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ÖZET 

GEREK, M. Nd:YAG Lazerin Kök Kanalındaki ÇeĢitli Mikroorganizmalar Üzerine 

Etkisinin Ġn vitro Olarak Ġncelenmesi. Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 

Endodonti ABD. Doktora Tezi. Ġstanbul. 2008. 

 

 Kök kanallarının içerisinde kalan nekrotik dokular ve mikroorganizmalar 

enfeksiyonun devam etmesine yol açar. Kök kanal tedavisinde kullanılan geleneksel 

yöntemlerin çoğu  yumuĢak doku artıklarının ve debrisin uzaklaĢtırılmasında 

çoğunlukla yetersiz kalmaktadır. Bu durumda kök kanallarındaki patojen 

mikroorganizmaları ortadan kaldırabilmek için dezenfektan özellikleri olan irrigasyon 

solüsyonlarının kullanılması gereklidir. Bu çalıĢmanın amacı NaOCl ve EDTA ile 

yapılan standart kök kanalı dezenfeksiyon yöntemleri ile ND:YAG lazer ve Diod lazer 

ile yapılan kök kanalı dezenfeksiyonunun Enterococcus faecalis ve Candida albicans 

üzerindeki etkinliğini araĢtırmaktır.  

 

 ÇalıĢmada 176 adet çekilmiĢ insan diĢi kullanılmıĢtır. DiĢlerin kuronları kalan 

kök boyları 12 mm olacak Ģekilde kesilmiĢ ve kök kanalları Protaper döner alet sistemi 

ile ĢekillendirilmiĢtir. DiĢlerin apikal foramenleri cam iyonomer siman ile kapatılmıĢ ve 

otoklavda 121 derecede 15 dakika süre ile sterilize edilmiĢtir. ÇalıĢmada Enterococcus 

faecalis ve Candida albicans suĢları kullanılmıĢtır. Örnekler 37 derecede 48 saat süre 

ile inkübe edilmiĢ ve deney materyalleri olan NaOCl, EDTA, Nd:YAG lazer, Diod lazer 

kök kanallarına uygulanmıĢtır. Daha sonra kök kanallarından alınan örnekler cfu/ml 

olarak hesaplanmıĢ ve istatistiksel olarak değerlendirilmiĢtir.  

 

 ÇalıĢmadan elde edilen bulguların istatistiksel analiz sonuçlarına göre hem 

E.faecalis hem de C.albicans gruplarında NaOCl en etkili ajan olarak bulunmuĢtur. 

E.faecalis grubunda Nd:YAG ve Diod lazerin mikroorganizmalar üzerine etkinliği 

arasında istatistiksel yönden bir fark bulunmazken, EDTA en az etkiyi göstermiĢtir. 

C.albicans grubunda ise Nd:YAG lazer, Diod lazer ve EDTA‟in etkinliği arasında 

istatistiksel yönden anlamlı bir fark gözlenmemiĢtir. 

Anahtar Kelimeler : NaOCl, EDTA, Nd:YAG lazer, Diod lazer, dezenfeksiyon  

 

Bu çalıĢma, Ġstanbul Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiĢtir. Proje No: T-944/06102006  
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ABSTRACT 

GEREK, M. In Vitro Evaluation of the Effects of Nd:YAG Laser on Some 

Microorganisms in Root Canal. Ġstanbul University, Institute of Health Science, 

Department of Endodontics. Postgraduate Thesis. Ġstanbul. 2008.  

 

 The presence of necrotic tissue and bacteria may cause the persistence of 

infection in the root canal. Most conventional endodontic treatment methods are often 

not sufficient to remove soft tissues and inorganic debris. The reduction of pathogenic 

bacteria by irrigating the root canal with disinfecting chemical solutions is necessary. 

The aim of this study was to compare the efficacy of standart irrigating procedures 

performed by NaOCl and EDTA with laser tecniques performed by Nd:YAG laser and 

diode laser.  

 

 176 extracted single rooted teeth were used. The crowns were removed and the 

roots were intsrumented with Protaper rotary system. The apical foramina were sealed 

with glass ionomer cement. The samples were sterilized in an autoclave at a temperature 

of 121 
0
C for 15 min. Enterococcus faecalis and Candida albicans were investigated. 

The strains were incubated for 48 hours and 37
0
C. After the test materials EDTA, 

NaOCl, Nd:YAG laser and Diode laser were performed, the number of cfu/ml was 

counted and the result were statistically analyzed. 

 

 According to the statistically evaluated data, both for Enterococcus faecalis and 

Candida albicans groups, treatment with sodium hypochlorite significantly reduced the 

amount of bacteria when compared to the Nd:YAG laser and Diode laser and EDTA 

groups. Data obtained from E.faecalis group showed that Nd:YAG laser and Diod lazer 

showed more antimicrobial action than EDTA. For C.albicans group Nd:YAG lazer, 

Diod laser and EDTA showed antimicrobial action at the same level.  

 

Key Words: NaOCl, EDTA, Nd:YAG laser, Diode laser, disinfection 
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1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

 Kök kanal tedavisinin baĢarısında kök kanallarındaki mikroorganizmaların 

azaltılması ve/veya tamamen elimine edilmesi önemli bir faktördür. Kök kanal 

tedavisinde öncelikle yapılması gereken, enfekte dokunun tam olarak çıkarılması ve kök 

kanalının kemo-mekanik preparasyonudur (18, 130, 136). Pulpa boĢluğunun tamamen 

temizlenip geniĢletilmesindeki amaç, kök kanallarında ve periapikal dokularda herhangi 

bir irritasyona neden olabilecek etkenlerin, kök kanal sisteminden tümüyle 

uzaklaĢtırılmasıdır (29). Bu irritanlar arasında mikroorganizmalar ve ürünleri, organik 

artıklar, vital ve nekrotik dokular sayılabilir. Kök kanalının içinde nekrotik dokuların ve 

mikroorganizmaların kalması enfeksiyonun devam etmesine vaya tekrarlamasına yol 

açabilir (18, 130). 

 

 Ġnfekte kök kanallarında çeĢitli mikroorganizma türleri bulunmaktadır. 

Milimetrekarede bulunan mikroorganizma sayısı 10
2
 ve 10

8 
arasında değiĢmektedir (7, 

20). Bakteriyolojik kültür çalıĢmaları sonucunda pulpa enfeksiyonunun etyolojisinde 

anaerop bakterilerin büyük rol oynadığı, ayrıca fakültatif anaerop bakteriler, 

mikroaerofilik bakteriler, aerop bakteriler ve mantarların da kök kanallarındaki 

mikroflorada bulunduğu gösterilmiĢtir (37, 55, 108). 

 

 Günümüzde pek çok araĢtırmacı kök kanalı içerisinde mikroorganizmaların 

varlığına rağmen hermetik olarak uygulanan bir kök kanal dolgusunu takiben, kalan 

mikroorganizmaların etkili olamayacağını bildirmiĢlerdir (12). Ancak kök kanal 

sisteminde yan kanallar, anastomozlar ve apikal delta varlığı gibi kök kanal 

morfolojilerinde hermetik bir dolgu her zaman mümkün olamamaktadır. Kök kanal 

sisteminde kalan mikroorganizmalar reenfeksiyona neden olabilmekte, bu da kök kanal 

tedavisinin baĢarısız olmasına yol açmaktadır. Bu nedenle kök kanalının 

dezenfeksiyonu, endodontik tedavinin önemli bir aĢamasını oluĢturmaktadır. 

 

 BaĢarılı bir kök kanal tedavisi, endodontik debrisin tümüyle ortadan 

kaldırılabilmesine bağlıdır. Bu amaçla kimyasal yöntemlere baĢvurmadan önce mekanik 

yöntemlerle kök kanalının temizlenmesi gerekmektedir. Güncel Ģekillendirme 

yöntemleri tek baĢına bu materyali ortadan kaldırmak için yeterli değildir (20, 131, 
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109). Bu durumda, kök kanallarının tam olarak temizlenmesi için kemomekanik 

preparasyon önem taĢımaktadır. 

 

 Mekanik preparasyon esnasında oluĢan doku artıklarını irrigasyon solusyonları 

kök kanallarından uzaklaĢtırmaktadır. Aynı zamanda bu solüsyonlar kanal aletlerinin 

çalıĢmasını da kolaylaĢtırmaktadır. Kök kanallarının Ģekillendirilmesi sırasında 

irrigasyon yapılması debris, pulpa dokusu ve mikroorganizmaların dentin duvarlarına 

tutunmasını azaltır ve kök kanalından daha kolay çıkarılmalarını sağlar. Kök kanal 

eğelerinin yan kanallara tam olarak uygulanması güç olduğundan irrigasyon 

solüsyonlarının uygulanması bu bölgelerdeki yumuĢak dokuyu ortadan kaldırır ve dolgu 

maddelerinin de bu bölgelere daha iyi tutunmasını sağlar (21). 

 

 Kök kanallarında bulunabilen tüm artıkların temizlenmesi amacıyla çeĢitli 

irrigasyon maddeleri önerilmiĢtir. NaOCl en yaygın olarak kullanılan irrigasyon 

ajanıdır, antimikrobiyal etkinliği ve organik dokuları eritme özelliği vardır (8, 19). Buna 

karĢın NaOCl biyolojik olarak sitotoksik bir maddedir ve klinik açıdan zaman zaman bir 

takım komplikasyonlara neden olabilmektedir (31, 40, 104). 

 

 Kök kanal tedavisinde mekanik preparasyon esnasında kullanılan aletlerin kesme 

etkisi nedeniyle kök kanalının içerisinde debris, yumuĢak doku, mikroorganizmalar gibi 

organik ve inorganik maddeler içeren bir smear tabakası oluĢmaktadır (20). Bir Ģelasyon 

ajanı olan EDTA, smear tabakasını ortadan kaldırabilmesi ve antimikrobiyal etki 

göstermesi nedeniyle kullanılmaktadır (18, 44, 124). Ancak tek baĢına EDTA kök 

kanalındaki tüm mikroorganizmaları ortadan kaldırmak için yeterli değildir. 

 

 Günümüzde kök kanallarının dezenfeksiyonu amacıyla ideal özelliklere sahip yeni 

solüsyonlar ve teknikler araĢtırılmaktadır. Henüz tüm mikroorganizmalara etkili ve kök 

kanalının tümünü dezenfekte edebilen bir ajan ve yöntem öne sürülmemiĢtir. 

 

 Lazer ıĢınları, endodontide debris ve smear tabakasını kaldırabilmelerinin yanında 

dentin dokusuna daha fazla penetre olarak kök kanal sisteminin karmaĢık yapısının 

içerisinde ulaĢılamayan bölgelere daha fazla ulaĢılmasını sağlayabilmektedir (69, 147). 

Lazer uygulaması antimikrobiyal ekinlik göstererek kök kanal sisteminde 



 3 

mikroorganizma sayısında azalmaya neden olur. Lazer enerjisi kök kanal tedavisinde 

yumuĢak dokuları buharlaĢtırması, sert dokuyu eritmesi, mikroorganizmaları öldürmesi, 

ortamı dezenfekte etmesi ve esnek fiber optik uçlar vasıtasıyla kullanımının kolay 

olması nedeniyle önerilmektedir (59, 95). 

 

 Bu araĢtırma kök kanallarının dezenfeksiyonu amacıyla uzun yıllardır 

kullanılmakta olan irrigasyon solüsyonları (NaOCl, EDTA) ve güncel endodontide 

kullanımı önerilen iki farklı lazer sisteminin (Nd:YAG, Diod) farklı mikroorganizmalar 

(E.faecalis, C.albicans) üzerindeki antibakteriyel etkilerinin incelenmesi amacıyla 

yapılmıĢtır. 
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2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1. Kök Kanallarının Dezenfeksiyonunun Önemi 

 

 

 BaĢarılı bir kök kanal tedavisi hastanın diĢinin, fonksiyonlarını sürdürecek Ģekilde 

ağızda kalmasını sağlamaktadır. Kök kanal tedavisinin baĢarılı olabilmesi için bazı 

temel prensipler tam olarak yerine getirilmelidir. Bunlar; kök kanallarının mekanik 

preparasyonu, dezenfekte edilmesi, hermetik olarak doldurulması ve bu iĢlemler 

sırasında apikal bölgedeki dokulara zarar verilmemesidir (127, 150). ÇeĢitli etyolojik 

etkenlerle oluĢan pulpa hastalıklarında kuron ve kök kanalları nekrotik, enfekte bazen 

vital pulpa dokusu ve eksuda ile dolu olabilir. Bu materyaller biyomekanik 

Ģekillendirme ile foramen apikaleden periapikal dokulara itilmeden uzaklaĢtırılmalıdır 

(3, 127). Bu nedenle kök kanalları mekanik olarak Ģekillendirilirken nekrotik materyali 

çözücü ve antimikrobiyal özellikte bir solüsyonla yıkanması gerekir (139). 

 

 Ġnfekte kök kanal sistemindeki mikrobiyal flora içinde yaĢama koĢulları temelde 

üç faktöre dayandırılabilir. Bunlar; redoks potansiyeli, besin maddelerinin bulunması ve 

konak savunmasıdır (27). Pulpa nekroze olduğunda, dokunun redoks potansiyeli 

düĢüktür ve bu durumda anaerop bakteriler baskın olarak ortaya çıkar. Bakteriler için 

besin maddelerinin kaynakları nekrotik pulpa dokusuna doku sıvılarının ya da ağız 

sıvılarının difuzyonu ile sağlanabilir. Doku sıvılarının difüzyonu, foramen apikale, 

lateral kanallar ve açık dentin kanalları aracılığı ile gerçekleĢir. Ağız sıvılarının 

difüzyonu ise çürük lezyonları ve dentin kanalları ya da bir restorasyon-dentin 

aralığından olabilir (27). 

 

 Endodontik tedavi diğer bütün diĢ tedavileri gibi her zaman baĢarılı sonuçlar 

vermeyebilir. Sjögren U ve ark. (131) yaptıkları bir çalıĢmalarında endodontik tedavinin 

baĢarısını en fazla % 90 olarak bildirmiĢtir. Bu baĢarı oranı içerisinde, periapikal 

lezyonu olmayan vital veya nonvital diĢler % 4 baĢarısızlık gösterirken, periapikal 

lezyonu olan diĢlerde baĢarısızlık oranı % 20‟lere kadar çıkmıĢtır. BaĢarısız tedavilerde 

kök kanal tedavisi tekrar edildiğinde, baĢarı oranı yalnızca % 60-70‟lerde kalmıĢtır 
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(131). Bu nedenle güncel endodontinin en büyük hedefleri arasında bu baĢarı oranının 

arttırılması, uzun süre gerektirebilen tedavi seanslarının kısaltılması, kök kanallarını 

kısa sürede dezenfekte edebilecek ve dolduracak maddelerin ve ekipmanların 

geliĢtirilmesi gelmektedir. 

 

 Kök kanalının mekanik preparasyonu esnasında irrigasyon solüsyonu kullanılması 

kök kanalının ıslak bir yüzey halini almasını ve kök kanalı aletlerinin daha kolay 

çalıĢmasını sağlar. Bunun yanı sıra irrigasyon solüsyonu dıĢarı çıkarken kök kanalı 

içerisindeki debrisi uzaklaĢtırmakta ve organik doku artıklarının çözünmesini 

sağlamaktadır. Ġrrigasyon solüsyonları aynı zamanda mekanik preparasyon sırasında 

ulaĢılamayan alanlara kimyasal olarak ulaĢılmasını ve antimikrobiyal etkilerle 

mikroorganizmaların uzaklaĢtırılmasını da sağlayabilmektedir (54).  

 

 Mekanik preparasyondan sonra kök kanalı duvarlarında oluĢan smear tabakası, 

irrigasyon solüsyonlarının ve medikamentlerin dentin kanalcıklarına difuzyonunu ve bu 

bölgelerin dezenfeksiyonunu engeller. Ayrıca smear tabakasının varlığı, kök kanallarına 

uygulanan çeĢitli kök kanal dolgu maddelerinin de tam olarak adapte olmasını 

engelleyebilmektedir (13, 41, 42, 91). Böylece kök kanal sistemindeki istmuslar, 

ramifikasyonlar ve dentin kanalcıkları mikroorganizmaların biriktiği bölgeler haline 

gelir ve buradaki mikroorganizmaların Ģekillendirme ve yıkama ile uzaklaĢtırılması 

güçleĢir (84). 

 

 Ġrrigasyon solüsyonlarının kök kanal dezenfeksiyonunda etkili olabilmesi için bazı 

özelliklere sahip olmaları gereklidir (2, 21, 138). Bu materyaller smear tabakasını 

ortadan kaldırabilmeli, düĢük yüzey gerilimi göstererek dentin kanalcıklarına penetre 

olabilmeli, dezenfeksiyon sağlayabilmeli, kök kanalında kolayca nötralize olmamalı ve 

antibakteriyel etkisini uzun süre gösterebilmelidir. Aynı zamanda bu solüsyonlar diĢe ve 

çevre dokulara antijenik, toksik ve karsinojenik etki göstermemeli ve dentin dokusunun 

fiziksel özelliklerini olumsuz yönde etkilememelidir. DiĢin rengini değiĢtirmemeli, 

uygulanması kolay olmalı, maliyeti düĢük, raf ömrü uzun ve saklanması kolay 

olmalıdır. Henüz endodonti pratiğinde kullanılan irrigasyon ajanlarından hiç biri bu 

özelliklerin tümünü sağlayamamıĢtır (2, 21, 138). 

 



 6 

 Kök kanal tedavisinde birinci amaç kök kanalını mikrobiyal enfeksiyonlardan 

korumak ya da var olan enfeksiyonu elimine etmektir. Sonuç olarak tedavideki baĢarı 

kriterlerinde enfeksiyon kontrolündeki baĢarı önemli rol oynamaktadır (18, 130, 136). 

 

 Lazer cihazları, kök kanal tedavisinde, kanalların Ģekillendirilmesi ve dezenfekte 

edilmesi amacıyla kullanılan aletlerden biridir. Daha önceki çalıĢmalarda kök 

kanallarının Ģekillendirilmesi sırasında lazer kullanılmasının, geleneksel yöntemlerle 

karĢılaĢtırıldığında debris miktarını azalttığı gösterilmiĢtir. Nd:YAG lazer uygulaması 

ile smear tabakasının uzaklaĢtırılabildiğini gösteren bir çok çalıĢma bulunmaktadır (5, 

23, 119, 144, 153). Lazer, debrisi daha iyi uzaklaĢtırılırken, antimikrobiyal olarak da 

etki göstermektedir. 

 

 Yan kanallar ve dentin kanalcıklarındaki mikroorganizmalara mekanik olarak 

ulaĢarak elimine etmek her zaman mümkün değildir. Kök kanal dezenfektanlarının 

dentin kanalcıklarının içerisine girebilmeleri; solüsyonun kendi özellikleri, uygulanma 

Ģekli ve smear tabakasının varlığı ile iliĢkilidir (69, 147). Ġrrigasyon solüsyonlarının 

penetrasyon kapasitelerine iliĢkin birçok çalıĢma yapılmıĢtır. Berutti ve ark. (15) % 5 

NaOCl‟nin 130-300 μm derinliğe kadar ulaĢabildiğini fakat dentin kanalcıklarının daha 

derin tabakalarına ulaĢılamadıklarını bildirmiĢlerdir. Vahdaty ve ark. (148) yaptıkları bir 

çalıĢmada NaOCl ve klorheksidinin dentin kanalcıklarında etkinliğini incelemiĢlerdir. 

ÇalıĢmada % 0.2 ve % 2 klorheksidin ve % 0.2 ve % 2 NaOCl kullanmıĢlardır. 

AraĢtırmacılar eĢit miktarda kullanılan solüsyonların antibakteriyel etkinliklerinin eĢit 

olduğunu ve dentin kanalcıklarında 100µm derinliğe kadar etki edebildiklerini 

bildirmiĢlerdir.  

 

 Buck ve ark. (17) insan diĢleri üzerinde yaptıkları bir çalıĢmada dentin 

kanalcıklarını Micrococcus luteus ve Bacillus megaterium ile enfekte etmiĢlerdir. 

ÇalıĢmada irrigasyon solüsyonu olarak % 0.5 NaOCl, % 0.12 klorheksidin, RC Prep, % 

0.5 betadine iodine ve kontrol grubu olarak steril su kullanılmıĢtır. ÇalıĢmadan elde 

edilen bulgulara göre kullanılan tüm irrigasyon solüsyonları M.luteus’un tümüyle 

ölümüne neden olurken, M.megaterium‟a etkili olamamıĢtır. AraĢtırmacılar bu 

çalıĢmanın sonuçlarına göre endodontide kullanılan irrigasyon solusyonlarının dentin 

kanalcıklarının içerisine ulaĢabildiğini buna karĢın oluĢan antimikrobiyal etkinin, 
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kullanılan irrigasyon solüsyonunun özelliğinden çok mikroorganizmanın türüne bağlı 

olduğunu bildirmiĢlerdir. 

 

 Etkili bir kemomekanik Ģekillendirme için irrigasyon solüsyonları önemli bir yer 

tutmaktadır. Serum fizyolojik, sodyum hipoklorit ve EDTA endodontide sıklıkla 

kullanılan irrigasyon solüsyonlarıdır. Bu solüsyonlar kök kanallarına uygulandıklarında 

dentin kanalcıklarına penetre olma oranları farklılık göstermektedir (6, 11, 39). Tüm 

yıkama solüsyonlarının mikroorganizmaları elimine etmeleri, nekrotik dokuları ve 

dentin kalıntılarını ortadan kaldırmaları istenen özelliklerdir.  

 

 Kök kanallarının dezenfeksiyonu irrigasyon solüsyonlarının yanısıra lazer ıĢının 

dezenfeksiyon özelliğinden faydalanılmaktadır. Lazer ıĢının dokudaki etkisinin 

dokunun cinsine ve kullanılan lazer enerjisinin dalga boyuna bağlı olduğu 

bilinmektedir. Lazer doğru parametrelerde kullanıldığında kök kanallarında belirgin bir 

dezenfeksiyon sağlamaktadır. Lazer ıĢını ince fiber optic uçlarla kök kanallarına 

uygulanmaktadır. Bu Ģekilde uygulanan lazer ıĢının kök kanallarında rahatça 

uygulanabildiği bildirilmektedir (32, 74, 86)  

 

 Sadece kemo-mekanik preparasyon ile kök kanal sistemininin tam bir 

dezenfeksiyonunun sağlanabilmesi mümkün değildir. Kök kanal tedavisi esnasında 

irrigasyon ajanlarına ve kanal içi medikamentlere iyi bir dezenfeksiyon sağlamaları için 

yeterli zaman verilmelidir. Mikroorganizmalarla yeterli temas süresi bütün antiseptik 

ajanların öldürme etkisini arttırmaktadır (15, 17).  
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2.2. Kök kanallarının Mikroflorası 

 

 

 Kök kanal sisteminin enfeksiyonları uzun yıllardır araĢtırılmaktadır. Pulpal ve 

periapikal hastalıkların ortaya çıkmasında mikroorganizmalar önemli bir rol 

oynamaktadır. Günümüzde anaerop yöntemlerin geliĢmesiyle endodontik 

enfeksiyonların etyopatojenezi ortaya çıkarılmıĢ ve bunların büyük bir bölümünün, 

içinde zorunlu anaerop bakterilerin de olduğu polimikrobiyal enfeksiyonlar olduğu 

gösterilmiĢtir (1). 

 

 Kök kanalının mikroflorası, pulpanın açık veya kapalı oluĢuna ve kök kanalındaki 

oksijen miktarına bağlı olarak çeĢitlilik göstermektedir. Ağız ortamına açık olan kök 

kanallarından aerop ve ağız florası ile uyumlu çok sayıda mikroorganizma izole 

edilirken, kapalı kök kanallarından ise anaerop mikroorganizmalar izole edilmiĢtir (4). 

Ayrıca kök kanalının kuronal ve apikal kısmında bulunan mikroorganizma cinslerinde 

farklılıklar bulunmaktadır. Oksijen konsantrasyonu ve pH değerine bağlı olarak, 

anaerop filament ve spiroketler apikal bölgede daha fazla bulunmaktadır (9). 

 

 Nekroze kök kanallarında mikrofloranın özellikleri ve mikroorganizmaların 

bulunduğu bölgeler, kök kanalındaki oksijen miktarına, mikroorganizmaların besinlere 

ulaĢabilmesine ve uygun besin bulabilmesine, bakteriler arası sinerjiye ve konak 

savunma sistemine bağlıdır (29, 49, 55). Apikal periodontitiste zorunlu anaerop 

bakteriler sıklıkla rol oynamaktadır (4, 27). Enfeksiyonun anaerop bakterilerden 

kaynaklanmasının yanı sıra çoğu olguda microaerophilic ve fakültatif bakteriler de eĢlik 

etmektedir (7, 26). BaĢarısız kök kanalı tedavilerinde etken olan bakteriler çoğunlukla 

gram pozitif aerop ve fakültatif mikroorganizmalar olarak bulunmuĢtur (35, 57). 

 

 ġen ve ark (143) yaptıkları bir çalıĢmada, nekrotik pulpalı diĢlerde kök kanal 

florasını ve dentin kanalcıklarındaki mikroorganizma penetrasyonunu in vitro olarak 

incelemiĢlerdir. ÇalıĢmada periapikal lezyonlu, 10 adet molar diĢ kullanılmıĢtır. DiĢler, 

kuronları kesilerek uzaklaĢtırıldıktan sonra kök yüzeylerine uzunlamasına çentikler 

açılarak kökler iki parçaya ayrılmıĢtır. Kök kanallarının içerisindeki dentin yüzeyleri ve 
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dentin kanalcıkları kuronalden apikale doğru sistematik bir biçimde SEM ile 

incelenmiĢtir. 6 adet örnekte koklara ve çomaklara raslanmıĢken, 4 adet örnekte 

mantarların varlığı bildirilmiĢtir. ÇalıĢmada ayrıca mikroorganizmaların dentin 

kanalcıklarına 10-150 µm arasında penetre olabileceği de belirtilmiĢtir.  

 

 Guttierez ve ark. (51), ġen ve ark. (143) kök kanallarında en sık olarak kokları ve 

çomakları gözlemiĢken, Nair ve ark. (98, 99), Molven ve ark. (90), Dahle ve ark. (26) 

filamen ve spiroketlere ilaveten kanallarda kokların ve çomakların varlığını 

bildirmiĢlerdir. Pulpası nekroze olan kök kanalları oksijen miktarının az olması, besin 

açısından zengin olmaları ve bakteriler arası iliĢkiler nedeni ile mikroorganizmalar için, 

özellikle de zorunlu anaerop bakteriler için uygun ortamlardır (75, 89). In vitro ve in 

vivo çalıĢmalar (56, 90) dentin kanalcıklarının mikroorganizmaların yaĢaması için 

uygun bölgeler olduğunu ve mikroorganizmaların kanalcıkların içerisinde çeĢitli 

derinliklere kadar ulaĢabildiğini göstermiĢtir. Mikroorganizmaların dentin 

kanalcıklarına invazyonunun derecesi mikroorganizmanın türü ve geçen süre ile 

iliĢkilidir (56, 90). Kök kanallarındaki mikroorganizmalar ve ürünleri periapikal 

lezyonların geliĢmesinde ve iyileĢmemesinde önemli rol oynarlar. Birçok çalıĢmada (4, 

7, 138) kök kanal dolgusu yapılırken, kök kanalı içerisinde mikroorganizmaların 

varlığının tedavinin baĢarı Ģansını azalttığı bildirilmiĢtir. Bu nedenle mikrobiyolojik 

ajanların ortadan kaldırılması veya minimale indirilmesi endodontik tedavinin önemli 

basamaklarından biridir (4, 7, 138). Çoğu enfeksiyonlar mekanik Ģekillendirme ve 

yıkamanın bir arada uygulanmasına ilaveten kök kanal medikamentleri ile azaltılmakta 

veya ortadan kaldırılabilmektedir. 

