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ÖZET 

Gökyay B. Farklı şekillendirme tekniklerinin oval kök kanallarındaki etkinliklerinin 

karşılaştırmalı olarak incelenmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 

Endodonti ABD. Doktora Tezi. İstanbul. 2011. 

Bu çalışmada, modifiye Bramante yöntemi kullanılarak, güncel nikel-titanyum döner 

alet sistemlerinden ProTaper (PT) ve HERO Shaper (HS) ile el aletlerinin (EA), oval 

kök kanallarındaki şekillendirme etkinliklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi 

amaçlanmıştır. Çalışmamızda kullanılan 60 adet tek köklü ve oval kanallı alt küçük azı 

dişi, benzer şekilde üç deney grubuna ayrılmıştır (n=20).  Her dişten apikal, orta ve 

kuronal olmak üzere üçer adet yatay kök kesiti alınmıştır. Toplam 180 adet kök 

kesitinden stereo mikroskop altında alınan dijital fotoğraflar, Adobe Photoshop CS4 

programı kullanılarak çakıştırılmıştır. Program yardımıyla kanalın şekillendirme öncesi 

ve sonrası alan, çevre ve dairesellik değerleri piksel olarak hesaplanmıştır. Kruskal 

Wallis ve Dunn’s çoklu karşılaştırma testleri kullanılarak verilerin istatistiksel analizi 

yapılmıştır. Deney grupları, kesit düzeyinde kendi içlerinde değerlendirildiklerinde; 

bütün gruplarda tüm kesit düzeylerinde, şekillendirme öncesine kıyasla, şekillendirme 

sonrasındaki alan, çevre ve dairesellik değerlerinin istatistiksel olarak anlamlı derecede 

arttığı saptanmıştır (p=0,0001). Bütün gruplar apikal, orta ve kuronal kesit düzeyinde 

birbirleriyle karşılaştırılarak istatistiksel analizleri yapılmıştır. Deney grupları kesit 

toplamında değerlendirildiklerinde; PT ve EA grupları arasında kanal alanı toplam fark 

değeri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p=0,552). PT 

grubunun kanal alanı toplam fark değeri, HS grubununkinden anlamlı derecede yüksek 

bulunmuştur (p=0,002). EA grubununki de, HS grubununkinden anlamlı derecede 

yüksek bulunmuştur (p=0,0001). PT ve EA grupları arasında kanal çevresi toplam fark 

değeri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p=0,365). PT 

grubunun kanal çevresi toplam fark değeri, HS grubununkinden anlamlı derecede 

yüksek bulunmuştur (p=0,004). EA grubununki de, HS grubununkinden anlamlı 

derecede yüksek bulunmuştur (p=0,003). Dairesellik toplam farkı açısından, hiçbir 

deney grubu arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p=0,886). 

Anahtar Kelimeler: Oval kök kanalları, şekillendirme tekniği, nikel titanyum döner 

alet sistemleri, Hedström el aletleri, Bramante teknik, kesit analizi  
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ABSTRACT 

Gökyay B. Evaluation of the efficacy of different instrumentation techniques in oval 

shaped root canals. İstanbul University, Institute of Health Science, Department of 

Endodontics. Postgraduate Thesis. İstanbul. 2011. 

The aim of this study was to compare the efficacy of two current nickel-titanium rotary 

systems  ProTaper (PT) and HERO Shaper (HS) or hand files (EA) in oval-shaped root 

canals using modified Bramante technique. 60 single-rooted and oval-shaped 

mandibular premolars were assigned into three homogeneous experimental groups 

(n=20). Each root was sectioned horizontally into three parts as apical, middle and 

coronal segments. The digital  photographs of overall 180 cross-sections were taken 

under stereo-microscope, and these were superimposed using Adobe Photoshop CS4 

programm. This program aided to calculate the pre- and post-instrumentation canal area, 

perimeter and circularity values in terms of pixels. The statistical analyses were made 

using Kruskal Wallis and Dunn’s multiple comparison tests. When all experimental 

groups were statistically analyzed at each level of cross-sections individually, post-

instrumentation values of canal area, perimeter and circularity showed significant 

increases as compared to those of pre-instrumentation values at all apical, middle and 

coronal levels (p=0,0001). Experimental groups were then compared with each other at 

each of the three levels, and the data were statistically analyzed. When experimental 

groups were statistically analyzed on the basis of combination of the three levels as a 

whole, no significant difference was found between PT and EA groups with regard to 

total difference value of canal area (p=0,552). This value of PT group was significantly 

higher than that of HS group (p=0,002) while this value of EA group was significantly 

higher than that of HS group (p=0,0001). PT and EA groups showed no statistically 

significant difference with regard to total difference value of canal perimeter (p=0,365). 

