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ÖZET 

Şimşek A. Farklı döner alet sistemlerinin ve farklı kök kanalı doldurma 

tekniklerinin etkinliklerinin in vitro olarak karşılaştırılması. İstanbul Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü, Endodonti ABD Doktora Tezi, İstanbul, 2008. 

  Kök kanallarının şekillendirilmesinde Ni-Ti döner alet sistemlerinin kullanımı  

endodonti pratiğinde yeni bir dönem başlatmıştır. Bu sistemlerin etkinlikleri birçok 

çalışmada gösterilmiştir. Ancak, bu sistemlerle şekillendirilen kök kanallarının hangi 

teknikle doldurulacağı konusunda yeterince çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın 

amacı, el aletleri ve farklı Ni-Ti döner alet sistemleriyle şekillendirilen ve farklı 

doldurma yöntemleri uygulanan kök kanallarında tekniklerin etkinliklerini, güta-perka 

kaplı alan yüzdesi açısından karşılaştırmaktır. Çalışmada 160 adet çekilmiş alt küçük 

azı dişi kullanılmıştır. 20’şerli 8 deney grubunda; şekillendirme işlemleri el aletleri, 

ProTaper ve HERO Shaper sistemleriyle, kanal doldurma işlemleri lateral 

kondensasyon, tek kon ve termoplastik kor sistemleriyle yapılmıştır. Her kök kanalının 

7 bölgesinden alınan toplam 1120 kesit, 48X büyütmede fotoğraflanmış ve Adobe 

Photoshop 7.0 programında alan ölçümleri yapılmıştır. Veriler istatistiksel olarak 

değerlendirilmiştir. Sonuçta deney grupları apikal, orta ve kuronal bölgelerde güta-

perka kaplı alan yüzdesi açısından karşılaştırıldıklarında; tüm gruplarda termoplastik 

kor sistemlerinin en yüksek değeri gösterdiği ve diğer doldurma yöntemlerine göre bu 

farkın ileri düzeyde anlamlı olduğu bulunmuştur. El aletleriyle şekillendirilen gruplar 

karşılaştırıldıklarında; tüm bölgelerde Thermafil grubu, lateral kondensasyon grubuna 

göre ileri düzeyde anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. ProTaper ile şekillendirilen 

gruplar karşılaştırıldıklarında; ProTaper Obturatör grubu, tüm bölgelerde, diğer gruplara 

göre ileri düzeyde anlamlı olarak yüksek bulunmuşken; tek kon ve lateral kondensasyon 

tekniğiyle doldurulan gruplar arasında, apikalde anlamlı bir fark bulunamazken, orta ve 

kuronal bölgelerde lateral kondensasyon tekniği ileri düzeyde anlamlı olarak yüksek 

bulunmuştur. HERO Shaper ile şekillendirilen gruplar karşılaştırıldıklarında; HEROfill 

grubu, lateral kondensasyon grubuna göre, apikalde anlamlı olarak yüksek ve orta 

bölgede ileri düzeyde anlamlı olarak yüksek bulunmuşken, kuronal bölgede anlamlı bir 

fark bulunamamıştır. HERO Shaper ile şekillendirilen gruplardan, tek kon ve lateral 

kondensasyon tekniğiyle doldurulan gruplar arasında, apikal ve orta bölgelerde anlamlı 

bir fark bulunamazken, kuronalde lateral kondensasyon tekniği ileri düzeyde anlamlı 

olarak yüksek bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler :  Ni-Ti döner alet sistemleri, termoplastik kor sistemleri, tek 

kon, güta-perka kaplı alan yüzdesi, kesit analizi 
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ABSTRACT 

Şimşek A. In Vitro Evaluation of the Root Canals Shaped with Different Ni-Ti 

Rotary Instruments and Obturation Techniques. İstanbul University, Institute of Health 

Science, Department of Endodontics. Doktora Tezi. İstanbul, 2008.   

The use of Ni-Ti rotary systems in instrumenting root canals has a new progress 

in endodontic practice. Their efficacy have been shown in several studies. However, 

there is yet a few studies evaluating the appropriate technique in obturating the root 

canals which have been instrumented by use of Ni-Ti rotary systems. The purpose of 

this study was to evaluate the effectiveness of the techniques in root canals instrumented 

either by hand or rotary instruments and obturated by use of different techniques with 

regard to the percentage of gutta-percha filled area. 160 extracted mandibular premolars 

were included in the study. In 8 groups of 20 teeth each, root canals were instrumented 

with hand files, ProTaper and HERO Shaper systems and obturated with lateral 

condensation, single cone and thermoplasticized obturation techniques. Overall 

photographs of 1120 cross-sections made from 7 regions of each root canal were 

evaluated and digital images were analyzed using Adobe Photoshop 7.0 to calculate the 

percentage ratios of the filled material. When data were statistically analyzed to 

determine the percentage of gutta-percha filled area at apical, middle and coronal 

segments of root canals; thermoplasticized obturation techniques showed the highest 

percentage of gutta-percha among all groups and this difference was highly significant. 

When comparing the groups instrumented with hand files, the effectiveness of 

Thermafil group was found to be highly significant in all segments than that of  the 

lateral condensation group. When comparing the groups instrumented with ProTaper 

system, the ProTaper Obturator group was found to be highly significant in all segments 

than the other two groups. Whereas the difference between single cone and lateral 

condensation groups was not significant in the apical segment, lateral condensation 

group was found to be highly significant in middle and coronal segments than the single 

cone group. When comparing the groups instrumented with HERO Shaper system, 

HEROfill group was found to be significant in apical and middle segments than the 

lateral condensation group, whereas the difference in all coronal segments was not 

significant between these two groups. Besides, the effectiveness of single cone and 

lateral condensation groups were not different significantly in apical and middle 

segments, whereas the lateral condensation group showed a highly significant difference 

in coronal segment. 

Key Words: Ni-Ti rotary systems, thermoplasticized obturation techniques, 

single cone, gutta-percha filled area, cross-sectional analyses 

 



1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

Endodontik tedavinin başarısı, kök kanallarının orijinal formuna uygun olarak 

şekillendirilip, dezenfekte edildikten sonra, inert, boyutsal değişiklik göstermeyen, 

biyolojik olarak uyumlu bir kanal dolgu materyali ile fizyolojik foramen apikaleye 

kadar sızdırmaz bir şekilde üç boyutlu olarak doldurulmasına bağlıdır (4, 41, 42, 65, 

74). 

 Schilder (65) daha 1967’lerde, endodontik tedavi aşamalarındaki son hedefin 

kök kanalı boşluğunun tamamen doldurulması olduğunu; biyolojik gereklilikler 

doğrultusunda nekrotik ve gangrenöz kök kanallarından kaynağını alan protein 

parçalanma ürünlerinin, bakteri ve bakteri ürünlerinin temizleme, şekillendirme ve 

sterilizasyon işlemleri ile elimine edilmesi gerektiğini bildirmiştir.  

 Kök kanallarının temizlenmesi ve şekillendirilmesi amacıyla uzun yıllar yaygın 

olarak ‘step-back’ yöntemi kullanılmıştır. 1980’li yılların başında kök kanallarının 

apikalden başlanıp kuronal kısma doğru şekillendirildiği ‘step back’ yöntemine karşı, 

kök kanallarının kuronalden başlanıp apikal kısma doğru şekillendirilmesinin daha 

doğru ve avantajlı olduğu düşüncesiyle ‘step-down’ yöntemi geliştirilmiştir (31).  

1990'ların başından beri, pek çok Ni-Ti döner alet sistemi endodonti pratiğinde 

kullanılmaya başlanmıştır (58). Bu sistemler genel olarak hem kök kanalının hızlı ve 

etkin olarak şekillendirilmesini, hem de step-down felsefesine uygun çalışma olanağını 

diş hekimlerine sunmaktadır (7). Güncel Ni-Ti döner alet sistemleri içinde; ProTaper ve 

HERO Shaper üzerinde pek çok çalışma yapılmış olan sistemlerdir (7, 8, 36, 46, 53, 56, 

89, 91) . 

Kök kanallarının doldurulmasında kullanılan en yaygın yöntem, bir kök kanalı 

sealer’ı birlikte güta-perka konlarının kullanılması olup, şimdiye kadar çok çeşitli güta-

perka yöntemleri geliştirilmiştir (58). Bunlar arasında, lateral kondensasyon yöntemi en 

çok öğretilen ve diş hekimleri tarafından en çok uygulanan kanal dolgu tekniğidir (24, 

42, 52). Çalışma uzunluğunda kontrollü uygulama sağlaması ve ekonomik olması 

lateral kondensasyon yönteminin önemli avantajlarıdır (52). Ancak bu yöntemin 

dezavantajı, kök kanallarında var olan düzensizlikleri tam anlamıyla dolduramamasıdır 

(85). 
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Günümüzde üreticilerin, Ni-Ti döner alet sistemleri ile şekillendirilen kök 

kanallarının kendi koniklik açıları ile uyumlu güta-perka konları ile doldurulması 

düşüncesini gündeme getirmeleri, tek kon sistemlerinin geliştirilmesinde rol oynamıştır. 

Tek kon kanal dolgu tekniğinin etkinliğinin belirlenmesine yönelik çok az sayıda 

çalışma bulunmaktadır (33, 87) ve bu konudaki klinik çalışmalar henüz yeterli değildir 

(76). 

Güta-perkanın bir kanal aleti aracılığıyla kök kanalı içerisine taşınması ve 

yerleştirilmesi düşüncesi, ilk kez 1978 yılında Johnson (44) tarafından ortaya atılmıştır. 

Bu yöntem güta-perkanın yüzey adaptasyonunu ve kanal dolgusunun homojenitesini 

arttırmak amacıyla  geliştirilmiştir. Günümüzde bu yöntem, plastik kor taşıyıcılar ve 

moleküler ağırlığı düşük güta-perka kullanılarak geliştirilmiştir (14, kaynak: 76 p. 17). 

ProTaper Obturatör ve HEROfill, her biri kendi şekillendirme sistemi ile uyumlu 

termoplastik kor taşıyıcılı kanal dolgu yöntemlerindendir.  

Günümüzde farklı Ni-Ti döner alet sistemleri kullanılarak yapılan kök kanalı 

şekillendirilmelerinde başarılı sonuçlar alınmaktadır. Fakat bu sistemler ile 

şekillendirilen kök kanallarında hangi doldurma yönteminin daha etkin olacağı 

konusunda henüz çok az sayıda çalışma bulunmaktadır. Literatür taramasında, Ni-Ti 

döner alet sistemlerinden ProTaper ve HERO Shaper ile şekillendirilip, bu sistemlere 

uyumlu olarak geliştirilen kendi doldurma tekniklerinin kombine olarak kullanıldığı ve 

etkinliğinin değerlendirildiği bir çalışmaya rastlanamamıştır.  

Bu çalışmanın amacı, el aletleri ile ve Ni-Ti döner alet sistemlerinden ProTaper ve 

HERO Shaper ile şekillendirilen ve her döner alet sisteminin  kendi doldurma tekniğini 

de içerecek şekilde farklı kök kanalı doldurma yöntemleri ile doldurulan kök 

kanallarından elde edilen yatay kesitlerde, güta-perka ile kaplı alan yüzdesini, apikal, 

orta ve kuronal bölgeler açısından mikroskobik inceleme ve imaj analizi ile 

belirleyerek, sistemlerin etkinliklerini karşılaştırmalı olarak değerlendirmektir. 
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2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1. Kök Kanallarının ġekillendirilmesinin Amacı 

Kök kanallarının şekillendirilmesindeki birincil amaç, canlı veya nekrotik pulpa 

dokusu, mikroorganizmalar gibi yumuşak ve pulpa taşları, dentikeller, enfekte dentin 

talaşları gibi sert dokuların kök kanalından uzaklaştırılmasıdır. Şekillendirme işlemi 

sırasında kullanılan yıkama solüsyonlarının da yardımıyla, kök kanalından iltihaplı ve 

enfekte pulpa dokusu artıkları ve mikroorganizmaların uzaklaştırılmasıyla, dişlerin 

mikrobiyal enfeksiyon için uygun bir rezervuar görevi görmesi engellenmiş ve iyileşme 

için elverişli bir ortam yaratılmış olur. Şekillendirme işleminin ikinci amacı ise, en dar 

yeri fizyolojik foramen apikale olan ve kuronal kısma doğru gittikçe genişleyen konik 

bir kanal formu elde edilmesi, bu sayede uygulanacak kanal dolgu materyalinin etkin 

olarak kök kanalına yerleştirilmesine olanak sağlaması ve hermetik doldurma işleminin 

gerçekleştirilebilmesidir  (49, 59, 63). 

2.2. Kök Kanalı ġekillendirme Yöntemleri 

Geçmişte kök kanallarının genişletilmesi kavramının, yerini kök kanallarının 

temizlenmesi ve şekillendirilmesi kavramına bırakması, birçok kök kanalı şekillendirme 

yönteminin geliştirilmesine neden olmuştur (49). 

Kök kanalı şekillendirme yöntemlerinin ilki ve bugün birçok kişi tarafından 

klasik teknik olarak adlandırılan yöntem, Ingle (42) tarafından tanıtılan ‘geleneksel 

yöntem’ veya ‘apikal stop preparasyonu’dur. 

Kök kanallarının temizlenmesi ve şekillendirilmesi amacıyla yaygın olarak 

kullanılan kök kanalı şekillendirme yöntemi, Weine (74) tarafından tanıtılan ‘step-back’ 

yöntemi olmuştur. Bu yöntem daha sonra birçok araştırmacı tarafından modifiye 

edilmiştir. 1982 yılında Goerig ve ark. (31) büyük azı dişlerinin şekillendirilmesinde 

‘step-down’ yöntemini tanıtmıştır. Bu yöntemin sağladığı avantajlar, step-down 

sisteminin birçok modifikasyonunun doğmasına neden olmuştur. Günümüzde 

şekillendirme yöntemleri ‘step-back’ ve ‘step-down’ olarak iki ana başlıkta 

değerlendirilmektedir (49). 
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2.2.1. Step-Down ġekillendirme Yöntemleri 

Bu yöntemde şekilendirmeye kuronal kısımdan başlanması ile ‘step back’ 

yöntemine göre çok önemli iki kazanım elde edilmektedir.  

Bunlardan birincisi, şekillendirme işlemine başlamadan önce çalışma 

uzunluğunu hesaplamak için, kök kanallarına fizyolojik foramen apikaleye kadar giden 

bir kanal aletiyle girilmemesi; bu sayede kuronal ve orta 1/3’lük kısımlarda bulunan 

enfekte dokuların ve mikroorganizmaların kanal aleti ile apikal 1/3’lük kısma 

itilmelerinin önemli ölçüde engellenmesidir (49).  

İkinci kazanım ise, kuronal 1/3’lük bölgede oluşan rezervuar sayesinde yıkama 

solüsyonlarının burada birikerek, her kanal aletinin kullanımında orta 1/3’lük kısma 

taşınmasının sağlanmasıdır (49). 

Bunlara ek olarak, kuronal 1/3’lük kısımda oluşturulan genişlik kanal aletlerinin 

kanal duvarına temas eden yüzeylerinin daha az olmasını ve kök kanalı içerisinde daha 

rahat hareket etmesini sağlamaktadır.  

2.2.1.1. ‘Modifiye Step-Down’ Yöntemi 

1993 yılında Stock (49, 71) step-down yönteminin bir modifikasyonunu 

tanıtmıştır. Yöntemin uygulanışına göre: 

 Kök kanalının düz seyreden kısmında gerçek çalışma uzunluğu 

ölçülmeden önce yaklaşık olarak 11 mm çalışma uzunluğunda, sırasıyla 

15, 20 ve 25 numara H file ile şekillendirme yapılır. 

 1, 2 ve 3 numara Gates-Glidden frezleri ile, kök kanalı içerisindeki 

yaklaşık 9-10 mm’lik kısım basınç uygulamadan şekillendirilir. 

 Çalışma uzunluğu hesaplanır. 

 Çalışma uzunluğunun saptandığı kanal aletinden sonraki büyük boy 

kanal aletleri ile, 3. büyük boy alete kadar çalışma uzunluğunda 

şekillendirme yapılır. 

 Her seferinde kanal aleti bir boy büyütülerek ve çalışma uzunluğu 1 mm 

kısaltılarak şekillendirmeye devam edilir. 

 En son apikal 1/3’lük bölümün şekillendirilmesinde kullanılan son kanal 

aleti ‘master apical file’ (MAF) ile rekapitülasyon yapılır. 
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Bu yöntemin olası dezavantajları, özellikle dar kanallarda, basamak oluşumu, 

apikal bölgenin tıkanması ve perforasyondur. Fakat dikkatli çalışılması ve düzenli 

rekapitülasyon işlemi ile bu olasılıkların  engellenebileceği bildirilmiştir (71). 

2.3. Ni-Ti Döner Alet Sistemlerinin Endodontide Kullanımı 

Nikel-titanyum (Ni-Ti) esaslı kanal aletleri ilk olarak 1980’lerin sonunda 

üretilmiştir. Başlangıçta el aleti olarak üretilen bu kanal aletlerin kullanımıyla, klinik 

olarak beklenen başarı elde edilememiştir. Ancak, Ni-Ti’nin alaşım özellikleri 

sayesinde, daha sonra döner alet sistemlerinde kullanılması düşüncesi doğmuştur.  

Wildey ve Senia’nın (77), 1989 yılında isimlerinin baş harfleri olan ‘SW’ adını 

verdikleri, ‘Canal Master’ olarak bilinen kanal aletini tanıtmaları, Ni-Ti esaslı ‘Canal 

Master U’ tekniğinin gelişimine ve daha sonra da bu yenilikler sayesinde, ilki 

‘Lightspeed’ olmak üzere, Ni-Ti esaslı döner alet sistemlerinin gelişmesine yol açmıştır 

(49). 1990'ların başından beri, pek çok Ni-Ti döner alet sistemi, endodonti pratiğinde 

kullanılmaktadır (58).  

Süperelastisite ve şekil hafızası özellikleri ile Ni-Ti alaşımı, endodontide önemli 

bir kullanım alanı bulmuştur. Bu özellikleri sayesinde, Ni-Ti kanal aletleri şekillendirme 

sırasında kök kanalının orijinal formunu takip ederek daha az perforasyona neden 

olmaktadır. Paslanmaz çelik kanal aletleri ile karşılaştırıldıklarında, Ni-Ti kanal aletleri 

orijinal kanal şeklini korumada daha etkili bulunmuşlardır. Daha az basamak, apikal 

zip, kanal transportasyonu ve perforasyon oluşumuna neden olmuşlardır. Kırılma 

risklerinin daha düşük olduğu ve bu sistemler ile kök kanallarının daha hızlı bir biçimde 

şekillendirilebileceği bildirilmiştir (49, 67). 

2.3.1. Ni-TĠ AlaĢımının Özellikleri 

Ni-Ti alaşımının ana yapısı, %55 nikel ve %45 titanyumdan oluşmaktadır. Bu 

sayede şekil hafızası ve süperelastisite özelliğine sahiptir. Burkulma elastiklik limiti 

paslanmaz çeliğe göre 2-3 kat daha yüksektir. Ni-Ti alaşımların elastikiyet modülü 

paslanmaz çeliklere göre belirgin oranda düşüktür. Bu özellik, şekillendirme işlemi 

sırasında Ni-Ti aletlerin kanal duvarlarına daha az kuvvet uygulamasını sağlamaktadır 

(41).  

Ni-Ti alaşımının şekil hafızası özelliği, moleküler düzeyde ‘austenit’ ve 

‘martensit’ diye adlandırılan iki farklı kristal yapı göstermesinin sonucunda ortaya çıkan 



 
6 

bir mekanizmadır. Sabit ve devamlı sıcaklıkta,  alaşıma uygulanan baskı sonucu, 

austenit faz, martensit faza geçebilir ve bu fazda alaşım hafif bir kuvvetle burkulabilir. 

Kuvvetin ortadan kalkmasıyla, metal austenit faza döner ve kanal aleti eski şeklini alır. 

Ni-Ti alaşımının bu özelliğinden dolayı, %2’den daha büyük koniklik açısına sahip 

aletler üretilebilmiştir (41).  

Ni-Ti alaşımın özelliklerini geliştirmek amacıyla çalışmalar sürmektedir. Kanal 

aletlerinin yüzeylerine uygulanan elektrocilalama, yüzey kaplamaları ve yüzey 

implantları gibi uygulamalar ile aletlerin özelliklerinin geliştirilebildiği gösterilmiştir 

(51, 69). 

2.3.2. Ni-Ti Kanal Aletlerinin ġekil Özellikleri 

Farklı Ni-Ti döner alet sistemlerinin kendilerine özgü farklı kanal aleti 

dizaynları vardır. Bu aletler; kesim açısı, bıçak sayısı, uç dizaynı, koniklik açısı ve kesit 

şekillerinde farklılıklar gösterirler. Bu farklılıklar, aletlerin esnekliklerini, kesme 

etkinliklerini ve burkulmaya karşı direnç gibi özelliklerini belirler (41). 

Kanal aletinin ucuyla sap kısmı arasında bulunan kısım çalışan yüzey olarak 

adlandırılır. Çalışan yüzey boyunca aletin çapının her 1 mm’deki artış miktarı koniklik 

açısı ya da ‘taper’ olarak adlandırılır. ISO standartlarına göre aletlerin koniklik açıları 

%2 (.02) ve çalışan yüzeyin uzunluğu 16 mm’dir. Fakat günümüzde koniklik açısı ve 

uzunluğu çok çeşitlilik gösteren aletler bulunmaktadır (40). 

Yiv aralığı, kanal aletinin çalışma yüzeyindeki oluklardır.  Dentin talaşları ve 

yumuşak doku artıklarından oluşan debris bu oluklara birikir ve bunlar yardımıyla kanal 

dışına taşınır. Yiv aralığı genişledikçe debris çıkışı artar (40). 

Kanal aletinin en geniş çaplı yüzeyi ile oluğun kesiştiği kenar, aletin dönmesiyle 

birlikte etkin olan kesici kenarı ya da diğer adıyla aletin bıçak kısmını oluşturur. 

Etkinliği kanal duvarıyla yaptığı açıya ve keskinliğine bağlıdır (40). 

Yiv aralıkları arasında bıçak boyunca devam eden kısıma ‘land’ adı verilir. 