 

 Haapasalo ve ark. (56) mikroorganizmaların büyük bölümünün kökün ana 

kanalında yer aldığını, az bir miktarının ise dentin kanalcıklarının derin bölgelerine ve 

yan kanallara yerleĢtiğini bildirmiĢlerdir. Yazarlar daha önce kök kanalı tedavisi görmüĢ 

diĢlerde mikroorganizmaların bulundukları yerlerin kök kanal dolgusunun hermetik 

olup olmamasına bağlı olarak değiĢebileceğini de bildirmiĢlerdir. 

 

 Enfeksiyona neden olan mikroorganizmalar ana kanalda bulunduklarında kök 

kanal aletleri ve irrigasyon solüsyonları ile direkt temas edebilmektedirler. Çoğu 

durumda mikroorganizmalar dentin kanalcıkları, yan kanallar ve kök kanalındaki 
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düzensizlikler içine penetre olabilmektedirler. Dentin kanalcıklarının çapları 

mikroorganizmaların kanalcıkların içine penetre olabilmeleri için yeterince geniĢtir 

(143). Birçok çalıĢma apikal periodontitisli diĢlerin % 50-80‟inde dentin kanalcıklarına 

mikroorganizma invazyonun olduğunu göstermiĢtir (98, 101, 125, 149). Dentin 

kanalcıklarına invaze olan mikroorganizmalar çoğunlukla gram pozitif fakültatif ve 

anaerobik koklar ve çomaklardır, ancak gram negatif türlerin varlığı da bildirilmiĢtir (4, 

83). Bu bakteri invazyonu bakterilerin hareketliliğine bağlı değildir hatta tam tersi 

olarak invazyonu en iyi olan bakteriler, enterokok, streptokok ve actinomycesler gibi 

hareketsiz bakterilerdir. Ayrıca bu invazyonun kökün kuronal ve orta bölgelerinde daha 

fazla olduğu da bildirilmiĢtir (78). Özellikle yüzeyel kök rezorpsiyonu ve sement 

kaybının olduğu kronik apikal periodontitisli diĢlerde bakteri penetrasyonu dentinin 

içine kadar gerçekleĢebilir ve tüm kök kalınlığı boyunca gözlenebilir (149). 

 

 ġen ve ark.‟nın (143) yaptığı elektron mikroskobu çalıĢmalarının sonucuna göre 

mikroorganizmalar dentin kanalcıkları içerisinde 10-150 µm derinliğe kadar 

ulaĢabilmektedirler. Gutierrez ve ark. (51) bu derinliğin 250 µm kadar ulaĢabileceğini 

bildirmiĢtir. Haapasalo ve Orstavik (56) ise taramalı elektron mikroskobu ile yaptıkları 

çalıĢmada bakterilerin dentin kanalcıkları içinde 1000 µm kadar penetre olabileceklerini 

bildirmiĢlerdir. 

 

 Orstavik ve Haaspasalo (101) sığır diĢleri üzerinde yaptıkları bir in vitro 

çalıĢmada çeĢitli mikroorganizmaların dentin kanalcıkları içerisinde bulundukları yerleri 

araĢtırmıĢlardır. AraĢtırmada deney örnekleri Enterococcus faecalis, Streptococcus 

sangius, Escherria coli ve Pseudomonas aeruginosa ile enfekte edilmiĢ ve 14 gün süre 

ile inkübasyon sağlanmıĢtır. ÇalıĢmada E.faecalis‟in dentin kanalcığının tüm uzunluğu 

boyunca hızla ilerlediği, S.sangius‟un dentin kanalcıklarının tümünü enfekte edebilmesi 

için 2 hafta sürenin gerektiği gözlenmiĢtir. E.coli’nin kök kanallarında daha uzun süre 

bekletildikten sonra bile sadece 600 μm derinliğe kadar ilerleyebildiği, 

P.aeruginosa‟nın dentini çok çabuk enfekte ettiği ancak kanallarda az sayıda bulunduğu 

bildirilmiĢtir. ÇalıĢmada ayrıca E.faecalis‟in kanallarda en az 10 gün süre ile 

yaĢayabilirken, diğer tüm mikroorganizmaların 4- 48 saat arasında yaĢayabildiği 

bildirilmiĢtir.  
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 Dentin kanalcıklarına, yan kanallara ve dentin dokusunun derinliklerine yerleĢen 

mikroorganizmalara kanal aletleri ile ulaĢmak mümkün değildir. Matsuo ve ark. (83) 

yaptıkları bir çalıĢmada enfekte kök kanallarında mikroorganizmaların bulunma oranını 

araĢtırmıĢlardır. ÇalıĢmada 40 adet apikal lezyonlu çekilmiĢ diĢ kullanılmıĢtır. DiĢler iki 

gruba ayrılmıĢtır. Birinci gruptaki diĢlerin kök kanalları ĢekillendirilmemiĢ, ikinci 

gruptaki diĢlere mekanik preparasyon yapılmıĢtır. Mekanik preparasyon yapılmamıĢ 

diĢlerin %70‟inde dentin kanalcıklarında bakteri penetrasyonu olduğu gözlenirken, 

mekanik preparayon yapılan kök kanallarının % 65‟inde mikrorganizmaya raslanmıĢtır. 

ÇalıĢmadan elde edilen bulgular, enfekte kök kanallarında bulunan 

mikroorganizmaların yalnızca meknik preparasyon yapılarak kanallardan 

uzaklaĢtırılamayacağını göstermektedir.  

 

 Lana ve ark. (75) 2001 yılında yaptıkları bir çalıĢmada nekrotik pulpalı diĢlerin 

kök kanallarına endodontik tedavi uygulanmasının, mikroorganizma miktarını 

azalttığını ancak bazı mikroorganizmaların tüm tedavi iĢlemlerine rağmen yaĢamaya 

devam ettiğini göstermiĢlerdir.  

 

 Kök kanallarının içinde kalan bu mikroorganizmalar tedavinin baĢarısız olmasına 

neden olmayabilmektedir. Buna karĢın mikroorganizmaların tümüyle elimine edilmesi 

baĢarı Ģansını artıracaktır.  
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2.2.1. Enterococcus faecalis 

 

 

 E faecalis, sporsuz, bazıları kapsüllü, fakültatif anaerop bir bakteridir. Çapı 0.5-2 

µm arasındadır. Küre veya ovoid Ģekilde olabilir. Gram pozitif özelliktedir ve 

hareketsizdir. Kök kanalından dentin kanalcıklarının içine 800 µm derinliğe kadar 

ulaĢabilmektedir (56). Endodontide özellikle retreatment gerektiren olgularda saptanan 

bir bakteridir (89, 139). E.faecalis beyazımsı koloniler oluĢturur, 10 
0
C ile 45 

0
C 

arasında yaĢayabilir ve 60 
0
C sıcaklığa ve pH 9.6‟ya 30 dakika direnç gösterebilir. 

E.faecalis oral kavitede, gastro-intestinal boĢlukta, hayvanlarda, suda ve yiyeceklerde 

bulunabilir (113). 

 

 Beslenme Ģartlarının zor olmaması ve kök kanal tedavisi sırasında kullanılan 

birçok medikamente karĢı dirençli olması zor Ģartlarda da canlılığını sürdürebilmesine 

neden olabilmektedir. E.faecalis kök kanal dolgusu tamamlanmıĢ diĢlerde kök kanalının 

ekolojik Ģartlarına en iyi uyum sağlayan mikroorganizmadır (113). 

 

 Enterococcus faecalis hiç tedavi edilmemiĢ enfekte kök kanallarında ender olarak 

bulunabilmektedir. Endodontik tedavide baĢarısızlığa ve tedaviye dirençli inatçı 

enfeksiyonlara neden olabilen bir bakteridir. Endodontik enfeksiyonlarda E.faecalis‟in 

varlığı periapikal bölgedeki lezyonların iyileĢmemesine neden olmaktadır (138). 

BaĢarısız kök kanal tedavilerinde yoğun olarak gözlenmesinin nedeni yaĢamsal ve 

virulans faktörlerinin fazla oluĢu ve diğer mikroorganizmalara oranla dentin 

kanalcıklarına daha yoğun invazyon göstererek diğer mikroorganizmaların yaĢamalarına 

olanak bırakmayacak Ģekilde ortamdaki besinleri tüketmeleri ile açıklanabilmektedir. 

 

 Endodontik tedavinin uzun dönem baĢarısızlığında önemli olan mikrobiyal 

faktörler, bakterinin fagositoza karĢı in vivo dirençliliği ve kök kanal sisteminde 

değiĢen ekolojik Ģartlar içinde sınırlı besin kaynağı ile yaĢayabilme özellikleridir (106).  

 

 Molander ve ark. (89) 1998 yılında yaptıkları bir çalıĢmada, daha önce kök kanal 

tedavisi yapılmıĢ apikal periodontitisli 100 diĢi incelemiĢlerdir. ÇalıĢmada apikal 
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lezyonlu 100 diĢte en sık izole edilen tür enterokoklar olmuĢ, enterokokların % 78‟ini 

ise E.faecalis oluĢturmuĢtur.  

 

 BaĢarısız kök kanalı tedavilerinde en sık izole edilen türler streptokoklar, 

enterokoklar, stafilokoklar, fusobacterium ve lactobasillerdir. Bu türler arasında en çok 

izole edilen bakteri E.faecalis olduğu için bakteriyolojik çalıĢmalar bu bakterinin 

eliminasyonu üzerine yoğunlaĢtırılmıĢtır (125, 128, 129). 

 

 Daha önceden kök kanal dolgusu yapılmıĢ apikal periodontitisli diĢlerde 

çoğunlukla bulunan bakteri E.faecalis‟tir. Ancak diğer bazı fakültatif ve hatta anaerop 

bakteriler de bulunabilmektedir. Apikal periodontitis vakalarında tek bir 

mikroorganizmanın bulunması zordur. Buna karĢın önceden kök kanalı tedavisi görmüĢ 

olgulardaki apikal periodontitiste yalnızca E.faecalis‟e rastlamak mümkündür (35, 129). 

Bununla birlikte E.faecalis çoğunlukla streptokoklar, laktobasiller ve diğer fakültatif 

bakteriler hatta anaeroplarla birlikte görülmektedirler. Gram negatif enterik çomaklar ve 

mantarlar ise neredeyse tümüyle önceden kök kanalı tedavisi görmüĢ diĢlerdeki apikal 

periodontitislerde görülebilmektedir (57, 89, 106, 107, 112, 128, 151). 
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2.2.2. Candida albicans 

 

 

 Candida türleri sağlıklı bireylerin ağız mikroflorasında % 25, hasta bireylerinkinde 

ise % 50 oranında bulunan mikroorganizmalardır (141). Mantarların oral mikrofloradaki 

büyük bir bölümünü Candida türleri oluĢturur. Candida cinsine ait 200 tür olmasına 

karĢın candida enfeksiyonlarının % 75‟inin sorumlusu Candida albicans’dır (132). 

 

 Ortamda mantarların varlığı her zaman hastalık oluĢmasına neden olmamaktadır. 

Bir hastalığın ortaya çıkabilmesi için lokal ya da sistemik uyarıcı bir faktör gereklidir. 

Örneğin tükürük akıĢ hızında ya da miktarında azalma, kötü ağız hijyeni, diyabet, 

sitotoksik bir etki, ya da bir HIV enfeksiyonu mantarların bir hastalık oluĢturmasına 

neden olabilmektedir (141). C.albicans’ın sağlıklı bireylerin oral kavitelerinde bulunma 

oranı %25- 30 iken HIV ile infekte olmuĢ bireylerde bu oran %95‟e ulaĢır. Mantarların 

diĢ plağında ve çürüklerde , dentin kanalcıklarında , subgingival florada ve kök 

kanallarında bulundukları gösterilmiĢtir (132, 143). 

 

 Morfolojik olarak candidalar tek hücreli, küre, oval veya silindirik, 2- 8 X 3- 15 

µm boyutlarında, mikroorganizmalar olup, tomurcuklanarak çoğalırlar. Candida cinsi 

mantarlar bifaziktir. Diğer candidalar gibi konağa girmeden önce maya fazındadır, buna 

Y fazı (yeast phase, saprofit faz) denir. Konak dokuya temas ettikten bir süre sonra 

psödemyceliumlar geliĢtirerek hastalık yapan fazına, yani M fazı‟na (Mycelial phase, 

hyphal phase) geçerler. C.albicans‟ın hücre duvarında üç önemli yapı yer alır: β-glukan, 

kitin ve mannoproteinler (100, 143, 155). Bu maddelerin hepsi kuvvetli antijeniktir. 

Candida türleri insanda doku invazyonu, hipersensitivite reaksiyonu ya da güçlü 

candida toksinleri yaparak hastalık oluĢturmaktadırlar (37, 70). 

 

 C. albicans, genetik çeĢitlilik yaratmak için kromozom uzunluk polimorfizmleri, 

karĢılıklı translokasyonlar, kromozomal delesyonlar ve belli kromozomlarda trizomiler 

gibi yapısal değiĢiklikler göstermektedir. Bu karyotipik değiĢiklikler, fenotip 

değiĢmelerine yol açmakta ve böylece organizmaya bir adaptasyon stratejisi 

sağlamaktadır. Çevresel Ģartlara bağlı olarak mantarların tek hücreli yapıdan ipliksi 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Translokasyon
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Genetik_delesyon&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Trizomi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Karyotip
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fenotip
http://tr.wikipedia.org/wiki/Adaptasyon
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yapıya geçebilmelerine çiftyapılılık (dimorfizm) denir. C. albicans fenotip sıçraması 

yoluyla farklı hücre Ģekillerine geçebilir. 

 

 C. albicans virülans faktörleri arasında adezyon, filamentasyon (dimorfizm), 

biofilm oluĢumu, fenotipik değiĢim ve enzimler sayılabilir. Candida albicans‟ın 

virülans faktörlerinin çeĢitliliği, dentine yapıĢmasını ve penetrasyonunu mümkün kılar 

ve dentinofilik organizmalar haline getirir. Ayrıca C.albicans yüksek alkalitedeki zor 

ekolojik koĢullara karĢı da dirençlidir (7). 

 

 Candida albicans esas olarak oral mikroflorada bulunan bir mikroorganizmadır 

ancak nekrotik pulpalı diĢlerin kök kanallarında da gözlenmiĢtir. Mantarların enfekte 

diĢlerin kök kanallarında görülme sıklıkları % 7 ile % 55 arasında değiĢmektedir (66, 

100, 151, 155). ġen ve arkadaĢları (142) yaptıkları çalıĢmalarında inceledikleri 10 kök 

kanalından 4‟ünde mantarların varlığını göstermiĢlerdir. Nair ve arkadaĢları (99) 

diĢlerin apikal 1/3 bölgesinde 9 örnekten 2‟sinde mantarların varlığını bildirmiĢlerdir. 

Najzar-Fleger ve ark. (100) ağzın değiĢik bölgelerinde mantar görülme sıklığını 

inceledikleri çalıĢmalarında, kök kanallarının % 55‟inin candida hücrelerini içerdiğini 

bildirmiĢlerdir. Aynı Ģekilde Haapasalo ve Orstavik (56) taramalı elektron mikroskobu 

ile yaptıkları çalıĢmada, incelenen bazı kök kanallarında mantarların varlığını 

göstermiĢlerdir. 

 

 Kök kanallarında veya dentin kanalcıklarında bulunan mantarlar periapikal lezyon 

oluĢumuna neden olabilmektedirler. Nair ve ark. tedaviye dirençli olgularda apikal 

bölgede mantarların varlığına rasladıklarını bildirmiĢlerdir (99). 

 

 ġen ve ark. mantarların dentin kök kanal duvarlarında yaĢayıp beslenebildiğini, 

dentin kanalcıklarının daha derin bölgelerine doğru penetre olabildiklerini ve dentinin 

kendi yapısından beslenebildiklerini bildirmiĢlerdir (142). 

 

 Molander ve ark. (89) yaptıkları bir çalıĢmada daha önce kök kanal tedavisi 

yapılmıĢ apikal periodontitisli 100 diĢten üçünün kök kanalında C.albicans izole 

etmiĢlerdir. AraĢtırmacılar aynı zamanda kök kanal tedavisi eksik yapılmıĢ ancak 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%87iftyap%C4%B1l%C4%B1l%C4%B1k&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fenotip_s%C4%B1%C3%A7ramas%C4%B1&action=edit&redlink=1
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periapikal bölgede lezyonu olmayan 20 kök kanalının ikisinde C.albicans varlığını 

bildirmiĢlerdir. 

 

  Sundqvist ve ark (138) kök kanal tedavisi baĢarısız olmuĢ 24 vakanın 2 tanesinde 

C.albicans görüldüğünü bildirmiĢlerdir. 
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2.3. Lazer Sistemleri Hakkında Genel Bilgi 

 

 

 Kök kanallarının dezenfeksiyonu amacıyla günümüze kadar birçok değiĢik 

maddeler kullanılmıĢtır. Ancak kök kanallarında tam bir sterilizasyon sağlayacak etkili 

bir madde henüz bulunamamıĢtır. Son yıllarda lazer cihazlarının geliĢtirilmesi ile kök 

kanalının sterilizasyonunda lazer kullanılması gündeme gelmiĢtir. 

 

 Lazer, “Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation” kelimelerinin 

baĢ harflerinin oluĢturduğu ve “uyarılmıĢ ıĢınım ile ıĢığın yükseltilmesi” anlamına gelen 

bir kelimedir (81, 86, 88, 111). 

 

 Ġlk lazer 1960 yılında Theodor Maiman tarafından, bir sert madde lazeri olan rubin 

kristali ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Sonraları gaz lazeri, yarı iletken lazer gibi değiĢik tipleri 

geliĢtirilmiĢtir. Bütün lazer sistemlerinde lazer ıĢını, atomların ıĢık yaymaya 

baĢlayıncaya kadar enerjiyle pompalanması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu ıĢık daha 

sonra aynalar aracılığıyla güçlendirilmektedir (81, 86, 88, 111). 

 

 Lazer cihazında bir optik boĢluk vardır. Bu boĢluğun içerisinde katı, sıvı veya gaz 

(CO2,  Argon v.b.) halinde lazer ortamı bulunur. Lazer cihazları, içinde bulunan bu 

maddeye göre isimlendirilir. Gaz ve buharlardaki serbest atomlar, iyonlar, moleküller ve 

molekül iyonları, sıvı içinde çözünmüĢ boya maddeleri, katı cisimlerdeki atom ve 

iyonlar yarı iletkenler ve serbest elektronları olan pek çok maddeden lazer ıĢığı elde 

edilebilmektedir. Enerjinin atoma hangi Ģekilde pompalanacağı, lazerde kullanılan bu 

malzemeye bağlıdır. Lazer malzemesi ayrıca lazer ıĢınının dalga boyunu da belirler. 

Örneğin kırmızı yakut lazeri kırmızı lazer ıĢını üretirken, değerli bir gaz olan argon ile 

çalıĢan lazerler,morötesi ya da kızılötesi ıĢınlar üretirler (81, 86, 88, 111). 

 

 Lazer sisteminin çalıĢabilmesi için bir pompalama sistemine ihtiyaç vardır. Lazer 

aktif maddesinin atomlarında bulunan elektronlar pompalama sisteminin verdiği enerji 

ile bir üst seviyeye çıkar, bu elektronlar sonra eski yerlerine dönerken yayınırlar ve bir 

foton açığa çıkar (81, 86, 88, 111). 
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 Bir atom, alabileceği enerjiyle tamamen pompalanınca bünyesine daha fazla enerji 

alamaz. Böyle bir atom kendi uyarılmıĢ enerjisine eĢit enerjide bir ıĢık dalgasıyla 

çarpıĢınca, zorunlu olarak enerjisini ıĢık dalgası olarak verir ve çarpıĢtığı dalga ile aynı 

frekans ve fazda iki ıĢık dalgası yayınlanır. ÇarpıĢmaların sayısını yükseltebilmek için, 

yani daha çok ıĢık kazanabilmek için, lazerin karĢılıklı iki kenarına paralel iki ayna 

yerleĢtirilir. Bu aynalardan birine rastlantısal olarak dik bir açıyla çarpan ıĢık dalgası, 

karĢıdaki aynaya yansıtılır ve ardından sürekli iki ayna arasında gidip gelir. IĢık 

parçacıkları, lazerin yapımında kullanılan malzemenin içinden geçerken, yolunun 

üzerinde enerji pompalanmıĢ diğer atomlarla karĢılaĢırlar ve onları da depolamıĢ 

oldukları enerjiyi ıĢık olarak açığa çıkarmaları için zorlarlar (81, 86, 88, 111).Böylece, 

ıĢıldayan atomların sayısı ve bununla birlikte ıĢığın miktarı sürekli olarak artar. Lazere 

ismini de bu süreç verir.  

 

 Lazer cihazının içindeki iki yansıtıcıdan biri yarı geçirgen özelliğe sahiptir. Ġki 

ayna arasında gidip gelerek yoğunlaĢan ıĢığın bir bölümü, yarıgeçirgen özellikteki ayna 

aracılığıyla dıĢarıya çıkar. Bu ıĢık lazer ıĢığıdır. Bu ıĢık dalgalarının tümü aynı 

renktedir, buna “monokromasi” denir. Bütün ıĢık parçacıkları zaman ve yön bakımından 

aynı fazdadırlar, buna “koherens” denir. Ayrıca ıĢını oluĢturan dalgalar tamamen 

birbirine paralel ilerler, bu özelliğin adı ise “kolimasyon”dur. Kolimasyon özelliği 

nedeni ile lazer ıĢığını mercek aracılığıyla daha da yoğunlaĢtırmak mümkündür. Lazer 

ıĢığı dağılmadığı için çok hassas iĢlemlerde kullanılabilir (86, 88, 111). 

 

 Lazer ıĢınları istenilen dalga boyunda üretilebilir. Bunun için doğru lazer 

malzemesini seçmek gereklidir. Lazer, enerjisini sürekli (continuous wave ) veya atımlı 

(pulsasyon) Ģekilde açığa çıkarabilir. Diğer bir deyiĢle lazer ıĢınları kısa atımlara da 

dönüĢtürülebilir. Bu Ģekilde oluĢturulan kısa atımlarla, çok büyük bir enerji açığa çıkar. 

Yakut, kesintisiz lazer ıĢını üreten bir malzemedir. Atımlı lazer ıĢınları ise 

kromkolkuirit kristali, titan safir kristali veya Nd:YAG içinde oluĢur. Bu malzemelerin 

içlerinde bulunan küçük boĢluklarda ıĢık hızla yansır ve bütün farklı frekanslar kısa bir 

an için senkronize olur. Bu kısa ıĢık flaĢlarında çok büyük bir enerji açığa çıkar. Ortaya 

çıkan gücün bir noktaya odaklanması sonucunda, mikro hassaslıktaki kesme ve delme 

iĢlemleri yapılabilir. Atımların enerjiyi yanma noktasına hızla ulaĢtırması nedeniyle, 

sıcaklık, ıĢının gönderildiği alana yayılamaz. Bu nedenle örneğin patlayıcı özelliği 
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yüksek olan maddeler atımlı lazerler ile kesilebilir. Böyle bir durumda kesilme 

noktasındaki malzeme geri kalan bölümde patlama meydana gelmeden 

buharlaĢmaktadır. (32, 68, 111). Cw lazerleri pedala basıldığı süre boyunca çalıĢırlar. 

Örnek olarak “Cw Diod lazer” ve “HeNe lazer” gösterilebilir ve genelde diğer lazer 

sistemleri ile çalıĢılacak bölgeyi iĢaret etmek amacı ile “pointer” olarak kullanılır (86). 

 

 YumuĢak ve sert dokularda farklı lazer tipleri kullanılmaktadır. YumuĢak 

dokudaki çalıĢmalar için lazer sürekli dalgalar (cw) Ģeklinde kullanılırken, sert 

dokularda ısısal zarar vermemek amacı ile pulsasyon lazeri kullanılır. Böylece enerji, 

enerji yoğunluğu, pulsasyon süresi, pulsasyon sayısı ve toplam etki süresi bakımından 

çeĢitli varyasyonlar oluĢturmak mümkündür (32, 68). 

 

 Lazer ıĢını biyolojik bir dokuya temas ettiğinde ortamda 4 temel olay meydana 

gelebilir. Bunlardan biri ıĢının dokudan yansımasıdır. Böylece ıĢının enerjisi dokudan 

uzaklaĢır. Ġkinci olarak ıĢın doku içerisinde saçılabilir. Burada ıĢın hedef dokudan 

sapmıĢ ve doku tarafından absorbe edilemeden komĢu dokulara saçılmıĢtır. Üçüncü 

olarak ıĢının enerjisi hedef doku tarafından absorbe edilebilir ve bunun sonucunda da 

dokuda ısı artıĢı gözlenir. Dördüncü olarak ıĢının enerjisi dokunun içinden geçer ve 

altındaki dokuya kadar iletilir (157). 

 

 Lazer ıĢınının dokudan yansıması hedef dokuya ulaĢması gereken enerji 

miktarında bir azalmaya neden olmadığı sürece klinik olarak bir sorun oluĢturmaz. 

Dokudan saçılan enerji miktarı hedef doku tarafından absorbe edilen enerji miktarına 

bağlıdır. Absorbe olacak enerjinin miktarı, ıĢının dalgaboyu ya da frekensı ile iliĢkilidir. 

 

 Lazer ıĢını, bir kısmı dokuda saçıldıktan sonra doku tarafından absorbe edilir. Bu 

da ısıda bir miktar artıĢa neden olur. Atımlı lazerler dokuya çok yüksek miktarda 

enerjiyi çok kısa sürelerle uygular. Böylece ısı artıĢı daha kontrollü bir hale gelir (157). 

 

 DiĢ hekimliğinin birçok dalında lazer uygulamaları yapılmaktadır (135). Bunun 

gibi endodontide de bazı lazer cihazları kök kanallarını ve dentin kanalcıklarını 

temizlemek ve dezenfekte etmek, smear tabakasını kaldırmak gibi bir çok amaçla 
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kullanılmaktadır (5, 23, 119, 144, 153). Diod lazer ve Nd:YAG lazer, ince fiberoptik 

uçları aracılığı ile lazer ıĢının kök kanalı içerisinde kullanılmasını sağlar. 

 

 Lazer ıĢını uygulanacağı bölgeye ya direkt olarak veya ıĢığı geçirebilen fiber uçlar 

aracılığı ile gönderilir. Lazer ıĢınının dokudaki etkisi, ıĢının absorbsiyonu ve lazer 

enerjisinin ısıya dönüĢümü ile oluĢur. Absorbsiyonun Ģiddeti dokunun cinsine ve 

kullanılan lazer enerjisinin dalga boyuna bağlıdır. Lazer ıĢınının en fazla absorbe 

edildiği dokular pigmente dokular ve kandır. Bu nedenle lazer ıĢınının bir bölümü 

tamamen pigmente bakteriler tarafından emilir (32, 68, 86, 111). 

 

 Kök kanallarının dezenfeksiyonu amacıyla lazer uygulamaları endodonti 

pratiğinde giderek yaygınlaĢmaktadır. Lazerin endodontik tedavide kullanımı lazer 

ıĢınının kök kanallarındaki doku artıklarını, mikroorganizmaları ve debrisi 

uzaklaĢtırmasına bağlıdır. Lazer cihazlarının açığa çıkardığı ıĢın bakterisid etkiye 

sahiptir ve esnek fiberoptik uçlar aracılığıyla kök kanallarına uygulanmaktadır. Lazer 

ıĢının uygulanmasından önce kök kanalları mekanik olarak Ģekillendirilmelidirler. Cihaz 

çalıĢtırılmadan önce, fiber uç kök kanalının apikaline yerleĢtirilmeli ve daha sonra 

çalıĢtırılarak dairesel hareketlerle kanaldan çıkarılmalıdır (32, 58, 68, 86). 