This value of PT group was significantly higher than that of HS group (p=0,004) while 

this value of EA group was significantly higher than that of HS group (p=0,003).  No 

statistically significant difference was found among the experimental groups with 

regard to total difference value of canal circularity (p=0,886). 

Key Words: oval shaped root canals, instrumentation techniques, nickel titanium rotary 

systems, Hedström hand files, Bramante technique, cross-sectional analysis 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

 

Endodontik tedavinin başarısı, kök kanallarının orijinal formuna uygun olarak 

şekillendirilmesine, dezenfe edilmesine ve boyutsal değişiklik göstermeyen, biyolojik 

olarak uyumlu bir kanal dolgu materyali ile fizyolojik foramen apikaleye kadar 

sızdırmaz bir şekilde doldurulmasına bağlıdır. Şekillendirme işlemi sırasında, apikalden 

kuronale doğru giderek genişleyen bir kanal formu oluşturulmasına, kanalın orijinal 

formunu takip etmesine, apikal foramenin orijinal şeklini korumasına ve kök ucu 

açıklığının olabildiğince dar tutulmasına özen gösterilmelidir (72). 

Kök kanallarının bütünüyle ve etkin olarak temizlenip şekillendirilebilmesi için, 

öncelikle tedavi edilecek dişin anatomik ve morfolojik özelliklerinin çok iyi bilinmesi 

gerekmektedir (40, 41, 45, 49, 77, 84, 87, 88). Yeterince temizlenemeyen ve 

şekillendirilemeyen kök kanallarında kalan mikroorganizmalar ile nekrotik doku 

artıkları gibi zararlı etkenler, periapikal alanda sürekli bir iltihabi reaksiyon 

oluşturmaktadır. Periapikal dokuların iyileşmesini engelleyen bu olumsuz ortam da, 

endodontik tedavinin başarısızlığına neden olmaktadır (3, 60, 88).        

Sürekli dişlerin kök kanal sistemlerinin anatomik ve morfolojik özellikleri, farklı 

yöntemler kullanılarak birçok çalışmada kapsamlı olarak incelenmiştir (3, 16, 23, 31, 

40-45, 49, 56, 74, 84, 86, 87, 91, 93, 98). Farklı etnik gruplarda veya bölgesel 

topluluklarda gerçekleştirilen çalışmalarda, dişlerin kök kanallarında gözlenen anatomik 

ve morfolojik farklılıklarda; ırksal veya genetik faktörler ile cinsiyet farkının da rol 

oynayabileceği bildirilmiştir (16, 41, 45, 49, 74, 84, 86). 

Kök kanallarının hepsi konik yapıda ve dairesel şekilde değildir, çoğunluğu daha 

oval veya uzun oval bir forma sahiptir. Yakın zamanda, kanalların enine kesitleri; 

yuvarlak, oval, uzun oval, yassı veya düzensiz şeklinde sınıflandırılmıştır (39). Yapılan 

çalışmalarda, diş köklerinin en apikal seviyelerinde bile, yüksek oranda oval ve uzun 

oval kanal varlığının saptandığı bildirilmiştir (23, 27, 42-44, 93).  

Yapılan birçok anatomik ve histolojik çalışmada, kök kanal sisteminin anatomik 

olarak çok karmaşık bir yapıya sahip olduğu gösterilmiştir. Kök kanallarının sayı, 

uzunluk, eğrilik, çap veya şekil açısından değişkenlik göstermesinin yanısıra; apikal 
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kısımda yan ve yardımcı kanalların, dallanmaların bulunduğu karmaşık bir anatomik 

yapının varlığı, kök kanal sisteminin bütünüyle temizlenmesini ve şekillendirilmesini 

zorlaştırmaktadır (3, 36).  

Çok sayıdaki çalışmada, kök kanal sisteminin anatomik ve morfolojik 

özelliklerinin kapsamlı ve detaylı analizlerinin yapılmış olmasına karşın; henüz, bu 

karmaşık yapıdaki kök kanal sisteminin bütünüyle temizlenmesini sağlayan bir 

şekillendirme yöntemi veya kanal alet sistemi geliştirilememiştir.  

Farklı diş gruplarında gerçekleştirilen birçok çalışmanın sonucunda; kök 

kanalları hem farklı nikel-titanyum (Ni-Ti) döner alet sistemleri kullanılarak, hem de 

farklı şekillendirme teknikleriyle, geleneksel paslanmaz çelik veya Ni-Ti el aletleri 

kullanılarak şekillendirildiğinde, mekanik olarak kanal duvarlarının bütünüyle 

temizlenemediği ve büyük oranda kanal aletlerinin hiç temas etmediği dentin alanlarının 

kaldığı bildirilmiştir. Özellikle oval şekilli kök kanallarının bir çoğunda, kullanılan 

teknikten bağımsız olarak, oval kanalın bukkal ve lingual yöndeki uzantıları veya girinti 

boşlukları şekillendirilememekte ve sonuçta bu bölgelerde, pulpa dokusu artıkları, 

debris ve dokunulmamış dentin yüzeyleri kalabilmektedir (4, 19, 22, 57, 62- 64, 68, 70, 

82, 90, 94, 95, 97, 102).  