Land,  aletin vidalama etkisini, kanal transportasyonunu, mikro çatlakların yayılması 

riskini azaltır, bıçak kısmını destekler ve kesim derinliğini sınırlandırır. Karşıt kesici 

kenarlar arasındaki ilişki ve land genişliği, land’in etkinliğini belirler. Sürtünme 

direncini azaltmak için, kanal duvarlarına bakan land yüzeyleri azaltılarak rölyef 

alanları oluşturulur (40). 
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Kesici kenarın, aletin uzun ekseniyle yaptığı açıya heliks açısı denir ve yivlerde 

toplanan debrisin kanal dışına çıkartılmasını etkiler (40). 

Kanal aletinden yatay bir kesit alındığında, aletin yarıçapı ile bıçak kısmının 

yaptığı açı ‘rake’ (eğiklik) açısı olarak tanımlanır. Kesim açısı ile rake açısı terimleri 

birbirinin yerine kullanılmakla beraber, aslında farklı açısal bölgeleri ifade etmektedir 

(40). 

Kesim açısı, kanal aletinden kesici kenara dik bir kesit alındığında kesilen yüzey 

ile kesici kenar arasındaki açıdır. Kesici kenar ile kesilen yüzey arasındaki açı; geniş açı 

ise kesim açısı pozitif veya kesici, dar açı ise negatif veya sıyırıcı olarak adlandırılır 

(40). 

Vida adımı (pitch), aynı düzlem üzerinde kesici kenar üzerindeki bir nokta ile 

bir sonraki kesici kenar üzerindeki nokta arasındaki uzaklıktır (40). 

2.3.3. Ni-Ti Döner Alet Sistemlerinin ÇalıĢma Prensipleri 

Kök kanallarının şekillendirilmesinde kullanılan geleneksel el aletlerinde, kanal 

aletinin ucu ile şaftı arasındaki %2’lik açı; Ni-Ti döner aletlerde %4, %6 ve üzerinde 

olabilmektedir. Bu açı artışı, kök kanallarının şekillendirilmesinde amaçlanan, en dar 

yeri fizyolojik foramen apikalede olan ve kuronal kısma doğru gittikçe genişleyen konik 

şekilde bir form elde edilmesine yardımcı olmaktadır (49). Ayrıca ProTaper gibi bıçak 

kısmı boyunca değişken açı gösteren sistemler de vardır. Bu durum kanal aletinin her 

bir bölümünün kanalın spesifik bir bölgesini şekillendirmesini sağlar ve bıçak kısmı 

sabit açılı kanal aletinde olduğu gibi bütün halinde kanala temas etmeyeceğinden alet 

üzerinde daha az stres birikimi ve daha düşük kırılma riski oluşturur. 

Bu sistemlerin, genelde sadece kuronal kısımda kullanılan, %6 gibi geniş 

koniklik açısı olan kanal aletleri sayesinde, önce kök kanalının kuronal kısmı 

şekillendirilmekte ve böylece enfekte dokuların apikal bölgeye itilmesi engellenmiş 

olmaktadır. Önce kuronal kısmın şekillendirilmesi, bu bölgede yıkama solüsyonları için 

bir rezervuar oluşturarak solüsyonların etkinliğini arttırmaktadır (49). 

Bütün Ni-Ti döner alet sistemlerinin kullanımında belirli ve sabit bir devirde 

çalışılması gerekmektedir (49, 63). 1990’ların başında, ilk jenerasyon basit elektrikli 

motorların kullanımından bu yana döner aletler için yeni tork kontrollü motorlar 

geliştirilmiştir. Tork kontrollü elektrikli motorların, döner Ni-Ti sistemler için daha 
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uygun oldukları, çünkü bu şekilde sabit bir rpm (rotation per minute-dakikadaki dönme 

sayısı) sağladıkları bildirilmiştir (40). Havalı motorlar ile redüksiyonlu angldruva 

kullanıldığında ise, uygulama sırasında kontrolün daha zor olduğu ve uygulamada bir 

standart sağlanamayacağı düşünülebilir. 

Bortnick ve ark. (10) yaptıkları çalışmada Ni-Ti döner alet sistemlerinin, havalı 

motor ya da elektrikli motor ile 150 rpm hızda kullanımında, kanal aletlerinde 

distorsiyon ve kırılma açısından anlamlı bir fark olmadığını bildirmişlerdir. 

Daugherty ve ark. (19) uygun rpm’in, Gabel ve ark. (28) ise uygun torkun, 

aletlerin etkinliğini ve sağlamlığını etkilediğini göstermişlerdir.  

Döner aletler ile kök kanalının şekillendirilmesi sırasında dikkat edilmesi 

gereken en önemli noktalardan birisi, basınç uygulamadan çalışılmasıdır (49, 63). Kök 

kanalı içindeki aletin kontrolü her zaman hekimin elinde olmalıdır. Kök kanalı içindeki 

alet, bastırılmadan, pasif basınçla uygulanmalı ve kök kanalı içinde bir dirençle 

karşılaşıldığında kanal aleti hemen geri çekilmelidir. Kök kanalı içinde çok küçük pasif 

basınçlarla ileri-geri çalışılmalı, kalsifiye kanallarda kullanılmamalıdır (49).  

Her kullanımdan sonra kanal aleti üzerindeki yivler mikroskop altında 

incelenmeli, herhangi bir deformasyon görülürse tekrar kullanılmamalıdır (49, 63). 

Döner alet sistemleri kullanılırken, mekanik şekillendirme işlemi sırasında açığa 

çıkan debrisin süspansiyon içinde tutulması ve bulamaç haline getirilmesi için 

beraberinde lubrikant kullanımı önerilmektedir. Yıkama solüsyonları lubrikant olarak 

değerlendirilmekle birlikte, jel formunda özel materyaller de geliştirilmiştir. Bunlardan 

ikisi; etilendiamin tetra asetik asit (EDTA) ve üre peroksit içeren mum bazlı RC-Prep ve 

glikol bazlı Glyde’dır. Lubrikantların diğer bir özelliği de, endodontik el aletlerinin ya 

da döner aletlerin mekanik hareketlerini kolaylaştırmasıdır (58).  

Yıkama işleminin, kesim etkinliği üzerindeki rolünün araştırıldığı bir çalışmada, 

musluk suyu ve %2,5 sodyum hipoklorit (NaOCl) solüsyonu kullanımının, kuru 

çalışılmasına kıyasla kesim etkinliğini arttırdığı bildirilmiştir. Araştırmacılar, artan 

etkinlik faktörü olarak lubrikantın debrisi uzaklaştırma yeteneğindeki artışı kanıt olarak 

göstermişlerdir (90).  
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Diğer bir çalışmada ProFile ve ProTaper döner alet sistemleri ile kök kanalları 

şekillendirilirken, yıkama altında çalışıldığında tork derecesinde azalma olduğu 

bildirilmiştir (56). 

2.4. Güncel Ni-Ti Döner Alet Sistemleri 

2.4.1. ProTaper  Döner Alet Sistemi 

ProTaper döner alet sistemi Dr. Cliff Ruddle, Dr. John West ve Dr. Pierre 

Machtou tarafından dizayn edilmiştir (58). Bu sistem üç adet şekillendirici (SX, S1, S2) 

ve üç adet bitirici (F1, F2, F3) olmak üzere temelde 6 adet kanal aletinin kullanımına 

dayanmaktadır (49, 58, 61, 62).  

ProTaper kanal aletlerinin uç dizaynı keskin olmayan modifiye aktif uçtur ve 

kesitleri üçgen konveks şeklindedir. Bu sayede, kanal aleti ile dentin arasındaki kontak 

açısı azalmakta ve kesme etkinliği artmaktadır (49, 58, 61, 62). 

Dizaynını diğer sistemlerden farklı kılan özelliği, bıçağının uzun ekseni boyunca 

değişen açılar içermesidir. Şekillendirici kanal aletleri kuronale doğru artan açı 

içerirken, bitirici kanal aletlerinde kuronale doğru açı küçülmektedir. Bu sayede 

şekillendirici kanal aletleri kuronal kısmın şekillendirilmesinde daha etkinken, bitiriciler 

apikal kısımda etkin olmaktadır. 

1. Yardımcı şekillendirici kanal aleti (SX) 

SX kanal aleti, şekillendirme işleminin başında uzun ve orta uzunluktaki kök  

kanallarının kuronal kısımlarının şekillendirilmesinde Gates Glidden frezler gibi rol 

oynar. Ayrıca kısa kanallarda şekillendirme işleminde de kullanılır. Üzerinde renk kodu 

yoktur. SX’lerin uç çapı 0.19 mm iken, kesici kısmın başladığı noktada bu rakam     

1,20 mm’dir. Şekillendirici aletlerin kesici kısımları boyunca koniklik açısı gittikçe 

artar.  

2. Şekillendirici kanal aletleri (S1, S2) 

S1 ve S2 öncelikle kök kanalının kuronal ve orta 1/3’lük kısımlarının 

şekillendirilmesinde kullanılır. Aynı zamanda, bitirici kanal aletlerinden önce çalışma 

uzunluğunda kullanılır. S1’in renk kodu mor, S2’nin renk kodu beyazdır. S1’in uç çapı 

0,17 mm, S2’ninki 0,20 mm iken; kesici kısmın başladığı noktada çap 1,20 mm’dir. 
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3. Bitirici kanal aletleri (F1, F2, F3) 

Bitirici kanal aletleri ile çalışma uzunluğunda çalışılır. Bu aletler apikal 1/3’lük 

kısmın şekillendirilmesinde aktiftir. Kök kanalının anatomisine göre, şekillendirici 

kanal aletlerinden sonra bitirici aletlerin sadece birisi kullanılarak da şekillendirme 

işlemi tamamlanabilir. 

Bitirici kanal aletlerinin kesme etkinlikleri fazla olduğundan, bir kez fizyolojik 

foramen apikaleye ulaşıldıktan sonra alet hemen kanaldan çıkarılır. F1’in renk kodu 

sarı, F2’nin renk kodu kırmızı, F3’ün renk kodu mavidir. F1, F2, F3’ün uç çapları ve 

koniklik açıları sırasıyla 0,20 mm - %7,  0,25 mm - %8, 0,30 mm - %9’dur. Uç 

noktalarının 4. mm’sinden itibaren koniklik açısının yüzdesi azalmaya başlar. 

Günümüzde bu kanal aletlerine, daha geniş kanallarda da kullanılabilmesi 

amacıyla F4 ve F5 bitirici kanal aletleri eklenmiştir (34, 61). F3, F4 ve F5’in kesiti, 

sistemin diğer aletlerinden farklı olarak üçgen konkav şekildedir (61). Ayrıca üretici 

firma, döner aletler ile aynı dizaynda el aletlerini ve retreatment için D1, D2 ve D3 

kanal aletlerini de kullanıma sunmuştur (34, 61). 

ProTaper sisteminin çalışma prensipleri döner alet sistemlerinin genel çalışma 

prensipleriyle uyum göstermektedir. Şekillendirme sırasında hızın 250-350 rpm 

olmasına dikkat edilmelidir (49). 

ProTaper sistemi ile kök kanalı şekillendirilmesinde Ruddle’ın (62) tanımladığı 

yöntem şu şekildedir: 

Kök kanalına düz bir giriş yolu sağlandıktan sonra %2 koniklik açılı 10 ve 15 

numara önceden eğim verilmiş kanal aletleri ile kanalın 2/3’lük kısmına dek ilerlenir. 

Sonra S1 ve S2 ile kanalın bu bölgesi şekillendirilir. Aletler kanala yerleştirilmeden 

önce pulpa odasının yıkama solüsyonu ile dolu olmasına dikkat edilmelidir. S1 ve S2 

kanal aletleri basınç uygulanmadan kanalda ilerletilir. Bu aletler fırçalama hareketi ile 

kullanılır. Şekillendirici aletler kanaldan çıkarıldığında, bıçaklar arasında en fazla hangi 

bölgede debrisin toplandığına bakılarak aletin kanalın hangi kısmında daha fazla 

şekillendirme yaptığı anlaşılabilir. Her şekillendirici aletten sonra yıkama, 10 numara 

kanal aleti ile rekapitülasyon işlemi ve tekrar yıkama yapılır. 

Kuronal 2/3’lük kısım şekillendirildikten sonra 15 numara kanal aleti ile kök 

kanalının apikal bölgesine ulaşılır, çalışma uzunluğu belirlenir ve şekillendirme yapılır. 
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Bu aşamada apikal bölgenin anatomik yapısına göre, ProTaper el aleti veya döner alet 

ile şekillendirme yapılacağına karar verilir. Kök kanallarının düzensiz bir yapı 

gösterdiği durumlarda, apikal kısmın şekilendirilmesi ProTaper el aletleri ile de 

tamamlanabilir. Daha sonra, S1 ve S2 ile çalışma uzunluğunda çalışılır. Birkaç 

fırçalama hareketi ile kanal uzunluğunca ilerletilir. Çalışma uzunluğu tekrar kontrol 

edilir. Bundan sonra bitirici aletlere geçilir. Bunlar ile şekillendirme yapılırken 

fırçalama hareketi yapılmaz. F1 ile pasif olarak kanalda ilerlenir. Birkaç ileri-geri 

hareketten sonra çalışma uzunluğuna ulaşılır ve alet hemen kanaldan çıkarılır. Bu 

noktada şekillendirmenin hangi alet ile bitirileceğine karar vermek için, F1’in 

kullanımını takiben %2 koniklik açılı 20 numara kanal aleti kök kanalına yerleştirilir. 

Eğer alet kanala sıkıca oturuyorsa, şekillendirme işlemi tamamlanmış kabul edilir ve 

yıkama işlemlerini takiben kanal doldurulabilir. Eğer 20 numara gevşek kalıyorsa, 25 

numara kanal aleti denenir ve bu kanal aleti çalışma uzunluğunda kanala sıkıca 

oturuyorsa, şekillendirme tamamlanmış kabul edilir. Eğer 25 numara kanal aleti çalışma 

uzunluğundan daha geride sıkışıyorsa, F2 bitirici kanal aleti kullanılır ve aynı şekilde 

kontrol edilir, gerekiyorsa F3 kanal aleti kullanılır (62). 

Yun ve Kim’in (91) plastik bloklarda yaptıkları çalışmada; ProTaper sisteminin, 

GT, ProFile ve Quantec sistemlerinden daha hızlı şekillendirme yaptığı, fakat daha fazla 

şekillendirme hatalarına neden olduğu gösterilmiştir. 

Bergman ve ark.’nın (8) ProTaper ve K3 döner alet sistemlerinin etkinliklerini 

karşılaştırdıkları çalışmalarında; ProTaper ile şekillendirilen kök kanallarında furkasyon 

bölgesine doğru bir miktar transportasyon meydana geldiği, ancak onun dışında belirgin 

bir fark gözlenmediği bildirilmiştir. 

Yang ve ark.’nın (89) yaptıkları çalışmada, ProTaper ve HERO Shaper döner 

alet sistemleri ile şekillendirilen eğri kök kanalları, %5 NaOCl ve %17 EDTA 

solüsyonları ile yıkanmış ve smear tabakası ile kalan debris miktarı scanning electron 

mikroskobu’nda (SEM) incelenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda, her iki sistemde de 

NaOCl ve EDTA ile son yıkama yapıldığında kanalın kuronal ve orta 1/3’lük 

kısımlarında debris bulunmayan temiz bir yüzey oluşurken, apikal kısımda bunun 

sağlanamadığı, ancak ProTaper grubunda apikal bölgedeki debris miktarının daha az 

bulunduğu bildirilmiştir. 
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Guelzow ve ark.’nın (36) altı farklı Ni-Ti döner alet sistemi (FlexMaster, 

SystemGT, HERO 642, K3, ProTaper ve RaCe) ve el aletleri ile şekillendirme 

etkinliklerini karşılaştırdıkları çalışmalarında, çekilmiş alt büyük azı dişlerinin mesio-

bukkal kanalları, her sistemin 30 numara kanal aletine kadar şekillendirilmiş ve çalışma 

zamanı kaydedilmiştir. Çalışma uzunluğundaki değişimler ve kök kanalındaki düzleşme 

miktarı, radyografi ve bilgisayar destekli ölçümler ile değerlendirilmiştir. Şekillendirme 

sonrası alınan kesitler ışık mikroskobunda ve fotoğraflar ile değerlendirilerek 

şekillendirme hataları belirlenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda; bütün Ni-Ti 

sistemlerinin şekillendirme işleminde kanal eğimini koruduğu, el ile şekillendirme 

yönteminden daha hızlı olduğu, bu sistemlerde az miktarda alet kırığı oluştuğu ve 

ProTaper sisteminin daha düzenli bir kanal şekli oluşturduğu gösterilmiştir. 

2.4.2. HERO Shaper Döner Alet Sistemi 

HERO Shaper sistemi, HERO642 sisteminden sonra geliştirilmiştir.  HERO 

Shaper sistemindeki fark, %2  koniklik açısı olan aletlerin bulunmayışı, kanal aletlerinin 

bıçak tasarımındaki ve yatay kesitlerindeki değişikliklerdir (12, 49). 

HERO Shaper sisteminde, %4 ve %6 olmak üzere iki farklı koniklik açısına 

sahip, 20, 25 ve 30 numara uç çaplarında kanal aletleri bulunmaktadır. Aletlerin 

saplarında kaç numara olduklarını bildiren renk kodları bulunmaktadır. %4 koniklik 

açılı kanal aletleri 21, 25 ve 29 mm, %6 açılılar ise yalnızca 21 mm uzunluğunda 

üretilmişlerdir. Tüm aletler pozitif kesim açısına ve ‘triple heliks’ yatay kesitine 

sahiptirler (39, 49). 

HERO Shaper sistemindeki aletler yiv aralıklarındaki artış ile bazı özellikler 

kazanmıştır: 

 Yiv aralığı arttıkça esneklik artmaktadır. 

 Bıçak açısı küçüldükçe kesme etkinliği artmaktadır. Uygun çalışma koşulları, 

rotasyon hızı ve basınç altında uzun vida adımına sahip bir alet kısa olandan 

daha hızlı bir şekilllendirme yapar. 

 Yiv aralığı arttıkça dentin talaşlarının dışarı taşınması kolaylaşır. 

 Vidalama etkisi (Threading-in fenomeni) riski azalır (12). 

Kanal aletinin kesici kısmının uzunluğu da, aletin etkinliğini değiştiren 

faktörlerden biridir. Kanal aletinin kesici kısmının kısaltılmasıyla esneklik arttırılmıştır. 
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Daha dar bir sap kısmı oluşturularak da, kök kanal duvarı ile kanal aleti arasındaki 

temas bölgesi azaltılmış ve bu temas bölgesinin kanalın şekillendirilecek bölümünde 

sınırlı kalması sağlanmıştır (12).  

HERO Shaper sisteminde, kök kanalları step-down yöntemine uygun olarak 

kuronalden apikale doğru şekillendirilir. Kök kanalında öncelikle büyük koniklik 

açısına sahip kanal aletleri ve bunları takiben de, küçük koniklik açısına sahip aletler 

kullanılır. Şekillendirme sırasında, kanal aletinin kesici yüzeyinin tamamı aynı anda 

kanal duvarlarına temas etmez. Sadece kısa bir kesici yüzey temasta olur ve böylece 

kanal aletinin direncinde azalma olmaz. Kanal aletinin uç kısmı aktif değildir ve sadece 

aleti kök kanalının merkezinde tutan bir rehber olarak görev yapar. Bu sistemde 

şekillendirmeye, %6 koniklik açılı kanal aleti ile başlanır ve kanalın kuronal ve orta 

1/3’lük kısımları bu alet ile şekillendirilir. Kuronal 2/3’lük kısmın önce 

şekillendirilmesi apikal 1/3’lük kısımda çalışılmasını kolaylaştırır. Apikal 1/3’lük kısım 

%4 koniklik açılı HERO Shaper ile şekillendirilir. %6 koniklik açılı alete göre kor 

çapının küçük olması, bükülme riskini azaltmaktadır. Bıçak aralığı daha kısadır ve 

kesici kısmın uzunluğu 12 mm’dir. Bu da, apikal bölgedeki eğimlere daha uyumlu 

çalışan daha esnek bir yapı sağlamaktadır (12).  

Bu sistemde şekillendirme tekniği, klinik durumun zorluk derecesine göre 

farklılık göstermektedir.  Bunun belirlenmesinde de, kök kanalının çapı ve eğimi olmak 

üzere iki ana kriter göz önünde bulundurulur. Buna göre; kolay, orta zor ve zor olarak 

üç farklı kanal tipine uygun üç farklı şekillendirme tekniği belirlenmiştir:  

 10 dereceden az eğimi olan ve 15 numara kanal aleti ile çalışma 

uzunluğuna kadar ulaşılabilen kök kanalları kolay, 

 10 ile 25 derece arasında eğime sahip olan ve 10 numara kanal aleti ile 

çalışma uzunluğuna kadar ulaşılabilen kök kanalları orta zor, 

 Mineralizasyon miktarının çalışma uzunluğuna ilerlemeyi engellediği ve 

25 dereceden fazla eğimi olan kök kanalları zor olarak kabul edilmiştir. 

Kolay kanallarda HERO Shaper endobox’ı üzerinde yer alan mavi banttaki alet 

sırası takip edilir:  
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 Çalışma uzunluğu saptanır ve %6 koniklik açılı 30 numara (renk kodu 

mavi) kanal aleti ile kuronal ve orta 1/3’lük kısımlarda şekillendirme 

yapılır. Apikal 1/3’lük kısma girilmez. 

 Son olarak %4 koniklik açılı 30 numara ile çalışma uzunluğunda 

şekillendirme yapılır. 

 Böylece toplam iki adet kanal aleti ile şekillendirme tamamlanır. 

Orta zorluktaki kanallarda HERO Shaper endobox’ı üzerinde yer alan kırmızı 

banttaki alet sırası takip edilir:  

 Çalışma uzunluğu saptandıktan sonra %6 koniklik açılı kanal aleti ile 

kuronal ve orta 1/3’lük kısımda şekillendirme yapılır. 

 %4 koniklik açılı 25 numara (renk kodu kırmızı) kanal aleti ile çalışma 

uzunluğunda şekillendirme yapılır. 

 Son olarak %4 koniklik açılı 30 numara kanal aleti ile çalışma 

uzunluğunda şekillendirme tamamlanır. 

Böylece toplam üç adet kanal aleti ile şekillendirme tamamlanır. 