 

 Schoop ve arkadaĢları (121) 2004 yılında yaptıkları çalıĢmada Nd:YAG, Diod ve 

Er:YAG lazerin E.coli ve E.faecalis mikroorganizmaları üzerine etkilerini 

incelemiĢlerdir. AraĢtırıcılar lazer cihazlarının 1 W ve 1.5 W gücünde kullanmıĢlar ve 

mikroorganizmalar üzerine etkinliklerini karĢılaĢtırmıĢlardır. Lazer ıĢını 1 W gücünde 

kullanıldığında; E.coli üzerine en etkili lazerin Er:YAG lazer olduğu ve kullanılan 

örneklerin % 75‟inde E.coli‟nin tümüyle ölümüne neden olduğu bildirilmiĢtir. Ayrıca 

lazerin 1 W gücünde kullanılmasının E.faecalis miktarında çok az değiĢikliğe neden 

olduğu bildirilmiĢtir. Lazer ıĢınının dozu 1.5 W‟a çıkarıldığında tüm lazer sistemlerinin 

E.coli üzerine etkili olduğu, E.faecalis‟e ise yalnızca Diod ve Er:YAG lazerin etki 

edebildiği gözlenmiĢtir. ÇalıĢmadan elde edilen sonuçlara göre lazer cihazlarının E.coli 

gibi gram negatif bakterilere etki etmesinin gram pozitif bakteriler gibi kalın bir hücre 

duvarı olan bakterilerden daha kolay olduğu gözlenmektedir.  
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2.3.1. Nd:YAG Lazer 

 

 

 DiĢ hekimliğinde kullanılan lazer sistemlerinin mikroorganizmaları öldürme 

potansiyeline sahip olduğu konusunda fikir birliğine varılmıĢtır (47, 53, 117). Lazerin 

etkinliği çoğu defa ıĢının dozuna ve enerji düzeyine bağlıdır. Bir çok çalıĢmada 

Nd:YAG lazerin biyomekanik Ģekillendirmeden sonra oluĢan smear tabakasını ve 

debrisi uzaklaĢtırabildiği gösterilmiĢtir (5, 46, 58). 

 

 Neodymium:yttrium-aluminyum-garnet lazer, diĢ hekimliğinde ilk kez 1985 

yılında Dr. Terry Myers‟ın mine dokusu üzerinde çalıĢmasıyla kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. AraĢtırmacı lazeri ilk kez, çürük lezyonlarında, oklüzaldeki fissürlerde ve 

periodontal operasyonlarda kullanmıĢtır. Nd:YAG lazer daha sonra ince bir fiberoptik 

uç yardımı ile kök kanallarının Ģekillendirmesi ve sterilizasyonunun sağlanması 

amacıyla kullanılmıĢtır (32, 74, 86, 96, 97, 102, 103, 111). 

 

 Nd:YAG lazer elektromanyetik spektrumun infrared bölümde yer alan, 1064 nm 

dalga boyunda bir kristal lazerdir. Suda ve hidroksiapatitte iyi absorbe olamamaktadır. 

Dolayısıyla bu lazer ıĢını diĢ sert dokuları tarafından iyi absorbe edilememekte ve 

uygulandığı dokudan daha derin tabakalara kadar penetre olmaktadır. Sonuçta foton 

enerjisi ısı enerjisine dönüĢmektedir. Bu sistem farklı lazer tiplerinde farklı sonuçlar 

meydana getirmektedir. Örneğin Er:YAG lazer oluĢan mikropatlamalarla dokuyu 

uzaklaĢtırırken, Nd:YAG lazer temel olarak hedef dokuyu ısıtmaktadır. Bu lazer ıĢınının 

en temel avantajı bakterisidal bir etki oluĢturmasıdır. Suda iyi absorbe edilmemesine 

karĢın pigmente dokular tarafından iyi absorbe edilmektedir. Nd:YAG lazer uygulama 

moduna bağlı olarak oral dokularda 4 mm‟ye kadar penetre olabilmektedir (32, 74, 88, 

111, 117).Nd:YAG lazer dokuya uygulandığında enerjisinin yaklaĢık % 90‟ını suyun 

içerisinde kaybetmektedir. Çoğunlukla organik dokularda daha fazla absorbe edilmekte 

ve penetrasyon derinliği dokunun tipine göre değiĢmektedir (157). 

 

 Kök kanallarının mekanik preparasyonu endodontik tedavinin en önemli 

aĢamalarından bir tanesidir. Günümüzde bu iĢlemler için el aletleri, sonik ve ultrasonik 

aletler kullanılmaktadır. El aletleri ile yapılan Ģekillendirme sonucunda kanal 
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duvarlarında smear tabakasının oluĢtuğu, el aletlerinin kanal duvarlarında oluklar 

meydana getirdiği ve bazı bölgelerde pulpa artıklarının kaldığı bildirilmiĢtir. “Smear 

tabakası”, kök kanalları Ģekillendirilirken kanal duvarlarında oluĢturulan, organik ve 

inorganik maddeler içeren bir tabakadır. Kök kanal dolgusundan önce smear tabakasının 

kaldırılıp kaldırılmaması konusu tartıĢmalıdır. Biesterfeld ve Taintor (16), Madison ve 

Krell (80) smear tabakasının kaldırılmasının endodontik tedavinin baĢarısını 

etkilemediğini savunurken, Kennedy ve ark. (67) Gençoğlu ve ark. (41, 42) 

çalıĢmalarında, smear tabakasının kaldırılması ile daha az mikrosızıntı ve daha iyi duvar 

adaptasyonu sağlandığını bildirmiĢlerdir (43). Nd:YAG lazer ile yapılan Ģekillendirme 

sonucunda yüzeyde erimiĢ bir tabakanın meydana geldiği ve dentin tubuluslarının 

tıkandığı, kanal duvarlarında smear tabakasına veya herhangi bir doku artığına 

rastlanmadığı görülmüĢtür (33, 46, 54, 58, 77). 

 

 Ġlk kez Dederich ve arkadaĢları (33) lazer enerjisi kullanılarak kök kanal dentinin 

organik artıklardan arındırılması ve yüzeyinin pürüzsüz bir hale getirilebilmesinin 

mümkün olduğunu bildirmiĢtir. AraĢtırıcılar lazerin bu etkilerinin lazer enerjisinin 

gücüne, uygulama süresine ve dentinin özelliklerine bağlı olduğunu bildirmiĢlerdir. 

 

 Levy (77) yaptığı in vitro bir çalıĢmada kök kanallarının Ģekillendirilmesi üzerinde 

Nd:YAG lazerin etkinliğini geleneksel yöntemlerle kıyaslamıĢtır. AraĢtırmacı 16 adet 

diĢi yalnızca K file eğelerle ĢekillendirmiĢ, 16 adet diĢin kök kanalında ise 

Ģekillendirmeye K File eğelerle baĢlayıp, mekanik preparasyonu Nd:YAG lazer 

kullanılarak tamamlamıĢtır. ÇalıĢmanın sonucunda Nd:YAG lazerin, kök kanallarını K 

file eğelerden daha etkili temizlediği görülmüĢtür. AraĢtırmacı lazerin geleneksel 

yöntemlerden daha baĢarılı sonuçlar vermesinin, debrisi ve dentin tubullerini tıkayan 

maddeleri buharlaĢtırmasına bağlı olduğunu bildirmiĢtir.  

 

 Goodis ve ark. (46) yaptıkları bir çalıĢmalarında el aletleri ve Nd:YAG lazer 

kullanarak Ģekillendirdikleri kök kanallarında smear tabakasının varlığını 

incelemiĢlerdir. AraĢtırmacılar el aletleri ile Ģekillendirdikleri kanallarda smear tabakası 

oluĢurken, Nd:YAG lazerin tüm dentin duvarlarına etki edebildiğini ve smear tabakasını 

tümüyle ortadan kaldırdığını bildirmiĢlerdir.  
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 Harashima ve ark. (58) yaptıkları bir çalıĢmada 36 adet mandibular kesici diĢin 

kuronlarını mine sement sınırından kesmiĢler ve diĢlerin kök kanallarını 50 No K file 

eğeye kadar ĢekillendirmiĢlerdir. AraĢtırıcılar daha sonra diĢleri 12‟Ģerli 3 gruba 

ayırmıĢlardır. 1. gruptaki diĢlere lazer uygulanmamıĢ, 2. gruptaki diĢlere 1 W, 20 pps 

gücünde Nd:YAG lazer, 3. gruptaki diĢlere 2 W, 20 pps gücünde Nd:YAG lazer 

uygulamıĢlardır. AraĢtırıcılar lazer uygulanmayan grupta ve 1 W gücünde lazer 

uygulanan gruplarda kök kanal duvarlarında ve dentin kanalcıklarının ağzında smear 

tabakasının gözlendiğini, buna karĢın 2 W, 20 pps gücünde lazer uygulanan grupta 

smear tabakasının ve debrisin tümüyle buharlaĢtığı bildirmiĢlerdir.  

 

 Takeda ve ark. (144) üç değiĢik kök kanalı irrigasyon solüsyonunun ve iki farklı 

lazer tipinin smear tabakası üzerine etkilerini kök kanallarının orta ve apikal 1/3‟ünde 

incelemiĢlerdir. AraĢtırıcılar diĢlerin kök kanallarını MAF, 60 No K file olacak Ģekilde 

ĢekillendirmiĢlerdir ve diĢleri 12‟Ģerli 5 gruba ayırmıĢlardır. 1. gruptaki diĢlere %17 

EDTA, 2. gruba %6 fosforik asit, 3. gruba % 6 sitrik asit, 4. gruba CO2 lazer ve 5.gruba 

Er:YAG lazer uygulamıĢlardır. Daha sonra diĢler uzunlamasına kesilmiĢ ve SEM‟de 

incelenmiĢtir. ÇalıĢmanın sonucunda % 17 EDTA, %6 fosforik asit ve % 6 sitrik asitin 

kök kanallarındaki smear tabakasını tümüyle uzaklaĢtıramadığı gözlenmiĢtir. ÇalıĢmada 

CO2 lazerin smear tabakasını kaldırmada etkili olduğu, Er:YAG lazer kullanılmasının 

ise en etkili yöntem olduğu bildirilmiĢtir.  

 

 Lazer ıĢını kök kanallarının sterilizasyonu amacıyla, 200 µ‟luk fiber optik kablolar 

kullanılarak kanalların içerisine uygulanabilmektedir. Nd:YAG lazer pigmente 

bakterilerin DNA‟larını bozarak bakterisit etki gösterir. Lazerin kök kanalının 

sterilizasyonundaki etkisi, mikroorganizmaları doğrudan buharlaĢtırmasına ve lokalize 

ısınma sağlamasına bağlanmaktadır. Nd:YAG lazer uygulanırken, ıĢının oluĢturduğu 

ısının yayılabilmesi nedeni ile, fiber optik ucun mikroorganizmalara direkt temas etmesi 

gerekmemektedir. Lazer enerjisi yayılarak dentinin içerisinde derin tabakalara kadar 

ulaĢmaktadır. Dentinin derin tabakalarında ve dentin kanalcıkları içerisinde yayılan 

indirekt lazer ıĢınları sayesinde bakterisidal etki elde edilebilmektedir (32, 74, 86, 96, 

97, 102, 103, 111). 
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 Rooney ve ark. (117) yaptıkları bir çalıĢmada Nd:YAG lazerin E.faecalis 

üzerindeki antibakteriyel etkisini incelemiĢlerdir. AraĢtırıcılar Nd:YAG lazeri kök 

kanallarında siyah mürekkep (suomi ink) varlığında ve yokluğunda kullanmıĢlar ve 

etkinliğini karĢılaĢtırmıĢlardır. Sonuçta siyah mürekkep kullanılmayan grupta Nd:YAG 

lazer, 54 J ve üzeri enerji seviyesinde kullanıldığında antibakteriyel etki oluĢturmuĢtur. 

Buna karĢın, siyah mürekkep kullanılan grupta aynı etkinin oluĢması için 25 J enerjinin 

yeterli olduğunu gözlenmiĢtir. Nd:YAG lazerin antibakteriyel bir etkisinin olduğu ve bu 

etkinin kullanılan enerjinin miktarına bağlı olduğu bildirilmiĢtir. 

 

 Gutknecht ve arkadaĢları (53) yaptıkları in vitro bir çalıĢmada Nd:YAG lazerin 

antibakteriyel etkinliğini araĢtırmıĢlardır. AraĢtırmacılar 40 adet çekilmiĢ diĢin kök 

kanallarını E.faecalis ile enfekte etmiĢler ve Nd:YAG lazeri 1.5 W, 40 saniye, 60 mj 

parametrelerde kullanmıĢlardır. ÇalıĢamanın sonucunda Nd:YAG lazerin E.faecalis 

üzerine % 99.91 oranında etkili olduğunu ve endodontik tedavide kök kanallarının 

dezenfeksiyonu amacıyla kullanılabileceğini bildirmiĢlerdir.  

 

 Moritz ve ark. (94) yaptıkları in vivo çalıĢmada Nd:YAG lazerin antibakteriyel 

etkinliğini araĢtırmıĢlardır. ÇalıĢmacılar 30 adet pulpası nekroze diĢin kök kanalından 

mikrobiyolojik inceleme için örnek almıĢlardır. Daha sonra bu diĢlerin kök kanallarına 

1.5 W ve 30 mj değerlerinde Nd:YAG lazer uygulamıĢlar ve kök kanallarından örnek 

alarak incelemiĢlerdir. ÇalıĢmanın sonucunda kök kanal dezenfeksiyonu için 1.5 W ve 

30 mj enerji seviyesinin yeterli olduğu ve lazer enerjisinin kök kanallarının 

dezenfeksiyonu için kullanılabiceği bildirmiĢlerdir. 

 

 Hardee ve ark. (59) yaptıkları bir çalıĢmada Nd:YAG lazerin kök kanallarındaki 

antibakteriyel etkisini tek baĢına ve NaOCl ile birlikte kullanarak değerlendirmiĢlerdir. 

ÇalıĢmada B.stearothermophilus suĢu kullanmıĢlardır. AraĢtırmacılar 50 adet tek köklü 

diĢi 10‟ar diĢten oluĢan 5 gruba ayırmıĢlardır. 1.Gruptaki 10 adet diĢ kontrol grubu 

olarak ayrılmıĢ ve herhangi bir iĢlem uygulanmamıĢtır. 2. Gruptaki diĢlere % 0.5 NaOCl 

3 dakika sure ile, 3.Gruptaki diĢlere Nd:YAG lazer 1 dakika sure ile, 4.Gruptaki diĢlere 

% 0.5 NaOCl 3 dakika ve Nd:YAG lazer 1 dakika sure ile, 5. Gruptaki diĢlere % 0.5 

NaOCl 3 dakika ve Nd:YAG lazer 2 dakika sure ile uygulanmıĢtır. ÇalıĢmada Nd:YAG 

lazer 3 W gücünde kullanılmıĢtır. ĠĢlemler sonucunda kontrol grubunda % 22, % 0.5 
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NaOCl grubunda %88, Nd:YAG lazer (1 dakika) grubunda % 98, % 0.5 NaOCl ve 

Nd:YAG lazer (1 dakika) Grubunda % 98 ve % 0.5 NaOCl ve Nd:YAG lazer (2 dakika) 

grubunda % 99 oranında bakteri sayısında azalma saptanmıĢtır. Bu bulguların 

istatistiksel analizi sonuçlarına göre tedavi uygulanan gruplar arasında istatistiksel 

yönden anlamlı bir farklılık olmadığı ve tüm deney gruplarının B.stearothermophilus 

üzerine antibakteriyel yönden etkili olduğu bildirilmiĢtir.  

 

 Piccolomini ve ark (110) yaptıkları bir çalıĢmada Actinomyces naeslundii ve 

Pseudomonas aeruginosa üzerine Nd:YAG lazer ve NaOCl‟nin etkinliğini 

karĢılaĢtırmıĢlardır. ÇalıĢmada 60 adet diĢ iki gruba ayrılmıĢ ve 30 adet diĢ 

A.naeslundii, 30 adet diĢ P.aeruginosa ile enfekte edilmiĢtir. Her grupta 5 adet diĢ 

kontrol grubu olarak ayrılmıĢ ve herhangi bir iĢlem uygulanmamıĢtır. 10 adet diĢe 5 Hz, 

15 sn, 10 adet iĢe 10 Hz, 15 sn değerlerinde Nd:YAG lazer, 5 adet diĢe ise % 5.25 

NaOCl uygulanmıĢtır. ÇalıĢmadan elde edilen sonuçlara göre 5 Hz 15 sn lazer 

uygulanan grupta A.naeslundii sayısında % 34, P.aeruginosa sayısında % 15.7, 10 Hz, 

15 sn lazer uygulanan grupta ise A.naeslundii sayısında % % 77.4, P.aeruginosa 

sayısında % 85.8 oranında azalma sağlanmıĢtır. % 5.25 NaOCl uygulanan grupta ise hiç 

üreme olmamıĢtır. AraĢtırmacılar Nd:YAG lazerin mikroorganizmalar üzerine etkisinin 

frekansına bağlı olduğunu ve  NaOCl‟nin antibakteriyel etkisinin Nd:YAG lazerden 

daha fazla olduğunu bildirmiĢlerdir. 

 

 Ward ve ark. (152) yaptıkları bir çalıĢmada Nd:YAG lazerin çeĢitli 

mikroorganizmalar üzerine etkilerini incelemiĢlerdir. AraĢtırmacılar çalıĢmanın 

sonucunda lazerin mikroorganizmalar üzerine etkisinin hücrenin büyüklüğü, Ģekli, rengi 

ve Gram boyama reaksiyonu ile bağlantısı olmadığını bildirmiĢlerdir.  

 

 Bergmans ve arkadaĢları (14) Nd:YAG lazerin kök kanallarındaki antibakteriyel 

etkinliğini in vitro olarak incelemiĢlerdir. ÇalıĢmada 8 adet maksiller kesici diĢ 

kullanılmıĢtır. DiĢlerden 2 tanesi kontrol grubu olarak ayrılmıĢtır. 6 adet diĢ E.faecalis 

ile enfekte edilmiĢtir. Daha sonra kök kanallarına Nd:YAG lazer 1.5 W, 100 mj, 15 Hz 

değerlerinde ve 5‟er saniyelik dört siklüs halinde toplamda 20 saniye süresince 

uygulanmıĢtır. ĠĢlem sonucunda kök kanallarında kalan mikroorganizma sayısı 

hesaplanmıĢtır. Sonuç olarak Nd:YAG lazerin E.faecalis‟i % 99.7 oranında azalttığı 
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gösterilmiĢtir. AraĢtırmacılar bu çalıĢmada, E.faecalis‟in biofilm oluĢturduğunu ve 

extrasellüler matriks içerisinde bulunduğunu ve Nd:YAG lazerin üç siklüs halinde 

kullanıldığında biofilm tabakasını kısmen etkileyebildiğini bildirmiĢlerdir. 

AraĢtırmacılar kök kanallarının dezenfeksiyonu amacıyla çeĢitli antimikrobiyal 

ajanların tamamlayıcı olarak kullanılmasının lazerin etkinliğini artıracağını 

bildirmiĢlerdir. Lazer uygulamasından önce kanalların bol miktarda NaOCl ile 

yıkanmasını ve lazerin daha sık periodlarla kullanılmasını önermiĢlerdir. Ayrıca 

araĢtırıcılar fiber uçların lazerin enerjisinin daha geniĢ alanlara ulaĢmasını sağladığını 

belirtmiĢlerdir. ÇalıĢmanın sonucunda lazerin, kök kanal dezenfeksiyonu için bir 

alternatif olarak değil de diğer yöntemlere ek olarak kullanılması önerilmiĢtir. 

 

 Koba ve ark. (71) yaptıkları in vivo bir çalıĢmada ,enfekte diĢlerin kök kanal 

tedavilerinde lazerin etkilerini histopatolojik olarak incelemiĢlerdir. ÇalıĢmada 

köpeklerin diĢlerinde giriĢ kaviteleri açılıp, pulpaları ekstirpe edilmiĢtir. DiĢlerin kök 

kanalları ve 1 ay süre ile ağız ortamına açık bırakılmıĢtır. Radyografide periapikal 

bölgede radyolusent bir alan oluĢtuğu görüldükten sonra kök kanal tedavisi yapılmaya 

baĢlanmıĢtır. Kök kanalları 40 No K file eğeye kadar kök geniĢletilmiĢ ve bu esnada 

yıkama solüsyonu olarak % 5 NaOCl ve % 3 hidrojen peroksit kullanılmıĢtır. 

ġekillendirme tamamlandıktan sonra kök kanalları kağıt konlarla kurulanmıĢ ve siyah 

mürekkep uygulanmıĢtır. Daha sonra kök kanallarına 1 W, 30 pps, 1 sn-1 W, 30 pps, 2 

sn ve 2 W, 30 pps, 2 sn parametrelerinde Nd:YAG lazer uygulanmıĢtır. Kanallar gutta 

perka kullanılarak lateral kondensasyon tekniği ile doldurulmuĢtur. Kontrol grubundaki 

diĢler aynı yöntemle fakat lazer uygulanmadan doldurulmuĢtur. 2, 4 ve 8 hafta sonra 

köpekler sakrifiye edilmiĢtir. DiĢler ve etrafındaki kemik dokusu ıĢık mikroskobunda 

incelenmiĢtir.  

 

 Koba ve ark.‟nın (71) yaptıkları bu çalıĢmanın sonucuna göre 2 hafta sonra 

incelenen örneklerde kontrol ve deney gruplarında periapikal bölgede bir fark 

gözlenmemiĢtir. Buna karĢın 4. haftada, kontrol grubuna kıyasla, lazer uygulanan 

gruplarda iyileĢmenin daha hızlı olduğu gözlenmiĢtir. 4. ve 8. haftalarda özellikle 2 W, 

2 saniye parametrelerinde lazer uygulanan grupta iyileĢmenin belirgin oranda arttığı 

gözlenmiĢtir. AraĢtırmacılar kök kanallarında lazer kullanılmasının kanal içerisindeki 

irritanları uzaklaĢtırarak yara iyileĢmesini hızlandırdığını bildirmiĢlerdir. Ayrıca 
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Nd:YAG lazerin antibakteriyel etkisinin temelde ısı oluĢturmasına bağlı olduğu 

vurgulanmıĢ ve lazerin doğru parametrelerde kullanıldığında enfekte kök kanallarının 

tedavisinde baĢarılı sonuçlar vereceği bildirilmiĢtir.  

 

 Moshonov ve arkadaĢları (95) bir çalıĢmalarında Enterococcus faecalis ile enfekte 

ettikleri kök kanallarına Nd:YAG lazerin etkinliğini araĢtırmıĢlardır. ÇalıĢmada 75 adet 

tek köklü insan diĢi kullanılmıĢtır. DiĢler 6 gruba ayrılmıĢtır. 1. gruptaki diĢler infekte 

edilmeden kontrol grubu olarak ayrılmıĢtır. Daha sonra diĢler E.faecalis ile enfekte 

edilmiĢtir. 2. gruptaki herhangi baĢka bir iĢlem yapılmadan kontrol grubu olarak 

ayrılmıĢtır. 3.gruptaki diĢler %1 Nigrosin ile boyanarak 2 dakika beklenmiĢ ve lazer 

uygulanmıĢtır. ÇalıĢmada Nd:YAG lazer, 4.5 W gücünde kullanılmıĢtır. 4. gruptaki 

diĢler % 1 Nigrosin ile boyanmıĢ ve 2 dakika beklendikten sonra bir iĢlem yapılmadan 

bakteri örneği alınmıĢtır. 5. gruptaki diĢler % 1 Nigrosin ile boyanmıĢ ve 2 dakika sonra 

sadece hava ve su spreyi kullanılmıĢtır. 6. gruptaki diĢlerin kök kanalları %1 NaOCl ile 

doldurulumuĢ ve 2 dakika süre ile beklenmiĢtir. Daha sonra tüm kanallardan örnekler 

alınmıĢtır. Lazer uygulanan gruplarda bakteri sayısında belirgin azalma olduğu, buna 

karĢın NaOCl uygulanan kanallarda sterilizasyon sağlandığı ve bakteri üremesinin 

olmadığı bildirilmiĢtir.  

 

 Fegan ve ark (38) yaptıkları bir çalıĢmada Nd:YAG lazerin Bacillus 

stearothermophilus üzerine etkinliğini NaOCl ve steril su kullanarak, el aletleri ve 

ultrasoniklerle karĢılaĢtırmıĢlardır. AraĢtırmacılar çalıĢmada 80 adet çekilmiĢ tek köklü 

insan diĢi kullanmıĢlar ve diĢleri 8 gruba ayırmıĢlardır: 1. Grup: negatif kontrol grubu, 

2. Grup: pozitif kontrol grubu, herhangi bir dezenfeksiyon iĢlemi uygulanmamıĢ, 

3.Grup: el aleti ve steril su, 4.Grup: el aleti ve % 5.25 NaOCl, %.5.Grup: ultrasonik ve 

steril su, 6. Grup: ultrasonik ve % 5.25 NaOCl, 7. Grup: lazer ve steril su, 8.Grup:lazer 

ve % 5.25 NaOCl kullanılmıĢtır. Lazer ıĢını 3 W, 20 pps ve 1 dakika süre ile 

uygulanmıĢtır. ÇalıĢmada steril su kullanılan gruplarda, el aleti ve ultrasonik 

kullanılmasının kontrol grubuna kıyasla bakteri sayısında, azalmaya neden olduğu 

gözlenmiĢtir. Steril su ve lazer kullanılan grupta ise bakteri sayısında el aleti ve 

ultrasonik kullanılan gruplara kıyasla istatistiksel olarak anlamlı bir azalma olduğu 

bildirilmiĢtir. % 5.25 NaOCl‟nin kullanıldığı gruplarda bakteri üremesi gözlenmemiĢtir. 
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Bu çalıĢmada lazerin bakteri üzerinde etkili olduğunu ancak NaOCl‟nin bakteriyi 

tümüyle öldürdüğü bildirilmiĢtir. 

 

 Koba ve ark. (72) yaptıkları in vivo bir çalıĢmada lazer kullanılarak ve lazer 

kullanılmadan kök kanal tedavileri yapılmıĢ diĢlerde görülen post operatif semptomları 

karĢılaĢtırmıĢlardır. ÇalıĢmada 44 adet kronik apikal periodontitisli diĢin kök kanal 

tedavileri yapılmıĢtır. Tedavi sırasında yıkama solüsyonu olarak % 5 NaOCl ve %3 

hidrojen peroksit kullanılmıĢtır. DiĢler iki gruba ayrılarak 22 adet diĢe Nd:YAG lazer, 1 

W, 15 pps ve 1 sn süre ile uygulanmıĢtır. Daha sonra tüm kanallar gutta perka 

kullanılarak ve lateral kondensasyon tekniği ile doldurulmuĢ ve radyografileri 

alınmıĢtır. DiĢler 1 gün sonra; spontan ağrı, 1 hafta sonra; perküsyon duyarlılığı ve 3 ve 

6 ay sonra; radyografik olarak değerlendirilmiĢtir. 1 gün sonra; lazer uygulanan 22 adet 

diĢten 4 tanesinde spontan ağrı gözlenirken, kontrol grubundaki 22 adet diĢten 11 

adedinde spontan ağrı gözlenmiĢtir. 1 hafta sonra; perküsyon duyarlılığı olmayan 

diĢlerin oranı lazer uygulanan grupta % 90.9 iken, kontrol grubunda bu oran % 54.5 

olarak bulunmuĢtur. 3 ve 6. aylarda; lazer uygulanan grupta hiçbir diĢte perküsyon 

duyarlılığı gözlenmezken, kontrol grubunda 3. ayda % 81.8 ve 6. ayda % 86.4 diĢte 

perküsyon duyarlılığı gözlenmemiĢtir. 3. ayda; lazer uygulanan diĢlerin % 45.5‟inde 

iyileĢme gözlenirken, kontrol grubundaki diĢlerin % 22.7 „sinde iyileĢme gözlenmiĢtir. 