Kök kanallarında biyomekanik preparasyonun etkinliğinin incelenmesinde en 

sık kullanılan yöntemler; histolojik kesit yöntemi, mikroskobik inceleme yöntemi ve 

modifiye Bramante teknikleridir. Biyomekanik şekillendirme işlemlerinin kök 

kanallarını temizlenme etkinliğinin değerlendirilmesinde; histolojik kesitler üzerinde, 

kök kanalı duvarlarında kalan pulpa dokusu artıkları, predentin ve debris miktarı 

incelenmektedir (4, 19, 75, 82). Kanal duvarlarının temizliğinin değerlendirildiği diğer 

bir standart yöntem de, kök kesitlerinin scanning elektron mikroskobu (SEM) altında 

incelenmesidir. SEM yardımıyla, kanal duvarlarında kalan debris miktarı ve smear 

tabakasının varlığı çeşitli skorlama sistemleri ile değerlendirilebilmektedir (6, 24, 50, 

70, 96, 97, 102).  

Biyomekanik şekillendirme tekniklerinin etkinliklerinin, aynı kesit örneği 

üzerinde, kök kanalının şekillendirme öncesindeki ve sonrasındaki durumuna göre, 

karşılaştırmalı olarak incelenmesini ve elde edilen verilerin istatistiksel analizinin 

yapılabilmesini sağlayan yöntem, Bramante ve ark. (11) tarafından geliştirilen kapalı 

mufla sistemidir. Bu mufla sistemi, daha sonra başka araştırmacılar tarafından modifiye 
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edilerek geliştirilmiş (35, 47, 52) ve sistemin çeşitli modifikasyonları, şekillendirme 

teknikleri ile kanal aletlerinin veya retreatment yöntemlerinin etkinliğinin incelendiği 

çalışmalarda kullanılmıştır (17, 26, 65, 68, 70,  94).  

Günümüzde kök kanallarının şekillendirilmesi için, farklı firmalar tarafından, 

enine kesit ve uç dizaynında, koniklik açısında, yiv ve bıçak sayısında, kesim açısında 

farklı özelliklere sahip birçok Ni-Ti döner alet sistemi geliştirilerek kullanıma 

sunulmuştur. Bu dizayn özellikleri, Ni-Ti kanal aletlerinin fleksibilitesini, kesme 

etkinliğini ve torsiyonal direncini etkilemektedir (36). 

Ni-Ti alaşımın üstün özellikleri, daha sonra Ni-Ti döner alet sistemlerinin 

tasarlanarak geliştirilmesini sağlamıştır. Enine kesit ve uç dizaynında, koniklik açısında, 

yiv ve bıçak sayısında, kesim açısında farklı özelliklere sahip çok sayıda Ni-Ti döner 

alet sistemi üretilerek endodontik kullanıma sunulmuştur. Bu dizayn özellikleri, Ni-Ti 

kanal aletlerinin esnekliğini, kesme etkinliğini, burkulmaya karşı direncini ve 

dayanıklılığını etkilemektedir (9, 13, 36).  

ProTaper ve HERO Shaper döner alet sistemleri de, birçok araştırmada 

kullanılan ve çoğu yönüyle incelenen güncel sistemler arasında bulunmaktadır.  

Ancak literatür taramasında, oval kök kanallarının şekillendirilmesinde 

ProTaper ve HERO Shaper döner alet sistemlerinin kullanıldığı veya bu sistemlerin 

geleneksel el aletlerine göre üstünlüğünün ya da yetersizliğinin değerlendirildiği bir 

çalışmaya rastlanamamıştır. 

Bu nedenle, oval kök kanallarında farklı şekillendirme tekniklerinin etkinliğini 

karşılaştırmalı olarak değerlendirmek amacıyla, modifiye Bramante tekniği kullanılarak, 

bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda; oval kanallı alt küçük azı 

dişlerinin apikal, orta ve kuronal bölgelerinden yatay kök kesitleri alınmıştır. 

Şekillendirme öncesinde ve ProTaper ile HERO Shaper döner alet sistemleri veya el 

aletleri ile şekillendirme sonrasında, bu kesitlerin stereo mikroskop altında fotoğrafları 

çekilerek kaydedilmiştir. Adobe Photoshop CS4 programı kullanılarak özgün dijital 

fotoğraflar çakıştırılmış ve verilerin alan, çevre ve dairesellik açısından istatistiksel 

analizleri yapılmıştır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

 

2.1. Kök Kanal Sisteminin Anatomik ve Morfolojik Özellikleri 

 

Slowey (77), her dişin kök kanalı anatomisinin belirgin ortak özellikleri 

içermekle birlikte, çok sayıda atipik yapısal özellikler de gösterebildiğini ve ancak bu 

karmaşık yapı belirlendiği zaman, endodontik tedaviyi başarıya götürecek yol 

haritasının oluşturulabileceğini bildirmiştir. 