Zor kanallarda HERO Shaper endobox’ı üzerinde yer alan sarı banttaki alet 

sırası takip edilir:  

 Çalışma uzunluğu saptandıktan sonra %6 koniklik açılı 20 numara (renk 

kodu sarı) kanal aleti ile kuronal ve orta 1/3’lük kısımda şekillendirme 

yapılır. 

 %4 koniklik açılı 20 numara kanal aleti ile çalışma uzunluğunda 

şekillendirme yapılır. 

 %4 koniklik açılı 25 numara kanal aleti ile çalışma uzunluğunda 

şekillendirme yapılır. 

 %4 koniklik açılı 30 numara kanal aleti ile çalışma uzunluğunda 

şekillendirme tamamlanır. 

Böylece toplam dört adet kanal aleti ile şekillendirme tamamlanır (12, 39, 49). 

Şekillendirme işlemi sırasında aletin dönüş hızı 600 rpm’i geçmemelidir. Tork 

kontrollü bir mikromotor kullanılmasının şart olmadığı, redüksiyonlu bir angldruva ile 
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de kullanılabileceği bildirilmiştir (12). HERO Shaper sisteminin, 2001 yılında 

geliştirilen ‘InGet’ isimli 6,5 mm çapında ve 7,5 mm yüksekliğinde baş kısmı bulunan 

bir angldruvası ve buna uyumlu kanal aletleri de bulunmaktadır. Standart redüksiyonlu 

angldruvalardan küçük olması sayesinde, çalışma sırasında ve kanal aleti kök kanalına 

yerleştirirken, özellikle arka dişlerde kolaylık sağlamaktadır (34, 39). 

Şekillendirme işlemine başlarken kanal aleti sıkışmayacak şekilde kök kanalına 

yerleştirilip sonra çalıştırılmalıdır. Çalışma sırasında alet çok hafif bir basınçla, kısa, 

yavaş, ileri-geri hareketlerle kullanılmalıdır. 

Kuronal 2/3’lük kısmın şeklillendirme işlemi tamamlandıktan sonra çalışma 

uzunluğu tekrar hesaplanmalıdır. 

Şekillendirme işlemi süresince kök kanalı düzenli olarak yıkanmalı ve kuronal 

kısım devamlı yıkama solüsyonu ile dolu olmalıdır. Her alet değişiminde de yıkama 

yapılarak debrisin dışarı atılması sağlanmalıdır. Kanal anatomisinin karmaşık olduğu 

durumlarda, 10 numara K tipi kanal aleti ile rekapitülasyon yapılması önerilmektedir. 

HERO Shaper sisteminde yardımcı aletler de bulunmaktadır. Kanal girişinin dar 

ve mineralize olduğu durumlarda, sadece kanal girişi bölgesinde kullanılmak üzere,    

10 mm çalışma uzunluğuna sahip, %12 koniklik açılı 25 numara Endoflare ve apikal 

kısımda kullanılmak üzere de, 4 mm çalışma uzunluğuna sahip ve böylece esnekliği 

arttırılmış olan, %6 ve %8 koniklik açılı 30 numara HERO Apical isimli aletler 

kullanılabilmektedir (12).   

Kaptan ve ark. (46), HERO Shaper döner alet sistemi ve Nitiflex el aletlerinin 

eğri kök kanallarındaki şekillendirme etkinliklerini karşılaştırdıkları çalışmalarında, alt 

büyük azı dişlerinin mesio-bukkal ve mesio-lingual kanallarını şekillendirerek, işlem 

öncesi ve sonrasındaki kesitler üzerinde değerlendirmişlerdir. Bu çalışmanın sonucunda; 

aletlerde herhangi bir kırık ya da deformasyon gözlenmediği, HERO Shaper ile 

kanalların orta 1/3’lük kısmından daha çok dentin kaldırıldığı, ancak transportasyon 

açısından iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmadığı bildirilmiştir. 

Tanalp ve ark. (72) ProTaper, ProFile ve HERO Shaper sistemlerini apikalden 

çıkan madde miktarı açısından karşılaştırdıkları çalışmalarında; bütün sistemlerde 

madde çıkışı olduğunu ve ProTaper ile HERO Shaper arasında anlamlı bir fark 

bulunmadığını belirlemişlerdir. 
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Mahran ve ark. (53) eğri kök kanallarında ProTaper, HERO Shaper ve Flex-R el 

aletleri ile birlikte Gates Glidden frezler kullanılarak yapılan şekillendirmelerde, kalan 

dentin miktarı ve kanal duvarlarından kaldırılan toplam dentin miktarını bilgisayarlı 

tomografi ile karşılaştırdıkları çalışmalarında; ProTaper grubunda distal duvardan daha 

az dentin kaldırıldığını, fakat şekillendirme sırasında kaldırılan toplam dentin 

miktarının, bu grupta diğer gruplara oranla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek  

olduğunu göstermişlerdir. 

2.5. Kök Kanallarının Doldurulmasının Önemi 

Endodontik tedavinin başarısı, kök kanallarının orijinal formuna uygun olarak 

şekillendirilip, dezenfekte edildikten sonra inert, boyutsal değişiklik göstermeyen, 

biyolojik olarak uyumlu bir kanal dolgu materyali ile fizyolojik foramen apikaleye 

kadar sızdırmaz bir şekilde üç boyutlu olarak doldurulmasına bağlıdır (4, 41, 42, 65, 

74). 

Ingle (42), endodontik başarı ve başarısızlığı radyografiler ile değerlendirdiği 

çalışmasında, başarısızlık nedenlerinin %58’inin yetersiz kanal dolgusundan 

kaynaklandığını göstermiştir.  

Kök kanallarının doldurulmasının amacı:  

 mikroorganizmaların kuronal sızıntı yoluyla kök kanalına girişini 

engellemek,  

 şekillendirme ve dezenfeksiyon işlemlerine rağmen kök kanalının 

içerisinde kalan mikroorganizmaların kanal içinde üreyip çoğalmalarını 

engellemek,  

 doku sıvılarının fizyolojik foramen apikale, lateral kanallar veya furkal 

kanallar yoluyla kök kanalına sızmasını ve böylece orada kalan 

mikroorganizmaların beslenmesi için ideal bir ortam hazırlamasını 

engellemek,  

 bakterilerin periodontal aralık veya cepten kök kanal boşluğuna 

sızmasını engellemektir (59). 
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2.5.1. Kök Kanalı Dolgu Materyalleri 

2.5.1.1. Kök Kanalı Sealerları 

Kök kanalının doldurulmasında sealer kullanılmasının amacı, kor materyali ile 

dentin duvarları ve kor materyallerinin birbirleri ile arasındaki boşlukları, kök 

kanalındaki düzensiz alanları ve yan kanalları, apikal bölgedeki olası ramifikasyonları 

doldurmaktır. Sealerlar ayrıca kanal doldurma işlemi sırasında lubrikant olarak görev 

yaparlar (45).  

Grossman, ideal bir sealer’ın sahip olması gereken özellikleri şu şekilde 

tanımlamıştır (45): 

 Karıştırıldığında  yapışkan özellikte olmalı ve böylece sertleştiği zaman kendisi 

ile kanal duvarı arasında iyi bir adezyon sağlamalıdır. 

 Kök kanalında hermetik bir tıkama gerçekleştirmelidir. 

 Radyografide izlenebilmesi için radyoopak olmalıdır. 

 Toz kısmı çok ince partiküllü olmalı ve böylece sıvı kısmıyla kolayca 

karıştırılabilmelidir. 

 Sertleşme sırasında büzülme göstermemelidir. 

 Diş dokularında renkleşmeye neden olmamalıdır. 

 Bakteriyostatik olmalı veya en azından bakteri gelişimini engellemelidir. 

 Yavaş sertleşme özelliğinde olmalıdır. 

 Doku sıvılarında çözünmemelidir. 

 Doku dostu olmalıdır; yani, periapikal dokulara zararlı etkisi bulunmamalıdır.  

 Gerektiğinde kök kanalından çıkarılabilmesi için, bilinen çözücü materyallerde 

eriyebilme özelliğinde olmalıdır. 

 

Ancak günümüzde, bütün bu kriterlere sahip bir sealer henüz mevcut değildir. 

Klinik ve deneysel çalışmalarda en çok kullanılan sealerlar; çinko oksit ojenol, cam 

ionomer, kalsiyum hidroksit ve reçine esaslı  olanlardır (45). Orstavik (55) 

endodontide kullanılan sealerları kimyasal içeriklerine göre şu şekilde 

sınıflandırmıştır: 

1. Çinko oksit öjenol esaslılar: Roth, Kerr PCS, ProcoSol, Endomethasone. 

2. Reçine esaslılar: AH Plus, AH26, Epiphany/RealSeal, EndoRez, Acroseal. 
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3. Cam iyonomer esaslılar: Ketac-Endo. 

4. Silikon esaslılar: RoekoSeal, GuttaFlow 

5. Kalsiyum hidroksit esaslılar: Sealapex, Apexit. 

Reçine esaslı sealerlar arasından AH26, günümüzde üzerine en çok çalışma 

yapılan ve en çok kullanılanlardan bir tanesidir. Schröder tarafından 1957 yılında 

kullanıma sunulmuştur (35).  

AH26’nın İçeriği, 

Toz:      Likit: 

Bizmut oksit % 60    Epoksibisfenol-reçine % 100  

Heksametilen tetramin % 25 

Gümüş tozu % 10                           

Titanyum oksit %5 

AH26 epoksi reçine esaslı bir sealer olup, ilk önceleri kök kanalında tek başına 

kullanılmak üzere üretilmiştir. Çalışma zamanının uzun olması nedeniyle, sealer olarak 

yaygın biçimde kullanılmaya başlanmıştır (40).  

AH26’nın akıcılığı iyidir, dentin kanallarına iyi adapte olur, güta-perkanın 

radyoopasitesine çok yakın bir radyoopasiteye ve uygun çalışma zamanına sahiptir (40).  

AH26 da birçok sealer gibi ilk hazırlandığı zaman toksik özellik göstermektedir 

(70).  Fakat bu toksisite 24 saat içerisinde hızla düşmekte ve bu süre sonunda 

endodontide kullanılan sealerlar arasında en az toksik kabul edilen oranlara 

ulaşmaktadır. AH26’nın toksisitesi kimyasal sertleşme sürecinde  açığa çıkardığı az 

miktarda formaldehitten dolayı oluşmaktadır (40) .  

Smear tabakası kaldırıldığında AH26 dentin kanallarının içerisine penetre 

olabilmekte ve dolayısı ile daha iyi bir adezyon sağlamaktadır (18, 35). 

Boya ve radyoizotop kullanılarak yapılan apikal sızıntı çalışmalarında, 

AH26’nın apikal sızdırmazlık açısından etkili bir sealer olduğu gösterilmiştir (79).  

Wu ve Wesselink (80) kök kanallarını sadece güta-perka konları veya güta-

perka ile birlikte AH26 sealer kullanarak doldurdukları çalışmada, kök kanallarında 

oluşan mikrosızıntıyı modifiye sıvı transportasyon yöntemiyle ölçmüşler ve güta-perka 
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ile sealer’ın birlikte kullanılmasının mikrosızıntıyı anlamlı olarak azalttığını 

göstermişlerdir.  

2.5.1.2. Kök Kanalı Kor Materyalleri 

Kök kanallarının doldurulmasında gümüş konlar, güta-perka, resilon ve özel 

hazırlanmış konlar gibi çok çeşitli kor materyalleri sealerlar ile birlikte kanal doldurma 

amacıyla kullanılmıştır (45).  

İlk olarak Sir Jose d’Almedia tarafından 1843’te tanıtılan güta-perka, 1800’lerin 

sonlarında diş hekimliğinde kullanılmaya başlanmıştır. Güta-perka en çok tercih edilen 

kanal dolgu materyalidir. İçeriğinde, %20 güta-perka, %65 çinko oksit, %10 radyoopak 

materyal, %5 plastize edici materyal vardır (27).   

 Güta-perka’nın moleküler yapısı, poli-izopren’in trans izomeri’dir. Alfa ve beta 

adında iki farklı kristal yapıda bulunur. Isıtılmamış beta fazında materyal katı 

formdadır. Isıtıldığında alfa fazına geçerek yumuşak ve yapışkan bir yapıya dönüşür. 

65°C’nin üstündeki ısılarda alfa fazındaki güta-perka erir. Çok yavaş soğuduğunda 

rekristalize olur. Alfa fazında güta-perka ısıtılıp soğutulduğunda daha az büzülme 

gösterir. Bu özellik de, termoplastik tekniklerde kullanıldığında boyutsal stabilitesini 

korumasını sağlar  (45).  

Güta-perka konlarının standart ve Ni-Ti aletlerin koniklik açısına uygun olarak 

üretilmiş formları bulunmaktadır (45). 

2.5.2. Kök Kanalı Doldurma Teknikleri 

Ingle (54)  kanal doldurma yöntemlerini şu şekilde sınıflandırmıştır. 

I. Katı kor güta-perka ve sealer 

A. Soğuk güta-perka teknikleri 

1. Lateral kompaksiyon 

2. Lateral kompaksiyonun varyasyonları 

B. Kimyasal olarak yumuşatılmış güta-perka teknikleri 

1. Ökaliptol       2. Kloroform       3. Halotan 

C. Isıtılmış güta-perka teknikleri 

1. Vertikal kompaksiyon 
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2. System B ile kompaksiyon 

3. Kesitli kompaksiyon 

4. Lateral/Vertikal kompaksiyon 

5. Endotec II 

6. Termomekanik kompaksiyon 

7. Microseal System, TLC, Engine-Plugger ve Maillefer Condenser 

a) Hibrit teknik 

b) J.S.-Quick-Fill 

c) Ultrasonik yumuşatma 

D. Termoplastik güta-perka teknikleri 

1. Şırınga ile olanlar 

a) Obtura 

b) Inject-R-Fill, backfill 

2. Katı kor taşıyıcılı sistemler 

a) Thermafil ve Densfil 

b) Soft Core ve Three Dee GP 

c) Gümüş kon 

II. Apikal Kısmın Doldurulması 

A. Lightspeed Simplifill       B. Dentin çipleri       C. Kalsiyum Hidroksit 

III. Enjeksiyon veya Lentülo ile Doldurma 

A. Simanlar       B. Patlar        C. Plastikler      D. Kalsiyum fosfat        

2.5.2.1. Lateral Kondensasyon Yöntemi 

Lateral kondensasyon yöntemi en çok öğretilen, diş hekimleri tarafından en çok 

uygulanan (24, 42, 52) ve üzerinde en çok çalışma yapılmış olan kanal dolgu tekniğidir 

(45). Yeni geliştirilen dolgu tekniklerinin etkinliklerinin değerlendirilmesinde, 

karşılaştırmalar genellikle lateral kondensasyon tekniği ile yapılmaktadır (24, 42). 

Fakat, günümüzde yaygın olarak kullanılan Ni-Ti döner alet sistemleri ile şekillendirilen 
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kök kanallarının lateral kondensasyon yöntemiyle doldurulması ile ilgili  çalışmalar 

henüz yetersiz sayıdadır (38).  

Çalışma uzunluğunda kontrollü uygulama sağlaması ve ekonomik olması lateral 

kondensasyon yönteminin önemli avantajlarıdır (52). Bu yöntemin dezavantajları ise, 

kanal duvarlarındaki düzensizlikleri tam olarak dolduramaması (85), master kon ve 

yardımcı konların kondensasyonu ile her zaman homojen bir kanal dolgusu 

oluşturulamaması (45), zaman alan bir işlem olması ve kök kırılmasına yol açabilecek 

aşırı kuvvet uygulanması riski bulunmasıdır (9). 

Kanal şekillendirme işlemini takiben, çalışma uzunluğunda son çalışılan ve en 

geniş çaplı kanal aletinin çapında olan güta-perka konu seçilir ve master kon adını alır. 

Master kon çalışma uzunluğuna uyacak şekilde ölçülür ve bir presel yardımıyla 

işaretlenir. Kök kanalına yerleştirilen master konun, kanaldan çıkarılmaya çalışıldığında 

bir direnç göstermesi istenir. Bu duruma ‘tug-back’ denir. Bu his alınamıyorsa konun uç 

kısmından 1 mm kesilerek uyumlanmaya çalışılır. Eğer kon çalışma uzunluğuna 

ilerlemiyorsa daha küçük boyutta kon seçilir. Kon çalışma uzunluğundan daha ileriye 

gidiyorsa daha büyük bir kon seçilir ya da mevcut kon uyumlanır (45).  

Master kon yerleştirildikten sonra kontrol radyografisi alınır. Kök kanalı yıkanır 

ve paper pointler ile kurulanır. Seçilen kök kanalı sealer’ı ince bir tabaka halinde kanal 

duvarlarına uygulanır. Şekillendirme boşluğuna uygun spreader ve yardımcı konlar 

seçilir (45). Spreader çalışma uzunluğunun 2 mm gerisine kadar ulaşabilmelidir (1). 

Master kon kondanse edildikten sonra spreader döndürülerek geri çekilir. 

Yardımcı konlar spreader’ın oluşturduğu boşluğa yerleştirilir ve işlem tekrarlanır. 

Spreader kanalın kuronal 1/3’ünün ilerisine ulaşamadığında kanal doldurma işlemi 

tamamlanmış olur. Güta-perka konları kanal ağzı seviyesinden ısıtılmış bir alet ile 

kesilir ve bir plugger yardımıyla vertikal olarak kondanse edilir (45).  

2.5.2.2. Tek Kon Kanal Dolgu Yöntemi 

1960’larda endodontik aletler ve dolgu materyallerinde ISO standartının 

gelişmesiyle tek kon kanal dolgu yöntemi gündeme gelmiştir. Kök kanalının apikal       

2 mm’lik bölgesinde ‘apikal stop’ preparasyonu hazırlandıktan sonra, apikalde sıkışma 

hissini veren tek bir güta-perka, gümüş veya titanyum kon seçilmekte ve olabildiğince 

uniform kalınlıktaki geleneksel bir sealer ile kök kanalına simante edilmekteydi (76). 
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Günümüzde ise üreticilerin, Ni-Ti döner alet sistemleri ile şekillendirilen kök 

kanallarının kendi koniklik açıları ile uyumlu güta-perka konları ile doldurulması 

düşüncesini gündeme getirmeleri, tek kon sistemlerinin geliştirilmesinde ve endodonti 

pratiğinde kullanım alanı bulmasında rol oynamıştır.  

Gordon ve ark. (33) rezin bloklar ve çekilmiş dişler üzerinde yaptıkları bir 

çalışmada, kök kanalı kesitlerinde değerlendirilen güta-perka ile kaplı alan yüzdesi 

açısından, Ni-Ti döner alet sistemi ile uyumlu tek kon tekniği ile doldurulmuş kök 

kanallarının, lateral kondensasyon yöntemi ile doldurulanlar ile karşılaştırılabilir 

değerler verdiğini ve belirgin olarak daha az zamanda endodontik tedavi işleminin 

tamamlandığını bildirmişlerdir. Ancak, bu konudaki klinik çalışmalar henüz yeterli 

değildir (76). 

Lateral kondensasyon yöntemi ile homojen bir güta-perka kitlesi 

oluşturulamamaktadır. Kök kanallarını daha büyük koniklik açısına sahip güta-perka 

konu ile doldurmak daha homojen bir kanal dolgusu sağlarken, kullanılan sealer miktarı 

da azalmaktadır. Bununla birlikte geniş açılı güta-perka ile lateral kondensasyon tekniği 

uygulanmak istendiğinde, konun şekillendirilen kanal duvarına yakın adaptasyonu, 

spreader ve plugger’ın daha derin penetrasyonunu engellemektedir (3). 

Hembrough ve ark. (38), çekilmiş tek köklü dişlerin kök kanallarını ProFile 

ISO.06 Ni-Ti döner alet sistemi ile kanal uzunluğunda şekillendirdikten sonra, üç farklı 

koniklik açısına sahip güta-perka konu (ISO standartında güta-perka, Dia-ISO GT.06 

güta-perka ve ‘medium’ güta-perka)  ile lateral kondensasyon tekniğiyle 

doldurmuşlardır. Kullanılan yardımcı konların sayısına göre doldurma etkinliğini 

değerlendirdiklerinde, geniş koniklik açılı güta-perka konlarının standart konlara göre 

istatistiksel olarak anlamlı derecede daha etkin olduğunu bulmuşlardır. Ayrıca kesitler 

üzerinde doldurma kalitesini değerlendirdiklerinde, gruplar arasında anlamlı bir fark 

bulunamadığını bildirmişlerdir. 

2.5.2.3. Termoplastik Kor Sistemleri ile Kök Kanalı Doldurma Yöntemleri 

Bu sistemlerin en bilineni, bir kanal aletinin güta-perka ile sarılmasıyla 

geliştirilmiş bir yöntem olan Thermafil’dir. 1978 yılında Johnson (44), kanal aletinin 

etrafına ısı ile yumuşattığı güta-perkayı sararak elle şekillendirmiş ve hafif ısıdan 

geçirerek, sealer uyguladığı kök kanalına yerleştirmiştir. Kanal aleti, kök kanalının 

içerisinde kalacak şekilde kanal ağzı seviyesinden kesilmiştir. Araştırmacı, daha sonra 
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bu yöntemi geliştirerek Thermafil ismiyle kullanıma sunmuştur (44).  Günümüzde bu 

yöntem plastik kor taşıyıcılar ve moleküler ağırlığı düşük güta-perka kullanılarak 

geliştirilmiştir ( 14, kaynak: 76 p.17). Protaper Obturatör ve HEROfill de kendi Ni-Ti 

döner alet sistemleriyle uyumlu güncel termoplastik kor teknikleridir (39, 61). 

Bu sistemlerin önemli bir avantajı, lateral ve yan kanalların doldurulabilmesidir 

(78). Dezavantajı ise materyalin apikalden taşma riskidir (17, 50). Bu riski azaltmak için 

genellikle apikal 1,5 mm’lik kısımdaki güta-perkanın buradaki kor kısmı açıkta 

bırakacak şekilde kesilmesi tavsiye edilir. Aynı şekilde kuronal 2-3 mm’lik kısımdaki 

güta-perkanın uzaklaştırılması da, giriş kavitesinin fazla güta-perka ile dolmasını 

engellemiş olur (76).  

Bütün güta-perka doldurma tekniklerinde olduğu gibi, termoplastik kor 

sistemleri de bir kök kanalı sealer’ı ile birlikte kullanılmalıdır (45). 