6. ayda; lazer uygulanan grubun % 54.5‟inde iyleĢme gözlenirken, kontrol grubunun % 

27.3‟ünde iyileĢme gözlenmiĢtir.  

 

 Koba ve ark‟nın. (72) yaptığı bu çalıĢamının sonuçları Nd:YAG lazerin enfekte 

kanallarda klinik olarak kullanımının uygun olduğunu ve periapikal dokularda 

iyileĢmeye neden olduğunu göstermiĢtir. ÇalıĢmada kontrol grubundaki diĢlerden iki 

tanesinde birinci günde flare up geliĢmiĢtir. Bunun sebebi kontrol grubundaki diĢlerin 

özellikle apikal bölgesinin debristen tam olarak arındırılamaması ve bakteri 

dezenfeksiyonun tam olarak sağlanamaması olarak düĢünülmüĢtür. Buna karĢın lazer 

tedavisi uygulanan grupta debrisin kaldırılıp dezenfeksiyonunun sağlanabildiği 

görüĢüne varılmıĢtır. Bu çalıĢmada sonuç olarak lazer uygulanan grupta iyileĢmenin, 

kontrol grubundan daha iyi olduğu bulunmuĢtur. 
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2.3.2. Diod Lazer 

 

 

 Son yıllarda Diod lazerin antimikrobiyal özellikleri nedeniyle endodontik tedavide 

kullanımı yaygınlaĢmıĢtır. Diod lazer cihazlarının ince ve esnek fiber uçlarının olması 

kök kanallarında kullanımını kolaylaĢtırmaktadır. Diod lazerin penetrasyon derinliği 

(810 nm), Nd:YAG lazerin penetrasyon derinliğinden (1.064 nm) daha az olduğu için 

ısısal yan etkilerinin de daha az olacağı ileri sürülmektedir (87). Diod lazerin hem 

güvenli hem de klinik olarak yararlı bir alet olduğu ileri sürülmektedir (52, 68). 

 

 Moritz ve ark. (93) yaptıkları bir çalıĢmada Escherchia coli ve Enterococcus 

faecalis ile enfekte ettikleri kök kanallarına Diod lazer uygulayarak lazerin 

mikroorganizmalar üzerindeki etkinliğini, kök yüzeyindeki ısı artıĢını ve kök kanal 

yüzeyindeki morfolojik değiĢlikleri incelemiĢlerdir. ÇalıĢmada 44 adet diĢ kullanılmıĢtır 

ve Diod lazer 2 W, 3 W ve 4 W gücünde kullanılmıĢtır. Elde edilen bulgulara göre 2 W 

ve 3 W gücünde lazer kullanılan gruplarda bakteri üremesi gözlenirken, 4 W gücünde 

lazer kullanılan grupta hiç bakteri üremesi olamamıĢtır. AraĢtırmacılar lazer kanal 

içerisinde dairesel hareketlerle ve tüm kanal boyunca apikalden kuronale doğru 

kullanıldığında kök yüzeyinde ısı artıĢının en fazla 6 derece olduğunu bildirmiĢledir. 

ÇalıĢmada ayrıca lazer 2 W ve 3 W gücünde kullanıldığında kök kanalının içerisindeki 

dentin kanalcıklarının tümüyle kapanmadığını ve boya sızıntısının az da olsa 

gözlendiğini, 4 W gücünde lazer kullanılan örneklerde ise kanal duvarlarındaki dentin 

kanalcıklarının tamamen kapandığını gözlemlemiĢlerdir. 

 

 Costa Riberio ve ark. (24) yaptıkları bir çalıĢmalarında kök kanallarında Diod 

lazer kullanımının ısısal etkileri ve kök kanal duvarlarında oluĢturduğu değiĢiklikleri 

incelemiĢlerdir. ÇalıĢmada 24 adet çekilmiĢ tek köklü insan diĢi kullanılmıĢtır. 4 adet 

diĢ ĢekilllendirilmiĢ fakat lazer uygulanmamıĢtır. 20 adet diĢ iki gruba ayrılmıĢtır. 10 

adet diĢe devamlı modda 2.5 W gücünde Diod lazer, 10 adet diĢe ise artımlı moda 1.25 

W gücünde Diod lazer uygulanmıĢtır. 2.5 W gücünde lazer uygulanan grupta ısı artıĢı 

1.6 ile 8.6 
0
C arasında değiĢirken, 1.25 W gücünde lazer uygulanan grupta ısı artıĢı 1.2 

ile 3.3 
0
C arasında değiĢmiĢtir. SEM bulgularına göre kök kanallarının apikal 

bölgesinde erime ve kaynaĢma alanları gözlenmiĢtir. AraĢtırmacılar çalıĢmanın 
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sonucunda Diod lazerin kanallarda kullanımının güvenli olduğunu ve periodontal 

dokularda ısısal herhangi bir hasar meydana getirmediğini bildirmiĢlerdir. 

 

 Schoop ve arkadaĢları (121) yaptıkları bir çalıĢmada Nd:YAG, Diod ve Er:YAG 

lazerin E.coli ve E.faecalis mikroorganizmaların üzerine etkilerini incelemiĢlerdir. 

AraĢtırıcılar lazer cihazlarının 1 W ve 1.5 W gücünde kullanmıĢlar ve 

mikroorganizmalar üzerine etkinliklerini karĢılaĢtırmıĢlardır. Ayrıca lazerin 1 W 

gücünde kullanılmasının E.faecalis miktarında çok az değiĢikliğe neden olduğu 

bildirilmiĢtir. Lazer ıĢınının dozu 1.5 W‟a çıkarıldığında tüm lazer sistemlerinin E.coli 

üzerine etkili olduğu, E.faecalis’e ise yalnızca Diod ve Er:YAG lazerin etki edebildiği 

gözlenmiĢtir.  

 

 Gutknecht ve ark. (52) yaptıkları bir çalıĢmada Diod lazerin bakterisidal 

etkinliğini sığır diĢleri üzerinde incelemiĢlerdir. AraĢtırmacılar sığır diĢlerinden 100µ, 

300µ ve 500µ kalınlıklarında kesitler almıĢlardır. Kesitlerin bir tarafını E.faecalis ile 

enfekte etmiĢlerdir. Daha sonra dentin kesitlerinin mikroorganizma uygulanmayan 

yüzeyinden lazer ıĢını uygulanmıĢtır. Lazer uygulaması 810 nm Diod lazer, 3 W 

gücünde kullanılarak yapılmıĢtır. ĠĢlem esnasında 400µ fiber uç, uygulanacağı yüzeye 5 

derece açı ile tutulmuĢ ve 30 saniye sure ile ıĢın verilmiĢtir. Sonuçta fiberin en uç 

noktasından çıkan ıĢın 0.6 W değerinde olmuĢtur. AraĢtırmanın sonucunda lazer ıĢının 

etkisinin yüzeyin kalınlığına bağlı olduğu bildirilmiĢtir. Bu çalıĢmada 500µ 

kalınlığındaki dentin yüzeyinde bile % 74 oranında bakteri eliminasyonu sağlanmıĢtır. 

AraĢtırmacılar Diod lazerin bakteri eliminasyonunda etkin bir rol oynadığını iddia 

etmiĢlerdir. 

 

 Millard ve ark. (87) yaptıkları bir çalıĢmada Diod lazeri ve Nd:YAG lazeri 

tavĢanların yumuĢak dokularında ve kemik dokusunda kullanmıĢlardır. ÇalıĢmada 

operasyondan sonra, iĢlem yapılan dokularda ve komĢu dokulardaki pıhtılaĢma 

reaksiyonları ve iyileĢme aĢamaları incelenmiĢtir. Bu incelemeler 48 saat, 21 gün ve 35 

gün sonra yapılmıĢtır. AraĢtırmacılar Nd:YAG lazerin Diod lazerden daha derin 

dokulara ulaĢtığını ve ısısal etkisinin daha fazla olduğunu bildirmiĢlerdir. ÇalıĢmanın 

sonucunda Diod lazerin kullanımının daha güvenli olduğunu vurgulamıĢlardır.  
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2.4. Sodyum Hipoklorit 

 

 

 Sodyum hipoklorit en sık kullanılan kök kanalı yıkama solüsyonlarından biridir. 

Güçlü bir antibakteriyel ajan olarak bilinmektedir ve uzun yıllardan beri endodonti 

pratiğinde %0.5 ile %5.25 arasındaki çeĢitli konsantrasyonlarda kullanılmaktadır (18, 

19, 82, 131, 138). Günümüzde sodyum hipokloritin hangi konsantrasyonda daha etkin 

bir antimikrobiyal etki gösterdiğine iliĢkin çeĢitli görüĢler vardır. Bazı çalıĢmalar % 0.5 

ile % 5 arasında antimikrobiyal etkinlik açısından bir fark olmadığını belirtirken 

sodyum hipokloritin seyreltildiğinde etkisinin belirgin olarak azaldığını ileri süren 

çalıĢmalar da bulunmaktadır (18, 19, 48, 104, 126, 134, 141). 

 

 Sodyum hipokloritin % 0.5, %1, %2.5 ve %5.25‟lik konsantrasyonları endodonti 

pratiğinde kök kanalı yıkama solüsyonu olarak kullanılmaktadır. Byström ve Sundqvist 

(18), klinik çalıĢmalarında %0.5 veya %5‟lik sodyum hipoklorit solüsyonlarının kök 

kanallarının biyomekanik preparasyonunda benzer antimikrobiyal etkiler gösterdiğini 

bulmuĢlardır. AraĢtırmacılara göre sodyum hipokloritin proteolitik etkisi salınan klor 

miktarına bağlıdır. Yüksek konsantrasyonda daha az kullanılarak sağlanan bu etki, 

düĢük konsantrasyonlu sodyum hipoklorit solüsyonunun daha fazla kullanımı ile 

sağlanabilmektedir. Sonuç olarak nötral pH‟a yakın % 0.5- 1‟lik sodyum hipoklorit 

solüsyonun kullanımı yeterli antimikrobiyal etki gösterirken minimal doku hasarı 

yaratmaktadır (30). 

 

 Kök kanallarının biyomekanik preparasyonu kısa süreli bir iĢlem olduğu için kök 

kanalı içerisindeki solüsyonun antimikrobiyal etkisinin büyük oranda konsantrasyona 

bağlı olduğu düĢünülmektedir. Sodyum hipoklorit ile temas eden organik materyaller 

irrigasyon solüsyonu içerisindeki serbest klorin miktarının azalmasına neden 

olmaktadır, bu da antimikrobiyal aktivitenin azalmasıyla sonuçlanmaktadır. Bu durum 

özellikle düĢük konsantrasyonlarda belirgin olarak gözlemlenmektedir. Yüksek 

konsantrasyonlu sodyum hipokloritin klorin deposu görevi görmesi nedeniyle güvenilir 

bir antimikrobiyal etki sağlanabileceği ileri sürülse de, düĢük konsantrasyonlu 

solüsyonlarla sık ve bol irrigasyon yapmanın da aynı antimikrobiyal etkiyi gösterdiğini 

bildiren çalıĢmalar da mevcuttur (18, 19). 
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 Klinik koĢullarda kök kanalında nekrotik organik dokular ve sıvılar bulunduğunda 

düĢük konsantrasyonlu antiseptik solüsyonlar nötralize olur ve antimikrobiyal 

aktiviteleri önemli ölçüde azalır. Ayrıca smear tabakası varlığında da irrigasyon 

solüsyonu kök kanal sisteminin her tarafına ulaĢamamakta ve bu nedenle antimikrobiyal 

etkinliği sınırlı kalmaktadır. Sonuçta kök kanallarındaki bakteri popülasyonu azalsa da 

tümüyle elimine edilememektedir (10, 15). 

 

 Zach ve Kaufman (156) yaptıkları bir çalıĢmada % 2,5‟lik ve % 5‟lik sodyum 

hipoklorit solüsyonunu çekilmiĢ diĢlerde kullanmıĢlar ve dentinin organik matriksi 

üzerine etkilerini incelemiĢlerdir. Sonuç olarak her iki konsantrasyonda da sodyum 

hipokloritin kök kanal duvarlarındaki dentinin organik matriksinde yeralan kollageni 

çözdüğünü saptamıĢlardır. 

 

 Bir çok çalıĢmada, antiseptik koĢullarda endodontistler tarafından yapılan ideal 

kök kanal tedavileri sonrasında bile klinik baĢarısızlıklar olabildiği ve bu 

baĢarısızlıklarda rol alan mikroorganizmaların varlığı bildirilmiĢtir (82, 131, 138). Son 

yıllarda kök kanalı tedavisine direnç gösteren mikroorganizmalar üzerine yapılan in 

vitro çalıĢmalar % 0.5‟lik sodyum hipoklorit solüsyonun antibakteriyel etkinliğine 

Ģüphe ile bakılmasına neden olmuĢtur (48, 61, 134, 141, 145). 

 

 Hand ve ark. (61) farklı konsantrasyonlardaki sodyum hipoklorit solüsyonlarının 

nekrotik doku örnekleri üzerindeki çözücü etkisini incelemiĢler ve sonuçta % 2.5‟lik 

sodyum hipoklorit solüsyonunun % 5.25 konsantrasyondaki sodyum hipokloritten 

yaklaĢık üçte bir oranında daha az etkili olduğunu; % 1 ve % 0.5‟lik sodyum hipoklorit 

solüsyonlarının nekrotik dokuya yeterli bir eritici etkisi olmadığını belirlemiĢlerdir. 

Özellikle % 0.5‟lik sodyum hipokloritin çözücü etkisinin ancak serum fizyolojik ve 

distile su ile mukayese edilebilir düzeyde olduğunu gözlemlemiĢlerdir. AraĢtırmacılar, 

sodyum hipoklorit solüsyonunun çözücü etkisini yüzey teması ile sağladığı için 

uygulanan dokunun yüzey geniĢliğinin de önemli olduğunu belirtmiĢlerdir. 

 

 Trepagnier ve ark. (145) yaptıkları bir çalıĢmada sodyum hipokloritin doku 

çözücü etkisinin uygulandıktan sonra hemen baĢladığını ve 1 saat kadar sürdüğünü 



 33 

tespit etmiĢlerdir. AraĢtırmacılar % 5.25 NaOCl ve % 2.6‟lık NaOCl solüsyonlarının 

kök kanalı içinde beĢ dakika süreyle kullanıldığında etkinliklerinin aynı olduğunu 

bildirmiĢlerdir. AraĢtırmacılar ayrıca, sodyum hipokloritin % 2.2‟lik konsantrasyona 

kadar seyreltilmesinin doku çözücü etkisi üzerinde belirgin azalmaya neden olmadığını, 

buna karĢın % 0.5 sodyum hipoklorit solüsyonunun etkisinin çok az olduğunu 

bildirmiĢlerdir. 

 

 Byström ve Sundquvist (18), yaptıkları bir çalıĢmada çeĢitli irrigasyon 

solüsyonlarını 60 diĢ üzerinde kullanmıĢlar ve kök kanallarındaki etkinliğini 

karĢılaĢtırmıĢlardır. ÇalıĢmada % 0.5 ve % 5 NaOCl solüsyonlarını tek baĢlarına ve % 

17 EDTA ile kombine bir Ģekilde kullanılmıĢtır. AraĢtırmacılar % 0.5 ile % 5‟lik 

sodyum hipoklorit solüsyonlarının antibakteriyel etkinliği arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmadığını bildirmiĢlerdir. Buna karĢın % 5 sodyum hipoklorit ile 

EDTA‟nın kombine kullanımının enfekte kök kanallarında daha baĢarılı sonuçlar 

verdiğini rapor etmiĢlerdir. 

 

 Harisson ve ark. (60) yaptıkları bir çalıĢmada sodyum hipokloritin seyreltilmesinin 

ve ortamda organik maddelerin varlığının irrigasyon solüsyonunun antimikrobiyal 

aktivitesi üzerindeki etkilerini incelemiĢlerdir. AraĢtırmacılar organik materyalin % 

5.25 sodyum hipokloritin çözücü etkinliğini azalttığını, ancak serum albüminlerinin 

antimikrobiyal etkinliğini engellemediğini belirtmiĢlerdir. AraĢtırmacılar ayrıca % 

5.25‟lik sodyum hipokloritin E. Faecalis üzerine en etkili antimikrobiyal ajan olduğunu 

bildirmiĢlerdir.  

 

 Gomes ve ark. (48) yaptıkları bir çalıĢmada değiĢik konsantrasyonlardaki NaOCl 

solüsyonlarının ve değiĢik form ve konsantrasyonlardaki klorheksidin solüsyonlarının 

E.faecalis üzerine etkinliğini araĢtırmıĢlardır. ÇalıĢmada kullanılan irrigasyonlarının 

E.faecalis üzerine etkisi değiĢik zaman aralıklarında incelenmiĢtir (10, 30, 45 sn, 1, 3, 5, 

10, 20, 30 dak, 1, 2 saat). Deney solüsyonu olarak NaOCl ( % 0.5, % 1, % 2.5, % 4, % 

5.25) ve jel ve sıvı formda klorheksidin ( % 0.2, % 1, % 2) kullanılmıĢtır. 2 ml bakteri 

süspansiyonu ve deney gruplarındaki irrigasyon solüsyonları 10 saniye sure ile 

karıĢtırılmıĢtır. Daha önce belirtilen sürelerde beklendikten sonra karıĢımın 1 ml‟si 

baĢka bir tüpe alınarak solüsyonların rezidüel etkisinden arındırılmıĢtır. 37 
0
C‟de 7 gün 
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sure ile inkübe edildikten sonra bakteri sayısı hesaplanmıĢtır. ÇalıĢmadan elde edilen 

sonuçlara göre kullanılan tüm irrigasyon solüsyonları E.faecalis üzerine etkili olmuĢtur. 

Kullanılan irrigasyon solüsyonlarının etkinlikleri geçen süre ile iliĢkili bulunmuĢtur. 

Sıvı formdaki klorheksidininin tüm konsantrasonları ve % 5.25 NaOCl en etkili 

solüsyonlar olarak bulunmuĢtur. % 0.5 sodyum hipoklorit bakterinin tümünü 30 dk 

içinde elimine ederken, % 5.25 sodyum hipoklorit 30 saniye içinde etkisini göstermiĢtir. 

ÇalıĢmanın sonucunda irrigasyon solüsyonlarının antibakteriyel etkinliğinin solüsyonun 

konsantrasyonuna ve geçen süreye bağlı olduğu bildirilmiĢtir.  

 

 Radcliffe ve ark. (114) benzer bir çalıĢmada değiĢik konsantrasyonlardaki NaOCl 

solüsyonlarını (% 0.5, % 1, % 2.5 ve % 5.25) farklı sürelerde uygulamıĢlar ve 

solüsyonların antimikrobiyal etkinliklerini karĢılaĢtırmıĢlardır. ÇalıĢmada Actinomyces 

naeslundii, Candida albicans ve Enterococcus faecalis suĢları kullanılmıĢtır. Kullanılan 

NaOCl solüsyonları mikroorganizmalarla 0, 10, 20, 30, 60 saniye sürelerle temas 

ettirilmiĢtir. E.faecalis için ek süreler kullanılmıĢ ve 1, 2, 5, 10, 30 dakika sure ile 

temasta tutulmuĢtur. ÇalıĢmadan elde edilen bulgulara göre tüm NaOCl solüsyonları 

A.naeslundii ve C.albicans üzerine 10 saniye içerisinde etki etmiĢtir. Buna karĢın 

E.faecalis sodyum hipoklorite karĢı daha dirençli bulunmuĢur. % 0.5‟lik sodyum 

hipoklorit 30 dakikada içerisinde bakterinin tümünü öldürmüĢtür. Bunun yanısıra % 1 

sodyum hipoklorit 10 dakika, % 2.5 sodyum hipoklorit 5 dakika içerisinde etki 

göstermiĢtir. % 5.25 sodyum hipokloritin ise 2 dakikada E.faecalis‟i tamamen elimine 

ettiği bildirilmiĢtir. ÇalıĢamanın sonucunda A.naeslundii ve C.albicans‟ın NaOCl‟ye 

karĢı daha duyarlı olduğu halde, E.faecalis‟in daha dirençli olduğu bildirilmiĢtir. 

NaOCl‟nin mikroorganizmalara etkisinin solüsyonun konsantrasyonu ve süresi ile 

iliĢkili olduğu vurgulanmıĢtır.  

 

 Siqueira ve ark. (126) yaptıkları bir çalıĢmada serum fizyolojik ve % 1, % 2.5 ve 

%5.25 NaOCl solüsyonlarının kök kanallarındaki mikroorganizma sayısı üzerine 

etkilerini araĢtırmıĢlardır. ÇalıĢmada kök kanalları E.faecalis ile enfekte edilmiĢtir. 

Daha sonra deney solüsyonları uygulanmıĢ ve kanallardan örnekler alınmıĢtır. 

ÇalıĢmanın sonucunda, kullanılan tüm irrigasyon solüsyonlarının mikroorganizma 

miktarında azlamaya neden olduğu bildirilmiĢtir. Kullanılan üç NaOCl solüsyonunun 

etkinlikleri arasında herhangi bir fark gözlemlenmemiĢtir. Tüm NaOCl solüsyonları 
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serum fizyolojiğe oranla mikroorganizma sayısında belirgin bir azalmaya neden 

olmuĢtur. Bu çalıĢmada NaOCl solüsyonunun etkinliğinin solüsyonun 

konsantrasyonundan çok seans sırasında kullanılma sıklığına ve miktarına bağlı olarak 

değiĢtiği bildirilmiĢtir.  

 

 ġen ve ark. (141) yaptıkları bir çalıĢmada % 0.12 klorheksidin, % 1 NaOCl ve % 5 

NaOCl solüsyonlarının antifungal etkinliklerini araĢtırmıĢlardır. AraĢtırmacılar kök 

kanallarını Ģekillendirdikten sonra örneklerin yarısında smear tabakasını 

uzaklaĢtırmıĢlardır. ÇalıĢmada tüm kök kanalları C.albicans ile enfekte edilmiĢtir. 10 

gün sonra kök kanallarına 3‟er ml deney solüsyonu uygulanmıĢ ve solüsyonlar 

kanallarda 1 dakika, 5 dakika, 30 dakika ve 1 saat sure ile bekletilmiĢtir. Örnekler 

içlerinde Sabouroud Dekstroz Agarın bulunduğu deney tüplerinde 37 derecede 24 saat 

sure ile inkübe edilmiĢtir. Smear tabakası uzaklaĢtırılmamıĢ olan grupta kullanılan tüm 

solüsyonlarda antifungal etki solüsyonların 1 saat uygulandığı grupta gözlenmiĢtir. 

Smear tabakası uzaklaĢtırılmıĢ gruplarda ise % 5 sodyum hipoklort 30 dakika sonra 

etkili olmaya baĢlamıĢtır. % 0.12 klorheksidin glukonatın ise 1 saat sonra etkili olduğu 

bildirilmiĢtir. 

 

 Ayhan ve ark. (6) yaptıkları bir çalıĢmada değiĢik irrigasyon solüsyonlarının 6 

adet mikroorganizma türü üzerine etkilerini incelemiĢlerdir. ÇalıĢmada Staphylococcus 

aureus, Enterococcus faecalis, Streptococcus salivarius, Streptococcus pyogenes, 

Escherichia coli ve Candida albicans mikroorganizma suĢları kullanılmıĢtır. 

Etkinlikleri incelenen irigasyon solüsyonları % 0.5 NaOCl, % 5.25 NaOCl, % 21 alkol, 

% 2 klorheksidin ve paramonoklorofenoldür. ÇalıĢmadan elde edilen bulgulara göre % 

5.25 NaOCl tüm test mikroorganizmaları üzerine etkili bulunmuĢ ve diğer irrigasyon 

solüsyonlarına kıyasla en fazla antimikrobiyal etkiyi göstermiĢtir. Sodyum hipoklortin 

konsantrasyonu azaldıkça antimikrobiyal etkisi de azalmıĢtır. Paramonoklorofenol, %21 

alkol, % 0.5 NaOCl ve % 2 klorheksidine kıyasla daha fazla antimikrobiyal etkinlik 

göstermiĢtir.  

 

 Heggers ve ark. (62) yaptıkları bir çalıĢmada değiĢik konsantrasyonlardaki NaOCl 

solüsyonlarını antibakteriyel etkinlikleri ve doku toksisiteleri açısından incelemiĢlerdir. 

ÇalıĢmada % 0.25, % 0.025 ve % 0.0125 konsantrasyonlarında sodyum hipoklorit 
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kullanılmıĢtır. ÇalıĢmadan elde edilen bulgulara göre sodyum hipoklorit % 0.025 gibi 

düĢük bir konsantarasyonda bile antibakteriyel etkinlik göstermiĢtir. % 0.25 

konsantarasyondaki sodyum hipoklorit doku toksisitesi yaparken % 0.025 

konsantrasyonda bu durum gözlemlenmemiĢtir. Bu konsantarasyonun altında ise toksik 

etki oluĢmazken antibakteriyel etkinlik de oluĢmamıĢtır. Sonuç olarak % 0,025 sodyum 

hipokloritin antibakteriyel etki gösterirken, yara iyileĢmesi üzerine olumsuz bir etki 

yaratmadığı ve doku toksisitesi oluĢturmadığı bildirilmiĢtir. 

 

 Ġrrigasyon solüsyonlarının etkinliklerinin değerlendirilmesinde antimikrobiyal 

özelliklerine ilave olarak smear tabakasını kaldırması enfekte dentin kanalcıklarına 

penetrasyonları da önemli görülmektedir. Bununla beraber güncel klinik kullanımda tek 

baĢına hemen hiçbir solüsyonun tüm bu özellikleri bir arada taĢımadığı bilinmektedir. 

Sodyum hipoklorit güçlü bir doku eritici olduğu ve kök kanalının mekanik 

preparasyonu esnasında ortaya çıkan yüzeyel debrisi temizleyebildiği halde, oluĢan 

smear tabakasını uzaklaĢtıramamaktadır (8, 10, 11, 92, 101). 

 

 Smear tabakasını inorganik dentin içinde var olan organik materyal olarak 

tanımlayan Lester ve Boyde (76) örneklerin % 5‟lik sodyum hipoklorit içinde üç gün 

bekletilmesinin bile smear tabakasını uzaklaĢtırmada yetersiz kaldığını belirtmiĢlerdir. 

 

 Sodyum hipokloritin antiseptik etkisinin yanı sıra toksik etkisi de bulunmaktadır. 

% 5.25‟lik sodyum hipokloritin HeLa hücrelerine, insan fibroblastlarına ve lenfositlere 

karĢı toksik olduğunu bildiren çalıĢmalar mevcuttur (104, 116, 118). Ayrıca NaOCl‟nin 

bu konsantrasyonunun endotel hücrelerinde hasar yarattığı ve nötrofil migrasyonuna 

engel olduğu belirtilmiĢtir. NaOCl yüksek konsantrasyonlarda kullanıldığında 

submukozal hemorajiler oluĢturduğu ve kollagende bazofilik dejenerasyonlar meydana 

getirdiği belirtilmiĢtir (104, 116, 118, 133). 

 

 Spangberg ve ark (133), % 5.25‟lik sodyum hipoklorit solüsyonunun son derece 

sitotoksik olduğunu göstermiĢ, ayrıca bu konsantrasyonun antibakteriyel etkinlik ve 

nekrotik doku çözücü etkinlik için gerekenden fazla olduğunu belirterek % 0.5‟lik 

solüsyonun kullanımını önermiĢlerdir. 
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 Sodyum hipokloritin oksidasyon etkisiyle, diĢi çevreleyen vital dokular üzerinde 

hasara yol açtığı bildirilmiĢtir. OluĢan bu doku reaksiyonunun Ģiddeti sodyum 

hipokloritin hacmi ve konsantrasyonu ile iliĢkilidir. Palatinal mukozaya yanlıĢlıkla 

sodyum hipoklorit enjekte edildiği bildirilen bir olgu raporunda yumuĢak dokuda 

reaksiyon gözlenirken kemik dokusunda herhangi bir hasar oluĢmamıĢtır. Bu olguda 

periapikal dokulara taĢan sodyum hipoklorit miktarı 0.5 ml‟den fazla olmamasına 

rağmen histamin açığa çıktığı ve anjiyonörotik ödeme benzeyen klinik tablonun 

oluĢtuğu ve dokuların 30 gün içerisinde herhangi bir skar bırakmadan iyileĢtiği 

bildirilmiĢtir (118). Buna benzer bir olguda yapılan histolojik incelemede nörotik 

epidermal hücrelerle çevrili dokuda kollagenin bazofilik dejenerasyonu ile birlikte 

ülserasyon ve submukozal hemorajiler tespit edilmiĢtir (40). 