Başarılı bir endodontik tedavi gerçekleştirebilmek için, öncelikle ilgili dişin 

anatomik yapısı ve kök kanalı morfolojisi hakkında kapsamlı bir bilgiye sahip olmak ve 

her dişte, kanal sisteminin karakteristik özelliklerinin dışında, çeşitli varyasyonların da 

bulunabileceğinin bilincinde olmak gereklidir. Anatomik yapı tam olarak 

belirlenemediğinde veya ilave bir kök kanalı farkedilmediği için doldurulamadığında, 

endodontik tedavi başarısızlıkla sonuçlanacaktır (3, 40, 41, 45, 49, 84, 87, 88). 

Diş hekimi, tedavi edeceği dişin anatomik ve morfolojik yapısı hakkında daha 

detaylı bilgi edinmek için tüm yardımcı yöntemleri uyguladığında, endodontik tedavinin 

başarısı artacaktır. Endodontik kavitenin hazırlanmasından önce, paralel radyografilerin 

yanısıra farklı açılardan da radyografi alınması ve tüm bu radyografik verilerin 

anatomik bilgiler doğrultusunda yorumlanması, diş hekimine nasıl bir kanal yapısı ile 

karşı karşıya olduğunu gösterecektir. Tedavi öncesinde kazanılan bu bilgi, endodontik 

tedavinin sonraki aşamalarını büyük ölçüde kolaylaştıracaktır. Pulpa odasının tabanı ve 

kanal ağızlarının yerleşimleri dikkatli bir şekilde incelendiğinde, kanal yapısının tipi 

hakkında ip uçları elde edilebilmektedir. Bu aşamada farklı açılardan kanal aletli 

radyografilerin alınması da önem taşımaktadır. Çalışma uzunluğunun radyografik olarak 

belirlenmesinin yanısıra, apex locator kullanılması da yararlıdır. Endodontik cerrahi 

işlemler sırasında da, kök kanal sisteminin yapısal farklılıklarının akılda tutulması ve 

kök ucunun olası foramina varlığı açısından incelenmesi, başarıyı arttıracaktır. 

Endodontik tedavilerin ve cerrahi uygulamaların mikroskop altında gerçekleştirilmesi 

de, tedavinin başarısında önemli bir rol oynamaktadır. Birçok çalışmada, bu esasların 

önemi vurgulanmıştır (3, 41, 45, 49, 56, 87, 88, 98). 
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Hess (31) 1925 yılında gerçekleştirdiği, anatomi ve morfoloji çalışmalarına 

öncülük eden çalışmasında; sürekli dişlerin kök kanalı boşluğundan elde ettiği modelleri 

inceleyerek, kanal sisteminin anatomik özelliklerini değerlendirmiştir. Araştırmacı bu 

geniş kapsamlı çalışmasının sonucunda; apikalden kuronale doğru gittikçe artan 

koniklikte bir kanal formuna sahip olan ve tek bir apikal foramen ile sonlanan dişlerin 

oldukça ender görüldüğünü, birçok dişte apikal bölgede kök kanallarının birden fazla 

apikal foramina ile sonlandığını ve yoğun olarak apikal dallanmaların, yan ve yardımcı 

kanalların bulunduğunu bildirmiştir.  

1969 yılında Weine ve ark. (91), üst birinci büyük azı dişlerinin mesio-bukkal 

köklerini vertikal kesit yöntemi ile incelediklerinde; bu dişlerde 4 kanal bulunma 

oranının, 3 kanal bulunma oranından daha fazla olduğunu (%51,5- %48,5) bulmuşlar ve 

kanal tiplerinin ilk klinik sınıflamasını yapmışlardır. Weine, o dönemde çalışmalarının 

ilk olması nedeniyle; sonuçlara kuşkuyla yaklaşıldığını, şaşırtıcı bulgularının 

doğrulanması için bundan sonra çok sayıda çalışma yapıldığını ve bu çalışmalarda da 

kendilerininkiyle benzer, hatta daha yüksek oranlarda 4 kanal varlığının saptandığını 

bildirmiştir. Daha sonraları, diğer dişler üzerinde de, çok sayıda morfoloji çalışması 

gerçekleştirilmiştir. 

Weine (91), sürekli dişlerin kök kanallarındaki olası birçok kombinasyona 

karşın; kök kanalı sisteminin dört farklı tipte sınıflandırılabileceğini bildirmiştir.   