Bu sistemlerde uygun boyutta obturatörü seçmek için öncelikle o boyuttaki 

plastik kanal aleti kök kanalına yerleştirilir. ‘Verifier’ adı verilen bu kanal aletinin 

saptanan çalışma uzunluğuna kadar ilerleyip ilerlemediği kontrol edilir (45). 

Bu sistemlerde üretici firmalar tarafından önerilen fırınlamadaki ısı derecesine 

ve zamana uyulması dolgu maddesinde uygun akışkanlığı ve kanala rahat yerleştirmeyi 

sağlamak açısından önemlidir (76). 

Smear tabakasının kaldırılmasının Thermafil tekniğinin kök kanalını tıkama 

etkinliğini arttırdığı gösterildiğinden, bu sistem kullanıldığında smear tabakasının 

kaldırılması özellikle önerilmiştir (6).  

Termoplastik kor sistemleri için genel uygulama aşamaları şu şekildedir:  

Kanal duvarlarına ince bir tabaka sealer uygulanır. Kor materyali çalışma 

uzunluğunda işaretlenir (45). Obturatör, fırına yerleştirilir. Üretici firmanın önerdiği 

uygun sıcaklığa ulaşıldığında, hekimin obturatörü alıp kanala yerleştirmesi için yaklaşık 

10 saniyelik bir süresi vardır. Bu süre içerisinde obturatörü çevirmeden bükmeden ve 

hızlı bir şekilde kök kanalına yerleştirmek önemlidir. Çalışma uzunluğunda kök kanalını 

doldurabilme etkinliği ve kanalın düzensiz bölgelerine de dolgu maddesinin 

ulaşabilmesi, doldurma hızı arttıkça daha kolay sağlanabilmektedir (52). 

Obturatörün kök kanalı içerisindeki konumu radyografi ile kontrol edilir. 

Obturatör kanal ağzı seviyesinden kesilmeden once, 2-4 dakika süreyle güta-perkanın 
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soğuması beklenir. Kesme işlemi sırasında obturatöre sabit bir kuvvet uygulanarak 

tersine konik, rond ya da özel dizayn edilmiş frez ile fazlalık kısım kesilir. Dolgu 

materyalinin yerinden oynamasına yol açabileceğinden ısıtılmış alet kullanımı 

önerilmez (45). 

Goldberg ve ark. (32) yaptıkları çalışmada, lateral kondensasyon ve beş farklı 

termoplastik güta-perka yönteminin (hibrit teknik, Ultrafil, Obtura 2, System B ve 

Obtura 2, Thermafil) yapay lateral kanalları doldurma özelliğini karşılaştırmışlardır. 

Çekilmiş tek köklü dişlerin kök kanallarını şekillendirilip, kökün mesial ve distalinde 

üçer tane yapay yan kanal oluşturmuşlardır. Sonuçta, Thermafil, Ultrafil, System B ve 

Obtura 2 kullanıldığında doldurulan yapay yan kanalların sayısının, hibrit teknik, 

Obtura 2 ve lateral kondensasyon ile doldurulanlardan istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde daha fazla olduğunu bulmuşlardır. 

Clinton ve Himel (17) Thermafil Plus ile lateral kondensasyon yöntemlerini 

karşılaştırdıkları çalışmalarında, Thermafil grubunun yan kanalları daha iyi 

doldurduğunu, daha az boşluk oluşturduğunu ve kök yüzeyini daha iyi taklit ettiğini 

göstermişlerdir. Fakat bu grupta, lateral kondensasyon grubuna göre, apikal foramenden 

taşmaya daha çok rastlandığını bildirmişlerdir.  

Pommel ve ark.’nın (60), Thermafil, sıcak vertikal kondensasyon ve tek kon 

gruplarını farklı sızıntı teknikleriyle inceledikleri çalışmada, sıvı filtrasyon tekniği ile 

değerlendirildiğinde sıcak vertikal kondensasyonun Thermafil’den, Thermafil’in de tek 

kon tekniğinden daha başarılı olduğu; boya penetrasyonu ile değerlendirildiğinde 

Thermafil’in diğer iki teknikten daha üstün olduğu; elektrokimyasal teknik ile 

değerlendirildiğinde ise üç grup arasında istatistiksel olarak anlamlı  bir fark 

bulunmadığı bildirilmiştir. 

Jarrett ve ark. (43), çekilmiş büyük azı dişlerinin palatinal kanallarını MAF 60 

numara olacak şekilde farklı Ni-Ti döner alet sistemleri ile şekillendirdikten sonra 7 

farklı teknik ile doldurmuşlardır. Apikal 2 ve 4 mm’den alınan kesitleri mikroskop 

büyütmesi altında fotoğraflayarak güta-perka ile kaplı alan yüzdesini ölçtüklerinde; 

Simplifill, Thermafil, mekanik lateral kondensasyon ve sıcak vertikal kondensasyon 

tekniklerinin, soğuk lateral kondensasyon, devamlı ısı sıcak vertikal kondensasyon ve 

modifiye Simplifilll tekniğine göre daha ideal bir kanal dolgusu sağladığını 

göstermişlerdir. 
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Chu ve ark. (16) çalışmalarında, 79 hastanın 85 dişine endodontik tedavi 

uygulayarak kök kanallarını Thermafil ve lateral kondensasyon teknikleri ile 

doldurmuşlardır. Tedaviden üç yıl sonra dişler bir gözlemci tarafından klinik ve 

radyografik olarak değerlendirilmiştir. Klinik semptom ve radyografide lezyon varlığı 

oranı, lateral kondensasyon grubunda %21, Thermafil grubunda %19 olarak saptanmış 

ve iki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Fakat, Thermafil 

sistemi kullanıldığında kanal doldurma işleminin, lateral kondensasyona göre ortalama 

20 dakika daha kısa sürdüğü belirlenmiştir. 

De-Deus ve ark. (20) çekilmiş dişlerin kök kanallarını Thermafil, System B ve 

lateral kondensasyon tekniği ile doldurduktan sonra aldıkları kesitlerde, kanalın apikal 

1/3’lük kısmındaki güta-perka ile kaplı alan yüzdesini değerlendirmişler ve Thermafil 

grubunun diğer gruplardan belirgin olarak daha fazla  güta-perka ile kaplı alan 

yüzdesine sahip olduğunu göstermişlerdir. 

Gülşahı ve ark.’nın (37) Ni-Ti döner alet sistemleri ile şekillendirerek, lateral 

kondensasyon ve termoplastik kor sistemleri ile doldurdukları kök kanallarında sealer 

ile kaplı alan yüzdesini değerlerlendirdikleri çalışmada; ProFile ile şekillendirilip 

Thermafil ile doldurulmuş ve System GT ile şekillendirilip GT’nin korlu sistemi ile 

doldurulmuş kök kanallarında, Ni-Ti döner alet sistemleri ile şekillendirilip lateral 

kondensasyon yöntemi ile doldurulan kök kanallarına göre, sealer ile kaplı alan 

yüzdesinin daha az olduğunu göstermişlerdir. 

Bousetta ve ark.’nın (11) çalışmasında çekilmiş tek köklü dişlerin kök 

kanallarında, şekillendirme işlemi HERO642 kullanılarak MAF %4 koniklik açılı alet 

ile 30 numara olacak şekilde tamamlanmış, doldurma işlemleri lateral kondensasyon, 

termomekanik kompaksiyon ve HEROfill sistemi ile yapılmıştır. Boya sızıntısı 

yöntemiyle gruplar karşılaştırıldıklarında, HEROfill tekniğinin apikal bölgede sızıntı 

açısından güvenli bir yöntem olduğu ve diğer teknikler ile karşılaştırılabilir özelliklere 

sahip olduğu bildirilmiştir.  
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2.6. Kök Kanalı Dolgularını Değerlendirme Yöntemleri 

Kök kanalı dolgu kalitesinin değerlendirilmesinde çeşitli yöntemler 

kullanılmaktadır. Bunlar arasında; radyografik incelemeler (48), sızıntı çalışmaları (13, 

80), dentin adezyon testleri (35) ve yatay kesitler üzerinde alan analizleri (2, 20-23, 30, 

33, 37, 38, 43, 85) sayılabilir.  

Radyografik incelemelerin yapıldığı çalışmalarda birtakım kısıtlamalar 

bulunmaktadır. Dişin uzun ekseni ile gelen merkezi ışın arasındaki açılanmaya bağlı 

olarak, aslında yetersiz şekilde kondense edilmiş ve kanal duvarlarına adaptasyonu tam 

olmayan bir kanal dolgusu radyografik olarak kabul edilebilir bir görüntü 

verebilmektedir (48). 

Kök kanalı dolgu materyallerinin ve doldurma tekniklerinin, kök kanalını tıkama 

özelliklerini incelemek ve endodontik mikrosızıntıyı değerlendirmek amacıyla çok 

çeşitli test yöntemleri kullanılmaktadır. Bunlar; boya sızıntısı yöntemleri, radyoaktif 

izotop yöntemi, bakteriyel sızıntı yöntemi, elektrokimyasal yöntem, gaz kramatografi 

yöntemi, sıvı filtrasyon yöntemi ve  glikoz penetrasyon yöntemi şeklinde özetlenebilir.  

Her yöntemin birtakım avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Yapılan 

çalışmalarda deney dizaynlarının farklı olmasının farklı sonuçlara neden olabileceği 

belirtilmiştir (35). 

Sızıntı çalışmalarında  çoğunlukla boya ve onun yanısıra bakterilerin kullanımı 

çok yaygın olmakla birlikte, tam anlamıyla sızdırmazlığın sağlandığı bir kök kanalı 

dolgu materyali ve doldurma tekniği henüz mevcut olmadığından ve de deneysel 

koşullarda gerçekleştirilen sızıntı sonuçlarının tam olarak klinik koşulları 

yansıtamayacağından bu tip çalışmalardan klinik olarak anlamlı birebir sonuçlar elde 

edilememektedir (13, 80).  

Kök kanalı dolgu materyallerinin kanal duvarlarına olan bağlanma dayanımının 

yüksek olmasının mikrosızıntıyı azaltabileceği ve adeziv bağlanma kuvvetlerini 

ölçmenin önemli olabileceği düşüncesiyle, dentin adezyon testleri, dental materyallerin 

kök kanal dentinine olan bağlanma dayanımının etkinliğinin belirlenmesinde son 

dönemlerde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır (35). 
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Kök kanalları doldurulurken ulaşılacak hedeflerden biri, en yüksek güta-perka 

miktarı ile kanal boşluğunu doldurulması ve böylece sealer’ın büzülmesinden veya 

çözünmesinden kaynaklanacak olası boşluk riskinin azaltılmasıdır (33, 57). 

Kök kanalı dolgusunun kalitesinin değerlendirilmesinde, kanal boşluğunda güta-

perkanın, sealer’ın ve ara boşlukların kapladığı alanın, alınan kesitler üzerinde 

incelenmesi yöntemi ilk defa Eguchi ve ark. (26) tarafından geliştirilmiş ve daha 

sonraları birçok araştırmacı tarafından uygulanan bir yöntem olmuştur (2, 15, 20-22, 29, 

68, 83, 84, 86). 

Kesit değerlendirilmesinin yapıldığı çalışmalarda, kesitler dişin uzun eksenine 

dik (2, 21, 33, 37, 38, 84) veya paralel olacak şekilde (17) alınmıştır.  

Wu ve Wesselink (80) çalışmalarında, oval kanallı 20 alt kesici dişi balanced 

force yöntemiyle şekillendirmişlerdir. Her iki grupta da MAF 40 olmasına rağmen        

2. grupta daha fazla apikal şekillendirme yapılmıştır. Sonrasında kanallar 40 numara 

master kon ve 25 numara yardımcı konlarla doldurulmuştur. Daha sonra dişlerin uzun 

eksenine dik olacak şekilde 3 ve 5 mm’den kesitler alınmıştır. Kesitler mikroskop 

altında 40X büyütmede fotoğraflanmış ve ‘Tagged Image File Format’da (TIFF) 

taranmıştır. KS100 imaging system 3.0 programı kullanılarak şekillendirilmemiş kök 

kanalı yüzeyleri, boşluklar ve güta-perka kaplı alan yüzdesi değerlendirilmiştir. 

Sonuçta, güta-perka kaplı alan yüzdesinin Grup 1’de, Grup 2’den istatistiksel olarak 

anlamlı yüksek olduğu; balanced force tekniği ile şekillendirilen kanallarda 

şekillendirilmemiş bölgelerin kalabileceği ve bu sorunun apikal kısımda daha fazla 

şekillendirme yapılarak da çözülemediği bildirilmiştir. Ayrıca, bu şekillendirilemeyen 

bölgelerin, lateral kondensasyon yöntemi ile etkin olarak doldurulamayacağı, orta ve 

kuronal bölgelerin yetersiz şekillendirilmesi durumunda da, kanala gerektiğince 

yardımcı kon yerleştirilemeyeceği belirtilmiştir. 

Hembrough ve ark. (38) tek köklü dişlerin kök kanallarını ProFile ile 

şekillendirip, lateral kondensasyon yöntemi ile, üç farklı master kon kullanarak (ISO 

standartında güta-perka, Dia-ISO GT.06 güta-perka ve ‘medium’ güta-perka) 

doldurdukları çalışmalarında; doldurma etkinliklerini kullanılan yardımcı konların 

sayısı ile, dolgu kalitesini ise kesitlerin 24X büyütmede mikroskop altında incelenmesi 

ile değerlendirmişlerdir. Araştırmacılar, 2 mm’den aldıkları apikal kesitlerde bütün 

gruplarda çok az miktarda sealer gözlendiğini ya da hiç sealer gözlenemediğini 
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belirtmişlerdir. Koniklik açısı büyük olan güta-perkaların kullanıldığı grupta, ISO 

standartında %2 koniklik açısına sahip güta-perka kullanılan gruba kıyasla daha etkin 

bir doldurma sağlandığını bildirmişlerdir.  

Gençoğlu (30), farklı güta-perka kanal doldurma yöntemlerini karşılaştırdığı 

çalışmasında; kök kanallarını MAF 60 numara olacak şekilde el aletleri ile 

şekillendirmiş ve altı farklı güta-perka yöntemi ile doldurmuştur. Anatomik apeksin 1, 

2, 3 ve 4. mm’sinden alınan kesitler 2X mikroskop büyütmesinde fotoğraflanmıştır. 

Kanal/güta-perka sınırları asetata ve sonra da taranarak  bilgisayara aktarılmış ve güta-

perka, sealer ve boşluk alanları AutoCAD programı ile hesaplanmıştır. Sonuçta; 

Thermafil, JS Quick-Fill, Soft Core gibi termoplastik kor tekniklerinin Microseal, 

System B ve lateral kondensasyon tekniklerinden daha fazla güta-perka içerdiği; 

Thermafil sisteminin en fazla güta-perka oranına sahip olduğu; fakat bu oranın diğer 

termoplastik kor tekniklerden istatistiksel olarak anlamlı yüksek olmadığı ve lateral 

kondensasyon tekniğinin en düşük güta-perka oranına sahip olduğu bildirilmiştir. 

Ardila ve ark.’nın (2) çalışmasında, çekilmiş alt büyük azı dişlerinin kök 

kanalları bir grupta el aletleri ile şekillendirilip sıcak vertikal kompaksiyon yöntemi ile 

doldurulmuş; diğer grupta ise, ‘noninstrumentation technique’ (NIT) ile şekillendirilip 

doldurulmuştur. Dişlerin uzun eksenine dik yönde 2, 4, 6 ve 8 mm’den alınan kesitler 

40X büyütme altında fotoğraflanmış ve TIFF formatında kaydedilmiştir. KS100 

Imaging Sytem 3.0 programı kullanılarak kanal, güta-perka ve sealer alanları ölçülmüş 

ve güta-perka ve sealer kaplı alan yüzdeleri hesaplanmıştır. Sonuçta iki grup arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.  

Jarrett ve ark.’nın (43) çalışmasında çekilmiş üst büyük azı dişlerinin palatinal 

kanalları 60 numara kanal aletine kadar şekillendirilip, 7 farklı doldurma tekniği ile 

doldurulmuştur. Dişlerin uzun eksenine dik olacak şekilde apikal 2 ve           4 mm’den 

alınan kesitlerin kuronal yüzeyleri 40X mikroskop büyütmesi altında fotoğraflanmış ve 

TIFF formatında kaydedilmiştir. Sigma Scan Pro 5 programı kullanılarak  kesitlerin 

kanal alanları ile güta-perka kaplı alanları ölçülmüş ve sonra güta-perka kaplı alan 

yüzdeleri hesaplanmıştır. Veriler değerlendirildiğinde, Simplifill, Thermafil, mekanik 

lateral kondensasyon ve Schilder’in sıcak vertikal kondensasyonu yöntemleri 

uygulanarak gerçekleştirilen kanal dolgularının lateral kondensayon, devamlı ısı ile 

sıcak vertikal kondensasyon ve modifiye Simplifill yöntemleri uygulanarak 
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gerçekleştirilen kanal dolgularına göre daha etkin bir doldurma sağladıkları 

gösterilmiştir. 

Gordon ve ark.’nın (33) eğimli rezin bloklar ve üst büyük azıların mesio-bukkal 

kanallarını dahil ettikleri çalışmalarında, kök kanalları %6 koniklik açılı ProFile ile 

şekillendirilip, %6 koniklik açılı tek kon kullanılarak lateral kondensasyon yöntemi ile 

doldurulmuştur. 0,5, 1,5, 2,5, 4,5, 7,5, 11,5 mm’den dişlerin uzun eksenine dik kesitler 

alınmıştır. Kesit alma işleminde 0,2 mm’lik elmas bıçaklar kullanılmış ve kök kanal 

dolgu maddesinin distorsiyonunu en aza indirgemek için kesim işlemleri su soğutması 

altında gerçekleştirilmiştir. Kesitler mikroskopta 40X büyütmede fotoğraflanmış ve 

fotoğraflar taranarak bilgisayara aktarılmıştır. Adobe PhotoShop 7.0 imaj analiz 

programı kullanılarak  kanal alanındaki güta-perka, sealer ve boşluk alanlarının 

yüzdeleri hesaplanmış ve  veriler karşılaştırılmıştır. İstatistiksel değerlendirme 

sonucunda, 30° eğimli kanallarda bütün seviyelerde, kanal alanının %94-100 oranında 

güta-perka içerdiği ve lateral kondensasyon ile tek kon tekniği arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark olmadığı; 58° eğimli kanallarda bütün seviyelerde, kanal alanının 

%92-99 oranında güta-perka içerdiği ve tek kon tekniğinin sadece        2,5 mm’deki 

kesitte istatistiksel olarak anlamlı fark oluşturduğu, mesio-bukkal kanallarda bütün 

seviyelerde kanal alanının %72-96 oranında güta-perka içerdiği ve lateral kondensasyon 

ile tek kon tekniği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı bildirilmiştir. 

De-Deus ve ark.’nın (20) çalışmasında çekilmiş üst ön kesici dişlerin kök 

kanalları Flexofiles ve Gates-Glidden frezler kullanılarak balanced force yöntemi ile 

MAF 45 numara olacak şekilde şekillendirilip; lateral kondensasyon,  System B ve 

Thermafil yöntemleri ile doldurulmuştur. Dişlerin uzun eksenine dik olacak şekilde 2 ve 

4 mm’den kesitler alınmış, 50X büyütmede kesitler fotoğraflanmış, TIFF formatında 

taranmış ve bilgisayara aktarılmıştır. Carnoy 2.0 bilgisayar programı kullanılarak kanal 

alanları ve güta-perka kaplı alan yüzdesi hesaplanmıştır. Sonuçta, Thermafil yönteminin 

diğer yöntemlerden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla güta-perka kaplı alan 

yüzdesine sahip olduğu gösterilmiştir. 

Gülşahı ve ark. (37) çalışmalarında, çekilmiş alt küçük azı dişlerinin kök 

kanallarını ProFile .06 ve  System GT ile şekillendirip, lateral kondensasyon yöntemi ile 

ve termoplastik kor sistemlerinden Thermafil ve GT Obturatör ile doldurmuşlardır. 

Dişlerin uzun eksenine dik olacak şekilde  anatomik kök ucundan itibaren, 12. mm’ye 
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kadar her 1 mm’den, hassas kesim cihazıyla 200 rpm’de kesitler almışlardır. Kesitlerin 

kuronal yüzeylerinin 40X büyütmede dijital fotoğrafları çekilerek, TIFF formatında 

bilgisayara aktarılmıştır. Kanal alanı ve sealer kaplı alan AutoCAD 2000 programı 

kullanılarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak, ProFile + Thermafil ve System GT + GT 

Obturatör kullanılan gruplarda, bu sistemler ile şekillendirilmiş fakat lateral 

kondensasyon yöntemi ile doldurulmuş gruplara kıyasla, sealer oranının daha düşük 

olduğu bildirilmiştir.  

De-Deus ve ark.’nın (23) çalışmasında çekilmiş oval kanallı kesici dişlerin kök 

kanalları, K3 döner alet sistemi ile şekillendirilip, lateral kondensasyon ve üç farklı 

termoplastik teknik (McSpadden termomekanik kompaksiyon tekniği, devamlı ısı 

kondensasyon tekniği, Thermafil tekniği) ile doldurulmuştur. Dişlerin uzun eksenine dik 

olacak şekilde 5 mm’den alınan yatay kesitler, yaklaşık 100X büyütmede 

fotoğraflanmış ve AxioVision programı kullanılarak kanal ve güta-perka alanları 

ölçülmüş ve güta-perka kaplı alan yüzdesi hesaplanmıştır. Sonuçta, termoplastik 

yöntemlerin güta-perka kaplı alan yüzdesi açısından kendi aralarında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark olmadığı, fakat üç sistemin de lateral kondensasyon yöntemine kıyasla 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla güta-perka kaplı alan yüzdesine sahip 

oldukları gösterilmiştir. Buna karşın, termoplastik tekniklerin de oval kanalları 

doldurmada yeterli olmadıkları bildirilmiştir.  

De-Deus ve ark.’nın (22) çalışmasında alt kesici dişlerin kök kanalları Flexofiles 

ve Gates-Glidden frezler kullanılarak balanced force yöntemi ile MAF 25 numara 

olacak şekilde şekillendirilip; lateral kondensasyon, System B ve Thermafil yöntemleri 

ile doldurulmuştur. Kanal dolguları sızıntı testi ve kesitler üzerinde imaj analizi ile 

değerlendirilmiştir. Dişlerin uzun eksenine dik olacak şekilde 5 mm’den alınana kesitler 

fotoğraflanmış, 100X büyütmede TIFF formatında, Carnoy 2.0 programı kullanılarak, 

kanal alanı ve kanal dolgusu ile kaplı alan yüzdesi (güta-perka+sealer) hesaplanmıştır. 