 

 Pashley ve ark (104) sodyum hipoklorit sitotoksisitesini inceledikleri bir 

çalıĢmada serum fizyolojik solüsyonu içinde 1/1000 düĢük konsantrasyonlu sodyum 

hipoklorit solüsyonunun tüm kırmızı kan hücrelerinde hemolize neden olduğunu 

bulmuĢlardır. AraĢtırmacılar sodyum hipokloritin hücre membranı üzerindeki 

oksidasyon etkisi nedeniyle hemolize ve hücre proteinlerinde kayba neden olduğunu 

bildirmiĢlerdir. SeyreltilmemiĢ ve 1/10 oranında seyreltilmiĢ sodyum hipoklorit 

solüsyonu tavĢanların gözünde ciddi irritasyona neden olurken, seyreltilmemiĢ ve 1/2, 

¼, 1/10 oranlarında seyreltilmiĢ sodyum hipoklorit solüsyonunun intradermal 

enjeksiyonu, cilt ülserine yol açmıĢtır. 

 

 Sodyum hipokloritin alerjik reaksiyonlar oluĢturduğunu bildiren raporlar da 

bulunmaktadır. Tıp literatüründe sodyum hipokloritin alerjik potansiyelini ilk kez 

Sulzberger (137) 1940 yılında bildirmesine rağmen, Cohen ve Burns (22) endodonti 

pratiğinde bu olasılığı ilk duyuran araĢtırıcılardır. 

 

 Reeh ve Messer (116) sodyum hipokloritin periapikal dokulara enjeksiyonu 

sonucu parestezi oluĢtuğunu bildirirken, Ehrlich ve ark. (34), sodyum hipokloritin 

maksiler sinüse enjeksiyonu sonucu hafif yanma hissi ve tıkanıklıkla karakterize klinik 

bulguların geliĢtiğini izlemiĢlerdir. Ingram (65), sodyum hipokloritin göze teması 

sonucu yanma ve geçici doku hasarı yarattığını bildirmiĢtir. 
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2.5. EDTA 

 

 

 Kök kanal tedavisinde mekanik preparasyon esnasında kullanılan aletlerin kök 

kanal duvarında direkt etkileri sonucunda 1- 5 µm kalınlığında bir smear tabakası 

oluĢmaktadır Elektron mikroskobu ile yapılan çalıĢmalar smear tabakasının hem 

organik hem de inorganik maddeler içerdiğini göstermiĢtir (45, 79). 

 

 EDTA, dentinin inorganik maddeleri ile Ģelatlar oluĢturarak, smear tabakasını 

etkili bir Ģekilde ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle EDTA, enfekte dokunun 

eliminasyonunu sağlayarak kök kanalındaki mikroorganizmaların bir kısmının da 

kanalının dıĢına çıkarılmasını sağlar. Ayrıca EDTA‟nın smear tabakasını ortadan 

kaldırması, diğer dezenfaktanların kök kanalının derin tabakalarına kadar 

ulaĢabilmelerini sağlar ve kök kanal dezenfeksiyonunun en önemli basamaklarından 

birini oluĢturur (39, 67, 79, 85). Birçok çalıĢmada, % 17 EDTA solüsyonu ile yapılan 

irrigasyonun kök kanal duvarlarını etkili bir Ģekilde temizlediği bildirilmiĢtir (44, 45, 

63, 84, 85). 

 

 EDTA kuvvetli bir bakterisit ajan değildir ancak belli bir antimikrobiyal etkisi 

vardır. Bunun bakterilerin dıĢ membranındaki katyonların Ģelasyonu nedeniyle olduğu 

düĢünülmektedir. EDTA‟nın aeroplar üzerinde çok az bir etkisi varken, anaeroplar 

üzerinde aktif olduğu iddia edilmektedir. EDTA‟nın antimikrobiyal özellikleri 

solüsyonun pH‟ına ve konsantrasyonuna bağlıdır. % 0.03- 1 düĢük konsantrasyonlu 

solüsyonları çok az etki göstermekte veya hiç etki etmemektedir (105). 

 

 EDTA, antibakteriyel etkinliğinin sınırlı olması nedeniyle antifungal özellikleri 

açısından çok fazla araĢtırılmamıĢtır (101). EDTA C.albicans‟ın geliĢiminde ve 

patojenezinde önemli bir rol oynayan kalsiyum iyonlarını bağlamaktadır. Bu açıdan 

EDTA antifungal bir potansiyele sahip olduğunu iddia eden çalıĢmalar mevcuttur. (70, 

140). 

 

 Grawehr M ve ark. (50) yaptıkları bir çalıĢmada % 8.5 EDTA, % 0.5 NaOCl ve 

%17 EDTA/ %1 NaOCl (1:1kombinasyon) solüsyonlarını, kalsiyum Ģelasyonu, doku 
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çözücü özellikleri ve antimikrobiyal özellikleri açısından kıyaslamıĢlardır. 

Antimikrobiyal özelliklerinin değerlendirilmesi için Enterococcus faecalis ve Candida 

albicans mikroorganizmaları kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada, EDTA‟nın NaOCl ile 

kombinasyonunun solüsyonun kalsiyuma bağlanmasında ya da antimikrobiyal 

özelliğinde herhangi bir değiĢikliğe neden olmadığı bildirilmiĢtir. AraĢtırmada EDTA-

NaOCl kombinasyonunun çözdüğü doku miktarının EDTA‟nın tek baĢına 

kullanıldığında çözdüğü miktar kadar olduğunu bildirmiĢtir. Elde edilen sonuçlara göre 

NaOCl ile karıĢtırıldığında EDTA‟nın kalsiyumu bağlama özelliğinde bir değiĢiklik 

olmamaktadır, buna karĢın NaOCl‟in doku çözücü özelliği azalmaktadır. AraĢtırmacılar 

EDTA ve NaOCl solüsyonlarının ayrı ayrı kullanılmasını önermiĢlerdir. ÇalıĢmada 

kullanılan tüm solüsyonların Candida albicans ve Enterococcus faecalis‟e karĢı olan 

antibakteriyel etkinliklerinin aynı olduğu bildirilmiĢtir (50). 

 

 ġen ve arkadaĢları (141) yaptıkları bir çalıĢmada smear tabakasının 

uzaklaĢtırılmamıĢ veya %17 EDTA ile uzaklaĢtırılmıĢ kök kanallarındaki, C.albicans 

biyofilmleri üzerine % 1 NaOCl, % 5‟lik NaOCl ve % 0.12 klorheksidin glukonatın 

etkinliğini araĢtırmıĢlardır (141). Smear tabakası uzaklaĢtırılmamıĢ olan grupta, 

kullanılan tüm solüsyonlarda antifungal etki 1 saat sonra gözlenmiĢtir. Smear tabakası 

uzaklaĢtırılmıĢ gruplarda ise % 5 sodyum hipoklort daha kısa sürede (30 dakika sonra) 

etkili olmaya baĢlarken, % 0.12 klorheksidin glukonatın ise ancak 1 saat sonra etkili 

olduğu bildirilmiĢtir.  

 

 ġen ve ark. (140) yaptıkları bir baĢka çalıĢmada çeĢitli irrigasyon solüsyonlarının 

(% 5 NaOCl, % 2.5 NaOCl, % 17 EDTA, % 0.2 Klorhex, Cetrexidin, Savrolin, 

Heksoral, Hekzoton, Zefiran, Poviod, Biokadin, Mikostatin, Ketoral) C.albicans üzerine 

etkinliklerin araĢtırmıĢlardır. AraĢtırmacılar en etkili antifungal ajanın % 17 EDTA 

olduğunu bildirmiĢlerdir. Ġkinci sırada, Nistatin, Ketokonazol ve Savrolin‟in olduğunu, 

bunlardan sonra da en etkili antifungal ajanın % 5 NaOCl olduğunu bildirmiĢlerdir. 

AraĢtırmacılar aynı zamanda NaOCl„nin konsantasyonunun azaltılmasının antifungal 

etkinliğini azalttığını ve % 2.5 NaOCl‟nin % 5 NaOCl‟den daha az etkili olduğunu 

bildirmiĢlerdir (140). 
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 Foramen apikaleden Ģelasyon ajanlarının taĢması halinde iltihabi reaksiyona neden 

olabileceğine iliĢkin birçok çalıĢma vardır.  

 

 Koulaouzidou ve ark. (73), yaptıkları bir çalıĢmada %15‟lik EDTA ve EDTAC ve 

solüsyonlarının pH 7.3‟de fare derisinin fibroblast hücrelerinde ciddi irritasyonlara yol 

açabilme potansiyeli olduğunu bildirmiĢlerdir. 

 

 Serper ve ark (124) bir çalıĢmalarında EDTA, oksijenli su ve sodyum hipoklorit 

solüsyonunun smear tabakası üzerine etkilerini ve sitotoksik özelliklerini 

araĢtırmıĢlardır. ÇalıĢmadan elde edilen sonuçlara göre oksijenli su, diğer irrigasyon 

solüsyonlarından daha az sitoksik etki göstermektedir. Buna karĢın oksijenli su, smear 

tabakasını kaldırmakta etkisiz bulunmuĢtur. Kök kanallarında EDTA kullanıldıktan 

sonra kanalların NaOCl ile yıkanmasının smear tabakasını kaldırmak için en etkili 

yöntem olduğu bildirilmiĢtir. ÇalıĢmada ayrıca EDTA‟nın oksijenli su ve NaOCl‟den 

daha fazla sitotoksik etkiye yol açtığı gözlenmiĢtir.  

 

 Segura ve arkadaĢları (123) EDTA solüsyonunun foramen apikaleden taĢması 

sonucunda yalnızca periapikal kemiğin geri dönüĢümsüz dekalsifikasyonunun meydana 

gelmediğini, ayrıca nöroimmünolojik düzenleyici mekanizmalar üzerinde de olumsuz 

sonuçlar oluĢabildiğini bildirmiĢlerdir AraĢtırmacılar ayrıca EDTA‟nın sitotoksik 

etkisinin zamana ve konsantrasyona bağlı olduğunu bildirmiĢlerdir (122).  

 

 Çehreli ve ark. (25) sıçanların siyatik sinirleri üzerinde yaptıkları bir çalıĢmada 

asitler ve Ģelatörlerin sinir aksiyon potansiyelleri üzerine etkilerini araĢtırmıĢlardır. 

ÇalıĢmada Ģelasyon ajanı olarak iki çeĢit EDTA preparatı kullanılmıĢtır.120 dakikalık 

uygulama sonrasında RC-Prep‟in sinirlerin aksiyon potansiyelini % 50 oranında 

azalttığı bildirilmiĢtir. 160 dakikalık uygulama süresi sonrasında RC-Prep‟in %62,4 ve 

File-Eze‟in %61,8 oranında aksiyon potasiyellerini azalttığı gösterilmiĢtir.  
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2.6. Serum Fizyolojik 

 

 

 Serum fizyolojik biyomekanik Ģekillendirme sırasında kök kanallarının 

irrigasyonu amacıyla kullanılmakta ve kök kanal sisteminde orta derecede bir 

antibakteriyel etki yaratmaktadır (64). Bir kök kanalı yıkama solüsyonun öncelikli 

görevi, mekanik preparasyon esnasında oluĢan debrisin kök kanalı içinden dıĢarı çıkıĢını 

sağlamaktır. Serum fizyolojik bu amaç için yeterli bir solüsyondur. Serum fizyolojiğin, 

kök kanallarının temizlenmesine katkıda bulunan kimyasal bir özelliği yoktur. Özellikle 

nekrotik dokuların varlığında mekanik preparasyonun etkinliğini desteklemek amacıyla 

deterjan etkili ya da proteolitik bir ajan içeren kök kanalı yıkama solüsyonlarının 

kullanılması gereklidir. Pulpası canlı olan diĢlerde de kök kanal tedavisi uygulanırken, 

kanallarda orta derecede bir antiseptik solüsyon kullanılması yararlı olacaktır (21). 

 

 Güncel anaerop bakteri tespit yöntemlerinin kullanıldığı bir çalıĢmada serum 

fizyolojik ile yapılan biyomekanik kök kanal preparasyonunun bakteri sayısını önemli 

oranda azaltabileceği fakat genellikle ilk randevunun sonunda negatif kültür elde 

edilebilecek kadar azaltamayacağı gösterilmiĢtir (89). 

 

 Byström ve Sundqvist (20) etkin bir antimikrobiyal solüsyonun, mekanik 

preparasyon esnasında ve sonrasında kullanılması gerekliliğini vurgulamıĢlardır. 

AraĢtırıcılar yaptıkları bir çalıĢmada serum fizyolojik ve % 0.5‟ lik NaOCl solüsyonun 

antimikrobiyal etkinliğini karĢılaĢtırmıĢlardır. ÇalıĢmadan elde edilen bulgulara göre 

serum fizyolojik solüsyonu kök kanalındaki mikroorganizma sayısında bir miktar 

azalmaya neden olmasına karĢın yıkama solüsyonu olarak NaOCl kullanıldığında daha 

üstün bir antimikrobiyal etki oluĢtuğu gösterilmiĢtir. ÇalıĢmada ilk seansın sonunda kök 

kanallarının %50‟sinden negatif kültür elde edilebildiğini bildirmiĢlerdir (20). 

 

 Byström ve Sundqvist (20) antimikrobiyal solüsyonlar kullanmaksızın, serum 

fizyolojik ile birlikte uygulanan mekanik temizlemenin infekte kök kanallarında 

sağladığı bakteri eliminasyonunu değerlendirmiĢlerdir. AraĢtırmacılar bu iĢlemler 

sonucu 17 kök kanalının sadece sekiz tanesinde bakteri eliminasyonu sağlanabildiğini 

bildirmiĢlerdir. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu araĢtırma Ġstanbul Üniversitesi DiĢhekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim 

Dalı ve Mikrobiyoloji Bilim Dalı‟nda yapılmıĢtır. AraĢtırmada Enterococcus faecalis ve 

Candida albicans suĢları ile enfekte edilen diĢ köklerinde Nd:YAG lazer, Diod lazer, % 

2.5 NaOCl ve % 17 EDTA‟nın antibakteriyel etkinlikleri karĢılaĢtırılmıĢtır.  

 

ÇalıĢmada 176 adet tek köklü ve tek kanallı insan diĢi kullanılmıĢtır. DiĢler 

çekildikten sonra steril serum fizyolojik solüsyonu içinde tutulmuĢ ve kök 

yüzeylerindeki organik artıkların uzaklaĢtırılabilmesi için 30 dakika % 5.25 „lik NaOCl 

içinde bekletilmiĢtir. Organik artıklarından uzaklaĢtırılan diĢler, iĢlemler baĢlayıncaya 

kadar tekrar serum fizyolojik solüsyonu içerisinde bekletilmiĢtir.. 

 

3.1. ÇalıĢmada Kullanılan Deney Örneklerinin Hazırlanması 

 

 

ÇalıĢmada kullanılacak olan 176 adet diĢ, kök boyları 12 mm olacak Ģekilde 

kesilerek standardize edilmiĢtir. DiĢ köklerinin foramen apikaleleri cam iyonomer 

siman (Cavex U.S.A.) ile kapatılmıĢtır. 1,5 mm çapında hazırlanmıĢ metal manĢetlerin 

içleri vazelinlendikten sonra Ģeffaf akrilik ile doldurulmuĢ ve diĢ kökleri akriliğin 

içerisine gömülmüĢtür. BaĢınçlı tencerede 10 dakika kaynatıldıktan sonra akrilik bloklar 

manĢetlerden çıkarılmıĢtır.  

 

Kök kanallarının mekanik preparasyonu protaper döner alet sistemi ve crown-

down yöntemiyle yapılmıĢtır. Mekanik preparasyon esnasında yıkama solüsyonu olarak 

serum fizyolojik kullanılmıĢtır. Hazırlanan diĢler otoklavda 121 
0
C‟de 15 dakika süreyle 

sterilize edilmiĢtir. (110) 
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3.2. Deney ve Kontrol Gruplarının OluĢturulması 

 

176 adet diĢ otoklavda sterilize edildikten sonra 16 adet diĢ negatif kontrol 

grubu olarak ayrılmıĢtır. 160 adet diĢ iki gruba ayrılmıĢtır. A grubundaki 80 adet diĢ 

E.faecalis ile; B grubundaki 80 adet diĢ C.albicans ile enfekte edilmiĢtir. Daha sonra 

16‟Ģarlı alt gruplar halinde deney ve kontrol grupları oluĢturulmuĢtur. 

 

 

A. Grubu: E.faecalis ile enfekte edilen grup (80 örnek) 

 

A1 Grubu: Nd:YAG Lazer Grubu (16 Örnek) 

A2 Grubu: Diod Lazer Grubu (16 Örnek) 

A3 Grubu: NaOCl Grubu (16 Örnek) 

A4 Grubu: EDTA Grubu (16 Örnek) 

A5 Grubu: Serum Fizyolojik Grubu (Pozitif Kontrol) (16 Örnek) 

 

 

B Grubu: C.albicans ile enfekte edilen grup (80 örnek) 

 

B1 Grubu: Nd:YAG Lazer Grubu (16 Örnek) 

B2 Grubu: Diod Lazer Grubu (16 Örnek) 

B3 Grubu: NaOCl Grubu (16 Örnek) 

B4 Grubu: EDTA Grubu (16 Örnek) 

B5 Grubu: Serum Fizyolojik Grubu (Pozitif Kontrol) (16 Örnek) 

 

C Grubu: Negatif kontrol Grubu (16 örnek)  
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3.3. ÇalıĢmada Kullanılan Besiyerlerinin Hazırlanması 

 

 

3.3.1. Tryptic Soy Broth (TSB)    (Acumedia) 

 

Pancreatic digest of casein ……………….17.0 g 

Papaic digest of soybean meal…………….3.0 g 

Sodium chloride…………………………...5.0 g 

Dipotassium phosphate ……………………2.5 g 

Dextrose …………………………………...2.5 g 

 

30 g TSB 1000 ml distile suda eritildi. 1 N NaOH ile pH: 7.2- 7.4‟e ayarlandı. 

Otoklavda 121
0
C‟de 15 dakika steril edildi.  

 

 

3.3.2. Tryptic Soy Agar (TSA)    (Acumedia) 

 

Enzymatic digest of casein……………………15.0 g 

Enzymatic digest of soybean meal…………….5.0 g 

Sodium chloride………………………………..5.0 g 

Agar……………………………………………15.0 g 

 

40 g TSA, 1000 ml distile suda benmari yöntemi ile eritildi, 1 N NaOH ile pH: 

7.2- 7.4‟e ayarlandı. Otoklavda 121 
0
C‟de 15 dakika steril edildi.  
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3.3.3. Sabouraud Dextrose (Glucose) Agar (SDA)    (Merck) 

 

Peptone..........................................................10.0 g 

Glucose (Dextrose)........................................40.0 g 

Agar-Agar......................................................15 g 

 

65 g SDA 1000 ml distile suya konarak benmari yöntemi ile eritildi. 1 N NaOH 

ile pH: 5.6‟ya ayarlandı. Otoklavda 121
0
C‟de 15 dakika steril edildi. 

 

 

3.3.4. VMG II Transport Besiyeri 

 

a) Agar (Merck)....................................................0.1 g 

 

b) Bacto jelatin (Merck)........................................10.0 g 

Tryptose (Difco).....................................................0.5 g 

Thiotone (Difco).....................................................0.5g 

Cysteine hydrochloride...........................................0.5 g 

Thioglycollic acid (Difco)......................................0.5 ml 

 

c) Tuz stok solüsyonu II.......................................100 ml 

 

900 ml distile suda kaynatılarak eritilen 0.1 g agar 50C‟ye soğuduğunda bacto 

jelatin, tryptose, thiotone, cysteine hydrochloride ve thioglycollic asit yavaĢ 

yavaĢ eklenerek eritildi. Tuz stok solüsyonu II eklendi ve 1 N NaOH ile pH 

7.5‟e ayarlandı. Tüplere dağıtıldıktan sonra otoklavda 121C‟de 15 dakika steril 

edildi. Oda sıcaklığında saklandı. 
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3.3.4.1. Tuz Stok Solüsyonu  

 

Phenylmercuric acetate (Sigma)...............................0.03 g 

CaCl26H20 (Merck) ……………………………….2.4 g 

KCl (Horasan Kimya) ……………………………..4.2 g 

NaCl (Merck)……………………………………...10 g 

MgSO47H2O (Merck)……………………………...1 g 

Sodium glycerophospate (Sigma)………………....100 g 

Distile su..................................................................1000 ml 

 

Phenylmercuric acid 800 ml distile suda hafifçe ısıtılarak çözüldü. Diğer tuzlar 

eklendi ve 1000 ml‟ye tamamlandı. Tuz stok solüsyonu oda sıcaklığında 

saklandı.  
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3.4. Kök Kanallarına Mikroorganizmaların Uygulanması 

 

 

3.4.1. A.Grubu: Kök Kanallarının E.faecalis ile Enfekte edilmesi 

 

 

80 adet diĢin kök kanallarını E.faecalis ile enfekte etmek için Enterococcus 

faecalis American Type of Culture Collection 29212 (ATCC 29212) suĢu kullanılmıĢtır. 

Bakterilerin 24 saatlik saf kültürlerinden sıvı besiyerine (TSB) pasajlar yapılmıĢ ve 

üreyen sıvı kültürden 0.5 Mc Farland bulanıklık tüpüne göre süspansiyonlar 

hazırlanmıĢtır. 10‟ar µl bakteri süspansiyonu steril bir mikropipet ile kök kanallarına 

inoküle edilmiĢtir. 20 numara K file kanal aleti yardımıyla mikroorganizmaların apikal 

bölgeye kadar ulaĢması sağlanmıĢtır. Kök kanallarının giriĢi geçici dolgu maddesi 

(Coltosol F) ile kapatılmıĢtır. DiĢler 16‟Ģarlı gruplar halinde metal bir taĢıyıcıya 

yerleĢtirilmiĢtir. Nemli bir ortam oluĢturmak amacıyla taĢıyıcıların tabanları steril distile 

su ile ıslatılmıĢ steril pamuk ile kaplanmıĢtır. DiĢler 37 
0
C‟de 24 saat süreyle 

bekletilmiĢtir. Kök kanalının içindeki bakteri süspansiyonuna 24 saat sonra aynı 

miktarda taze kültür eklenmiĢ ve toplam 48 saatlik inkübasyon süresi sağlanmıĢtır. DiĢ 

kökleri, 48 saat sonunda etüvden çıkarılmıĢ ve deney materyalleri Ģu Ģekilde 

uygulanmıĢtır. (78, 110) 

 

 

A1 Grubu (Nd:YAG Lazer): 16 adet diĢin kök kanalına 15 Hz, 1.5 W gücünde 

Nd:YAG lazer, 200 µm fiber optik uç ile 10 saniye uygulama, 10 saniye dinlenme 

Ģeklinde 3 period olarak uygulanmıĢtır. ÇalıĢmada lazer, üretici firmanın önerileri 

doğrultusunda kullanılmıĢtır. Lazer uç, çalıĢma boyunda kanala yerleĢtirilmiĢ ve 

kanalda olduğu sürece aktif olmuĢtur. Fiber uç apikalden kuronale doğru dairesel 

hareketlerle kullanılmıĢtır. 
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A2 Grubu (Diod Lazer): 16 adet diĢin kök kanalına Diod lazer uygulanmıĢtır. 

Lazer, üretici firmanın önerileri doğrultusunda 2 W, 10 saniye süreyle ve 3 period 

halinde uygulanmıĢtır.  

 

A3 Grubu (% 2.5 NaOCl): 16 adet diĢin kök kanalına % 2.5 NaOCl 1‟er ml, 

5‟er dakika süre ile, toplam 15 dakika temasta kalacak Ģekilde 3 period halinde 

uygulanmıĢtır.  

 

A4 Grubu (%17 EDTA): 16 adet diĢin kök kanalına 1ml %17 EDTA 

uygulanmıĢ ve 2 dakika süreyle kök kanalında tutulmuĢtur.  

 

A5 Grubu (Pozitif Kontrol): 16 adet diĢ pozitif kontrol grubu olarak 

ayrılmıĢtır. Bu grupta kök kanallarına herhangi bir dezenfeksiyon iĢlemi 

uygulanmamıĢtır. 

 

Tüm deney gruplarında, kök kanallarındaki dezenfeksiyon iĢlemi 

tamamlandıktan sonra kök kanalları 1 ml steril serum fizyolojik (%0.9 NaCl) 

(EczacıbaĢı Baxter) ile yıkanmıĢtır. Aynı iĢlem kontrol grubundaki diĢler için de 

yapılmıĢtır. Daha sonra 25 numaralı kağıt kon (Dia-Dent) kök kanallarına yerleĢtirilip, 

15 saniye tutularak örnekler alınmıĢtır. Alınan örnekler 1 ml VMG II (28) taĢıma sıvısı 

bulunan ependorf  tüplerine yerleĢtirilmiĢtir. Örnekler 1 dakika süreyle vortekslenmiĢ ve 

10
0
, 10

-1
 seri sulandırımları yapılarak Triptik Soy Agar besiyerine (Acumedia) 0.05 ml 

ekim yapılmıĢtır. 37
0
C‟de 24 saat inkübasyondan sonra üreyen koloniler sayılarak 

mikroorganizmaların ml‟deki miktarı cfu/ml olarak hesaplanmıĢtır. 

 

 

 

 

 



 49 

3.4.2. B.Grubu: Kök Kanallarının C.albicans ile Enfekte Edilmesi 

 

 

80 adet diĢin kök kanallarını C.albicans ile enfekte etmek için Candida albicans 

American Type of Culture Collection 10231 (ATCC 10231) suĢu kullanılmıĢtır. 

Mikroorganizmaların 48 saatlik saf kültürlerinden sıvı besiyerine pasajlar yapıldıktan 

sonra bu kültürden 0.5 Mc Farland bulanıklık tüpüne göre süspansiyonlar 

hazırlanmıĢtır. 

 

10‟ar µl maya süspansiyonu steril bir mikropipet ile kök kanallarına inoklüle 

edilmiĢtir. 20 numara K file kanal aleti yardımıyla mikroorganizmaların apikal bölgeye 

kadar ulaĢması sağlanmıĢtır. Kök kanallarının giriĢi geçici dolgu maddesi (Coltosol F) 

ile kapatılmıĢtır. DiĢler 16‟Ģarlı gruplar halinde metal bir taĢıyıcıya yerleĢtirilmiĢtir. 

Nemli bir ortam sağlamak amacıyla taĢıyıcıların tabanları steril distile su ile ıslatılmıĢ 

steril pamuk ile kaplanmıĢtır. DiĢler 37 
0
C‟de 24 saat süreyle inoküle edilmiĢtir. Kök 

kanalının içindeki maya süspansiyonuna 24 saat sonra aynı miktarda taze kültür 

eklenmiĢ ve toplam 48 saatlik inkübasyon süresi sağlanmıĢtır. DiĢler 48 saatin sonunda 

etüvden çıkarılmıĢ ve deney materyalleri Ģu Ģekilde uygulanmıĢtır: (78, 110) 

 

 

B1 Grubu (Nd:YAG Lazer): 16 adet diĢin kök kanalına 15 Hz, 1.5 W gücünde 

Nd:YAG lazer, 200 µm fiber optik uç ile 10 saniye uygulama, 10 saniye dinlenme 

Ģeklinde 3 period olarak uygulanmıĢtır. ÇalıĢmada lazer, üretici firmanın önerileri 

doğrultusunda kullanılmıĢtır. Lazer uç, çalıĢma boyunda kanala yerleĢtirilmiĢ ve 

kanalda olduğu sürece aktif olmuĢtur. Fiber uç apikalden kuronale doğru dairesel 

hareketlerle kullanılmıĢtır. 