‘Weine sınıflamasında’ kök kanalı tipleri şu şekilde tanımlanmıştır (91):  

Tip I:    Pulpa odasından apekse dek uzanan tek bir kanal bulunması 

Tip II:   Pulpa odasından çıkan iki ayrı kanalın bulunması, fakat bunların apeksin biraz 

             gerisinde tek  bir kanal oluşturacak şekilde birleşmesi 

Tip III: Pulpa odasından çıkan iki ayrı kanalın bulunması ve bunların kök ucunda iki  

             ayrı apikal foramina ile sonlanması 

Tip IV: Pulpa odasından çıkan tek bir kanalın apeksin biraz gerisinde iki ayrı ve 

             belirgin kanala ayrılması ve iki ayrı apikal foramina ile sonlanması 

Weine sınıflaması, daha sonra yapılan benzer çalışmalara referans oluşturmuştur 

(3, 98).                                                
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Vertucci (87) 1984 yılında yaptığı çalışmada, dekalsifikasyon ve pulpa odasına 

boya enjeksiyonunu takiben şeffaflaştırdığı 2.400 adet sürekli insan dişinde; kök kanalı 

sayısını ve tipini, ana kök kanalının ramifikasyonlarını, yan kanalların sayısı ile 

lokalizasyonlarını, apikal foraminaların ve transvers anastamozların lokalizasyonlarını 

ve apikal delta bulunma sıklığını diseksiyon mikroskobunda incelemiştir. Araştırmacı 

elde ettiği bulgular sonucunda; sürekli dişlerin köklerinde, sekiz farklı tipte kanal 

yapısının bulunduğunu bildirmiştir.  

‘Vertucci sınıflamasında’ kök kanalı tipleri şu şekilde tanımlanmıştır (87):                                            

Tip I: Pulpa odasından apekse dek uzanan tek bir kanal bulunması 

Tip II: Pulpa odasından çıkan iki ayrı kanalın, apeksin biraz gerisinde birleşerek tek 

           bir kanal halinde sonlanması 

Tip III: Pulpa odasından çıkan tek bir kanalın kök içerisinde ikiye ayrılması ve daha 

            sonra tekrar birleşerek tek bir kanal halinde sonlanması  

Tip IV: Pulpa odasından apekse dek uzanan iki ayrı ve belirgin kanalın bulunması 

Tip V: Pulpa odasından çıkan tek bir kanalın apeksin biraz gerisinde iki ayrı ve 

           belirgin kanala ayrılarak, iki ayrı apikal foramina ile sonlanması 

Tip VI: Pulpa odasından çıkan iki ayrı kanalın kök gövdesi içinde birleşmesi ve 

             apeksin biraz gerisinde tekrar ikiye ayrılarak, iki belirgin kanal şeklinde 

             sonlanması 

Tip VII: Pulpa odasından çıkan tek bir kanalın, kök gövdesi içerisinde ikiye ayrılıp 

              tekrar birleşmesi ve apeksin biraz gerisinde tekrar ikiye ayrılarak, iki belirgin 

              kanal şeklinde sonlanması 

Tip VIII: Pulpa odasından apekse dek uzanan üç ayrı ve belirgin kanalın bulunması 

 Vertucci sınıflaması, daha sonra yapılan benzer birçok çalışmaya referans 

oluşturmuş ve bu çalışmalarda yeni kanal tipleri de belirlenmiştir (16, 40, 41, 45, 56,  

74, 86). 

Kartal ve Yanıkoğlu (40) 100 adet alt kesici dişte, şeffaflaştırma yöntemini 

kullanarak yaptıkları morfolojik çalışmada, kök kanalı sayısını ve tipini, kanal 
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ramifikasyonlarını, apikal foramina lokalizasyonu ile apikal delta sıklığını incelemişler 

ve elde ettikleri verileri Vertucci sınıflamasına göre değerlendirmişlerdir. Araştırmacılar 

çalışmalarında, bu sınıflamada yer almayan iki farklı kanal tipini daha tanımlamışlar ve 

gruplandırmışlardır. 

Çalışkan ve ark. (16) Türk toplumunda sürekli dişlerin kanal morfolojilerini, 

Vertucci sınıflamasına göre değerlendirdikleri çalışmalarında, 1.400 adet dişi 

şeffaflaştırdıktan sonra stereo mikroskop altında incelemişlerdir. Sonuçta, üst çene 

grubunda, ikinci küçük azı dişleri ile birinci ve ikinci büyük azı dişlerinin mesio-bukkal 

köklerinde ve alt çene grubunda da, ikinci küçük azı dişlerinin dışındaki tüm dişlerde, 

kök kanalı anatomisinin değişkenlik gösterdiğini bildirmişlerdir. Ayrıca, Vertucci 

sınıflamasında yer almayan iki farklı kanal tipini daha tanımlamışlar ve bu kanal 

yapısının yalnızca iki dişte görüldüğünü açıklamışlardır.   