Sonuçta, gruplar arasında apikal tıkama ve kanal dolgusu ile kaplı alan yüzdesi 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadığı bildirilmiştir. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Gereç 

Araştırmada: 

- 160 adet çekilmiş insan sürekli alt küçük azı dişi 

- Aeratör (Kavo Dental GmbH&Co., Biberach, Almanya) 

- Frez (Mani Inc., Tochigi, Japonya) 

- Mikromotor (Kavo Dental GmbH&Co., Biberach, Almanya) 

- Angldruva (Kavo Dental GmbH&Co., Biberach, Almanya) 

- Serum fizyolojik %0.9 NaCl izotonik solüsyonu (Biofarma İlaç San. Ve 

Tic. A.Ş., İstanbul, Türkiye) 

- Distile su (Analiz Kimya Kimyevi Mad. Laboratuvar Malz. San. Tic. 

Ltd. Şti., İzmir, Türkiye) 

- 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 numara H-file (Dentsply, Maillefer, 

Ballaigues, İsviçre) 

- 1, 2, 3 numara Gates Glidden frezleri (Dentsply, Maillefer, Ballaigues, 

İsviçre) 

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

- %4 ve %6 koniklik açılı  30 numara HERO Shaper kanal aleti (Micro-

Mega, Besancon, Fransa) 

- X-Smart elektrikli motor (Dentsply, Maillefer, Ballaigues, İsviçre) 

- Nouvag elektrikli motor (TCM Endo, SybronEndo, Konstanz, 

Almanya) 

- Redüksiyonlu angldruva (W&H Dentalwerk, Bürmoos, Avusturya) 

- % 2,5 sodyum hipoklorit solüsyonu (NaOCl) (White Dent Med, Beyaz 

Dental, İstanbul, Türkiye) 

- MD Cleanser %17 etilendiamin tetra asetik asit (EDTA) solüsyonu 

(META Biomed Co. Ltd., Chungcheongbuk-do, Güney Kore)  

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0zotonik
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- Glyde (Dentsply, Maillefer, Ballaigues, İsviçre) 

- Steril Hayat şırınga 5 ml (Hayat Tıbbi Aletler, İstanbul, Türkiye) 

- 0,6 ml şırınga (META Biomed Co. Ltd., Chungcheongbuk-do, Güney 

Kore)  

- 30 gauge perfore iğne ucu (Dentsply, Maillefer, Ballaigues, İsviçre) 

- 30 numara MMPP paper point (DiaDent Group International, Almere, 

Hollanda) 

- 30 numara %4 koniklik açılı paper point (Novadent, Tıp Teks. Sağlık 

Hizmetleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., İstanbul) 

- ProTaper F3 paper point (Dentsply, Maillefer, Ballaigues, İsviçre) 

- ‘AH26 silver free’ sealer (Dentsply, DeTrey, Konstanz, Almanya) 

- Siyah karbon tozu gıda boyası (FCF E-153, Sunset, İstanbul, Türkiye) 

- Lentülo (Mani Inc., Tochigi, Japonya) 

- Spreader (Mani Inc., Tochigi, Japonya) 

- Plugger (Mani Inc., Tochigi, Japonya) 

- 20, 25, 30 numara ML.029 güta-perka (DiaDent Group International, 

Almere, Hollanda) 

- 30 numara ProTaper Universal güta-perka (Dentsply, Maillefer, 

Ballaigues, İsviçre) 

- MM-GP Points %4 koniklik açılı 30 numara (Micro-Mega, Besancon, 

Fransa) 

- Thermafil Obturatör 30 numara (Dentsply, Tulsa Dental Products, 

Tulsa, OK, ABD) 

- ProTaper Obturatör No: F3  (Dentsply, Tulsa Dental Products, Tulsa, 

OK, ABD) 

-  HEROfill obturatör 30 numara (Micro-Mega, Besancon, Fransa) 

- Thermaprep Plus fırın (Dentsply, Tulsa Dental Products, Tulsa, OK, 

ABD) 
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- Gutta Cut (VDW, Münih Almanya) 

- KavitanPro cam ionomer dolgu maddesi (Spofa Dental, Jicin, Çek 

Cumhuriyeti) 

- Şeffaf akrilik (Vertex Orthoplast, Vertex-Dental V, Zeiest, Hollanda) 

- Isomet 1000 Hassas Kesim Cihazı (Buehler, Illinois, ABD) 

- Bıçak 15LC Elmas Serisi (102 mm x 0,3 mm) (Buehler, Illinois, ABD) 

- Leica MZ75 Mikroskop (Leica Imaging Systems Ltd., Cambridge, 

İngiltere) 

- Leica QWin Görüntüleme Programı (Leica Imaging Systems Ltd., 

Cambridge, England) 

- Fotoğraf makinası (Olympus x-835, Olympus Corp., Tokyo, Japonya) 

- İnce grenli su zımparası (P400A, Atlas Brand, English Abrasives, 

England) 

- NCSS 2007&PASS 2008 Statistical Software (Utah, USA) 

- Asetat kalemi (Faber Castell, Almanya) 

kullanılmıştır. 

3.2. Yöntem 

Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Ana Bilim 

Dalı’nda gerçekleştirilmiştir. Örneklerin kesim ve mikroskop altında fotoğraflanma 

işlemi Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ar-Ge Laboratuarı’nda 

gerçekleştirilmiştir. 

3.2.1. Örneklerin Seçimi 

Bu çalışmada, yeni çekilmiş insan sürekli alt küçük azı dişleri kullanılmıştır. 

Dişler çekimi takiben, %10 formolin solüsyonu içerisinde oda sıcaklığında saklanmıştır. 

Dişlerin kök yüzeylerindeki periodontal doku artıkları bir küret yardımıyla 

temizlenmiştir. Tüm dişler mesio-distal yönde alınan radyografi ile değerlendirilerek 

Schneider (66) tekniğine göre düz kök kanalına sahip olanlar çalışmada kullanılırken; 

kanalları kalsifiye, kök kanal gelişimini tamamlamamış ve tek kanallı olmayan dişler 
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çalışma dışında bırakılmıştır. Bu kriterlere uyan 160 adet diş çalışmaya dahil edilmiştir 

(Şekil 3-1). 

 

ġekil 3-1: ÇalıĢmada kullanılan 160 adet alt küçük azı diĢi 

 

3.2.2. Örneklerin Hazırlanması  

Dişlerin kuron kısımlarındaki çürük dokular ve/veya mevcut dolgular 

uzaklaştırılarak, endodontik giriş kaviteleri hazırlanmıştır. 10 numara H-file ile kök 

kanallarında herhangi bir tıkanıklık olup olmadığı kontrol edilmiştir. 

Tüm dişler deneysel işlemlerde kullanılana kadar serum fizyolojik solüsyonu 

içerisinde saklanmıştır. 

3.2.3. Deney Gruplarının OluĢturulması 

Hazırlanan dişler, rastlantısal olarak her birinde 20 diş bulunan, 8 deney grubuna 

ayrılmıştır (Şekil 3-2).  

 

  ġekil 3-2: 20 adet diĢten oluĢan 8 deney grubu 
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Deney Grupları: 

Grup 1: Kök kanalları el aletleri ile şekillendirilip, lateral  kondensasyon 

yöntemi uygulanarak doldurulan grup. 

Grup 2: Kök kanalları el aletleri ile şekillendirilip, Thermafil yöntemi 

uygulanarak doldurulan grup. 

Grup 3: Kök kanalları ProTaper sistemi ile şekillendirilip, lateral  kondensasyon 

yöntemi uygulanarak doldurulan grup. 

Grup 4: Kök kanalları ProTaper sistemi ile şekillendirilip, ProTaper sisteminin 

kendi güta-perkasının kullanımıyla tek kon yöntemi uygulanarak doldurulan grup.  

Grup 5: Kök kanalları ProTaper sistemi ile şekillendirilip, ProTaper Obturatör 

yöntemi uygulanarak doldurulan grup.  

Grup 6: Kök kanalları HERO Shaper sistemi ile şekillendirilip, lateral  

kondensasyon yöntemi uygulanarak doldurulan grup. 

Grup 7: Kök kanalları HERO Shaper sistemi ile şekillendirilip, HERO Shaper 

sisteminin kendi güta-perkasının kullanımıyla tek kon yöntemi uygulanarak doldurulan 

grup. 

Grup 8: Kök kanalları HERO Shaper sistemi ile şekillendirilip, HEROfill 

yöntemi uygulanarak doldurulan grup.  

3.2.4. Kök Kanallarının ġekillendirilmesi 

Deney gruplarından, 1. ve 2. Gruplar modifiye step-down yöntemi uygulanarak 

el aletleri ile, 3., 4. ve 5. Gruplar ProTaper sistemi ile, 6., 7. ve 8. Gruplar ise HERO 

Shaper sistemi ile şekillendirilmiştir.  

Şekillendirme işlemleri sırasında her kök kanalında yeni bir kanal aleti seti 

kullanılmıştır (Şekil 3-3). Böylece, her bir kanal aleti yalnızca tek bir kök kanalının 

şekillendirilmesinde kullanılmıştır. 
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a     b   c 

ġekil 3-3: a. H-file, b. ProTaper, c. HERO Shaper kanal aletleri  

   

Şekillendirme işlemleri sırasında, kök kanalına yerleştirilmeden önce kanal 

aletlerinin ucu jel formundaki Glyde’a bulanarak kullanılmıştır (39, 61) (Şekil 3-4). 

 

 ġekil 3-4: Glyde Ģırıngaları 

Şekillendirme işlemi sırasında her kanal aleti değişiminde, kök kanalları 2 ml   

% 2,5 NaOCl solüsyonu (Şekil 3-5) ile, 30 gauge perfore iğne kullanılarak yıkanmıştır.  

 

 

  ġekil 3-5: Sodyum Hipoklorit Solüsyonu 
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3.2.4.1. Modifiye Step-down Yöntemi ile El Aletleri Kullanılarak ġekillendirilen 

Gruplar (Grup 1 ve Grup 2)  

Grup 1 ve Grup 2’de, modifiye step-down yöntemi (71) uygulanarak el aletleri 

ile şekillendirme yapılmıştır.  

  

 Kök kanalında çalışma uzunluğu belirlenmeden önce, yaklaşık olarak 11 

mm uzunluğunda, sırasıyla 15, 20 ve 25 numara H-file ile şekillendirme 

yapılmıştır (Şekil 3-6). 

 

ġekil 3-6:  H-file el aletleri 

 1, 2 ve 3 numara Gates-Glidden frezleri ile kök kanalı içerisindeki 

yaklaşık 9-10 mm’lik kısım basınç uygulamadan şekillendirilmiştir 

(Şekil 3-7).  

 

ġekil 3-7: Gates Glidden frezler 

 

 Bu aşamada, kök kanalınına 15 numara H-file yerleştirilip kök ucundan 

görüldüğü noktadaki uzunluktan 1 mm çıkartılarak çalışma uzunluğu 

belirlenmiştir ve dişlerin kuronları üzerine asetat kalemiyle yazılmıştır. 
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 Sırasıyla 20, 25 ve 30 numara H-file ile çalışma uzunluğunda 

şekilendirme yapılmıştır.  

 Her seferinde kanal aleti bir boy büyütülerek ve çalışma uzunluğu 1 mm 

kısaltılarak 35, 40 ve 45 numara H-file ile şekillendirmeye devam 

edilmiş ve her aletten sonra 30 numara H-file ile rekapitülasyon 

yapılmıştır. 

3.2.4.2. ProTaper Sistemi Kullanılarak ġekillendirilen Gruplar (Grup 3, Grup 4 ve 

Grup 5)  

Grup 3, Grup 4 ve Grup 5’te Ruddle’ın (62) tanımladığı yöntem uygulanarak 

ProTaper sistemi ile şekillendirme yapılmıştır  (Şekil 3-8). 

 

  ġekil 3-8: ProTaper kanal aletleri 

 

 Kök kanalının 2/3’lük kısmına dek 10 ve 15 numara H-file ile ilerlenmiş 

ve sonra S1 ve S2 ile kanalın bu bölgesi şekillendirilmiştir.  

 S1 ve S2 kanal aletleri basınç uygulanmadan, fırçalama hareketiyle 

kullanılmıştır. Şekillendirici aletleri takiben 10 numara H-file ile 

rekapitülasyon yapılmıştır. 

 Kuronal 2/3’lük kısım şekillendirildikten sonra 15 numara H-file kök 

kanalına yerleştirilip, kök ucundan görüldüğü noktadaki uzunluktan 1 

mm çıkartılarak çalışma uzunluğu belirlenmiş ve dişlerin kuronları 

üzerine kaydedilmiştir.  

 Daha sonra fırçalama hareketiyle S1 ve S2 ile çalışma uzunluğunda 

şekillendirme yapılmıştır.  
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 Çalışma uzunluğu tekrar kontrol edilip, bitirici aletlere geçilmiştir. F1 ile 

pasif olarak, birkaç ileri-geri hareketle çalışma uzunluğuna ulaşıldıktan 

sonra hemen kanaldan çıkarılmıştır. F2 ve F3 ile de aynı şekilde 

çalışılarak şekillendirme işlemi tamamlanmıştır. 

Şekillendirme işlemleri sırasında ProTaper kanal aletleri X-Smart tork kontrollü 

motor (Şekil 3-9) ile 250 rpm’de ve aşağıdaki tork değerlerinde kullanılmıştır (61); 

S1 için 3-4 N.cm 

S2 için 1-1.5 N.cm 

F1 için 1.5-2 N.cm 

F2 ve F3 için 2-3 N.cm 

 

 

  ġekil 3-9: X-Smart tork kontrollü motor 

 

3.2.4.3. HERO Shaper Sistemi Kullanılarak ġekillendirilen Gruplar (Grup 6, Grup 

7 ve Grup 8)  

Grup 6, Grup 7 ve Grup 8’de HERO Shaper sistemi ile şekillendirme yapılmıştır 

(Şekil 3-10). 

 

  ġekil 3-10: HERO Shaper kanal aletleri 
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 Herbir dişin kök kanalına 10 numara H-file yerleştirilip, kök ucundan 

görüldüğü noktadaki uzunluktan 1 mm çıkartılarak çalışma uzunluğu 

belirlendikten sonra %6 koniklik açılı, 30 numara (mavi renk kodlu) 

kanal aleti ile kuronal ve orta 1/3’lük kısımlarda şekillendirme 

yapılmıştır. Aletler çok hafif bir basınçla, ufak ileri-geri hareketlerle 

kullanılmıştır. 

 Tekrar çalışma uzunluğu saptanıp, kuron üzerine kaydedildikten sonra 

%4 koniklik açılı 30 numara kanal aleti ile çalışma uzunluğunda 

şekillendirme yapılmıştır. 

Bu sistemde kanal aletleri Nouvag elektrikli motorda 400 rpm’de kullanılmıştır 

(Şekil 3-11). 

 

 ġekil 3-11: Nouvag elektrikli motor 

. 

3.2.5. Kök Kanallarının Yıkanması  

Şekillendirme işlemi sırasında her kanal aleti değişiminde, kök kanallarına 

uygulanan Glyde ve  % 2,5 NaOCl solüsyonunun yanı sıra; şekillendirme  işleminin 

bitimini takiben son yıkama amacıyla kök kanalları, 10 ml %17 EDTA (Şekil 3-12) ve 

10 ml %5,25 NaOCl solüsyonu (88) ile 3 dakikalık süreler  ile yıkanmıştır. Daha sonra 

kök kanallarına 10 ml distile su uygulanmıştır (Şekil 3-12).  
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  ġekil 3-12: %17 EDTA solüsyonu 

 

3.2.6. Kök Kanallarının Doldurulması 

Kök kanalları son yıkamayı takiben paper pointler ile kurutulmuştur. Grup 1 ve 

Grup 2’de, standart %2 koniklik açılı, 30 numara paper pointler kullanılmıştır. Grup 3, 

Grup 4 ve Grup 5’te ProTaper’ın 30 numara paper pointleri, Grup 6, Grup 7 ve Grup 

8’de ise, 30 numara %4 koniklik açılı paper pointler kullanılmıştır (Şekil 3-13, Şekil 3-

14). 

 

ġekil 3-13: %2 ve %4 koniklik açılı paper pointler 

 

 

ġekil 3-14: ProTaper Universal paper point 
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Bütün deney gruplarında güta-perka konları ile birlikte gümüş içermeyen AH26 

sealer kullanılmıştır (Şekil 3-15). Kesitlerden alınacak fotoğrafların ölçümlerinde, güta-

perka/sealer sınırlarının net olarak ayrımının yapılabilmesi için sealer karıştırıldıktan 

sonra bu karışıma bir miktar siyah karbon tozu eklenmiştir (83). 

 

 ġekil 3-15: AH26 sealer 

Bu şekilde hazırlanan AH26 sealer, 0,6 ml’lik şırınga ile 0,05 ml’lik ölçüm  

miktarında (Şekil 3-16) kanal ağzına yerleştirilmiş ve 25 mm’lik 2 numara lentülo 

yardımıyla, 1500 rpm hızda ileri-geri 6 hareketle kök kanalına uygulanmıştır (83). 

 

 

 ġekil 3-16: 0,6 ml’lik Ģırıngayla miktarı ayarlanmıĢ 0,05 ml’lik AH26 sealerı 

 

Deney gruplarından, 1., 3. ve 6. Gruplar lateral kondensasyon yöntemi, 4. ve 7. 

Gruplar sistemlerin kendilerine ait geniş açılı güta-perka konları, 2., 5. ve 8. Gruplar ise 

termoplastik kor sistemleri uygulanarak doldurulmuşlardır.  
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3.2.6.1. Lateral Kondensasyon Yöntemi ile Doldurulan Gruplar (Grup 1, Grup 3 

ve Grup 6) 

 30 numara güta-perka master kon kabul edilmiştir (Şekil 3-17). Master 

konun dişin üzerinde kayıtlı olan çalışma uzunluğuna ulaşması ve tug-back 

hissi kontrol edilmiştir. Bu geri basınç hissi algılanamıyorsa veya güta-perka 

kök ucundan çıkıyorsa konun uç kısmından kesilerek çalışma uzunluğuna 

uyumlanmıştır. Master konun çalışma uzunluğundan kısa kaldığı durumlarda 

şekillendirme işlemi tekrarlanmıştır. Çalışma uzunluğu bir presel yardımıyla 

master kon üzerinde işaretlenmiştir. 

 

ġekil 3-17: ISO standartında 20, 25 ve 30 numara güta-perkalar 

 

 Çalışma uzunluğunun 1-2 mm gerisine kadar gidebilen bir spreader 

seçilmiştir. 

 Master kon sealer’a bulanarak kök kanalına yerleştirilmiştir. 

 Spreader kök kanalına yerleştirilmiş, kondensasyon işleminden sonra 

döndürülerek geri çekilmiş ve oluşan boşluğa yardımcı konlar sealer’a 

bulanarak aynı şekilde yerleştirilmiştir. Kondensasyon işleminin tek 

yöne doğru olmasına dikkat edilmiştir. 

 Spreader kök kanalının kuronal 1/3’ünün ilerisine ulaşamadığı zaman 

doldurma işlemi tamamlanmış kabul edilmiştir.  

 Güta-perka konları kanal ağzı seviyesinde Gutta Cut ile kesilmiş (Şekil 

3-18) ve bir plugger yardımıyla vertikal olarak kondanse edilmiştir.  
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 ġekil 3-18: Gutta Cut cihazı 

 

3.2.6.2. Tek Kon Yöntemi ile Doldurulan Gruplar (Grup 4 ve Grup 7)   

Grup 4’te ProTaper Sisteminin 30 numara geniş koniklik açılı güta-perkası 

kullanılırken (Şekil 3-19), Grup 7’de HERO Shaper, MM güta-perka serisinin %4 

koniklik açılı 30 numara güta-perkası kullanılmıştır (Şekil 3-20)  .  

 

 

  ġekil 3-19: F3 ProTaper güta-perka 

 

 

  ġekil 3-20: 30 numara MM güta-perka 
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 Her iki grupta da seçilen güta-perka kök kanalında çalışma uzunluğunda 

denenmiş ve presel ile çalışma uzunluğu işaretlenmiştir. 

 Her iki grupta da seçilen güta-perka sealera bulanarak kök kanalına 

yerleştirilmiş ve kanal ağzı seviyesinde Gutta Cut ile kesilmiştir. 

 

3.2.6.3. Termoplastik Kor Sistemleri ile Doldurulan Gruplar (Grup 2, Grup 5 ve 

Grup 8)   

Grup 2’de Thermafil (Şekil 3-21), Grup 5’te ProTaper Obturatör (Şekil 3-22), 

Grup 8’de ise HEROfill (Şekil 3-23) sistemleri kullanılarak kök kanalları 

doldurulmuştur. 

 

 

  ġekil 3-21: 30 numara Thermafil obturatör 

 

 

  ġekil 3-22: F3 ProTaper Obturatör 
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  ġekil 3-23: 30 numara HEROfill 

 

Her üç grupta da, şekillendirme sonucu ulaşılan apikal genişlik ile uyumlu 30 

numara obturatörler kullanılmıştır. 

 Her diş için kaydedilen çalışma uzunluğu lastik rondel ile obturatör 

üzerinde işaretlenmiş ve obturatör fırındaki haznesine yerleştirilmiştir. 

 Uygun sıcaklığa ulaşıldığında, obturatör fırından alınıp 10 saniye 

içerisinde kök kanalına yerleştirilmiştir. Bu sırada obturatörün 

çevrilmeden, bükülmeden yerleştirilmesine özen gösterilmiştir.  

 Obturatör kanal ağzı seviyesinden kesilmeden önce 2-4 dakika süreyle 

güta-perkanın soğuması beklenmiş ve bir rond frez yardımıyla fazlalık 

kısım uzaklaştırılmıştır.  

 

Kök kanallarının doldurulmasını takiben radyografileri alınmış ve tüm deney 

gruplarındaki dişlerin giriş kaviteleri cam ionomer dolgu maddesiyle kapatılmıştır (Şekil 3-

24). 