 

B2 Grubu (Diod lazer): 16 adet diĢin kök kanalına Diod lazer uygulanmıĢtır. 

Lazer, üretici firmanın önerileri doğrultusunda 2 W, 10 saniye süreyle ve 3 period 

halinde uygulanmıĢtır.  
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B3 Grubu (% 2.5 NaOCl): 16 adet diĢin kök kanalına % 2.5 NaOCl 1‟er ml, 

5‟er dakika süre ile toplam 15 dakika temasta kalacak Ģekilde 3 period halinde 

uygulanmıĢtır.  

 

B4 Grubu (%17 EDTA): 16 adet diĢin kök kanalına 1ml %17 EDTA 

uygulanmıĢ ve 2 dakika süreyle kök kanalında tutulmuĢtur.  

 

B5 Grubu (Pozitif Kontrol): 16 adet diĢ pozitif kontrol grubu olarak 

ayrılmıĢtır. Bu grupta kök kanallarına herhangi bir dezenfeksiyon iĢlemi 

uygulanmamıĢtır. 

 

Tüm deney gruplarında kök kanallarındaki dezenfeksiyon iĢlemi 

tamamlandıktan sonra kanallar 1 ml steril serum fizyolojik (%0.9 NaCl) (EczacıbaĢı 

Baxter) ile yıkanmıĢtır. Aynı iĢlem kontrol grubundaki diĢler için de yapılmıĢtır.Daha 

sonra 25 numaralı kağıt kon (Dia-Dent) kök kanallarına yerleĢtirilip, 15 saniye tutularak 

örnekler alınmıĢtır. Alınan örnekler 1 ml VMG II (28) taĢıma sıvısı bulunan ependorf  

tüplerine yerleĢtirilmiĢtir. Örnekler 1 dakika süreyle vortekslenmiĢ ve 10
0
, 10

-1
 seri 

sulandırımları yapılarak Sabouraud Dextrose Agar besiyerine (Acumedia) 0.05 ml ekim 

yapılmıĢtır. Besiyerlerinin 37
0
C‟de 48 saat inkübasyonundan sonra, üreyen maya 

kolonileri sayılmıĢ ve mikroorganizmaların ml‟deki miktarı cfu/ml olarak 

hesaplanmıĢtır. 

 

 

C Grubu: 16 adet diĢ negatif kontrol grubu olarak ayrılmıĢ ve herhangi bir 

iĢlem uygulanmamıĢtır. DiĢler sterilize edildikten sonra 1 ml serum fizyolojik ile 

yıkanmıĢtır. 25 numaralı steril kağıt konlar kök kanalına yerleĢtirilmiĢ ve 15 saniye 

tamasta bırakılmıĢtır. Kağıt konlar kanaldan çıkarılıp 1 ml serum fizyolojik içinde 1 

dakika süre ile vortekslenmiĢ ve elde edilen süspansiyonun 0 ve10 katlı sulandırımları 

yapılmıĢtır. Katı besiyerine ekilen örnekler 24-48 saat 37
0
C‟de etüvde bekletilmiĢtir. 

Besiyerinde herhangi bir üreme saptanmamıĢtır.  
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 ġekil 3- 1: HazırlanmıĢ ve sterilize edilmiĢ deney örnekleri 

 

 

 

ġekil 3- 2: Etüve yerleĢtirilmeye hazır hale gelmiĢ deney örnekleri 
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ġekil 3- 3: ÇalıĢmada kullanılan Nd:YAG lazer cihazı 
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ġekil 3- 4: ÇalıĢmada kullanılan Diod lazer cihazı 

 

 

 

 

ġekil 3- 5: Fiber optik uç 
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ġekil 3- 6: E.faecalis’in üremesine iliĢkin petri görünümü 

 

 

ġekil 3- 7: C.albicans’ın üremesine iliĢkin petri görünümü 
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3.5. Ġstatistiksel Değerlendirme 

 

 

ÇalıĢmadan elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 15.0 programı kullanıldı. 

ÇalıĢma verileri değerlendirilirken niceliksel verilerin karĢılaĢtırılmasında Kruskal 

Wallis test ve Mann Whitney U test kullanıldı. Sonuçlar %95‟lik güven aralığında, 

anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi. 
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4. BULGULAR 

Bu araĢtırmada Enterococcus faecalis (A Grubu) ve Candida albicans (B 

Grubu) ile enfekte edilen kök kanallarının dezenfeksiyonu için; Nd:YAG lazer, Diod 

lazer, NaOCl (%2.5) ve EDTA (%17) uygulamasını takiben elde edilen bulgular 

değerlendirilmiĢtir. Her iki grupta kök kanallarında dezenfeksiyon iĢlemi uygulandıktan 

sonra (1.Grup: Nd:YAG lazer, 2.Grup: Diod Lazer, 3. Grup: NaOCl, 4.Grup: EDTA,) 

üreyen koloni miktarlarının ortalamaları ve standart sapmaları belirlenerek birbirleri ile 

ve pozitif kontrol grubu ile (5.Grup: serum fizyolojik) kıyaslanmıĢtır. ÇalıĢmadan elde 

edilen bulgular Tablo ve Grafiklerde gösterilmiĢtir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

 

4.1. Enterococcus faecalis ile Enfekte Edilen Örneklerden Elde Edilen Bulgular 

 

 

Enterococcus faecalis ile enfekte edilen diĢ köklerinde, kök kanallarına 

dezenfeksiyon iĢlemleri uygulandıktan sonra elde edilen bulgularla pozitif kontrol 

grubundaki örneklerden elde edilen bulguların ortalama ve standart sapma değerleri 

gösterilmiĢtir. (Tablo 4- 2)   

 

E.faecalis ile enfekte edilen ve Nd:YAG lazer uygulanan A1 grubunda üreyen 

koloni miktarının 0-1000 cfu/ml arasında değiĢtiği görülmektedir (Tablo 4- 1). Bu 

sonuçlara göre A1 grubunda üreyen koloni ortalaması 262,50±287,32 olarak 

hesaplanmıĢtır. (Tablo 4- 2) 

 

E.faecalis ile enfekte edilen ve Diod lazer uygulanan A2 grubunda üreyen 

koloni miktarının 0-10000 cfu/ml arasında değiĢtiği görülmektedir (Tablo 4- 1). Bu 

sonuçlara göre A2 grubunda üreyen koloni ortalaması 970,62±2461,90 olarak 

bulunmuĢtur. (Tablo 4- 2) 

 

E.faecalis ile enfekte edilen ve NaOCl (%2.5) uygulanan A3 grubunda üreyen 

koloni miktarının 0-100 cfu/ml arasında değiĢtiği görülmektedir (Tablo 4- 1). Bu 

sonuçlara göre A3 grubunda üreyen koloni ortalaması 10,00±25,56 olarak 

belirlenmiĢtir. (Tablo 4- 2) 

 

E.faecalis ile enfekte edilen ve EDTA (%17) uygulanan A4 grubunda üreyen 

koloni miktarının 20-20000 cfu/ml arasında değiĢtiği görülmektedir (Tablo 4- 1). Bu 

sonuçlara göre A4 grubunda üreyen koloni ortalaması 4090,00±5790,97 olarak 

hesaplanmıĢtır. (Tablo 4- 2) 
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E.faecalis ile enfekte edilen ve serum fizyolojik uygulanan A5 grubunda (pozitif 

kontrol) üreyen koloni miktarının 1200-920000 cfu/ml arasında değiĢtiği görülmektedir 

(Tablo 4- 1). Bu sonuçlara göre A5 grubunda üreyen koloni ortalaması 

85450,0±230060,0 olarak hesaplanmıĢtır. (Tablo 4- 2) 

 

 

Tablo 4. 1: E.faecalis ile enfekte edilen diĢ köklerinde deney ve kontrol gruplarındaki 

mikroorganizma miktarına (cfu/ml) iliĢkin tablo 

Olgu No 

Nd:YAG Lazer 

(Cfu/ml) 

DİOD Lazer 

(Cfu/ml) 

NaOCl(%2.5) 

(Cfu/ml) 

EDTA(%17) 

 (Cfu/ml) 

Kontrol 

(Cfu/ml) 

1 20 1200 30 20 4000 

2 20 60 20 14000 920000 

3 0 60 10 6000 14000 

4 0 10000 0 200 2000 

5 0 350 0 400 4000 

6 200 1000 0 10000 120000 

7 400 0 0 4000 20000 

8 400 0 0 1600 2000 

9 600 40 0 2000 1200 

10 1000 0 0 200 6000 

11 600 60 100 200 20000 

12 200 0 0 2000 20000 

13 20 100 0 2800 6000 

14 200 60 0 20000 4000 

15 140 1200 0 2000 4000 

16 400 1400 0 20 220000 
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Tablo 4. 2: E.faecalis ile enfekte edilen diĢ köklerinde deney ve kontrol gruplarından elde 

edilen bulguların istatistiksel analizine iliĢkin tablo 

 

  

E. faecalis 

Ort±SD Medyan 

Nd:YAG 262,50±287,32 200 

DĠOD 970,62±2461,90 60 

NaOCl 10,00±25,56 0 

EDTA 4090,00±5790,97 2000 

Kontrol 85450,0±230060,0 6000 

◦ p 0,001** 

Mann Whitney U Test  **p<0,01 

 

 E.faecalis ile enfekte edilen kök kanallarında, Nd:YAG lazer uygulanan A1 

grubunda üreyen mikroorganizma sayısı ile Diod lazer uygulanan A2 grubunda üreyen 

mikroorganizma sayısına iliĢkin bulguların istatistiksel analizi sonucunda p>0.05 olarak 

bulunmuĢtur. Bu bulgu, Nd:YAG lazer uygulanan grup ile Diod lazer uygulanan grup 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığını göstermektedir. (Tablo 4- 6, ġekil 4- 3) 

 

 E.faecalis ile enfekte edilen kök kanallarında, Nd:YAG lazer uygulanan A1 

grubunda üreyen mikroorganizma sayısı ve NaOCl (%2.5) uygulanan A3 grubunda 

üreyen mikroorganizma sayısına iliĢkin bulguların istatistiksel analizi sonucunda p<0.01 

olarak bulunmuĢtur. Bu bulgu, Nd:YAG lazer uygulanan grup ile NaOCl uygulanan 

grup arasında istatistiksel yönden anlamlı bir farklılık bulunduğunu göstermektedir. 

Diğer bir deyiĢle Nd:YAG lazer uygulanan grupta gözlenen mikroorganizma sayısı 

NaOCl uygulanan gruba kıyasla daha yüksek bulunmuĢtur. (Tablo 4- 7, ġekil 4- 4) 
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 E.faecalis ile enfekte edilen kök kanallarında, Nd:YAG lazer uygulanan A1 

grubunda üreyen mikroorganizma sayısı ile EDTA (%17) uygulanan A4 grubunda 

üreyen mikroorganizma sayısına iliĢkin bulguların istatistiksel analizi sonucunda p<0.01 

olarak bulunmuĢtur. Bu bulgu, Nd:YAG lazer lazer uygulanan grup ile EDTA 

uygulanan grup arasında istatistiksel yönden anlamlı bir farklılık bulunduğunu 

göstermektedir. Diğer bir deyiĢle Nd:YAG lazer uygulanan grupta gözlenen 

mikroorganizma sayısının EDTA uygulanan gruba kıyasla daha az olduğu görülmüĢtür. 

(Tablo 4- 8, ġekil 4- 5). 

 

 E.faecalis ile enfekte edilen kök kanallarında, Nd:YAG lazer uygulanan A1 

grubundan elde edilen bulgular ile serum fizyolojik uygulanan A5 grubundan (pozitif 

kontrol) elde edilen bulguların istatistiksel analizi sonucunda p<0.01 olarak 

bulunmuĢtur. Bu bulgu, Nd:YAG lazer grubunda üreyen mikroorganizma sayısı ile 

kontrol grubunda üreyen mikroorganizma sayısı arasında anlamlı bir farklılık 

bulunduğunu göstermektedir. Diğer bir deyiĢle Nd:YAG lazer grubunda üreyen 

mikroorganizma sayısının kontrol grubunda üreyen mikroorganizma sayısına kıyasla 

daha az olduğu görülmektedir. (Tablo 4- 9, ġekil 4- 6) 

 

 E.faecalis ile enfekte edilen kök kanallarında, Diod lazer uygulanan A2 

grubunda üreyen mikroorganizma sayısı ile NaOCl (%2.5) uygulanan A3 grubunda 

üreyen mikroorganizma sayısına iliĢkin bulguların istatistiksel analizi sonucunda p<0.01 

olarak bulunmuĢtur. Bu bulgu Diod lazer grubunda üreyen mikroorganizma sayısı ile 

NaOCl grubunda üreyen mikroorganizma sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunduğunu göstermektedir. Diğer bir deyiĢle Diod lazer grubunda üreyen 

mikroorganizma sayısı NaOCl grubunda üreyen mikroorganizma sayısından daha 

yüksek bulunmuĢtur. (Tablo 4- 10, ġekil 4- 7) 

 

 E.faecalis ile enfekte edilen kök kanallarında, Diod lazer uygulanan A2 

grubunda üreyen mikroorganizma sayısı ile EDTA (%17) uygulanan A4 grubunda 

üreyen mikroorganizma sayısına ilĢikin bulguların istatistiksel analizi sonucu p<0.01 

olarak bulunmuĢtur. Bu bulgu Diod lazer uygulanan grup ile EDTA uygulanan grup 
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arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunduğunu göstermektedir. Diğer bir 

deyiĢle Diod lazer uygulanan grupta üreyen mikroorganizma sayısı EDTA uygulanan 

grupta üreyen mikrorganizma sayısından daha düĢüktür. (Tablo 4- 11, ġekil 4- 8) 

 

 E.faecalis ile enfekte edilen kök kanallarında, Diod lazer uygulanan A2 

grubundan elde edilen bulgular ile serum fizyolojik uygulanan A5 grubundan (pozitif 

kontrol) elde edilen bulguların istatistiksel analizi sonucunda p<0.01 olarak 

bulunmuĢtur. Bu bulgu, Diod lazer grubunda üreyen mikroorganizma sayısı ile kontrol 

grubunda üreyen mikroorganizma sayısı arasında anlamlı bir farklılık bulunduğunu 

göstermektedir. Diğer bir deyiĢle Diod lazer grubunda üreyen mikroorganizma sayısının 

kontrol grubunda üreyen mikroorganizma sayısına kıyasla daha az olduğu 

görülmektedir. (Tablo 4- 12, ġekil 4- 9) 

 

 E.faecalis ile enfekte edilen kök kanallarında, NaOCl (%2.5) uygulanan A3 

grubunda üreyen mikroorganizma sayısı ve EDTA uygulanan A4 grubunda üreyen 

mikroorganizma sayısına iliĢkin bulguların istatistiksel analizi sonucunda p<0.01 olarak 

bulunmuĢtur. Bu bulgu, NaOCl uygulanan grup ile EDTA uygulanan grup arasında 

istatistiksel yönden anlamlı bir farklılık bulunduğunu göstermektedir. Diğer bir deyiĢle 

NaOCl uygulanan grupta gözlenen mikroorganizma sayısı EDTA uygulanan gruba 

kıyasla daha az bulunmuĢtur. (Tablo 4- 13, ġekil 4- 10) 

 

 E.faecalis ile enfekte edilen kök kanallarında, NaOCl (%2.5) uygulanan A3 

grubundan elde edilen bulgular ile serum fizyolojik uygulanan A5 grubundan (pozitif 

kontrol) elde edilen bulguların istatistiksel analizi sonucunda p<0.01 olarak 

bulunmuĢtur. Bu bulgu NaOCl grubunda üreyen mikroorganizma sayısı ile kontrol 

grubunda üreyen mikroorganizma sayısı arasında anlamlı bir farklılık bulunduğunu 

göstermektedir. Diğer bir deyiĢle NaOCl grubunda üreyen mikroorganizma sayısının 

kontrol grubunda üreyen mikroorganizma sayısına kıyasla daha az olduğu 

görülmektedir. (Tablo 4- 14, ġekil 4- 11) 
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 E.faecalis ile enfekte edilen kök kanallarında, EDTA uygulanan A4 grubundan 

elde edilen bulgular ile serum fizyolojik uygulanan A5 grubundan (pozitif kontrol) elde 

edilen bulguların istatistiksel analizi sonucunda p<0.01 olarak bulunmuĢtur. Bu bulgu 

EDTA grubunda üreyen mikroorganizma sayısı ile kontrol grubunda üreyen 

mikroorganizma sayısı arasında anlamlı bir farklılık bulunduğunu göstermektedir. Diğer 

bir deyiĢle EDTA grubunda üreyen mikroorganizma sayısının kontrol grubunda üreyen 

mikroorganizma sayısına kıyasla daha az olduğu görülmektedir. (Tablo 4- 15, ġekil 4- 

12) 
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4.2. Candida albicans ile Enfekte Edilen Örneklerden Elde Edilen Bulgular 

 

 

Candida albicans ile enfekte edilen diĢ köklerinde kök kanallarına 

dezenfeksiyon iĢlemleri uygulanan gruplardaki örneklerden ve dezenfeksiyon 

uygulanmayan pozitif kontrol grubundaki örneklerden elde edilen bulguların ortalama 

ve standart sapma değerleri gösterilmiĢtir (Tablo 4- 4).  

 

C.albicans ile enfekte edilmiĢ ve Nd:YAG lazer uygulanmıĢ A1 grubunda 

üreyen koloni miktarlarının 0-600 cfu/ml arasında değiĢtiği görülmektedir(Tablo 4- 3). 

Bu sonuçlara göre A1 grubunda üreyen koloni ortalaması 200,00±284,35 olarak 

bulunmuĢtur (Tablo 4- 4). 

 

C.albicans ile enfekte edilmiĢ ve Diod lazer uygulanmıĢ A2 grubunda üreyen 

koloni miktarlarının 0-1400 cfu/ml arasında değiĢtiği görülmektedir (Tablo 4- 3). Bu 

sonuçlara göre A2 grubunda üreyen koloni ortalaması 360,00±414,28 olarak 

belirlenmiĢtir (Tablo 4- 4). 

 

C.albicans ile enfekte edilmiĢ ve NaOCl (%2.5) uygulanmıĢ A3 grubunda 

üreyen koloni miktarlarının 0-60 cfu/ml arasında değiĢtiği görülmektedir (Tablo 4- 3). 

Bu sonuçlara göre A3 grubunda üreyen koloni ortalaması 8,75±17,46 olarak 

hesaplanmıĢtır (Tablo 4- 4). 

 

C.albicans ile enfekte edilmiĢ ve EDTA (%17) uygulanmıĢ A4 grubunda üreyen 

koloni miktarlarının 0-5000 cfu/ml arasında değiĢtiği görülmektedir (Tablo 4- 3). Bu 

sonuçlara göre A4 grubunda üreyen koloni ortalaması 1035,62±1693,68 olarak 

hesaplanmıĢtır (Tablo 4- 4). 
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C.albicans ile enfekte edilmiĢ ve serum fizyolojik uygulanmıĢ A5 grubunda 

(pozitif kontrol) üreyen koloni miktarlarının 100-30000 cfu/ml arasında değiĢtiği 

görülmektedir (Tablo 4- 3). Bu sonuçlara göre A5 grubunda üreyen koloni ortalaması 

6468,75±8091,12 olarak belirlenmiĢtir (Tablo 4- 4). 

 

Tablo 4. 3: C.albicans ile enfekte edilen diĢ köklerinde deney ve kontrol gruplarındaki 

mikroorganizma miktarına (cfu/ml) iliĢkin tablo 

Olgu No 

Nd:YAG 
Lazer 

(cfu/ml) 
DİOD Lazer 

(cfu/ml) 
NaOCl(%2.5) 

(cfu/ml) 
EDTA(%17) 

(cfu/ml) 
Kontrol 
(cfu/ml) 

1 20 80 0 4800 16000 

2 300 800 30 50 600 

3 0 20 0 200 15000 

4 0 20 0 2400 5800 

5 600 800 0 0 200 

6 20 600 0 0 100 

7 0 1400 0 420 1600 

8 600 200 30 0 7400 

9 0 0 0 200 7600 

10 800 20 0 200 8800 

11 40 0 0 0 2400 

12 200 20 20 400 160 

13 0 800 0 2400 6000 

14 0 400 0 400 30000 

15 600 400 60 5000 1400 

16 20 200 0 100 440 
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Tablo: 4. 4.C.albicans ile enfekte edilen diĢ köklerinde deney ve kontrol gruplarından elde 

edilen bulguların istatistiksel analizine iliĢkin tablo 

  

C. albicans 

Ort±SD Medyan 

Nd:YAG 200,00±284,35 20 

DĠOD 360,00±414,28 200 

NaOCl 8,75±17,46 0 

EDTA 1035,62±1693,68 200 

Kontrol 6468,75±8091,12 4100 

◦ p 0,001** 

Mann Whitney U Test  **p<0,01 

 

 C.albicans ile enfekte edilen kök kanallarında, Nd:YAG lazer uygulanan B1 

grubunda üreyen mikroorganizma sayısı ile Diod lazer uygulanan B2 grubunda üreyen 

mikroorganizma sayısına iliĢkin bulguların istatistiksel analizi sonucunda p>0.05 olarak 

bulunmuĢtur. Bu bulguya göre Nd:YAG lazer uygulanan grup ile Diod lazer uygulanan 

grup arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmektedir. (Tablo 4- 6, ġekil 4- 3) 

 

 C.albicans ile enfekte edilen kök kanallarında, Nd:YAG lazer uygulanan B1 

grubunda üreyen mikroorganizma sayısı ve NaOCl (%2.5) uygulanan B3 grubunda 

üreyen mikroorganizma sayısına iliĢkin bulguların istatistiksel analizi sonucunda p<0.01 

olarak bulunmuĢtur. Bu bulgu Nd:YAG lazer uygulanan grup ile NaOCl uygulanan 

grup arasında istatistiksel yönden anlamlı bir farklılık bulunduğunu göstermektedir. 

Diğer bir deyiĢle Nd:YAG lazer uygulanan grupta gözlenen mikroorganizma sayısı 

NaOCl uygulanan gruba kıyasla daha yüksek bulunmuĢtur. (Tablo 4- 7, ġekil 4- 4) 
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 C.albicans ile enfekte edilen kök kanallarında, Nd:YAG lazer uygulanan B1 

grubunda üreyen mikroorganizma sayısı ile EDTA (%17) uygulanan B4 grubunda 

üreyen mikroorganizma sayısına iliĢkin bulguların istatistiksel analizi sonucunda p>0.05 

olarak bulunmuĢtur. Bu bulgu Nd:YAG lazer uygulanan grup ile EDTA uygulanan grup 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığını göstermektedir. (Tablo 4- 8, ġekil 4- 5) 

 

 C.albicans ile enfekte edilen kök kanallarında, Nd:YAG lazer uygulanan B1 

grubundan elde edilen bulgular ile serum fizyolojik uygulanan B5 grubundan (pozitif 

kontrol) elde edilen bulguların istatistiksel analizi sonucunda p<0.01 olarak 

bulunmuĢtur. Bu Bulgu Nd:YAG lazer grubunda üreyen mikroorganizma sayısı ile 

kontrol grubunda üreyen mikroorganizma sayısı arasında anlamlı bir farklılık 

bulunduğunu göstermektedir. Diğer bir deyiĢle Nd:YAG lazer grubunda üreyen 

mikroorganizma sayısının kontrol grubunda üreyen mikroorganizma sayısına kıyasla 

daha az olduğu görülmektedir. (Tablo 4- 9, ġekil 4- 6) 

 

 C.albicans ile enfekte edilen kanallarda, Diod lazer uygulanan B2 grubunda 

üreyen mikroorganizma sayısı ile NaOCl (%2.5) uygulanan B3 grubunda üreyen 

mikroorganizma sayısına iliĢkin bulguların istatistiksel analiz sonucunda p<0.01 olarak 

bulunmuĢtur. Bu bulgu Diod lazer grubunda üreyen mikroorganizma sayısı ile NaOCl 

grubunda üreyen mikroorganizma sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunduğunu göstermektedir. Diğer bir deyiĢle Diod lazer grubunda üreyen 

mikroorganizma sayısı NaOCl grubunda üreyen mikroorganizma sayısından daha 

yüksek bulunmuĢtur. (Tablo 4- 10, ġekil 4- 7) 

 

 C.albicans ile enfekte edilen kök kanallarında, Diod lazer uygulanan B2 

grubunda üreyen mikroorganizma sayısı ile EDTA (%17) uygulanan B4 grubunda 

üreyen mikroorganizma sayısına iliĢkin bulguların istatistiksel analizi sonucunda p>0.05 

olarak bulunmuĢtur. Bu bulgu Diod lazer uygulanan grup ile EDTA uygulanan grup 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığını göstermektedir. (Tablo 4- 11, ġekil 4- 8) 
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 C.albicans ile enfekte edilen kök kanallarında, Diod lazer uygulanan B2 

grubundan elde edilen bulgular ile serum fizyolojik uygulanan B5 grubundan (pozitif 

kontrol) elde edilen bulguların istatistiksel analizi sonucunda p<0.01 olarak 

bulunmuĢtur. Bu bulgu Diod lazer grubunda üreyen mikroorganizma sayısı ile kontrol 

grubunda üreyen mikroorganizma sayısı arasında anlamlı bir farklılık bulunduğunu 

göstermektedir. Diğer bir deyiĢle Diod lazer grubunda üreyen mikroorganizma sayısının 

kontrol grubunda üreyen mikroorganizma sayısına kıyasla daha az olduğu 

görülmektedir. (Tablo 4- 12, ġekil 4- 9) 

 

 C.albicans ile enfekte edilen kök kanallarında, NaOCl uygulanan B3 grubunda 

üreyen mikroorganizma sayısı ve EDTA uygulanan B4 grubunda üreyen 

mikroorganizma sayısına iliĢkin bulguların istatistiksel analizi sonucunda p<0.01 olarak 

bulunmuĢtur. Bu bulgu NaOCl uygulanan grup ile EDTA uygulanan grup arasında 

istatistiksel yönden anlamlı bir farklılık bulunduğunu göstermektedir. Diğer bir deyiĢle 

NaOCl uygulanan grupta gözlenen mikroorganizma sayısı EDTA uygulanan gruba 

kıyasla daha az bulunmuĢtur. (Tablo 4- 13, ġekil 4- 10) 

 

 C.albicans ile enfekte edilen kök kanallarında, NaOCl uygulanan B3 grubundan 

elde edilen bulgular ile serum fizyolojik uygulanan B5 grubundan (pozitif kontrol) elde 

edilen bulguların istatistiksel analizi sonucunda p<0.01 olarak bulunmuĢtur. Bu bulgular 

NaOCl grubunda üreyen mikroorganizma sayısı ile kontrol grubunda üreyen 

mikroorganizma sayısı arasında anlamlı bir farklılık bulunduğunu göstermektedir. Diğer 

bir deyiĢle NaOCl grubunda üreyen mikroorganizma sayısının kontrol grubunda üreyen 

mikroorganizma sayısına kıyasla daha az olduğu görülmektedir. (Tablo 4- 14, ġekil 4- 

11) 

 

 C.albicans ile enfekte edilen kök kanallarında, EDTA uygulanan B4 grubundan 

elde edilen bulgular ile serum fizyolojik uygulanan B5 grubundan (pozitif kontrol) elde 

edilen bulguların istatistiksel analizi sonucunda p<0.01 olarak bulunmuĢtur. Bu bulgu 

EDTA grubunda üreyen mikroorganizma sayısı ile kontrol grubunda üreyen 

mikroorganizma sayısı arasında anlamlı bir farklılık bulunduğunu göstermektedir. Diğer 
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bir deyiĢle EDTA grubunda üreyen mikroorganizma sayısının kontrol grubunda üreyen 

mikroorganizma sayısına kıyasla daha az olduğu görülmektedir. (Tablo 4- 15, ġekil 4- 

12) 

 

 

4.3. E.faecalis ve C.albicans ile enfekte edilmiĢ örneklerin gruplar arası 

karĢılaĢtırması 

 

Nd:YAG lazer uygulanan örneklerden elde edilen ortalama cfu/ml değeri E.faecalis (A1 

Grubu) için 262,50±287,32, C.albicans (B1 Grubu) için 200,00±284,35 olarak 

bulunmuĢtur. A1 Grubunda (Nd:YAG lazer uygulanan) gözlenenen mikroorganizma 

sayısı B1 Grubunda (Nd:YAG lazer uygulanan)gözlenen mikroorganizma sayısından 

daha fazladırdır. Nd:YAG lazer uygulanan gruplarda, E.faecalis ve C.albicans grupları 

arasında üreyen mikroorganizma sayısı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır. (p>0.05) (Tablo 4- 5) 

 

Diod Lazer uygulanan örneklerden elde edilen ortalama cfu/ml değeri E.faecalis (A2 

Grubu)için 970,62±2461,90, C.albicans (B2 Grubu) için 360,00±414,28 olarak 

bulunmuĢtur. A2 Grubunda (Diod lazer uygulanan) gözlenenen mikroorganizma sayısı 

B2 Grubunda (Diod lazer uygulanan) gözlenen mikroorganizma sayısından daha 

fazladır. Diod lazer uygulanan gruplarda, E.faecalis ve C.albicans grupları arasında 

üreyen mikroorganizma sayısı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır. (p>0.05) (Tablo 4- 5) 

 

NaOCl uygulanan örneklerden elde edilen ortalama cfu/ml değeri E.faecalis (A3 Grubu) 

için 10,00±25,56, C.albicans (B3 Grubu) için 8,75±17,46 olarak bulunmuĢtur. A3 

Grubunda (NaOCl uygulanan) gözlenenen mikroorganizma sayısı B3 Grubunda 

(NaOCl uygulanan) gözlenen mikroorganizma sayısından daha fazladır. NaOCl 

uygulanan gruplarda, E.faecalis ve C.albicans grupları arasında üreyen mikroorganizma 

sayısına açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. (p>0.05) 

(Tablo 4- 5) 
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EDTA uygulanan örneklerden elde edilen ortalama cfu/ml değeri E.faecalis (A4 Grubu) 

için 4090,00±5790,97, C.albicans (B4 Grubu) için 1035,62±1693,68 olarak 

bulunmuĢtur. A4 Grubunda (EDTA uygulanan) gözlenenen mikroorganizma sayısı B4 

Grubunda (EDTA uygulanan) gözlenen mikroorganizma sayısından daha fazladır. 