Çalışkan ve ark. (16), yeni tanımladıkları iki kanal tipinden birinin, Kartal ve 

Yanıkoğlu (40) tarafından yeni tanımlanan iki kanal tipinden biri ile, kısmen benzerlik 

gösterdiğini saptamışlar ve bu sonucun, her iki çalışmanın da Türk toplumunda 

gerçekleştirilmiş olmasına bağlı olabileceğini bildirmişlerdir. 

Sert ve Bayırlı (74) Türk toplumunda, alt ve üst sürekli dişlerin kanal 

morfolojilerini, cinsiyete göre inceledikleri çalışmalarında, şeffaflaştırma yöntemini ve 

Vertucci sınıflamasını kullanmışlardır. Araştırmacılar, 1.400 kadın ve 1.400 erkek 

hastadan çekilen alt ve üst çene dişlerini; orta ve yan kesici, kanin, birinci ve ikinci 

küçük azı ile birinci ve ikinci büyük azı dişleri olarak yedi diş grubuna ve daha sonra 

da, her diş grubunu cinsiyete göre iki alt gruba ayırmışlardır. Dişlerin büyük bir 

çoğunluğunda kök kanalı morfolojisinin, Vertucci sınıflamasına benzerlik gösterdiğini, 

ayrıca 14 kanal tipinin daha belirlendiğini açıklamışlardır. Araştırmacılar, önceki 

morfoloji çalışmalarında, cinsiyetin bir parametre olarak değerlendirilmediğini; ancak 

kendi bulgularının doğrultusunda, cinsiyet ve ırk faktörünün de dikkate alınması 

gerektiğini bildirmişlerdir.  

Kök kanalının anatomik ve morfolojik özelliklerinin incelendiği çalışmalarda 

farklı yöntemler kullanılabilmektedir. Bu güncel yöntemler arasında; şeffaflaştırma 

yöntemi (16, 74, 87, 40, 41, 86), geleneksel radyografik yöntem (84), dijital radyografi 

veya kontrastlı dijital radyografi yöntemi (56) ve yatay kök kesitlerinin farklı 

büyütmelerde mikroskop altında incelenmesi (3, 23, 42-44, 49, 93) gibi yöntemler 
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sayılabilir. Bazı çalışmalarda ise, radyografi ve şaffaflaştırma (98), radyografi ve yatay 

kesit yöntemi (45) gibi, iki farklı yöntem birlikte kullanılmıştır.  

Ancak kullanılan bu yöntemlerin, birtakım avantaj ve dezavantajlarının da 

olduğu bilinmektedir. Radyografik yöntem non-invaziv olmasına karşın; gerçekte üç 

boyutlu olan bir dişin sadece iki boyutlu görüntüsünü verebilmektedir. Kanal sisteminin 

karmaşık yapısını tam olarak yansıtamadığı için de, görüntülemeyen kök veya kök 

kanalları atlanabilmektedir (45, 49, 84). Bununla birlikte, klinikte rutin olarak 

kullanılabilen tek mevcut yöntem de radyografi tekniğidir (84). Deneysel morfoloji 

çalışmalarında, dijital radyografi yönteminin, geleneksel radyografik yönteme göre 

üstünlük sağladığı ve kontrast ilavesinin, dijital radyografinin etkinliğini arttırdığı 

bildirilmiştir (56). Şeffaflaştırma yöntemi, pulpa odasından kök ucuna kadar kanal 

boşluğunun orijinal yapısını ve devamlılığını, diş kökünün dış yüzeyi ile de bağlantılı 

biçimde, üç boyutlu olarak gösterebildiği için anatomik ve morfolojik çalışmalarda 

önem taşımakta ve ‘altın standart’ olarak kabul edilmektedir (41, 49, 56, 87). Yatay 

kesit yönteminde ise, incelemeler büyük büyütmelerde yapıldığı ve görüntüler 

kaydedildiği için, kök kanal sisteminin karmaşık yapısının net bir şekilde izlenebildiği 

bildirilmiştir (45, 49). 

Günümüzdeki teknolojik gelişmelerin doğrultusunda, bilgisayarlı tomografi 

teknikleri diş hekimliği alanında da kullanılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda, kök kanal 

sisteminin anatomik ve morfolojik yapısının incelendiği çalışmalarda, farklı bilgisayarlı 

tomografi teknikleri de kullanılmaya başlanmıştır (27,  56). 