 

ġekil 3-24: Cam ionomer dolgu maddesi 
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Daha sonra sealer’ın uygun sertliğe ulaşması için dişler etüvde 37°C, %100 

nemli ortamda 1 hafta süreyle bekletilmişlerdir.  

3.2.7. DiĢlerin Akrilik Ġçine Gömülmesi 

Her bir deney grubunda yer alan 20 adet diş, uzun eksenleri yer düzlemine dik 

ve birbirlerine paralel olacak şekilde 5’erli gruplar halinde plastik kalıpların içine şeffaf 

akrilik kullanılarak gömülmüş ve böylece toplam 32 adet akrilik blok elde edilmiştir. 

Akrilik bloklama işlemi sırasında dişlerin kök uçlarının plastik kalıbın alt yüzeyine 

temas etmesine dikkat edilmiştir (Şekil 3-25).  

 

 

ġekil 3-25: Her deney grubundan akrilik blok  örnekleri 

 

3.2.8. Akrilik Bloklardan Yatay Kesitlerin Hazırlanması 

Kesit alma işlemleri, ISOMET hassas kesim cihazı ile su soğutması altında,    

0,3 mm kalınlığında elmas bıçak kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Kök kanalının uzun 

eksenine dik yönde alınan kesitler, akrilik bloğun en alt kısmında konumlanmış olan 

anatomik apeksten itibaren 1, 3, 5, 7, 9, 11 ve 13. mm’den alınmıştır (Şekil 3-26).  
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 ġekil 3-26: ISOMET cihazı ile hassas kesim iĢlemi 

 

Kesim işlemi sırasında ilk kesit 1. mm’den alınmış, 0,3 mm’lik bıçak kalınlığı 

nedeniyle oluşan kayıp dikkate alınarak, 2. kesit bunun 1,7 mm ilerisinden alınmış ve 

her kesitte bu işlem tekrarlanmıştır.  

Bu şekilde, her bir dişten 7 adet olmak üzere toplam 1120 adet yatay diş kesiti 

elde edilmiştir. 

Kesitlerin üst yüzeyleri ince grenli su zımparası ile zımparalanıp, küçük bir fırça 

yardımıyla temizlenmiştir. 

 

3.2.9. Kesitlerin Ġncelenmesi ve Değerlendirilmesi  

Her bir kesitin kuronal yüzeyi, Leica MZ75 Mikroskop kullanılarak, 3,2 optik 

taşıyıcıyla, 48X büyütmede, 102,81 ekran büyütmesi altında incelenmiştir (Şekil 3-27).  

 

 

 ġekil 3-27: Leica MZ75 Mikroskop ile örnek kesitin incelenme ve  fotoğraflanma iĢlemi 
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Leica QWin Görüntüleme Programı ile görüntüler ekrana taşınmıştır. Bu 

görüntüler TIFF formatında kaydedilmiştir (2, 20, 22, 43, 83).  

 

 

 ġekil 3-28: Leica QWin Görüntüleme Programında kaydedilme iĢlemi 

 

Tüm deney gruplarından elde edilen toplam 1120 adet fotoğraf bilgisayara 

aktarılmıştır (Şekil 3-29). 
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G
ru

p
 Kesit 

1 mm 3 mm 5 mm 7 mm 9 mm 11 mm 13 mm 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

ġekil 3-29: Her deney grubundan seçilen birer örnekte 7’Ģer adet kesitten elde edilen 

görüntüler 
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Fotoğraflarda belirlenen birtakım hatalı kesitler (apikal bölgeden elde edilen 

bazı kesitlerde dolgu materyalinin kanal yuvasından ayrılması, kesim sırasındaki 

distorsiyondan dolayı güta-perka ile sealer oranı ölçümlerinin sağlıklı yapılamaması, 

akrilde derin çatlaklar oluşması gibi) değerlendirme dışı bırakılmıştır (33).  

Bilgisayara aktarılan görüntüler üzerinden alan ölçümleri, AdobePhotoshop 7.0 

programı kullanılarak piksel hesaplaması yöntemiyle yapılmıştır (15, 33) (Şekil 3-30). 

Kök kanalındaki güta-perka, sealer ve boşluk miktarları piksel cinsinden hesaplanmıştır. 

Bu üç verinin toplamı, o kesit seviyesinde gözlenen kanalın toplam alanı olarak kabul 

edilmiştir. Daha sonra güta-perka materyalinin bu üç veri toplamına bölünmesi ile güta-

perka ile kaplı alan oranı ve yüzdesi hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar yapılırken 

termoplastik yöntemlerdeki plastik kor kısmın alanı da güta-perka alanı olarak 

değerlendirilmiştir.  

Elde edilen veriler kaydedilerek istatistiksel analizi yapılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ġekil 3-30: AdobePhotoshop 7.0 programında piksel ölçüm iĢlemi 
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3.2.10. Ġstatistiksel Değerlendirme 

Çalışmada elde edilen bulguların değerlendirilmesinde, istatistiksel analizler için 

NCSS 2007&PASS 2008 Statistical Software programı kullanılmıştır. Çalışma verileri 

değerlendirilirken; niceliksel verilerin karşılaştırılmasında, parametrelerin gruplar arası 

karşılaştırmalarında one-way ANOVA testi ve farklılığa neden olan grubun tespitinde 

Tukey HDS testi kullanılmıştır.  Parametrelerin iki grup arası karşılaştırmalarında 

Student’s t-test kullanılmıştır. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0,05 

düzeyinde değerlendirilmiştir. 
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4. BULGULAR 

Deney gruplarının her birinde yer alan 20’şer adet dişten elde edilen 7’şer adet 

kesitte, her bir kesit düzeyinde güta-perka kaplı alan yüzdelerinin ortalama ve standart 

sapma (SD) değerleri Tablo 4-1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 4-1: Deney gruplarının her bir kesit düzeyinde güta-perka kaplı alan yüzdesi  

ortalamaları ve standart sapma değerleri  

 

Grup
¤ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

K
e

si
t 

Ort±SD Ort±SD Ort±SD Ort±SD Ort±SD Ort±SD Ort±SD Ort±SD 

1 72,14±17,05 83,30±21,76 83,15±13,13 81,15±19,79 69,75±21,74 71,66±24,56 74,31±25,03 38,96±20,97 

2 78,92±15,87 88,34±23,0 67,55±16,09 78,81±15,53 93,34±11,36 75,67±14,97 86,36±13,29 70,16±27,67 

3 81,14±13,35 97,71±2,82 71,44±12,74 68,67±17,78 93,72±7,67 72,28±13,63 79,68±17,36 93,39±8,03 

4 82,87±10,61 97,37±1,95 81,89±11,19 64,82±16,63 95,29±4,70 68,97±12,86 79,08±15,21 93,99±8,93 

5 85,76±7,47 97,78±1,98 83,79±8,35 62,21±17,25 94,26±4,73 74,11±13,86 65,40±22,40 93,51±6,28 

6 78,30±10,65 97,39±2,87 79,18±15,48 64,32±17,80 93,14±6,11 81,25±11,26 58,16±26,39 91,52±8,35 

7 72,19±16,46 96,17±4,38 67,95±21,58 54,17±18,34 92,13±9,41 79,19±14,53 47,08±23,02 82,29±19,35 

¤ Grup 1- el+lat. kond., Grup 2- el+Thermafil  

  Grup 3- PT+ lat. kond., Grup 4- PT+tek kon., Grup 5- PT+PT Obt. 

  Grup 6- HS+ lat. kond., Grup 7- HS+ tek kon, Grup 8- HS+Hfill 

 

Deney gruplarından, apikal 1., 3. ve 5. mm’den alınan kesitler apikal bölge,      

7. ve 9. mm’den alınan kesitler orta bölge, 11. ve 13. mm’den alınan kesitler ise kuronal 

bölge olarak değerlendirilmiştir. Tüm grupların apikal, orta ve kuronal bölgelerdeki 

güta-perka ile kaplı alan yüzdelerinin ortalamaları Tablo 4-2 ve Şekil 4-1’de 

gösterilmiştir. 
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Tablo 4-2: Deney gruplarının apikal, orta ve kuronal bölge güta-perka kaplı alan 

yüzdesi ortalamaları  

 

Deney Grupları ¤ 

Apikal Orta Kuronal 

Ort±SD Ort±SD Ort±SD 

Grup 1 77,32±11,86 84,31±8,28 75,24±12,28 

Grup 2 89,22±12,10 97,57±1,66 96,78±3,35 

Grup 3 73,59±9,00 82,83±8,41 73,56±15,75 

Grup 4 76,24±14,90 63,51±16,44 59,24±17,43 

Grup 5 88,23±8,12 94,78±4,40 92,63±6,96 

Grup 6 72,97±11,00 71,53±11,45 80,21±11,80 

Grup 7 80,43±13,22 72,23±15,75 52,62±23,28 

Grup 8 84,14±13,70 93,78±7,23 86,90±12,23 

¤ Grup 1- el+lat. kond., Grup 2- el+Thermafil  

 Grup 3- PT+ lat. kond., Grup 4- PT+tek kon., Grup 5- PT+PT Obt. 

 Grup 6- HS+ lat. kond., Grup 7- HS+ tek kon, Grup 8- HS+Hfill 
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ġekil 4-1: Deney grupların apikal, orta ve kuronal bölgelerinde güta-perka oranlarının 

dağılımı 

 

Deney gruplarının 7 kesitteki toplam güta-perka kaplı alan yüzdesi ortalamaları  

Şekil 4-2’de ve bu oranların istatistiksel analizinde one-way ANOVA testi verileri 

Tablo 4-3’te gösterilmiştir. 
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Tablo 4-3:  Deney gruplarında toplam 7 kesitte ortalama güta-perka oranları 

Deney Grupları ¤ 

Güta-Perka 

+
F p 

Ort±SD 

Grup 1 78,84±6,53 

29,038 0,001** 

Grup 2 94,34±4,60 

Grup 3 76,56±7,63 

Grup 4 67,39±14,20 

Grup 5 91,47±4,21 

Grup 6 74,93±7,50 

Grup 7 69,85±10,52 

Grup 8 88,03±6,64 

+ one-way ANOVA testi  ** p<0,01 

¤ Grup 1- el+lat. kond., Grup 2- el+Thermafil  

 Grup 3- PT+ lat. kond., Grup 4- PT+tek kon., Grup 5- PT+PT Obt. 

 Grup 6- HS+ lat. kond., Grup 7- HS+ tek kon, Grup 8- HS+Hfill 
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 ġekil 4-2: Deney gruplarında toplam 7 kesitte ortalama güta-perka oranlarının dağılımı 

 

Her deney  grubunda toplam 7 kesitten elde edilen güta-perka kaplı alan yüzdesi 

ortalamalarına göre, Tukey çoklu karşılaştırma testi kullanılarak deney grupları 

birbirleri ile karşılaştırıldıklarında, elde edilen istatistiksel analiz verileri Tablo 4-4’te 

gösterilmiştir. 

Grup 2’nin ortalama güta-perka oranı; Grup 1 (p:0,001; p<0,01), Grup 3 

(p:0,001; p<0,01), Grup 4 (p:0,001; p<0,01), Grup 6 (p:0,001; p<0,01) ve Grup 7’nin 

(p:0,001; p<0,01) ortalama güta-perka oranlarından istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı yüksek bulunmuştur. Grup 5’in ortalama güta-perka oranı; Grup 1 (p:0,001; 

p<0,01), Grup 3 (p:0,001; p<0,01), Grup 4 (p:0,001; p<0,01), Grup 6 (p:0,001; p<0,01) 

ve Grup 7’nin (p:0,001; p<0,01) ortalama güta-perka oranlarından istatistiksel olarak 

ileri düzeyde anlamlı yüksek bulunmuştur. Grup 8’in ortalama güta-perka oranı; Grup 1 

(p:0,014; p<0,05), Grup 3 (p:0,001; p<0,01), Grup 4 (p:0,001; p<0,01), Grup 6 (p:0,001; 

p<0,01) ve Grup 7’nin (p:0,001; p<0,01) ortalama güta-perka oranlarından istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı yüksek bulunmuştur. Grup 1’in ortalama güta-perka oranı; 

Grup 4 (p:0,001; p<0,01) ve Grup 7’nin (p:0,018; p<0,05) ortalama güta-perka 

oranlarından istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur. Grup 3’ün ortalama güta-

perka oranı; Grup 4’ten (p:0,014; p<0,05) istatistiksel olarak anlamlı yüksek 

bulunmuştur. Diğer grupların ortalama güta-perka oranları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 4-4). 
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Tablo 4-4: Güta-perka değerleri için Tukey çoklu karĢılaĢtırma testi  

Deney Grupları ¤ 

Tukey Testi 

p 

Grup 1 / Grup 2 0,001** 

Grup 1 / Grup 3 0,989 

Grup 1 / Grup 4 0,001** 

Grup 1 / Grup 5 0,001** 

Grup 1 / Grup 6 0,814 

Grup 1 /  Grup 7 0,018* 

Grup 1 / Grup 8 0,014* 

Grup 2 /  Grup 3 0,001** 

Grup 2 / Grup 4 0,001** 

Grup 2 / Grup 5 0,958 

Grup 2 / Grup 6 0,001** 

Grup 2 / Grup 7 0,001** 

Grup 2 / Grup 8 0,249 

Grup 3 / Grup 4 0,014* 

Grup 3 / Grup 5 0,001** 

Grup 3 / Grup 6 0,999 

Grup 3 / Grup 7 0,182 

Grup 3 / Grup 8 0,001** 

Grup 4 / Grup 5 0,001** 

Grup 4 / Grup 6 0,087 

Grup 4 / Grup 7 0,982 

Grup 4 / Grup 8 0,001** 

Grup 5 / Grup 6 0,001** 

Grup 5 / Grup 7 0,001** 

Grup 5 / Grup 8 0,895 

Grup 6 / Grup 7 0,532 

Grup 6 / Grup 8 0,001** 

Grup 7 / Grup 8 0,001** 

** p<0.01 

¤ Grup 1- el+lat. kond., Grup 2- el+Thermafil  

 Grup 3- PT+ lat. kond., Grup 4- PT+tek kon., Grup 5- PT+PT Obt. 

 Grup 6- HS+ lat. kond., Grup 7- HS+ tek kon, Grup 8- HS+Hfill 
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4.1. Modifiye Step-Down Yöntemi ile El Aletleri Kullanılarak ġekillendirilen 

Grupların KarĢılaĢtırılması (Grup 1 ve Grup 2) 

Modifiye step-down yöntemi ile el aletleri kullanılarak şekillendirilen gruplardan, 

lateral kondensasyon yöntemi ile doldurulan Grup 1 (Şekil 4-3, 4-4, 4-5) ve Thermafil 

sistemi ile doldurulan Grup 2’nin (Şekil 4-6, 4-7, 4-8) apikal, orta ve kuronal bölgelere 

göre güta-perka kaplı alan yüzdesi açısından karşılaştırılması Tablo 4-5 ve Şekil 4-9’da 

gösterilmiştir. 
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ġekil 4-3: Grup 1- Apikal bölgeden (1 mm) alınan fotoğraf 

 

ġekil 4-4: Grup 1-  Orta bölgeden (9 mm) alınan fotoğraf 

 

 

ġekil 4-5: Grup 1-  Kuronal bölgeden (13 mm) alınan fotoğraf 
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ġekil 4-6: Grup 2- Apikal bölgeden (1 mm) alınan fotoğraf 

 

 

ġekil 4-7: Grup 2- Orta bölgeden (7 mm) alınan fotoğraf 

 

 

ġekil 4-8: Grup 2- Kuronal bölgeden (13 mm) alınan fotoğraf 
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Tablo 4-5: Grup 1 ve Grup 2’nin apikal, orta ve kuronal bölge güta-perka oranlarının 

karĢılaĢtırılması 

 

Grup 1¤  Grup 2¤¤ 

+
t p 

Ort±SD Ort±SD 

Apikal 77,32±11,86 89,22±12,10 -3,102 0,004** 

Orta 84,31±8,28 97,57±1,66 -7,020 0,001** 

Kuronal 75,24±12,28 96,78±3,35 -7,563 0,001** 

+ Student’s t-test  ** p<0.01 

¤ Grup 1- el+lat. kond. ¤¤ Grup 2- el+Thermafil  

 

Grup 2’de apikal bölgedeki güta-perka oranı, Grup 1’dekine kıyasla istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı yüksek bulunmuştur (p<0,01) (Tablo 4-5). 

Grup 2’de orta bölgedeki güta-perka oranı, Grup 1’dekine kıyasla istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı yüksek bulunmuştur (p<0,01) (Tablo 4-5). 

Grup 2’de kuronal bölgedeki güta-perka oranı, Grup 1’dekine kıyasla 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksek bulunmuştur (p<0,01) (Tablo 4-5). 
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ġekil 4-9: Grup 1 ve Grup 2’nin apikal, orta ve kuronal bölge güta-perka oranlarının 

dağılımı 

 

4.2. ProTaper Sistemi Kullanılarak ġekillendirilen Grupların KarĢılaĢtırılması 

(Grup 3, Grup 4  ve Grup 5) 

ProTaper sistemi kullanılarak şekillendirilen, lateral kondensasyon yöntemi ile 

doldurulan Grup 3 (Şekil 4-10, 4-11, 4-12) , tek kon yöntemi ile doldurulan Grup 4 

(Şekil 4-13, 4-14, 4-15)  ve ProTaper Obturatör ile doldurulan Grup 5’in (Şekil 4-16, 4-

17, 4-18) apikal, orta ve kuronal bölgede güta-perka kaplı alan yüzdelerinin 

karşılaştırılmaları Tablo 4-6 ve Şekil 4-19’da gösterilmiştir. 
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ġekil 4-10: Grup 3- Apikal bölgeden (3 mm) alınan fotoğraf 

 

 

ġekil 4-11: Grup 3- Orta bölgeden (7 mm) alınan fotoğraf 

 

 

ġekil 4-12: Grup 3- Kuronal bölgeden (13 mm) alınan fotoğraf 
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ġekil 4-13: Grup 4- Apikal bölgeden (3 mm) alınan fotoğraf 

 

 

ġekil 4-14: Grup 4- Orta bölgeden (9 mm) alınan fotoğraf 

 

 

ġekil 4-15: Grup 4- Kuronal bölgeden (13 mm) alınan fotoğraf 
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ġekil 4-16: Grup 5- Apikal bölgeden (3 mm) alınan fotoğraf 

 

 

ġekil 4-17: Grup 5- Orta bölgeden (9 mm) alınan fotoğraf 

 

 

ġekil 4-18: Grup 5- Kuronal bölgeden (13 mm) alınan fotoğraf 
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Tablo 4-6: Grup 3, Grup 4 ve Grup 5’in apikal, orta ve kuronal bölge güta-perka 

oranlarının karĢılaĢtırılması 

 

Grup 3¤ Grup 4¤¤ Grup 5¤¤¤ 

F p 

Ort±SD Ort±SD Ort±SD 

Apikal 73,59±9,00 76,24±14,90 88,23±8,12 9,894 0,001** 

Orta 82,83±8,41 63,51±16,44 94,78±4,40 1,407 0,001** 

Kuronal 73,56±15,75 59,24±17,43 92,63±6,96 8,046 0,001** 

+ one-way ANOVA  Test  ** p<0,01 

¤ Grup 3- PT+ lat. kond.  ¤¤ Grup 4- PT+tek kon  ¤¤¤ Grup 5- PT+PT Obt. 
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 ġekil 4-19: Grup 3, Grup 4 ve Grup 5’in apikal, orta ve kuronal bölge güta-perka 

oranlarının dağılımı 
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Grup 3, Grup 4 ve Grup 5’in apikal güta-perka ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0,01). Grup 5’in apikal güta-

perka ortalaması Grup 3 (p:0,001; p<0,01) ve Grup 4’ten (p:0,003; p<0,01) ileri 

düzeyde anlamlı yüksek bulunmuştur. Grup 3 ve Grup 4’ün apikal güta-perka oranları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p:0,732; p>0,05) (Tablo 4-

7). 

Grup 3, Grup 4 ve Grup 5’in orta güta-perka ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0,01). Grup 5’in orta güta-perka 

ortalaması Grup 3  (p:0,003; p<0,01) ve Grup 4’ten (p:0,001; p<0,01) ileri düzeyde 

anlamlı yüksek bulunmuştur. Grup 3’ün orta güta-perka oranı, Grup 4’ten istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı yüksek bulunmuştur (p:0,001; p<0,01) (Tablo 4-7). 

Grup 3, Grup 4 ve Grup 5’in kuronal güta-perka ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0,01). Grup 5’in 

kuronal güta-perka ortalaması Grup 3  (p:0,001; p<0,01) ve Grup 4’ten (p:0,001; 

p<0,01) ileri düzeyde anlamlı yüksek bulunmuştur. Grup 3’ün kuronal güta-perka oranı, 

Grup 4’ten istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksek bulunmuştur (p:0,006; 

p<0,01) (Tablo 4-7). 