EDTA uygulanan grupta üreyen mikroorganizma bakımından E.faecalis grubunda 

üreyen mikroorganizma sayısı C.albicans grubunda üreyen mikroorganizma sayısından 

anlamlı derecede yüksektir. (p<0.05). (Tablo 4- 5) 

 

Serum fizyolojik uygulanan pozitif kontrol grubundaki örneklerden elde edilen ortalama 

cfu/ml değeri E.faecalis (A5 Grubu) için 85450,0±230060,0 C.albicans (B5 Grubu) için 

6468,75±8091,12 olarak bulunmuĢtur. E.faecalis grubunda gözlenenen mikroorganizma 

sayısı C.albicans grubunda gözlenen mikroorganizma sayısından daha fazla olmasına 

karĢın istatistiksel yönden anlamlı bulunmamıĢtır.(p>0.05). (Tablo 4- 5) 
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Tablo:4- 5: E.faecalis ve C.albicans gruplarında uygulanan dezenfeksiyon iĢlemlerini 

takiben üreyen mikroorganizma sayılarının istatistiksel analizine iliĢkin tablo 

  

E. faecalis C. albicans 

 Ort±SD Medyan Ort±SD Medyan 

Nd:YAG 262,50±287,32 200 200,00±284,35 20 0,357 

DĠOD 970,62±2461,90 60 360,00±414,28 200 0,955 

NaOCl 10,00±25,56 0 8,75±17,46 0 0,941 

EDTA 4090,00±5790,97 2000 1035,62±1693,68 200 0,047* 

Kontrol 85450,0±230060,0 6000 6468,75±8091,12 4100 0,07 

◦ p 0,001** 0,001**   

Mann Whitney U Test    

◦ Kruskal Wallis test 

* p<0.05  **p<0,01 
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ġekil 4- 1: E.faecalis ile enfekte edilen olgularda deney gruplarında gözlenen 

mikroorganizma sayısının dağılımına iliĢkin grafik 
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ġekil 4- 2.: C.albicans ile enfekte edilen olgularda deney gruplarında gözlenen 

mikroorganizma sayısının dağılımına iliĢkin grafik  
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Tablo 4- 6:E.faecalis ve C.albicans ile enfekte edilen kök kanallarında Nd:YAG ve Diod 

Lazer uygulamasını takiben gözlenen mikroorganizma sayılarına iliĢkin istatistiksel 

değerlendirme 

 

E. faecalis C. albicans 

Ort±SD Medyan Ort±SD Medyan 

DĠOD 970,62±2461,90 60 360,00±414,28 200 

Nd:YAG 262,50±287,32 200 200,00±284,35 20 

p 0,894 0,136 

Mann Whitney U Test  
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ġekil 4- 3.: E.faecalis ve C.albicans ile enfekte edilen kök kanallarında Nd:YAG ve Diod 

lazer uygulamasını takiben gözlenen mikroorganizma sayılarına iliĢkin grafik 
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Tablo 4- 7: E.faecalis ve C.albicans ile enfekte edilen kök kanallarında Nd:YAG lazer ve 

NaOCl uygulamasını takiben gözlenen mikroorganizma sayılarına iliĢkin istatistiksel 

değerlendirme 

 

E. faecalis C. albicans 

Ort±SD Medyan Ort±SD Medyan 

Nd:YAG 262,50±287,32 200 200,00±284,35 20 

NaOCl 10,00±25,56 0 8,75±17,46 0 

p 0,001** 0,019* 

Mann Whitney U Test  

* p<0.05  ** p<0.01 
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ġekil 4- 4.: E.faecalis ve C.albicans ile enfekte edilen kök kanallarında Nd:YAG lazer ve 

NaOCl uygulamasını takiben gözlenen mikroorganizma sayılarına iliĢkin grafik 

 

 



 74 

 

 

Tablo 4- 8: E.faecalis ve C.albicans ile enfekte edilen kök kanallarında Nd:YAG lazer ve 

EDTA uygulamasını takiben gözlenen mikroorganizma sayılarına iliĢkin istatistiksel 

değerlendirme 

 

E. faecalis C. albicans 

Ort±SD Medyan Ort±SD Medyan 

Nd:YAG 262,50±287,32 200 200,00±284,35 20 

EDTA 4090,00±5790,97 2000 1035,62±1693,68 200 

p 0,003** 0,173 

Mann Whitney U Test  

** p<0.01 
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ġekil 4- 5: E.faecalis ve C.albicans ile enfekte edilen kök kanallarında Nd:YAG lazer ve 

EDTA uygulamasını takiben gözlenen mikroorganizma sayılarına iliĢkin grafik 
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Tablo 4- 9:  E.faecalis ve C.albicans ile enfekte edilen kök kanallarında Nd:YAG lazer ve 

serum fizyolojik uygulamasını takiben gözlenen mikroorganizma sayılarına iliĢkin 

istatistiksel değerlendirme 

 

E. faecalis C. albicans 

Ort±SD Medyan Ort±SD Medyan 

Kontrol 85450,0±230060,0 6000 6468,75±8091,12 4100 

Nd:YAG 262,50±287,32 200 200,00±284,35 20 

p 0,001** 0,001** 

Mann Whitney U Test  

** p<0.01 
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ġekil 4- 6: E.faecalis ve C.albicans ile enfekte edilen kök kanallarında Nd:YAG lazer ve 

serum fizyolojik uygulamasını takiben gözlenen mikroorganizma sayılarına iliĢkin grafik 
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Tablo 4.10: E.faecalis ve C.albicans ile enfekte edilen kök kanallarında Diod lazer ve 

NaOCl uygulamasını takiben gözlenen mikroorganizma sayılarına iliĢkin istatistiksel 

değerlendirme 

 

E. faecalis C. albicans 

Ort±SD Medyan Ort±SD Medyan 

DĠOD 970,62±2461,90 60 360,00±414,28 200 

NaOCl 10,00±25,56 0 8,75±17,46 0 

p 0,001** 0,001** 

Mann Whitney U Test  

** p<0.01 
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ġekil 4- 7: E.faecalis ve C.albicans ile enfekte edilen kök kanallarında Diod lazer ve NaOCl 

uygulamasını takiben gözlenen mikroorganizma sayılarına iliĢkin grafik 
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Tablo 4- 11: E.faecalis ve C.albicans ile enfekte edilen kök kanallarında Diod Lazer ve 

EDTA uygulamasını takiben gözlenen mikroorganizma sayılarına iliĢkin istatistiksel 

değerlendirme 

 

 

E. faecalis C. albicans 

Ort±SD Medyan Ort±SD Medyan 

DĠOD 970,62±2461,90 60 360,00±414,28 200 

EDTA 4090,00±5790,97 2000 1035,62±1693,68 200 

p 0,005** 0,761 

Mann Whitney U Test  

** p<0.01 
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ġekil 4- 8: E.faecalis ve C.albicans ile enfekte edilen kök kanallarında Diod lazer ve EDTA 

uygulamasını takiben gözlenen mikroorganizma sayılarına iliĢkin grafik 
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Tablo 4- 12: E.faecalis ve C.albicans ile enfekte edilen kök kanallarında Diod Lazer ve 

serum fizyolojik uygulamasını takiben gözlenen mikroorganizma sayılarına iliĢkin 

istatistiksel değerlendirme 

 

E. faecalis C. albicans 

Ort±SD Medyan Ort±SD Medyan 

Kontrol 85450,0±230060,0 6000 6468,75±8091,12 4100 

DĠOD 970,62±2461,90 60 360,00±414,28 200 

p 0,001** 0,001** 

Mann Whitney U Test  

** p<0.01 
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ġekil 4- 9:  E.faecalis ve C.albicans ile enfekte edilen kök kanallarında Diod lazer ve serum 

fizyolojik uygulamasını takiben gözlenen mikroorganizma sayılarına iliĢkin grafik 
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Tablo 4- 13: E.faecalis ve C.albicans ile enfekte edilen kök kanallarında EDTA ve NaOCl 

uygulamasını takiben gözlenen mikroorganizma sayılarına iliĢkin istatistiksel 

değerlendirme 

 

E. faecalis C. albicans 

Ort±SD Medyan Ort±SD Medyan 

EDTA 4090,00±5790,97 2000 1035,62±1693,68 200 

NaOCl 10,00±25,56 0 8,75±17,46 0 

p 0,001** 0,001** 

Mann Whitney U Test  

** p<0.01 
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ġekil 4- 10: E.faecalis ve C.albicans ile enfekte edilen kök kanallarında EDTA ve NaOCl 

uygulamasını takiben gözlenen mikroorganizma sayılarına iliĢkin grafik 
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Tablo 4- 14: E.faecalis ve C.albicans ile enfekte edilen kök kanallarında NaOCl ve serum 

fizyolojik uygulamasını takiben gözlenen mikroorganizma sayılarına iliĢkin istatistiksel 

değerlendirme 

 

E. faecalis C. albicans 

Ort±SD Medyan Ort±SD Medyan 

Kontrol 85450,0±230060,0 6000 6468,75±8091,12 4100 

NaOCl 10,00±25,56 0 8,75±17,46 0 

p 0,001** 0,001** 

Mann Whitney U Test  

** p<0.01 
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ġekil 4- 11: E.faecalis ve C.albicans ile enfekte edilen kök kanallarında NaOCl ve serum 

fizyolojik uygulamasını takiben gözlenen mikroorganizma sayılarına iliĢkin grafik 
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Tablo 4- 15: E.faecalis ve C.albicans ile enfekte edilen kök kanallarında EDTA ve serum 

fizyolojik uygulamasını takiben gözlenen mikroorganizma sayılarına iliĢkin istatistiksel 

değerlendirme 

 

E. faecalis C. albicans 

Ort±SD Medyan Ort±SD Medyan 

Kontrol 85450,0±230060,0 6000 6468,75±8091,12 4100 

EDTA 4090,00±5790,97 2000 1035,62±1693,68 200 

p 0,004** 0,003** 

Mann Whitney U Test  

** p<0.01 
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ġekil 4- 12: E.faecalis ve C.albicans ile enfekte edilen kök kanallarında EDTA ve serum 

fizyolojik uygulamasını takiben gözlenen mikroorganizma sayılarına iliĢkin grafik 
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5. TARTIġMA 

Bu araĢtırmada Enterococcus faecalis ve Candida albicans ile enfekte edilen kök 

kanallarında iki farklı lazer tipi ve iki farklı irrigasyon solüsyonunun antimikrobiyal 

etkinlikleri karĢılaĢtırılmıĢtır.  

 

 DiĢler, anatomik yapıları ve polimikrobiyal bir mikrofloraya sahip olmaları 

nedeniyle biyolojik olarak oldukça karmaĢık yapılardır. Kök kanal tedavisinin temel 

amaçlarından biri enfekte ve nekrotik dokuyu tümüyle ortadan kaldırmaktır. Böylece 

inatçı bir enfeksiyona ya da tedavide baĢarısızlığa neden olabilecek 

mikroorganizmaların elimine edilmesi sağlanabilmektedir (146). DiĢlerin ve kök 

kanallarının karmaĢık anatomik yapıları mekanik preparasyon ve dezenfeksiyon 

açısından zorluk yaratmaktadır. Bunun yanı sıra kök kanallarının etrafındaki canlı 

dokular tüm irrigasyon solüsyonlarının güvenle kullanılabilmesini engellemektedir. 

Sitotoksik özellikleri nedeni ile birçok irrigasyon solüsyonunun kök kanallarında 

yüksek konsantrasyonda kullanımı sakıncalı bulunmaktadır. Güncel endodontik 

tedavide, kök kanal dezenfeksiyonunda etkili ve hızlı bir yönteme gereksinim vardır. 

Kök kanalı dezenfeksiyonu amacıyla lazer ıĢınının kullanılması antibakteriyel 

etkinliğinin yüksek olması, sitotoksik bir etkiye yol açmaması, kanalda kullanımının 

kolay olması nedeniyle önerilmektedir. Ayrıca lazer ıĢının antimikrobiyal etkisini 

gösterebilmesi için çok kısa sürelerin yeterli olduğu ve böylece tedavi seanslarının 

kısalacağı bildirilmektedir. Bu nedenle çalıĢmamızda kök kanallarının dezenfeksiyonu 

amacıyla iki farklı lazer tipinin antimikrobiyal etkinliğini farklı irrigasyon solüsyonları 

ile karĢılaĢtırmayı amaçladık. 

 

 Perez ve ark. (108) ve Haapsalo ve Orstavik (56) bakterilerin dentin tubuluslarına 

penetrasyonunu incelemek için sığır kesici diĢlerini kullanmıĢlardır. Sığır diĢlerinde 

dentin tubuluslarının çapının 4- 7 µm olduğu, insan diĢlerinde ise 3-4 µm arasında 

değiĢtiği bildirilmiĢtir. Bu açıdan bakıldığında bakteri penetrasyonunun sığır ve insan 

diĢlerinde farklılık göstereceği düĢüncesindeyiz. Rooney ve ark. (117) Nd:YAG lazerin 

antibakteriyel etkisini kapiller tüp içerisinde incelemiĢlerdir. Kullandıkları kapiller 

tüpün kök kanallarını ve dentin kanalcıklarını ne derece taklit edebileceği tartıĢmalıdır. 
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Biz araĢtırmamızda, kök kanallarının morfolojik yapısını göz önüne alarak, insan 

diĢlerinde ve dentinin kanalcıklı yapısında çalıĢmayı ve gerçeğe daha yakın sonuçlar 

bulmayı amaçladık. 

 

 ÇalıĢmamızda kullandığımız tüm diĢlerin kuronları iĢleme baĢlamadan önce 

kesilmiĢ ve kök boyları eĢit olacak Ģekilde ayarlanmıĢtır. Böylece Ģekillendirme 

esnasında kolaylık sağlanmıĢtır. Ayrıca eĢit boylardaki kök kanallarına, eĢit sürede ıĢın 

uygulanarak standardizasyon sağlanmıĢtır. Böylece belli bir süre ve dozda uygulanan 

lazer ıĢınının, kök kanalının içerisinde katettiği uzunluk, tüm kanallarda aynı olmuĢtur. 

Tüm diĢler Ģeffaf akrilik bloklar içerisine gömülmüĢtür. Böylece kök kanallarına 

uygulanan iĢlemler sırasında çalıĢma kolaylığı sağlanmıĢ ve deney gruplarına lazer 

uygulanması esnasında açığa çıkabilecek ısıdan korunulmuĢtur.  

 

 Fegan ve Steiman (38) Nd:YAG lazer kullanarak yaptıkları çalıĢmada diĢlerin 

hazırlandıktan sonra nemli bir ortamda tutulmasının önemli olduğunu bildirmiĢlerdir. 

Kuru ortamda tutulan diĢlerin çatladığını ve büyük miktarda bakterinin muhtemelen bu 

çatlaklardan girerek dentinin derin bölgelerine yerleĢtiğini bildirmiĢlerdir. Bizim 

çalıĢmamızda diĢler, toplandıktan sonra çalıĢma baĢlayıncaya kadar geçen sure 

içerisinde ve akrilik bloklara yerleĢtirildikten sonra, deney aĢamasına kadar geçen 

sürede serum fizyolojik solüsyonu içerisinde bekletilmiĢtir.  

 

 Bu çalıĢmada tüm örneklerin taĢınması ve bekletilmesi sırasında transport sıvısı 

kullanılmıĢtır. Böylece çalıĢmanın güvenilirliği ve standart sonuçlara ulaĢılabilmesi 

amaçlanmıĢtır. Günümüzde en sık tercih edilen transport sıvılarından biri olan VMG II 

bakteriostatik maddeler içermesi sayesinde mikrobiyolojik örnekler içindeki bakterilerin 

çoğalmasını engellemektedir. Bu özellikleri nedeniyle çalıĢmamızda VMG II transport 

sıvısı kullanılmıĢtır (28).  

 

 ÇalıĢmamızda kök kanallarının enfekte edilmesi amacıyla kullanılan 

mikroorganizmalardan biri E.faecalis‟tir. E.faecalis inatçı enfeksiyonlarda gözlenen ve 

özellikle daha önce kök kanal tedavisi görmüĢ ve baĢarısız olmuĢ kök kanallarında 

bulunan bir mikroorganizmadır (148). ÇalıĢmamızda E.faecalis‟i seçmemizin nedeni 

özellikle baĢarısız endodontik tedavilerde bu bakterinin sıklıkla izole edilmesinden 
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kaynaklanmıĢtır. E.faecalis kalsiyum hidroksite dirençlidir. Sodyum hipoklorit ve 

klorheksidin gibi dezenfektan ajanların ise etkili olabilmesi için bakteri ile direkt temas 

etmeleri ve uzun süre temasta kalmaları gerekmektedir (3). E.faecalis sporsuz vegetatif 

bir bakteridir ve diğer bakterilerle kıyaslandığında ısıya karĢı oldukça dirençlidir. Bu 

nedenle E.faecalis kök kanalı içine uygulanacak enerjiye karĢı da çok duyarlı değildir 

(94). Kullandığımız lazer enerjisinin E.faecalis‟e etkili olması durumunda, endodontik 

enfeksiyonlarda rol oynayan diğer mikroorganizmalar üzerinde de etkili olabileceği 

görüĢünden yola çıkarak çalıĢmamızda E.faecalis‟i kullanmayı tercih ettik.  

 

 ÇalıĢmamızda kullandığımız Candida albicans nekrotik pulpalı diĢlerde 

gözlenebilen bir mikroorganizmadır. Kök kanalı içerisindeki bazı mikroorganizmalar 

dezenfaktanlarla temas ettiklerinde hemen ölürler ancak mantarların kanal içinde 

yaĢama Ģansı yüksektir. Güncel endodonti uygulamalarında inatçı periapikal 

enfeksiyonların antifungal çözümlerle ortadan kaldırılabileceğine iliĢkin görüĢler 

bulunmaktadır (140,141). Bu nedenle biz de çalıĢmamızda bazı irigasyon 

solüsyonlarının, Nd:YAG ve Diod lazerin C.albicans üzerine etkinliğini incelemeyi 

amaçladık. 

 

 Günümüze kadar birçok lazer sisteminin kök kanallarındaki dezenfeksiyon etkisi 

araĢtırılmıĢtır. Excimer lazerin bazı dalga boyları mutajenik etkiye sahiptir. Argon lazer 

sert dokular tarafından iyi absorbe edilememektedir. CO2 lazerde ıĢın artiküler bir kol 

aracılığıyla kök kanalına uygulanmaktadır. (86, 88, 111). Er:YAG lazer yüksek dalga 

boyu nedeniyle diĢ sert dokuları tarafından büyük oranda absorbe edilmektedir. 

Nd:YAG (1.064 nm) ve Diod (810 nm) lazerin ise dalga boyları daha kısadır ve diĢ sert 

dokuları tarafından absorbsiyonu daha azdır. Bunun sonucunda ısısal yan etkilerinin de 

daha az olacağı ileri sürülmektedir (87). Nd:YAG ve Diod lazerin fiber optik kablosu 

çok incedir ve kök kanallarında kolaylıkla hareket edebilmektedir. Nd:YAG lazer ve 

Diod lazer mutajenik bir etkiye sahip değildir ve çalıĢma sırasında açığa çıkardığı ısı 

çevre dokuya zarar vermemektedir. Bu lazerlerin hem güvenli hem de klinik olarak 

yararlı cihazlar olduğu ileri sürülmektedir (52, 68). Ayrıca dentinin derin bölgelerine 

daha fazla ulaĢabileceği ve daha fazla antimikrobiyal etkinlik gösterebileceği de iddia 

edilmektedir. Tüm bu özellikleri nedeni ile biz de çalıĢamızda Nd:YAG ve Diod lazeri 

kullanmayı tercih ettik. 
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 Kullanılan lazerin tipi ne olursa olsun kök kanallarını dezenfekte edebilme özelliği 

ısı etkisine bağlıdır. Güç ayarları doğru yapıldığında periodonsiyumda açığa çıkan ısı 

miktarı zararlı bir etki göstermemektedir. White ve ark. (154) ıĢının dentinin içine 0.5 

mm girdiğinde baĢlangıçtaki enerjisinin yalnızca üçte birini kaybetmekte olduğunu 

bildirmiĢlerdir. Bu da Nd:YAG lazerin dentinin daha derin tabakalarındaki bakterilere 

de etkili olabileceğini göstermektedir. Ramskold ve ark. (115) Nd:YAG lazer doğru 

parametrelerde kullanıldığında, ısının 8 
0
C‟nin üzerine çıkmayacağını ve etraf dokuların 

zarar görmeyeceğini bildirmiĢlerdir. Erikkson ve ark. (36) kemikte geri dönüĢümsüz 

hasarın 53 
0
C‟de ortaya çıktığını bildirmiĢlerdir. Saunders (120) açığa çıkan ısının in 

vitro Ģartlara kıyasla in vivo Ģartlarda daha kolay tolere edilebileceğini bildirmiĢtir. 

AraĢtırmacı bunu periodontal membrandaki mikro dolaĢımın soğutma etkisine 

bağlamıĢtır. Sonuç olarak lazer klinik Ģartlarda kullanıldığında, etkili olabileceği en 

düĢük dozlarda ve kısa periodlarda kullanıldığında periodontal dokuların korunmasının 

sağlanabileceği ileri sürülmektedir. Bu nedenle biz de çalıĢmamızda lazer ıĢınını 

periodontal dokulara zarar vermeyecek dozda kullanarak antibakteriyel etkinliklerini 

incelemeyi amaçladık.  

 

 ÇalıĢmamızda kullandığımız NaOCl, endodonti pratiğinde en çok kullanılan kök 

kanalı yıkama solüsyonlarından biridir. Byström ve Sundquvist % 0.5 NaOCl solüsyonu 

ile % 5 NaOCl solüsyonu arasında antibakteriyel etkinlik yönünden bir fark olmadığını 

bildirmiĢlerdir. Buna karĢın NaOCl‟nin % 0.5 konsantrasyonda kullanıldığında etkin 

olmadığını bildiren bir çok çalıĢma bulunmaktadır. % 5.25 NaOCl birçok 

mikroorganizma üzerine antimikrobiyal bir etkinlik göstermesine karĢın, sitotoksik 

etkiye sahip olduğunu ve canlı dokularda reaksiyona neden olduğunu bildiren 

çalıĢmalar da bulunmaktadır. Pashley ve ark. (104) % 5.25 NaOCl‟nin biyolojik 

dokularda % 0.5 ve % 1 NaOCl‟ye kıyasla daha fazla sitotoksik ve kostik etkisi 

olduğunu bildirmiĢlerdir.  

 

 Sodyum hipokloritin antiseptik etkisinin yanı sıra toksik etkilerinin de olduğunu 

bildiren bir çok çalıĢma bulunmaktadır. % 5.25‟lik sodyum hipokloritin HeLa 

hücrelerine, insan fibroblastlarına ve lenfositlere karĢı toksik olduğunu bildiren 

çalıĢmalar mevcuttur (104, 116, 118). Ayrıca NaOCl‟nin % 5.25 konsantrasyonunun 
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endotel hücrelerinde hasar yarattığı ve nötrofil migrasyonuna engel olduğu 

belirtilmiĢtir. NaOCl yüksek konsantrasyonlarda kullanıldığında submukozal 

hemorajiler oluĢturduğu ve kollagende bazofilik dejenerasyonlar meydana getirdiği 

belirtilmiĢtir (104, 116, 118, 133). Spangberg ve ark (133), % 5.25‟lik sodyum 

hipoklorit solüsyonunun son derece sitotoksik olduğunu göstermiĢ, ayrıca bu 

konsantrasyonun antibakteriyel ve nekrotik doku çözücü etkinlik için gerekenden fazla 

olduğunu belirtmiĢtir. ÇalıĢmamızda, sitotoksik etkisinin daha az olması nedeniyle, 

NaOCl‟i % 2.5 konsantrasyonda kullnmayı tercih ettik.  

 

 ÇalıĢmamızda kullandığımız EDTA, antibakteriyel aktivitesi az olduğu düĢünülen 

bir solüsyondur. EDTA‟nın bakteri ile temas ettiğinde hücre zarındaki iyonlar ile 

birleĢtiği ve yüzeydeki proteinlere bağlanarak. bakterinin ölümüne neden olduğu 

düĢünülmektedir. EDTA endodontide esas olarak smear tabakasını kaldırmak amacıyla 

kullanılan bir Ģelasyon ajanıdır. EDTA‟nın Ģelasyon özelliği nedeni ile enfekte dokuyu 

uzaklaĢtırdığı ve bu sayede kök kanallarından bakterinin eliminasyonunda rol oynadığı 

düĢünülmektedir. EDTA‟nın antibakteriyel etkinliği hakkında farklı görüĢler bulunması 

nedeni ile biz de çalıĢmamızda deney materyallerinden biri olarak EDTA‟yı kullanmayı 

tercih ettik.  