Grande ve ark. (27) micro-computerized tomography (MCT) tekniğinin, kök 

yapısının eksternal ve internal makromorfolojisinin üç boyutlu olarak incelenmesine 

olanak sağladığını belirtmişlerdir. Araştırmacılar, örnekler tahrip edilmeden, çok ince 

yatay kesitlerin incelenebildiği MCT tekniğinin kullanımıyla; şeffaflaştırma, serial 

yatay kesit veya radyografi yöntemlerine göre daha doğru sonuçların alınabildiğini, 

ancak bu tekniğin pahalı olması ve uzun zaman gerektirmesi nedeniyle daha az sayıdaki 

örnek üzerinde çalışılabildiğini bildirmişlerdir. 

Neelakantan ve ark. (56) yaptıkları morfoloji çalışmasında, kullandıkları farklı 

bilgisayarlı tomografi tekniklerinin doğruluğunu, aynı örneklerde uyguladıkları 

modifiye boyama ve şeffaflaştırma yöntemi ile karşılaştırmışlardır. Araştırmacılar, 

cone-beam bilgisayarlı tomografi, periferal kantitatif bilgisayarlı tomografi, spiral 
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bilgisayarlı tomografi, düz ve kontrastlı dijital radyografi tekniklerini kullanarak; 95 

adet dişte kanal sayısını ve tipini Vertucci sınıflamasına göre değerlendirmişlerdir. 

Sonrasında, aynı örnekleri şeffaflaştırarak benzer şekilde değerlendirmişler ve morfoloji 

çalışmalarında ‘altın standart’ olarak kabul edilen şeffaflaştırma yöntemi ile tomografi 

tekniklerini kıyaslamışlardır. Sonuçta, kök kanallarının belirlenmesinde, cone-beam 

bilgisayarlı tomografi tekniği ile şeffaflaştırma yöntemi arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmadığını, ancak diğer tüm yöntemlerin şeffaflaştırma yöntemine 

kıyasla başarısız bulunduğunu bildirmişlerdir.   

 

2.1.1. Alt Küçük Azı Dişlerinin Kök Kanal Sisteminin Anatomik ve Morfolojik 

          Özellikleri 

 

Alt küçük azı dişlerinin kök kanal sisteminin anatomik ve morfolojik yapısı 

birçok çalışmada incelenmiştir. Bu çalışmalarda, alt küçük azı dişleri ya özgün diş 

grupları olarak (3, 41-45, 49, 84, 86, 98) ya da tüm dişler içinde yer alan diş grubu 

olarak incelemeye alınmıştır (16, 74, 87).  

Farklı etnik gruplarda veya bölgesel topluluklarda gerçekleştirilen morfoloji 

çalışmalarında, bu dişlerin kök kanallarında rastlanan belirgin anatomik ve morfolojik 

farklılıklar üzerinde; ırksal veya genetik faktörler ile cinsiyet farkının rol 

oynayabileceği bildirilmiştir (16, 41, 45, 49, 74, 84, 86). Farklı toplumlarda ve etnik 

kökenlerde, dişlerin anatomik ve morfolojik yapılarının analiz edilmesi sonucu elde 

edilen veriler, klinik açıdan endodontistler ve genel diş hekimleri için büyük önem 

taşımaktadır (56, 84). 

Vertucci (87) kök kanalı anatomisini incelediği 400 adet alt birinci küçük azı 

dişinde, kendi sınıflamasına göre; tek kanal (Tip I) bulunma oranını %70, iki ayrı kanal 

(Tip IV) bulunma oranını %1,5,  Tip III (1-2-1) kanal oranını %4 ve  Tip V (1-2) kanal 

oranını ise %24 olarak açıklamıştır. Buna göre, apekste tek kanal halinde sonlanan 

toplam alt birinci küçük azı dişi oranının %74 olduğunu bildirmiştir. Araştırmacı, 

incelediği 400 adet alt ikinci küçük azı dişinde ise; tek kanal (Tip I) bulunma oranını 

%97,5 ve Tip V (1-2) kanal bulunma oranını %2,5 olarak açıklamıştır. Buna göre, 

apekste tek kanal halinde sonlanan toplam alt ikinci küçük azı dişi oranının ise %97,5 
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olduğunu bildirmiştir. Ayrıca, alt birinci küçük azı dişlerinin % 44,3’ünde ve alt ikinci 

küçük azı dişlerinin %48,3’ünde, yan kanalların bulunduğunu belirtmiştir. 