 

Tablo 4-7: Apikal, orta, kuronal bölge güta-perka değerleri için Tukey çoklu karĢılaĢtırma 

testi 

Deney Grupları ¤ 

Apikal Orta Kuronal 

p p p 

Grup 3 / Grup 4 0,732 0,001** 0,006** 

Grup 3 / Grup 5 0,001** 0,003** 0,001** 

Grup 4 / Grup 5 0,003** 0,001** 0,001** 

** p<0,01 

¤ Grup 3- PT+ lat. kond., Grup 4- PT+tek kon., Grup 5- PT+PT Obt. 
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4.3. HERO Shaper Sistemi Kullanılarak ġekillendirilen Grupların 

KarĢılaĢtırılması (Grup 6, Grup 7 ve Grup 8)  

HERO Shaper sistemi kullanılarak şekillendirilen gruplarda, lateral kondensasyon 

yöntemi ile doldurulan Grup 6 (Şekil 4-20, 4-21, 4-22), tek kon yöntemi ile doldurulan 

Grup 7 (Şekil 4-23, 4-24, 4-25)  ve HEROfill yöntemi ile doldurulan Grup 8’in (Şekil 4-

26, 4-27, 4-28) apikal, orta ve kuronal bölgede güta-perka kaplı alan yüzdelerinin 

karşılaştırılmaları Tablo 4-8 ve Şekil 4-29’da gösterilmiştir. 
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ġekil 4-20: Grup 6- Apikal bölgeden (3 mm) alınan fotoğraf 

 

 

ġekil 4-21: Grup 6- Orta bölgeden (9 mm) alınan fotoğraf 

 

 

ġekil 4-22: Grup 6- Kuronal bölgeden (13 mm) alınan fotoğraf 
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ġekil 4-23: Grup 7- Apikal bölgeden (3 mm) alınan fotoğraf 

 

 

ġekil 4-24: Grup 7- Orta bölgeden (9 mm) alınan fotoğraf 

 

 

ġekil 4-25: Grup 7- Kuronal bölgeden (13 mm) alınan fotoğraf 
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ġekil 4-26: Grup 8- Apikal bölgeden (5 mm) alınan fotoğraf 

 

 

ġekil 4-27: Grup 8- Orta bölgeden (7 mm) alınan fotoğraf 

 

 

ġekil 4-28: Grup 8- Kuronal bölgeden (13 mm) alınan fotoğraf 
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Tablo 4-8: Grup 6, Grup 7 ve Grup 8’in apikal, orta ve kuronal bölge güta-perka 

oranlarının karĢılaĢtırılması 

 

Grup 6¤ Grup 7¤¤ Grup 8¤¤¤ 

+
F p 

Ort±SD Ort±SD Ort±SD 

Apikal 72,97±11,00 80,43±13,22 84,14±13,70 3,608 0,034* 

Orta 71,53±11,45 72,23±15,75 93,78±7,23 22,220 0,001** 

Kuronal 80,21±11,80 52,62±23,28 86,90±12,23 23,843 0,001** 

+ one-way ANOVA testi   ** p<0.01 

¤ Grup 6- HS+ lat. kond.   ¤¤ Grup 7- HS+ tek kon   ¤¤¤ Grup 8- HS+Hfill 
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ġekil 4-29: Grup 6, Grup 7 ve Grup 8’in apikal, orta ve kuronal bölge güta-perka 

oranlarının dağılımı 
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 Grup 6, Grup 7 ve Grup 8’in apikal güta-perka ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Grup 6’nın apikal güta-perka 

ortalaması Grup 8’den anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur (p:0,032; p<0,05). Grup 

7’nin apikal güta-perka ortalaması ile Grup 6 (p:0,166; p>0,05) ve Grup 8’in (p:0,659; 

p>0,05) apikal güta-perka oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (Tablo 4-9). 

Grup 6, Grup 7 ve Grup 8’in orta güta-perka ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0,01). Grup 8’in orta güta-perka 

ortalaması Grup 6  (p:0,001; p<0,01) ve Grup 7’den (p:0,001; p<0,01) ileri düzeyde 

anlamlı yüksek bulunmuştur. Grup 6 ve Grup 7’nin orta güta-perka oranları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p:0,981; p>0,05) (Tablo 4-9). 

Grup 6, Grup 7 ve Grup 8’in kuronal güta-perka ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0,01). Grup 7’nin 

kuronal güta-perka ortalaması Grup 6  (p:0,001; p<0,01) ve Grup 8’den (p:0,001; 

p<0,01) ileri düzeyde anlamlı düşük bulunmuştur. Grup 6 ve Grup 8’nin kuronal güta-

perka oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(p:0,418; p>0,05) (Tablo 4-9). 

 

Tablo 4-9: Apikal, orta, kuronal bölge güta-perka değerleri için Tukey çoklu 

karĢılaĢtırma testi 

Deney Grupları ¤ 

Apikal Orta Kuronal 

p p p 

Grup 6 / Grup 7 0,166 0,981 0,001** 

Grup 6 / Grup 8 0,032* 0,001** 0,418 

Grup 7 / Grup 8 0,659 0,001** 0,001** 

* p<0,05   ** p<0,01 

¤ Grup 6- HS+ lat. kond., Grup 7- HS+ tek kon, Grup 8- HS+Hfill 
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4.4. Lateral Kondensasyon Yöntemi ile Doldurulan Grupların KarĢılaĢtırılması  

(Grup 1, Grup 3 ve Grup 6) 

Lateral kondensasyon yöntemi ile doldurulan gruplardan, el aletleri kullanılarak 

şekillendirilen Grup 1 (Şekil 4-30, 4-31, 4-32), ProTaper sistemi kulanılarak 

şekillendirilen Grup 3 (Şekil 4-33, 4-34, 4-35)  ve HERO Shaper sistemi kullanılarak 

şekillendirilen Grup 6’nın (Şekil 4-36, 4-37, 4-38)  apikal, orta ve kuronal bölgede güta-

perka kaplı alan yüzdelerinin karşılaştırılmaları Tablo 4-10 ve Şekil 4-39’da 

gösterilmiştir. 
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ġekil 4-30: Grup 1- Apikal bölgeden (1 mm) alınan fotoğraf 

 

 

ġekil 4-31: Grup 1- Orta bölgeden (7 mm) alınan fotoğraf 

 

 

ġekil 4-32: Grup 1- Kuronal bölgeden (11 mm) alınan fotoğraf 
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ġekil 4-33: Grup 3- Apikal bölgeden (3 mm) alınan fotoğraf 

 

 

ġekil 4-34: Grup 3- Orta bölgeden (7 mm) alınan fotoğraf 

 

 

ġekil 4-35: Grup 3- Kuronal bölgeden (13 mm) alınan fotoğraf 
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ġekil 4-36: Grup 6- Apikal bölgeden (3 mm) alınan fotoğraf 

 

 

ġekil 4-37: Grup 6- Orta bölgeden (9 mm) alınan fotoğraf 

 

 

ġekil 4-38: Grup 6- Kuronal bölgeden (13 mm) alınan fotoğraf 
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Tablo 4-10: Grup 1, Grup 3 ve Grup 6’nın apikal, orta ve kuronal bölge güta-perka 

oranlarının karĢılaĢtırılması 

 

Grup 1¤ Grup 3¤¤ Grup 6¤¤¤ 

+
F p 

Ort±SD Ort±SD Ort±SD 

Apikal 77,32±11,86 73,59±9,00 72,97±11,00 0,958 0,390 

Orta 84,31±8,28 82,83±8,41 71,53±11,45 10,844 0,001** 

Kuronal 75,24±12,28 73,56±15,75 80,21±11,80 1,335 0,271 

+ one-way ANOVA testi   ** p<0.01 

¤ Grup 1- el+lat. kond.  ¤¤ Grup 3- PT+ lat. kond.  ¤¤¤ Grup 6- HS+ lat. kond. 
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ġekil 4-39: Grup 1, Grup 3 ve Grup 6’nın apikal, orta ve kuronal bölge güta-perka 

oranlarının dağılımı 
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Grup 1, Grup 3 ve Grup 6’nın apikal güta-perka ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4-11). 

Grup 1, Grup 3 ve Grup 6’nın orta güta-perka ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0,01). Grup 6’nın orta güta-

perka ortalaması Grup 1 (p:0,001; p<0,01) ve Grup 3’ten (p:0,001; p<0,01) ileri 

düzeyde anlamlı düşük bulunmuştur. Grup 1 ve Grup 3’ün orta güta-perka oranları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p:0,875; p>0,05) 

(Tablo 4-11). 

Grup 1, Grup 3 ve Grup 6’nın kuronal güta-perka ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4-11). 

 

 

Tablo 4-11: Apikal, orta, kuronal bölge güta-perka değerleri için Tukey çoklu 

karĢılaĢtırma testi 

Deney Grupları ¤ 

Apikal Orta Kuronal 

p p p 

Grup 1 / Grup 3 0,515 0,875 0,917 

Grup 1 / Grup 6 0,417 0,001** 0,473 

Grup 3 / Grup 6 0,982 0,001** 0,266 

** p<0.01 

¤ Grup 1- el+lat. kond., Grup 3- PT+ lat. kond., Grup 6- HS+ lat. kond. 
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4.5. Tek Kon Yöntemi ile Doldurulan Grupların KarĢılaĢtırılması (Grup 4 ve  

Grup 7)  

Tek kon yöntemi ile doldurulan gruplardan, ProTaper sistemi kulanılarak 

şekillendirilen Grup 4 (Şekil 4-40, 4-41, 4-42)  ve HERO Shaper sistemi kullanılarak 

şekillendirilen Grup 7’nin (Şekil 4-43, 4-44, 4-45) apikal, orta ve kuronal bölgede güta-

perka kaplı alan yüzdelerinin karşılaştırılmaları Tablo 4-12 ve Şekil 4-46’da 

gösterilmiştir. 
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ġekil 4-40: Grup 4- Apikal bölgeden (3 mm) alınan fotoğraf 

 

 

ġekil 4-41: Grup 4- Orta bölgeden (9 mm) alınan fotoğraf 

 

 

ġekil 4-42: Grup 4- Kuronal bölgeden (11 mm) alınan fotoğraf 
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ġekil 4-43: Grup 7- Apikal bölgeden (3 mm) alınan fotoğraf 

 

 

ġekil 4-44: Grup 7- Orta bölgeden (9 mm) alınan fotoğraf 

 

 

ġekil 4-45: Grup 7- Kuronal bölgeden (11 mm) alınan fotoğraf 
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Tablo 4-12: Grup 4 ve Grup 7’nin apikal, orta ve kuronal bölge güta-perka oranlarının 

karĢılaĢtırılması 

 

Grup 4 ¤  Grup 7 ¤ ¤ 

+
t p 

Ort±SD Ort±SD 

Apikal 76,24±14,90 80,43±13,22 -0,941 0,352 

Orta 63,51±16,44 72,23±15,75 -1,713 0,095 

Kuronal 59,24±17,43 52,62±23,28 1,019 0,315 

+ Student’s t-test 

¤ Grup 4- PT+tek kon ¤ ¤ Grup 7- HS+ tek kon 

  

Grup 4 ve Grup 7’nin apikal güta-perka oranları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4-12). 

Grup 4 ve Grup 7’nin orta güta-perka oranları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4-12) . 

Grup 4 ve Grup 7’nin kuronal güta-perka oranları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4-12). 
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ġekil 4-46: Grup 4 ve Grup 7’nin apikal, orta ve kuronal bölge güta-perka oranlarının 

dağılımı 

 

 

4.6. Termoplastik Kor Sistemleri ile Doldurulan Grupların KarĢılaĢtırılması 

(Grup 2, Grup 5 ve Grup 8)   

Termoplastik kor sistemleri ile doldurulan gruplardan, el aletleri kullanılarak 

şekillendirilen ve Thermafil sistemiyle doldurulan Grup 2 (Şekil 4-47, 4-48, 4-49), 

ProTaper sistemi kulanılarak şekillendirilen ve ProTaper Obturatörle doldurulan Grup 5 

(Şekil 4-50, 4-51, 4-52) ve HERO Shaper sistemi kullanılarak şekillendirilen ve 

HEROfill ile doldurulan Grup 8’in (Şekil 4-53, 4-54, 4-55) apikal, orta ve kuronal 

bölgede güta-perka kaplı alan yüzdelerinin karşılaştırılmaları Tablo 4-13 ve Şekil 4-

56’da gösterilmiştir. 
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ġekil 4-47: Grup 2- Apikal bölgeden (3 mm) alınan fotoğraf 

 

 

ġekil 4-48: Grup 2- Orta bölgeden (7 mm) alınan fotoğraf 

 

 

ġekil 4-49: Grup 2- Kuronal bölgeden (13 mm) alınan fotoğraf 
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ġekil 4-50: Grup 5- Apikal bölgeden (3 mm) alınan fotoğraf 

 

 

ġekil 4-51: Grup 5- Orta bölgeden (9 mm) alınan fotoğraf 

 

 

 

ġekil 4-52: Grup 5- Kuronal bölgeden (11 mm) alınan fotoğraf 
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ġekil 4-53: Grup 8- Apikal bölgeden (3 mm) alınan fotoğraf 

 

 

ġekil 4-54: Grup 8- Orta bölgeden (7 mm) alınan fotoğraf 

 

 

ġekil 4-55: Grup 8- Kuronal bölgeden (11 mm) alınan fotoğraf 
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Tablo 4-13: Grup 2, Grup 5 ve Grup 8’in apikal, orta ve kuronal bölge güta-perka 

oranlarının karĢılaĢtırılması 

 

Grup 2 ¤ Grup 5 ¤¤ Grup 8 ¤¤¤ 

+
F p 

Ort±SD Ort±SD Ort±SD 

Apikal 89,22±12,10 88,23±8,12 84,14±13,70 0,958 0,390 

Orta 97,57±1,66 94,78±4,40 93,78±7,23 3,115 0,050* 

Kuronal 96,78±3,35 92,63±6,96 86,90±12,23 7,046 0,002** 

+ one-way ANOVA testi  * p<0,05  ** p<0,01 

¤ Grup 2- el+Thermafil   ¤¤ Grup 5- PT+PT Obt. ¤¤¤ Grup 8- HS+Hfill 
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ġekil 4-56: Grup 2, Grup 5 ve Grup 8’in apikal, orta ve kuronal bölge güta-perka 

oranlarının dağılımı 

 

Grup 2, Grup 5 ve Grup 8’in apikal güta-perka ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4-14). 
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 Grup 2, Grup 5 ve Grup 8’in orta güta-perka ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Grup 8’in orta güta-perka ortalaması 

Grup 2’den anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur  (p:0,050; p<0,05). Grup 5’in orta güta-

perka ortalaması ile  Grup 2 (p:0,188; p>0,05) ve Grup 8’in (p:0,802; p>0,05) orta güta-

perka oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (Tablo 

4-14). 

Grup 2, Grup 5 ve Grup 8’in kuronal güta-perka ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0,01). Grup 8’in 

kuronal güta-perka ortalaması Grup 2’den anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur  

(p:0,001; p<0,01). Grup 5’in kuronal güta-perka ortalaması ile Grup 2 (p:0,267; p>0,05) 

ve Grup 8’in (p:0,085; p>0,05) kuronal güta-perka oranları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (Tablo 4-14). 

 

Tablo 4-14: Apikal, orta, kuronal bölge güta-perka değerleri için Tukey çoklu 

karĢılaĢtırma testi 

Deney Grupları ¤ 

Apikal Orta Kuronal 

p p p 

Grup 2 / Grup 5 0,960 0,188 0,267 

Grup 2 / Grup 8 0,391 0,050* 0,001** 

Grup 5 / Grup 8 0,534 0,802 0,085 

* p<0,05   ** p<0,01 

¤Grup2-el+Thermafil, Grup 5- PT+PT Obt., Grup 8- HS+Hfill   
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5. TARTIġMA 

Bu çalışmanın amacı, modifiye step-down yöntemi uygulanarak el aletleri ile ve 

güncel Ni-Ti döner alet sistemlerinden ProTaper ve HERO Shaper’ın kullanımıyla 

şekillendirilen kök kanallarının, çalışmalarda bir standart olarak kabul edilen lateral 

kondensasyon yöntemi ve son yıllarda her Ni-Ti döner alet sistemi için geliştirilen  

sistem ile uyumlu koniklik açısına sahip tek kon yöntemi ve termoplastik kor sistemi ile 

doldurularak, alınan kesitler üzerinde güta-perka kaplı alan yüzdesi açısından doldurma 

yöntemlerinin etkinliklerini karşılaştırmak ve aynı zamanda da şekillendirme yöntemi 

ile doldurma tekniğinin birbirleri ile olan uyumluluğunu belirlemektir. 

Kök kanallarındaki güta-perka kaplı alan yüzdesinin değerlendirildiği 

araştırmalarda; çekilmiş dişlerin düz (20, 33, 37, 85, 87) veya eğimli kök kanallarında 

(33) ya da rezin bloklardaki yapay eğimli kök kanallarında (33) çalışılmıştır. Bu 

araştırmalarda; çekilmiş üst kesiciler (20, 30), alt kesiciler (85, 87), üst ve alt kaninler 

(86), alt küçük azılar (37, 84), üst büyük azılar (43), üst 1. büyük azıların mezio-bukkal 

kanalları (33), alt büyük azıların mezio-bukkal kanalları (21), 20 yaş dişleri (2) gibi 

seçilen diş grupları da farklılık göstermektedir.  

Dummer ve ark. (25), bu tarz çalışmalarda kullanılacak dişlerde kök- kanal 

anatomik yapısının önceden belirlenmesiyle, doldurma tekniğinin etkinliğini  

değerlendirirken daha gerçekçi sonuçlar alınacağını bildirmişlerdir. 

Bu çalışmada 160 adet, yeni çekilmiş tek ve düz kanallı sürekli alt küçük azı dişi 

kullanılmıştır. Klinik koşullarda hekim endodontik tedaviye başlamadan önce ilgili 

dişin kök kanalının anatomik varyasyonları hakkında bilgi sahibi değildir. Teşhis 

radyografilerinin değerlendirilmesi sonucunda ve klinik işlemler sırasında daha ayrıntılı 

bilgiye ulaşmakla birlikte, yine de hekim görmeden çalıştığı bir kök kanalı içerisinde 

olası anatomik varyasyonlarla ilgili kesin bir kanıya varamamaktadır. Klinik koşullara 

daha uygun olacağı düşüncesiyle, bu çalışmada dişler oval, yuvarlak kanallı ya da boy 

ayrımı yapılmaksızın tesadüfi olarak gruplandırılmıştır. Bu çalışmanın amacı; sadece 

doldurma tekniğinin etkinliğini belirlemek değil; seçilen şekillendirme yöntemi ile 

uyumunu da belirleyerek, klinik kullanıma uygunluğunu değerlendirmektir. 
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Alınan yatay kesitler üzerinde kanal dolgu materyallerinin oranlarının 

değerlendirildiği çalışmalarda uygulanan şekillendirme yöntemleri ve  seçilen MAF 

numaraları farklılıklar göstermektedir. Birtakım çalışmalarda şekillendirme yöntemleri; 

balanced force tekniği ile MAF 45 numara (20), çevresel eğeleme ile MAF 40 numara 

(87), K3 sistemi ile %6 koniklik açılı MAF 35 numara (23), ProFile sistemi ile %6 

koniklik açılı MAF 35 numara (33), step-back tekniği ile MAF 60 numara (30), 

balanced force tekniği ile MAF 25 numara olacak şekilde (21) uygulanmıştır. 

Guelzow ve ark. (36) 6 farklı Ni-Ti döner alet sistemi ve el aletleri ile kök 

kanallarındaki şekillendirme etkinliğini karşılaştırdıkları çalışmalarında, standart bir 

protokol uygulayarak bütün yöntemlerde apikal şekillendirmeyi 30 numarada 

tamamlamışlardır. 

Bu çalışmada da, kök kanalları el aletleri ile modifiye step-down yöntemine göre 

veya ProTaper ya da HERO Shaper Ni-Ti döner alet sistemleri ile şekillendirilirken, 

uygulanan bütün yöntemlerde apikal şekillendirme standart 30 numarada bitirilmiştir. 

De-Deus ve ark. (20) farklı yöntemlerle doldurdukları kök kanallarının apikal 

bölgesinden aldıkları kesitlerde güta-perka ile kaplı alan yüzdesini değerlendirdikleri 

çalışmalarında; kullanılan sealer’ın hacmini standardize etmek gibi yöntemsel 

zorluklardan kaçınmak amacıyla, kök kanallarını sealer kullanmadan doldurduklarını 

bildirmişlerdir. 

Ancak, klinik uygulamalarda ideal olarak kök kanal duvarının tüm çeperinin 

sealer ile kaplı olması gerekmektedir (82). Kök kanalı sealer’ının en önemli fonksiyonu, 

güta-perka ile kanal duvarı arasındaki boşlukları ve lateral kondensasyon yönteminin 

uygulandığı durumlarda da güta-perka konlarının birbirleri arasındaki boşlukları 

doldurmaktır. Ayrıca, sealer varlığı güta-perka konları yerleştirilirken lubrikant olarak 

görev yaparak konun kök kanalı içindeki hareketini kolaylaştırır ve kompaksiyon 

sırasında konların yerleşiminin korunmasına yardımcı olur (45, 82). Sealer 

kullanılmadan doldurulan kök kanallarının, sealer uygulananlara kıyasla, anlamlı olarak 

daha fazla sızıntı gösterdikleri bildirilmiştir (82). 

Bu çalışmada, klinik koşullara uyum sağlamak amacıyla sealer kullanılmıştır. 

Doldurma işleminin başlangıcında kök kanalına uygulanan sealer miktarı 0,05 ml’lik bir 

hacimde standardize edilmiştir (83). Ancak kök kanalındaki toplam sealer miktarının 

standardizasyonunu sağlamak daha zor olmaktadır. Çünkü, lateral kondensasyon ve tek 
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kon tekniklerinde doldurma yönteminin gerektirdiği şekilde master kon ve yardımcı 

konlar da sealer’a bulanarak kök kanalına yerleştirilmektedir (83). 

Kesitlerle kanal dolgusunun değerlendirildiği bazı çalışmalarda sealer olarak 

AH26 kullanılmıştır (2, 33, 38, 83). AH26’nın tercih edilmesinin nedeni, güta-perkaya 

sıkı bir şekilde bağlanması ve kesim işlemi sırasında güta-perkanın kanal içinde 

hareketini ve distorsiyonunu engellemesidir (38). 

Çalışmalarda kullanılan AH26, kesit fotoğraflarında sealer’ın renk ayırımını 

belirginleştirmek için Sudan black B histolojik boyasıyla (33) veya siyah karbon tozuyla 

boyanmıştır (82). Bu çalışmada da daha önceki deneysel çalışmaların önerileri 

doğrultusunda, gümüş içermeyen AH26 sealer karıştırıldıktan sonra bir miktar siyah 

karbon tozuyla boyanmıştır. 

Wu ve ark. (81) yaptıkları çalışmada, AH26’nın iki cam tabaka arasındaki 

minimum film kalınlığını 40 μm olarak saptamışlardır. Bu özellik sayesinde, 40X 

büyütmede minumum film kalınlığı bile 1,6 mm olarak ayırdedilebilmekte ve 

değerlendirilebilmektedir (33, 83). 

Bu çalışmada, kök kanallarından elde edilen yatay kesitler 3,2 optik lens ile 48X 

büyütülerek, dijital ortama aktarılmıştır. AH26’nın siyah renge boyanmış olması ve çok 

ince bir film kalınlığına sahip olması, örneklerde en ince sealer tabakasının bile 

ayırdedilebilmesini sağlamıştır. 

Lateral kondensasyon yöntemi günümüzde en çok kullanılan kanal doldurma 

tekniğidir (24). Yeni doldurma yöntemlerinin etkinliklerinin incelendiği birçok 

çalışmada, lateral kondensasyon yöntemi bir standart olarak kabul edilmektedir (20, 64). 