 

 Schoop ve arkadaĢları (121) 2004 yılında yaptıkları çalıĢmada Nd:YAG, Diod ve 

Er:YAG lazerin E.faecalis üzerine antibakteriyel etkilerini incelemiĢlerdir. AraĢtırıcılar 

lazer cihazlarının 1 W ve 1.5 W gücünde kullanmıĢlardır. Lazer ıĢını 1 W gücünde 

kullanıldığında, E.faecalis miktarında çok az değiĢikliğe neden olduğu bildirilmiĢtir. 

Lazer ıĢınının dozu 1.5 W‟a çıkarıldığında yalnızca Diod ve Er:YAG lazerin etki 

edebildiği, Nd:YAG lazerin etkinliğinin sınırlı kaldığı bildirilmiĢtir. ÇalıĢmamızda 

Nd:YAG lazer 1.5 W gücünde kullanılmıĢ ve E.faecalis‟in büyük oranda 

eliminasyonunu sağlanabilmiĢtir. Diod lazer ıĢını ise bizim çalıĢmamızda 2 W gücünde 

kullanılmıĢtır. ÇalıĢmamızdan elde ettğimiz bulgulara göre, Nd:YAG lazer ile Diod 

lazerin antibakteriyel etkinlikleri arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark 

bulunmamıĢtır.  

 

 Rooney ve ark. (117) yaptıkları bir çalıĢmada Nd:YAG lazerin E.faecalis 

üzerindeki antibakteriyel etkisini incelemiĢlerdir. Bu çalıĢmada deneyler, cam tüpler 
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kullanılarak yapılmıĢtır. Lazer ıĢını farklı doz aralıklarında ve farklı sürelerde 

kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada 1 W ve daha altında lazer ıĢını kullanılan gruplarda 30 

saniyede bakterisidal etki oluĢmazken, 1.8 W gücünde lazer ıĢının 30 saniye 

uygulandığı gruplarda yüksek bakterisidal etki görülmüĢtür. Bizim çalıĢmamızda 

Nd:YAG lazer 1.5 W, 30 saniye değerlerinde kullanıldığında E.faecalis ve C.albicans 

üzerine antibakteriyel etki göstermiĢtir. ÇekilmiĢ insan diĢlerinde bakteri eliminasyonu 

sağlamak için kullanılacak olan lazer dozunun, cam tüplerde aynı etkiyi sağlamak için 

kullanılacak dozdan daha fazla olması, beklenen bir durumdur. Buna rağmen 

çalıĢmamızda 1.5 W enerji dozu kullanılarak bakteri eliminasyonu sağlanmıĢtır. Bu 

bakımdan çalıĢmamız, Nd:YAG lazerin, Rooney ve ark‟nın (117) bildirdiği dozdan 

daha düĢük dozlarda kullanılmasının, antimikrobiyal etkinlik için yeterli olabileceğini 

ortaya koymaktadır.  

 

 Gutknecht ve arkadaĢları (53) yaptıkları in vitro bir çalıĢmada Nd:YAG lazerin 

antibakteriyel etkinliğini araĢtırmıĢlardır. AraĢtırmacılar 40 adet çekilmiĢ diĢin kök 

kanallarını E.faecalis ile enfekte etmiĢler ve Nd:YAG lazeri 1.5 W, 40 saniye, 60 mj 

standart parametrelerde kullanmıĢlardır. ÇalıĢamanın sonucunda Nd:YAG lazerin 

E.faecalis üzerine % 99.91 oranında etkili olduğunu bildirmiĢlerdir.Moritz ve ark. (94) 

yaptıkları in vivo çalıĢmada Nd:YAG lazerin antibakteriyel etkinliğini araĢtırmıĢlardır. 

DiĢlerin kök kanallarına 1.5 W ve 30 mj değerlerinde Nd:YAG lazer uygulamıĢlar ve 

kök kanallarından örnek alarak incelemiĢlerdir. ÇalıĢmanın sonucunda kök kanal 

dezenfeksiyonu için 1.5 W ve 30 mj enerji seviyesinin yeterli olduğunu ve lazer 

enerjisinin kök kanallarının dezenfeksiyonu için kullanılabiceğini bildirmiĢlerdir. Biz de 

çalıĢmamızda Nd:YAG lazeri 1.5 W gücünde ve toplam 30 saniye süre ile kullandık. 

ÇalıĢmamızın sonucunda Nd:YAG lazerin E.faecalis ve C.albicans‟ın eliminasyonunda 

etkili olduğunu gördük. Bu bağlamda bulgularımız Gutknecht ve ark.‟nın ve Moritz ve 

ark.‟nın bulguları ile paralellik göstermektedir.  

 

 Piccolomini ve ark. (110) yaptıkları bir çalıĢmada Actinomyces naeslundii ve 

Pseudomonas aeruginosa üzerine Nd:YAG lazer ve % 5.25 NaOCl‟nin etkinliğini 

karĢılaĢtırmıĢlardır. ÇalıĢmada lazer ıĢını 5 Hz, 15 sn ve 10 Hz, 15 sn değerlerinde 

kullanılmıĢtır. ÇalıĢmadan elde edilen sonuçlara göre 5 Hz 15 sn lazer uygulanan grupta 

A.naeslundii sayısında % 34, P.aeruginosa sayısında % 15.7; 10 Hz, 15 sn lazer 
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uygulanan grupta ise, A.naeslundii sayısında % 77.4, P.aeruginosa sayısında % 85.8 

oranında azalma sağlanmıĢtır. % 5.25 NaOCl uygulanan grupta ise hiç üreme 

olmamıĢtır. Bizim çalıĢmamızda Nd:YAG lazer E.faecalis ve C.albicans üzerine 

Piccolomini ve ark‟nın bildirdiklerinden daha etkili bulunmuĢtur. Bunun nedeninin 

lazer ıĢınını 1.5 W, 15 Hz gibi daha yüksek değerlerde kullanmamızdan kaynaklandığı 

görüĢündeyiz. Ayrıca çalıĢmamızda kullandığımız % 2.5‟lik NaOCl solüsyonun 

E.faecalis ve C.albicans gibi inatçı mikrooganizmalar üzerine etkili olması bu 

konsantrasyonun kök kanallarının dezenfeksiyonunda kullanılabilecek yeterli bir 

konsantrasyon olduğunu göstermektedir.  

 

 Bergmans ve arkadaĢları (14) Nd:YAG lazerin kök kanallarındaki antibakteriyel 

etkinliğini in vitro olarak incelemiĢlerdir. ÇalıĢmada kök kanallarına Nd:YAG lazer 1.5 

W, 15 Hz değerlerinde uygulanmıĢtır. Bu değer Nd:YAG lazerin mikroorganizmaların 

ölümüne neden olurken çevre dokuda ısısal hasar oluĢturmayacağı iddia edilen 

değerlerdir. ÇalıĢmada Nd:YAG lazer 5‟er saniyelik dört siklüs halinde toplamda 20 

saniye süresince uygulanmıĢtır. Bu çalıĢmanın sonucunda, Nd:YAG lazerin E.faecalis’i 

büyük oranda elimine ettiği gösterilmiĢtir. Biz de çalıĢmamızda Nd:YAG lazeri üretici 

firmanın önerileri doğrultusunda ve 1.5 W ve 15 Hz değerlerinde ve 10‟ar saniyelik 3 

siklüs halinde, toplam 30 saniye süresince kullandık. ÇalıĢmamızdan elde ettiğimiz 

bulgular Nd:YAG lazerin E.faecalis’e etkili olduğunu göstermektedir. Bu açıdan 

bulgularımız Bergmans ve ark‟nın bulguları ile benzerlik göstermektedir. Ayrıca 

Bergmans ve ark.‟nın çalıĢmalarında lazeri toplamda 20 saniye kullanarak 

antimikrobiyal etkinlik sağlamıĢ olmaları bu sürenin antimikrobiyal etkinlik için yeterli 

süre olduğunu düĢündürmektedir.  

 

 Fegan ve ark. (38) yaptıkları bir çalıĢmada Nd:YAG lazerin Bacillus 

stearothermophilus üzerine etkinliğini % 5.25 NaOCl ve steril su kullanarak, el aletleri 

ve ultrasoniklerle karĢılaĢtırmıĢlardır. ÇalıĢmada Nd:YAG lazer cihazı 3 W, 20 pps ve 1 

dakika süre ile oldukça yüksek değerlerde kullanılmıĢtır. Fegan ve ark çalıĢmada 

Nd:YAG lazerin bakteri üzerinde etkili olduğu, buna karĢın %5.25 NaOCl‟nin bakteriyi 

tümüyle ortadan kaldırdığı sonucuna varmıĢlardır. Biz çalıĢmamızda NaOCl‟yi % 2.5 

ve lazeri 1.5 W gibi daha düĢük dozlarda kullandık. Elde ettiğimiz bulgular lazerin bu 

dozlarda kullanımının mikroorganizmaları büyük oranada elimine ettiği ve % 2.5 
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NaOCl solüyonunun, Nd:YAG lazerden daha etkili olduğu yönündedir. Fegan ve 

ark‟nın kullanıdığı lazer dozunun ve süresinin ve kullandıkları NaOCl 

konsantrasyonunun gerekenden fazla olduğu görüĢündeyiz. 

 

 Moritz ve ark. (93) yaptıkları bir çalıĢmada Escherchia coli ve Enterococcus 

faecalis ile enfekte ettikleri kök kanallarına Diod lazer uygulayarak lazerin 

mikroorganizmalar üzerindeki etkinliğini, kök yüzeyindeki ısı artıĢını ve kök kanal 

yüzeyindeki morfolojik değiĢlikleri incelemiĢlerdir. ÇalıĢmada Diod lazer 2 W, 3 W ve 

4 W gücünde kullanılmıĢtır. Elde edilen bulgulara göre 2 W ve 3 W gücünde lazer 

kullanılan gruplarda bakteri üremesi gözlenirken, 4 W gücünde lazer kullanılan grupta 

hiç bakteri üremesi olmamıĢtır. Bu çalıĢmada ayrıca lazerin kanal içerisinde, dairesel 

hareketlerle ve tüm kanal boyunca apikalden kuronale doğru kullanılması önerilmiĢ ve 

bu Ģekilde kullanıldığında kök yüzeylerinde ısı artıĢının daha az olduğu bildirilmiĢtir. 

Biz de çalıĢmamızda 2 W gücünde Diod lazer kullandık ve çalıĢmamızdaki tüm lazer 

uygulamalarını Moritz ve ark‟nın da önerdiği bu yöntemle yaptık. ÇalıĢmamızdan elde 

ettiğimiz bulgular 2 W gücünde kullanılan Diod lazerin Enterococcus faecalis üzerine 

etkili olduğu yönündedir.  

 

 Gutknecht ve ark. (52) yaptıkları bir çalıĢmada Diod lazerin bakterisidal 

etkinliğini sığır diĢleri üzerinde incelemiĢlerdir. AraĢtırmacılar sığır diĢlerinden 100µ, 

300µ ve 500µ kalınlıklarında kesitler almıĢlardır. Kesitlerin bir tarafını E.faecalis ile 

enfekte etmiĢlerdir. Daha sonra dentin kesitlerinin mikroorganizma uygulanmayan 

yüzeyinden lazer ıĢını uygulamıĢlardır. ÇalıĢmada Diod lazer 3 W gücünde 

kullanılmıĢtır ve 30 saniye süre ile ıĢın verilmiĢtir. AraĢtırmanın sonucunda lazer ıĢının 

etkisinin yüzeyin kalınlığına bağlı olduğu bildirilmiĢtir. Bu çalıĢmada 500µ 

kalınlığındaki dentin yüzeyinde bile % 74 oranında bakteri eliminasyonu sağlanmıĢtır. 

AraĢtırmacılar Diod lazerin bakteri eliminasyonunda etkin bir rol oynadığını iddia 

etmiĢlerdir. ÇalıĢmamızda Diod lazer 2 W gücünde kullanılmıĢtır fakat kullanma süresi 

Gutknect ve ark‟nın lazer uygulama süresi ile aynıdır. ÇalıĢmamızda Diod lazer daha 

düĢük dozda kullanılmasına rağmen mikroorganizma üzerine etkili bulunmuĢtur.  

 

 Hand ve ark. (61) farklı konsantrasyonlardaki sodyum hipoklorit solüsyonlarının 

nekrotik doku örnekleri üzerindeki çözücü etkisini incelemiĢler ve sonuçta % 2.5‟lik 
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sodyum hipoklorit solüsyonunun % 5.25 konsantrasyondaki sodyum hipokloritten 

yaklaĢık üçte bir oranında daha az etkili olduğunu; %1 ve % 0.5‟lik sodyum hipoklorit 

solüsyonlarının nekrotik dokuya yeterli bir eritici etkisi olmadığını belirlemiĢlerdir. Biz 

çalıĢmamızda % 2.5 NaOCl solüsyonu kullanarak birkaç örnekte ve az sayıda 

mikroorganizma gözledik. Bu bağlamda % 5.25 NaOCl solüsyonun tüm kök 

kanallarında sterilizasyon sağladığı varsayıldığında bile, % 5.25 ve % 2.5 NaOCl 

konsantrasyonları arasındaki etkinlik farkının 1/3 oranında olduğunu düĢünmemekteyiz.  

 

 Trepagnier ve ark. (145) ve Byström ve Sundquvist (18), Siqueira ve ark. (126) % 

2.5 NaOCl‟nin kök kanallarında yeterli dezenfeksiyon sağladığını bildirmektedirler. Biz 

de çalıĢmamızda % 2.5 NaOCl solüsyonu kullanıldığında kök kanallarında üreyen 

mikroorganizma sayısının istatistiksel yönden anlamlı derecede azaldığını saptadık. Bu 

açıdan bulgularımız araĢtırmacıların bulguları ile uyumludur.  

 

 Radcliffe ve ark. (114) bir çalıĢmada değiĢik konsantrasyonlardaki NaOCl 

solüsyonlarını (% 0.5, % 1, % 2.5 ve % 5.25) farklı sürelerde uygulamıĢlar ve 

solüsyonların antimikrobiyal etkinliklerini kaĢılaĢtırmıĢlardır. ÇalıĢmada Actinomyces 

naeslundii, Candida albicans ve Enterococcus faecalis suĢları kullanılmıĢtır. % 0.5‟lik 

sodyum hipoklorit 30 dakika içerisinde bakterinin tümüne etki etmiĢtir. Buna karĢın %1 

sodyum hipoklorit 10 dakika, %2.5 sodyum hipoklorit 5 dakika içerisinde etki 

göstermiĢtir. % 5.25 sodyum hipokloritin ise 2 dakikada E.faecalis’i tamamen elimine 

ettiği bildirilmiĢtir. ÇalıĢmanın sonucunda C.albicans’ın NaOCl‟ye karĢı daha duyarlı 

olduğu halde, E.faecalis’in daha dirençli olduğu bildirilmiĢtir. Bizim çalıĢmamızda % 

2.5 NaOCl yaklaĢık 15 dakika sure ile kanallarda tutulmuĢtur ve büyük oranda bakteri 

eliminasyonu sağlamıĢtır. ÇalıĢmamızda Radcliffe ve ark.‟nın bulgularından farklı 

olarak NaOCl‟nin her iki mikroorganizmaya karĢı büyük oranda etkili olduğu 

bulunmuĢtur.  

 

 ġen ve ark. (141) yaptıkları bir çalıĢmada tüm kök kanallarını C.albicans ile 

enfekte etmiĢler ve % 0.12 klorheksidin, % 1 NaOCl ve % 5 NaOCl solüsyonlarının 

antifungal etkinliklerini araĢtırmıĢlardır. ÇalıĢmada 10 günlük inkübasyon süresini 

takiben kök kanallarına 3‟er ml deney solüsyonu uygulanmıĢ ve solüsyonlar kanallarda 

1 dakika, 5 dakika, 30 dakika ve 1 saat sure ile bekletilmiĢtir. Örnekler, içlerinde 
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Sabouroud Dekstroz Agarın bulunduğu deney tüplerinde, 37 derecede 24 saat sure ile 

inkübe edilmiĢtir. Kullanılan tüm solüsyonlarda antifungal etki solüsyonların 1 saat 

uygulandığı grupta gözlenmiĢtir. Biz çalıĢmamızda % 2.5 NaOCl solüsyonunu kanallara 

3 period haline uyguladık. Her periodda kanala 1 ml solüsyon uygulayarak kanalda 5 

dakika beklettik. Bir diğer deyiĢle kanal içerisinde uyguladığımız NaOCl solüsyonunu 

üç kere yeniledik. Bu iĢlemin solüsyonun klinikte kullanım Ģeklini daha çok yansıttığı 

ve antimikrobiyal etksini arttırdığı görüĢündeyiz. Bulgularımızın ġen ve ark‟nın 

bulguları ile farklılık göstermesinin nedeninin ve bu yöntem farklılığından 

kaynaklandığını düĢünmekteyiz. 

 

 ġen ve ark. (141) yaptıkları bir baĢka çalıĢmada çeĢitli irrigasyon solüsyonlarının 

(% 5 NaOCl, % 2.5 NaOCl, % 17 EDTA, % 0.2 Klorhex, Cetrexidin, Savrolin, 

Heksoral, Hekzoton, Zefiran, Poviod, Biokadin, Mikostatin, Ketoral) C.albicans üzerine 

etkinliklerini araĢtırmıĢlardır. AraĢtırmacılar en etkili antifungal ajanın % 17 EDTA 

olduğunu bildirmiĢlerdir. Bunu sırası ile Nistatin, Ketokonazol ve Savrolin takip 

etmiĢtir. Bunlardan sonra da en etkili antifungal ajanın % 5 NaOCl olduğunu 

bildirmiĢlerdir. AraĢtırmacılar aynı zamanda NaOCl„nin konsantasyonunun 

azaltılmasının antifungal etkinliğini azalttığını ve % 2.5 NaOCl‟nin % 5 NaOCl‟den 

daha az etkili olduğunu bildirmiĢlerdir (141) Bizim çalıĢmamızda elde ettiğimiz 

bulgulara göre %2.5 konsatrasyonunda NaOCl‟nin C.albicans üzerine en etkili solüsyon 

olduğu görülmüĢtür. Bu bulgular ġen ark.‟nın (141) bulguları ile bağdaĢmamaktadır. 

ġen ve ark. çalıĢmalarında mikroorganizmaları agar diffüzyon testi ile 

karĢılaĢtırmıĢlardır. Bu yöntemde uygulanan dezenfekten maddeler mikroorganizmalar 

ile direkt temas etmekte ve petri üzerinde etkinliği uzun süre devam etmektedir. Bu 

yöntem deneyde kullanılan dezenfektan solüsyonlarının etkinlikleri hakkında gerçekliği 

tam yansıtamayabilmektedir. ÇalıĢmamızda elde edilen bulguların farklılık 

göstermesinin nedeninin kullanılan yöntem farklılığından kaynaklandığı görüĢündeyiz. 

Bu durum EDTA ve NaOCl solüsyonlarının etkinliğinin araĢtırılmasında, kullanılan 

yöntemin oldukça önemli ve etkili oluğunu vurgulamıĢtır.  

 

 ÇalıĢmamızda EDTA E.faecalis’e kıyasla C.albicans üzerinde, daha etkili 

bulunmuĢtur. ġen ve ark. (140) yaptıkları bir çalıĢmada EDTA‟nın C.albicans’a 

etkisinin EDTA‟nın Ģelasyon özelliğinden kaynaklandığını ve C.albicans’ın 



 92 

içeriğindeki Ca iyonları ile bağlanarak etki gösterdiğini bildirmiĢlerdir. Bizim 

çalımamız da EDTA‟nın C.albicans’a E.faecalis’den daha etkili olduğunu ortaya 

koymuĢtur.  

 

 Gomes ve ark (48) % 2.5 NaOCl‟nin E.faecalis üzerine antibakteriyel etkinlik 

göstermesi için gereken sürenin 10-30 dakika olduğunu bildirmiĢlerdir. Bulgularımız 

Gomes ve ark‟nın (48) bulguları ile paralellik göstermektedir. Bizim çalıĢmamız % 2.5 

NaOCl‟in 15 dakika uygulanmasının mikroorganizmaları büyük oranda elimine etttiğini 

ortaya koymaktadır. 

 

 Lazer cihazları, kök kanallarının tam olarak temizlenmesi için geliĢtirilen 

aletlerden biridir. YapılmıĢ birçok araĢtırma, geleneksel yöntemlerle karĢılaĢtırıldığında, 

kök kanallarının Ģekillendirilmesi sırasında lazer kullanılmasının, debris miktarını 

belirgin Ģekilde azalttığını göstermiĢtir. Nd:YAG lazer uygulaması ile smear tabakasının 

uzaklaĢtırılabildiğini gösteren bir çok çalıĢma bulunmaktadır (5, 23, 119, 144, 153). 

Lazer, debrisi daha iyi uzaklaĢtırırken antimikrobiyal olarak da etki göstermektedir. 

Bütün bu bilgiler ıĢığında, kök kanallarının ve dentin kanalcıklarının daha derin 

tabakalarına etki edebilecek ve kök kanallarında sitotoksik bir etki yaratmadan daha 

fazla dezenfeksiyon sağlayabilecek, bir yöntemin gerekliliği ortaya çıkmaktadır.  

 

 ÇalıĢmamızdan elde edilen bulgular Nd:YAG ve Diod lazerin mikroorganizmalar 

üzerine çok kısa sürede büyük oranda etkili olduğunu göstermiĢtir.Bu anlamda lazer 

kök kanallarında kullanılan irrigasyon solüsyonlarına ek olarak kullanıldığında, 

irrigasyon solüsyonlarının daha düĢük konsantrasyonlarda kullanılabileceği ve daha 

kuvvetli bir etkinin oluĢabileceği görüĢündeyiz. 

 

 Kök kanal morfolojisi mekanik preparasyonun ideal ve mükemmel bir Ģekilde 

yapılmasını engelleyebilmektedir. Ġrrigasyon solüsyonları ise ancak kök kanal duvarına 

komĢu dentin tabakalarını etkiler. ġen ve ark. (143) mikroorganizmaların dentin 

kanalcıkları içerisinde 10-150 µm derinliğe kadar ulaĢabildiğini bildirmiĢlerdir. 

Gutierrez ve ark. (51) bu derinliğin 250 µm kadar ulaĢabileceğini, Haapasalo ve 

Orstavik (56) ise taramalı elektron mikroskobu ile yaptıkları çalıĢmada 

mikroorganizmaların dentin kanalcıkları içinde 1000 µm kadar penetre olabileceklerini 
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bildirmiĢlerdir. Kimyasal dezenfektanların ise dentin kanalcıkları içerisinde penetrasyon 

derinlikleri sınırlıdır. Berutti ve ark. (15) NaOCl‟nin 130-300 μm derinliğe kadar 

ulaĢabildiğini fakat dentin dokusunun daha derin tabakalarına ulaĢılamadığını, Vahdaty 

ve ark. (148) NaOCl ya da klorheksidinin dentin kanalcıklarında sadece 100µm 

derinliğe kadar etki edebildiğini bildirmiĢlerdir. Bu nedenle de bakteriler, dentin 

kanalları içerisinde yaĢamaya devam edebilmekte ve endodontik tedavinin baĢarısız 

olmasına neden oluĢturabilmektedir. Lazerin dentin kanalları içerisinde derin bölgelere 

kadar ulaĢabildiği bildirilmiĢtir. Vaarkamp ve ark. (147). dentin tubullerinin lazer ıĢınını 

kök dentininin derin tabakalarına kadar ulaĢtıran ıĢık ileticiler olarak görev yaptığını 

bildirmiĢlerdir. 

 

 Moshonov ve ark. (95) Nd:YAG lazerin E.faecalis üzerine etkinliğini inceleyerek 

NaOCl ile karĢılaĢtırmıĢlar ve Nd:YAG lazerin mikroorganizma sayısında belirgin bir 

azalma sağladığını ancak NaOCl‟nin Nd:YAG lazerden daha etkili olduğunu 

bulmuĢlardır. Bu sonuç bizim çalıĢmamızda elde ettiğimiz sonuçlar ile bağdaĢmaktadır.  

 

 Hardee ve ark. (59) Nd:YAG lazerin B.stearothermophilus üzerine antimikrobiyal 

etkilerini incelemiĢlerdir. ÇalıĢmada Nd:YAG lazer oldukça yüksek dozlarda ve 

sürelerde kullanılmıĢtır.(3W, 1-2 dakika). ÇalıĢmadan elde edilen sonuçlara göre 

bakterinin % 99 oranında azaldığı bildirilmiĢtir. AraĢtırmada kullanılan bakteri ısıya 

oldukça dirençli ve sporlu bir bakteridir ancak B.stearothermophilus, enfekte kök 

kanallarında bulunmayan bir bakteridir. E.faecalis ise endodontide inatçı 

enfeksiyonlarda sıklıkla karĢılaĢılan ve endodontik patojenler içersinde ısıya en dirençli 

olan mikroorganizmalardan biridir. Dolayısıyla çalıĢmamızda E.faecalis kullanılmasının 

oldukça belirleyici bir etken olduğu görüĢündeyiz. Hardee ve ark çalıĢmada lazeri, 1 

dakika gibi uzun bir sure ve dinlenme periodu bırakmadan kullandıklarını 

bildirmiĢlerdir. AraĢtırmacılar çalıĢmayı yaparken örneklerden 3 tanesinin elde 

tutulamayacak kadar ısındığını bildirmiĢlerdir. Açığa çıkan bu ısının klinik Ģartlarda 

periodontal dokularda hasar oluĢturma ihtimali bulunmaktadır. Dolayısıyla Hardee ve 

ark.‟nın çalıĢmalarında kullandıkları 3 W enerji dozonun ve 1 dakika çalıĢma süresinin 

gerekenin üstünde olduğu görüĢündeyiz. Bizim çalıĢmamızda böyle bir ısı hissi ile 

karĢılaĢmamızın sebebinin çalıĢmada kullanığımız diĢ köklerinin akrilik bloklara 

gömülü olmasından ve 30 saniyelik çalıĢma süresini 10‟ar saniyeden oluĢan 3 period 
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halinde ve periodlar arasında 1 saniye dinlenme süresi bırakarak kullanmamızdan 

kaynaklandığı görüĢündeyiz.  

 

 ÇalıĢmamızdan elde ettiğimiz bulgulara göre hem E.faecalis hem de C.albicans 

gruplarında tüm deney örneklerinden elde elde edilen bakteri oranı kontrol gruplarında 

üreyenden daha azdır. Her iki mikroorganizmaya da en etkili dezenfeksiyon ajanı 

NaOCl olmuĢtur. Bunu sırasıyla Nd:YAG lazer ve Diod lazer takip etmiĢtir. C.albicans 

ile enfekte edilen örneklerde EDTA, Nd:YAG ve Diod lazerin etkinliği birbirine yakın 

bulunmuĢtur. Buna karĢın E.faecalis grubunda EDTA, Nd:YAG ve Diod lazerden daha 

az etki göstermiĢtir. ÇalıĢmamızdan elde edilen bulguların ıĢığında her ne kadar 

Nd:YAG ve Diod lazer, kök kanallarını tümüyle sterilize edilmesini sağlayamasa da bu 

lazerlerin kök kanallarının dezenfeksiyonunda diğer dezenfektan ajanlarla birlikte 

kullanılmasının, çalıĢmanın baĢarısını arttıracağı görüĢündeyiz. Bunun yanısıra lazerin 

endodontide kullanılmasının çalıĢma süresini kısaltacağını düĢünmekteyiz.  

 

 ÇalıĢmamızdan elde edilen bulgular Nd:YAG ve Diod lazerin antibakteriyel 

etkinlikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığını ortaya 

koymaktadır. Bu bağlamda kök kanallarının dezenfeksiyonu için diğer dezenfeksiyon 

ajanlarının yanısıra Diod lazerin kullanılmasının, hem maliyetinin daha düĢük olması 

hem de dalga boyunun daha kısa olması ve ısısal yan etkilerin daha az görülmesi nedeni 

ile önerilebileceği görüĢündeyiz. 
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