Bu yöntemin en büyük dezavantajı kök kanal sistemini çok iyi taklit edemiyor 

olmasıdır. Bundan dolayı, güta-perka konlarının kendi aralarında ve kanal duvarlarıyla 

aralarında boşluklar kalmakta ve bu boşluklar bir sealer kullanılarak doldurulmaktadır 

(16).  

Ni-Ti döner aletler sistemlerinin kullanımının yaygınlaşması, kök kanallarının 

doldurulmasında da termoplastik kor sistemlerinin kullanımını arttırmıştır. Bu 

sistemlerin, şekillendirilen kanal yüzeylerine daha iyi adapte oldukları ve kullanılan 

sealer miktarını azalttıkları bildirilmiştir (3, 37, 86). Ni-Ti döner alet sistemlerinin 
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üretici firmaları da, şekillendirme sistemine uygun termoplastik kor sisteminin birlikte 

kullanımını önermektedirler. 

Bu çalışmada, üretici firmaların önerileri doğrultusunda, kök kanalları ProTaper 

sistemi ile şekillendirilen deney grubu ProTaper Obturatör ile ve HERO Shaper sistemi 

ile şekillendirilen deney grubu HEROfill ile doldurulmuş ve böylece her iki Ni-Ti döner 

alet sisteminde de kendine özgü termoplastik kor tekniği uygulanarak etkinlikleri 

karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. 

Ayrıca son yıllarda, Ni-Ti döner alet sistemleri ile birlikte kullanılmak üzere, her 

sistemdeki şekillendirmeye uygun koniklik açısında güta-perka konları da kullanıma 

sunulmuştur (39, 61) .  

Bu çalışmada aynı zamanda, kök kanalları ProTaper sistemi ile şekillendirilen 

deney gruplarından birinde ProTaper sitemi ile uyumlu koniklik açısına sahip güta-

perka konu kullanılarak tek kon tekniği ile ve HERO Shaper sistemi ile şekillendirilen 

deney gruplarından birinde de %4 koniklik açılı güta-perka konu kullanılarak tek kon 

tekniği ile doldurulmuştur. Kök kanalları ProTaper veya HERO Shaper sistemi ile 

şekillendirilen diğer iki deney grubu ise geleneksel lateral kondensasyon yöntemi ile 

doldurulmuştur. Böylece, her Ni-Ti döner alet sisteminin kendine özgü koniklik açılı tek 

konu kullanılarak, bu doldurma yöntemlerinin etkinliğinin standart olarak kabul edilen 

lateral kondensasyon yöntemi ile ve tek kon yöntemlerinin birbirleri ile karşılaştırmalı 

olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bilgilerimiz doğrultusunda, şimdiye değin 

ProTaper ve HERO Shaper Ni-Ti döner alet sistemlerinin şekillendirme ile uyumlu 

kendi dolgu sistemleri ile doldurularak etkinliklerinin değerlendirildiği başka bir 

çalışma bulunmamaktadır. 

Kök kanalı tedavisinin amaçlarından biri, kök kanalının bir kor materyali ve 

sealer kullanılarak üç boyutlu olarak sızdırmaz bir şekilde doldurulmasıdır. Burada 

hedef, kor materyalinin miktarının olabildiğince fazla ve sealer miktarının olabildiğince 

az olmasının sağlanmasıdır (84). Kanal dolgusunun kalitesinin, güta-perka, sealer ve 

boşlukların kapladığı alan açısından, kesitler üzerinde değerlendirilmesi pek çok 

araştırmacı tarafından kullanılmış bir yöntemdir (2, 15, 20-23, 26, 29, 30, 68, 83-86).  

Bu çalışmada alınan 1120 kesitten elde edilen fotoğraflar üzerinde Adobe 

Photoshop 7.0 programı kullanılarak piksel ölçümü ile güta-perka, sealer ve boşluk 
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alanları ölçülmüş ve güta-perka kaplı alan yüzdesi hesaplanarak kanal dolgularının 

etkinlikleri değerlendirilip karşılaştırılmıştır.  

De-Deus ve ark.’nın (20) çalışmasında, el aletleri ile balanced force tekniği 

kullanılarak şekillendirilen kök kanalları, üç farklı sistemle doldurulmuştur. Sonuçta, 2 

ve 4 mm’den alınan kesitlerde Thermafil yönteminin diğer yöntemlerden istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde daha fazla güta-perka kaplı alan yüzdesine sahip olduğu 

gösterilmiştir.  

De-Deus ve ark.’nın (21) diğer bir çalışmasında el aletleriyle balanced force 

tekniği kullanılarak şekillendirilen kök kanalları, üç farklı sistemle doldurulmuştur. 4 ve 

6 mm’den alınan kesitler SEM’de değerlendiriliğinde, Thermafil grubunun, lateral 

kondensasyon ve System B gruplarına göre, istatistiksel  olarak anlamlı düzeyde daha 

fazla güta-perka kaplı alan yüzdesine sahip olduğu gösterilmiştir.  

Bu çalışmada da, el aletleri ile şekillendirilip lateral kondensasyon ve Thermafil 

sistemleri ile doldurulan gruplar (Grup 1 ve Grup 2) değerlendirildiğinde, Thermafil 

uygulanan grubun güta-perka kaplı alan yüzdesi apikal, orta ve kuronal bölgelerde 

istatistiksel açıdan ileri düzeyde anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Bulgularımız, De-

Deus ve ark.’nın çalışmalarıyla (20, 21) uyumludur. 

Gülşahı ve ark.’nın (37) çalışmasında, alt küçük azı dişlerinin kök kanalları 

ProFile.06 ve System GT ile şekillendirilip, Thermafil ve GT Obturatör termoplastik 

kor yöntemleri ve lateral kondensasyon yöntemi ile doldurulmuştur. Kök kanallarından 

alınan kesitler değerlendirildiğinde,  ProFile + Thermafil ve System GT + GT obturatör 

kullanılan gruplarda, bu sistemler ile şekillendirilip lateral kondensasyon yöntemi ile 

doldurulan gruplara göre, sealer oranının daha düşük olduğu saptanmıştır. 

Bu çalışmada; el aleti ile şekillendirilen gruplarda, Thermafil ile doldurulan grup 

(Grup 2), lateral kondensasyon yöntemi ile doldurulan gruba (Grup 1) göre, güta-perka 

kaplı alan yüzdesi açısıdan apikal, orta ve kuronal bölgelerde istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı yüksek bulunmuştur. ProTaper ile şekillendirilen gruplarda, ProTaper 

Obturatör ile doldurulan grup (Grup 5), lateral kondensasyon yöntemi ile doldurulan 

gruba (Grup 3) göre, güta-perka kaplı alan yüzdesi açısıdan apikal, orta ve kuronal 

bölgelerde istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksek bulunmuştur. HERO Shaper 

ile şekillendirilen gruplarda, HEROfill ile doldurulan grup (Grup 8), lateral 

kondensasyon yöntemi ile doldurulan gruba (Grup 6) göre, güta-perka kaplı alan 
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yüzdesi açısıdan apikalde istatistiksel olarak anlamlı yüksek, orta bölgede ileri düzeyde 

anlamlı yüksek bulunmuşken, kuronal bölgede anlamlı bir fark saptanmamıştır. 

Bu sonuçlar, Gülşahı ve ark.’nın (37) yapmış oldukları çalışmanın sonuçları ile 

uyumlu iken, kuronal bölgede  istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmaması açısından 

farklılık göstermiştir.  

Gençoğlu (30), altı farklı kanal doldurma yöntemini, apikal 1, 2, 3 ve 4 mm’deki 

kesitler üzerinde güta-sealer oranına göre karşılaştırdığı çalışmasında, Thermafil, JS 

Quick-Fill, Soft Core gibi termoplastik kor tekniklerinin Microseal, System B ve lateral 

kondensasyon tekniklerinden daha fazla güta-perka içerdiğini, Thermafil sisteminin en 

fazla güta-perka oranına sahip olduğunu, fakat bu oranın diğer termoplastik kor 

tekniklerinden istatistiksel olarak anlamlı yüksek olmadığını bildirmiştir. 

Bu çalışmada, termoplastik kor sistemleri karşılaştırıldığında, el aletleri ile 

şekillendirilip Thermafil ile doldurulan (Grup 2), ProTaper ile şekillendirilip ProTaper 

Obturatör ile doldurulan (Grup 5), HERO Shaper ile şekillendirilip HEROfill ile 

doldurulan (Grup 8) gruplar arasında, apikal bölgede (1, 3, 5 mm’den alınan kesitler) 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmaması ve Thermafil sisteminin en fazla güta-

perka kaplı alan yüzdesine sahip olması, Gençoğlu’nun (30) bulgularıyla paralellik 

göstermektedir. 

Wu ve Wesselink’in (85), oval kanallı alt kesiciler üzerinde yaptıkları çalışmada, 

balanced force tekniği ile şekillendirilen kanallarda şekillendirilmemiş bölgelerin 

kalabileceği ve bu sorunun apikal kısımda daha fazla şekillendirme yapılarak da 

çözülemediği bildirilmiştir. Ayrıca, bu şekillendirilemeyen bölgelerin, lateral 

kondensasyon yöntemi ile etkin olarak doldurulamayacağı, orta ve kuronal bölgelerin 

yetersiz şekillendirilmesi durumunda da, kanala gerektiğince yardımcı kon 

yerleştirilemeyeceği belirtilmiştir. 

De-Deus ve ark. (23) yuvarlak kanalları doldururken, termoplastik tekniklerin 

etkili olduğunu, fakat oval kanalların doldurulmasında güta-perkanın yeterli oranda 

yumuşamadığını ve etkin bir doldurma sağlamadığını belirterek çalışma sonuçları 

arasındaki farklılıkları buna bağlamışlardır. Van der Sluis ve ark. (73) oval kanallardaki 

yetersiz kanal dolgusunu, kanal duvarlarının yeterince şekillendirilememesine ve kanal 

duvarlarında kalan debris varlığına bağlamışlardır. Jarrett ve ark. (43) ise, kanal 

doldurma tekniklerinin düzensiz alanları doldurmadaki etkinliğini değerlendirirken, 
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oval kanallarda çalışılmasının yuvarlak kanallara göre daha uygun olduğunu 

bildirmişlerdir. 

Bu çalışmada kullanılan alt küçük azı dişlerinin kök kanalları yuvarlak veya oval 

ayrımı yapılmadan tesadüfi olarak gruplandırılması, bazı gruplarda saptanan güta-perka 

kaplı alan yüzdesinin düşük olmasının olası nedeni olabilir. Bayırlı (4), alt 1. küçük azı 

dişinin üç ayrı bölgesinden kesit alınırsa kole seviyesinde ve kökün ortasında pulpa 

boşluğunun oval, apeks 1/3 seviyesinde ise yuvarlak olduğunu bildirmiştir. Tek kon 

gruplarının özellikle kuronal bölgede diğer gruplardan daha düşük güta-perka kaplı alan 

yüzdesi göstermesinin sebebi oval kanalların varlığı ya da kanalın kuronale doğru oval 

yapı göstermesi olarak düşünülebilir. Ayrıca Ni-Ti döner alet sistemlerinde özellikle 

kuronal bölgede kullanılan geniş koniklik açılı kanal aletleri ile elde edilen kanal formu 

da diğer bir neden olarak değerlendirilebilir.  

Gordon ve ark.’nın (33) eğimli rezin bloklar ve üst büyük azı dişlerinin mesio-

bukkal kanallarını kullandıkları çalışmalarında, kanallar %6 açılı ProFile ile 

şekillendirilip, %6 koniklik açılı tek kon ve lateral kondensasyon yöntemleri ile 

doldurulmuştur. 0.5, 1.5, 2.5, 4.5, 7.5 ve 11,5 mm’den alınan kesitlerde güta-perka kaplı 

alan yüzdesi değerlendirildiğinde; 30° eğimli yapay kanallarda bütün seviyelerde lateral 

kondensasyon ile tek kon tekniği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı, 

58° eğimli yapay kanallarda bütün seviyelerde tek kon tekniğinin sadece 2,5 mm’deki 

kesitte istatistiksel olarak anlamlı fark oluşturduğu, mesio-bukkal kanallarda bütün 

seviyelerde lateral kondensasyon ile tek kon tekniği arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark olmadığı bildirilmiştir. 

Bu çalışmada ise; ProTaper ile şekillendirilen gruplarda, lateral kondensasyon 

(Grup 3) ve tek kon (Grup 4) yöntemi ile doldurulan gruplar arasında apikalde 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanamamışken, orta ve kuronal bölgelerde, lateral 

kondensasyon grubunun güta-perka kaplı alan miktarı anlamlı derecede yüksek 

bulunmuştur. HERO Shaper gruplarında ise, lateral kondensasyon (Grup 6) ve tek kon 

(Grup 7)  yöntemi ile doldurulan gruplar arasında apikal ve orta bölgede istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark saptanamamışken, kuronal bölgede lateral kondensasyon 

grubunun güta-perka kaplı alan yüzdesi ileri düzeyde anlamlı yüksek bulunmuştur. 

Gordon ve ark.’nın (33) çalışmasından farklı olarak, bu çalışmada tek kon 

gruplarının, lateral kondensasyon gruplarından orta ve kuronal bölgelerde daha az güta-
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perka kaplı alan yüzdesine sahip olduğu gözlenmiştir. Sözü edilen çalışmada kullanılan 

rezin blok ve mesio-bukkal kanalların dar yapılar olması, bu nedenle şekillendirme 

işlemi ile istenilen koniklik açısına sahip kanal formunun oluşturulmasının daha kolay 

olması ve bu şekilde neredeyse tek kon kanal dolgu materyalinin koniklik açısı ile 

birebir uyumlu bir yapının elde edilmiş olması, sonuçlardaki bu farklılığın nedeni 

olabilir.  

Kartal ve Yanıkoğlu (47), Türk toplumunda alt küçük azılarda kök kanal 

anatomisini inceledikleri çalışmada, birden fazla kanal bulunma sıklığını %27,76, iki 

veya üç ayrı kanal varlığını %9,62, apekste birden fazla kanal bulunma sıklığını %23,49 

olarak göstermişlerdir. Bu çalışmada kullanılan alt küçük azı dişlerinin, geniş ve çeşitli 

anatomik varyasyonlara sahip kök kanalları içermesi de, Gordon ve ark.’nın (33) 

çalışma sonuçları ile farklılığın bir başka nedeni olarak düşünülebilir.  

Hembrough ve ark. (38), kök kanallarını ProFile ile şekillendirip, lateral 

kondensasyon yöntemi ile, üç farklı master kon (ISO standartında güta-perka, Dia-ISO 

GT.06 güta-perka ve ‘medium’ güta-perka) kullanarak doldurdukları çalışmalarında, 2 

mm’den aldıkları apikal kesitlerde bütün gruplarda çok az sealer gözlendiğini ya da hiç 

sealer gözlenmediğini belirtmişlerdir. Koniklik açısı büyük olan güta-perkalar ile 

yapılan kanal dolgularının, ISO standartında %2 koniklik açısına sahip güta-perka ile 

yapılan gruptan daha etkin olduğunu saptamışlardır.  

Bu çalışmada,  Hembrough ve ark.’nın (38) çalışmasından farklı olarak, tek kon 

gruplarının kuronal bölgede, lateral kondensasyon gruplarından istatistiksel olarak 

anlamlı daha az güta-perka kaplı alan yüzdesine sahip olmaları, geniş koniklik açılı 

güta-perka konlarının lateral kondensasyon yöntemi uygulanarak değil de, tek kon 

yöntemi ile uygulanmasından kaynaklanabilir. Ancak, geniş koniklik açılı güta-perka 

konlarının kanal duvarlarına yakın adaptasyonundan dolayı spreader ya da plugger’ın 

tahmini olarak kök kanalının yalnızca ilk 1-2 mm’sine kadar ulaşabileceği de 

bildirilmiştir (3). Bu doğrultuda geniş açılı güta-perka konlarının lateral kondensasyon 

yöntemi ile uygulanmasının klinik olarak çok etkin olmayacağı düşüncesiyle, bu 

çalışmada geniş koniklik açılı güta-perka konları tek kon yöntemi ile kullanılmıştır. 

Gençoğlu ve ark. (29), kesitleri 1, 2, 3, 4 mm’den aldıkları çalışmada, lateral 

kondensasyon grubu için %81,2 güta-perka kaplı alan  yüzdesi bildirmişlerdir. 

Kesitlerin 2 ve 4 mm’den alındığı çalışmalarda bu oranı Wu ve ark. (84) %93,6, Jarrett 
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ve ark. (43) %93,8 olarak bildirmişlerdir. Bu oranlar Thermafil için %98.9 (29), %96,9 

(43)’dur.  

Bu çalışmada, 1, 3 ve 5 mm’den alınan kesitler apikal bölge olarak 

değerlendirilmiş ve lateral kondensasyon yöntemi ile doldurulan gruplardan el aletleri 

ile şekillendirilen grupta %77,32, ProTaper grubunda %73, HERO Shaper grubunda 

%72,97 olarak bulunmuştur. Termoplastik kor sistemleri ile doldurulan gruplarda el 

aletleri ile şekillendirilen grupta %89,2, ProTaper grubunda %88,23, HERO Shaper 

grubunda %84,14 olarak bulunmuştur. 

Bu farklılığın nedeni, seçilen diş gruplarının farklı olmasına ve bu çalışmada 

apikal şekillendirmenin 30 numarada tamamlanmasına karşın, diğer çalışmalarda 

MAF’ın 45 numara (84) ve 60 numara (29, 43) olmasına, dolayısıyla lateral 

kondensasyon grubunda spreader penetrasyonunun daha derin olabilmesine bağlı 

olabilir.  

De-Deus ve ark.’nın (21) apikal şekillendirmeyi 25 numarada tamamladıkları ve 

kesitleri 4 ve 6 mm’den aldıkları çalışmalarında, 6 mm’deki güta-perka kaplı alan 

yüzdesi lateral kondensasyon grubu için %85,20 ve Thermafil grubu için %98,91 olarak 

bildirilmiştir.  

Bu çalışmada, 7 ve 9 mm’deki kesitler orta bölge olarak değerlendirilmiş, el 

aletleri ile şekillendirilen gruplardan, lateral kondensasyon grubunda %84,31, Thermafil 

grubunda %97,57 olarak bulunan güta-perka kaplı alan yüzdeleri De-Deus ve ark.’nın 

(21) sonuçlarıyla uyum sağlamıştır.  

Tek kon kanal dolgu sistemlerinin genel dezavantajı, master konun orta ve 

kuronal 1/3’te kanal duvarlarının düzensiz kısımlarına yetersiz adaptasyonudur (75, 

kaynak: 54 p. 380). Bu durumun,  sealer dağılımının artmasına (83) ve bunun 

sonucunda boya ve sıvı sızıntısında artışa neden olabildiği (5) bildirilmiştir. 

Bu çalışmada, tek kon yöntemi ile doldurulan gruplarda, ProTaper ile 

şekillendirilen gruplar arasında tek kon grubu orta ve kuronal bölgelerde lateral 

kondensasyon ve ProTaper Obturatör grubundan istatistiksel olarak anlamlı düşük güta-

perka kaplı alan yüzdesi gösterirken, HERO Shaper ile şekillendirilen gruplarda 

kuronalde istatistiksel olarak anlamlı düşük güta-perka kaplı alan yüzdesi göstermiştir. 

Bu bulgular, tek kon yönteminde orta ve kuronal 1/3’te kanal duvarlarına adaptasyonun 
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yetersiz olduğunu bildiren  diğer çalışma bulguları ile uyum göstermiştir (75, kaynak: 

54 p. 380). 

Bu çalışmanın sonucunda, tüm gruplar apikal, orta ve kuronal bölgelerde güta-

perka kaplı alan yüzdesi açısından kendi içlerinde ve birbirleri ile karşılaştırıldıklarında; 

1. Tüm deney grupları karşılaştırıldıklarında, termoplastik kor sistemlerinin 

en yüksek güta-perka kaplı alan yüzdesine sahip oldukları ve diğer 

doldurma yöntemlerine göre bu farkın istatistiksel açıdan ileri düzeyde 

anlamlı olduğu bulunmuştur. 

2. El aletleri ile şekillendirilen gruplar karşılaştırıldıklarında; tüm 

bölgelerde Thermafil tekniği grubu, lateral kondensasyon grubuna göre 

ileri düzeyde anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. 

3. ProTaper ile şekillendirilen gruplar karşılaştırıldıklarında; ProTaper 

Obturatör grubu, tüm bölgelerde, diğer gruplara göre ileri düzeyde 

anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. 

4. ProTaper ile şekillendirilen gruplardan, tek kon tekniği ve lateral 

kondensasyon tekniği ile doldurulan gruplar karşılaştırıldıklarında; apikal 

bölümde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamazken, orta ve 

kuronal bölgelerde lateral kondensasyon tekniği ileri düzeyde anlamlı 

olarak yüksek bulunmuştur. 

5. HERO Shaper ile şekillendirilen gruplar karşılaştırıldıklarında; HEROfill 

grubu, lateral kondensasyon grubuna göre, apikal bölgede anlamlı olarak 

yüksek ve orta bölgede ileri düzeyde anlamlı olarak yüksek 

bulunmuşken, kuronal bölgede istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. 

6. HERO Shaper ile şekillendirilen gruplardan, tek kon tekniği ve lateral 

kondensasyon tekniği ile doldurulan gruplar karşılaştırıldıklarında; apikal 

ve orta bölgelerde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamazken, 

kuronal bölgede lateral kondensasyon tekniği ileri düzeyde anlamlı 

olarak yüksek bulunmuştur. 

7. Lateral kondensasyon yöntemi ile doldurulan gruplar 

karşılaştırıldıklarında; apikal ve kuronal bölgelerde istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunamazken, ProTaper ve el aletleri ile şekillendirilen 
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gruplarda orta bölgede ileri düzeyde anlamlı olarak yüksek sonuçlar elde 

edilmiştir. 

8. Tek kon yöntemi ile doldurulan gruplar karşılaştırıldıklarında; 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. 

9. Termoplastik kor sistemleri ile doldurulan gruplar karşılaştırıldıklarında; 

apikal bölgede istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamazken, orta ve 

kuronal bölgelerde el aletleri ile şekillendirilen grup, HERO Shaper 

grubundan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. 

ProTaper grubu ile diğer gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunamamıştır. 
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