Trope ve ark. (84) klinik çalışmalarında, Amerikan toplumunda siyah ve beyaz 

ırktan seçilen dört yüzer hastanın alt küçük azı dişinde; kök ve kanal sayısını, standart 

paralel teknik ile çekilen radyografiler üzerinde incelemişlerdir. Bu çalışmada, beyaz 

ırka kıyasla siyah ırkta, alt birinci küçük azı dişlerinde birden fazla kök kanalı 

bulunması oranı, istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek (%13,7 - %32,8) 

bulunmuştur. Alt ikinci küçük azı dişlerinde ise, beyaz ve siyah ırk arasındaki bu fark 

(%2.8 - %7,8) anlamlı bulunmamıştır. Beyaz ırka kıyasla siyah ırkta, alt küçük azı 

dişlerinin en az bir tanesinde, birden fazla kök kanalı bulunması oranının (%15,8 - %39) 

anlamlı olduğu bildirilmiştir. Alt birinci küçük azı dişlerinde iki ayrı kök varlığı 

açısından karşılaştırma yapıldığında; yine siyah ırktaki oran, beyaz ırka kıyasla (%16,2 - 

%5,5) anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. İki köklü alt ikinci küçük azı dişlerinin 

oranı; beyaz ırka kıyasla, siyah ırkta üç kat daha fazla (%1,5 - %4,8) olmasına karşın, 

aradaki fark anlamlı bulunmamıştır.   

Baisden ve ark. (3) 106 adet alt birinci küçük azı dişinde kök kanalı anatomisini 

inceledikleri çalışmalarında; mine-sement birleşiminden anatomik apekse kadar 3 mm 

aralıklarla aldıkları yatay kök kesitlerini stereo mikroskop altında değerlendirmişlerdir. 

Araştırmacılar, kök kanalı sayısının ve tipinin belirlenmesinde Weine sınıflamasını esas 

aldıklarını ve bu dişlerin %76’sının Tip I ve %24’ünün ise Tip IV kanal yapısı 

gösterdiğini bildirmişlerdir.  

Kartal ve Yanıkoğlu (41) Türk toplumunda, alt küçük azı dişlerinin kök 

kanallarındaki morfolojik varyasyonları, şeffaflaştırma yöntemiyle inceledikleri 

çalışmalarında; 187 adet alt küçük azı dişinde, kök kanalı sayısını ve tipini, yan 

kanalların, ramifikasyonların ve apikal foraminaların varlığını ve lokalizasyonlarını 

Vertucci sınıflamasına göre değerlendirmişlerdir. Çalışmanın sonucunda; alt küçük azı 

dişlerinin %27,76’sında birden fazla kanal bulunduğunu, bunların %9,67’sinde aynı 

kökte iki veya üç ayrı kanal gözlendiğini ve bunların %23,49’unun apekste birden fazla 

foramina ile sonlandığını bildirmişlerdir. Genellikle kaynaşmış iki kökü olan dişlerde, 

iki veya üç kanal bulunduğunu, kökün orta veya apikal 1/3’lük kısımlarında bu 

kanalların transvers anastomozlar ile birbirleriyle bağlantıda olduklarını ve apikal 1/3’te 

çok sayıda yan kanal gözlendiğini açıklamışlardır. Araştırmacılar çalışmalarında, 
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Vertucci sınıflamasında yer almayan üç farklı kanal tipini daha tanımlamışlar ve 

gruplandırmışlardır.  

Çalışkan ve ark. (16) Türk toplumunda alt küçük azı dişlerinin morfolojik 

özelliklerini incelediklerinde; Vertucci sınıflamasına göre, alt birinci ve ikinci küçük azı 

dişlerinde sırasıyla %64,15 ve %93,62 oranında tek kanal (Tip I); alt birinci küçük azı 

dişlerinde ise %7,55 oranında iki ayrı kanal (Tip IV) ve %5,66 oranında üç ayrı kanal 

(Tip VIII) bulunduğunu saptamışlardır. Ayrıca, alt birinci ve ikinci küçük azı dişlerinde 

sırasıyla %52,83 ve %38,30 oranında yan kanalların izlendiğini bildirmişlerdir. 

Araştırmacılar, kendi çalışmaları ile Vertucci (87)’nin bulguları arasında benzerlikler 

olduğu gibi, farklılıkların da bulunduğunu belirterek; bu sonucu, çalışmaların farklı 

toplumlarda gerçekleştirilmiş olmasına bağlamışlardır.  

Sert ve Bayırlı (74) Türk toplumunda, kadın ve erkek hastalardan elde edilen 

yüzer adet çekilmiş alt küçük azı dişinde kök kanalı morfolojisini incelediklerinde; tek 

kanal (Tip I) bulunma oranını, birinci küçük azı dişleri için erkeklerde %65 ve 

kadınlarda %56, ikinci küçük azı dişleri için ise, erkeklerde %57 ve kadınlarda %85 

olarak bildirmişlerdir. İki kanal (Tip IV) bulunma oranını ise, birinci küçük azı dişleri 

için erkeklerde %10 ve kadınlarda %4, ikinci küçük azı dişleri için ise, erkeklerde %18 

ve kadınlarda %0 olarak açıklamışlardır. Birinci küçük azı dişlerinde, erkeklerin 

%22’sinde ve kadınların %6’sında; ikinci küçük azı dişlerinde ise, erkeklerin %9’unda 

ve kadınların %24’ünde yan kanal bulunduğunu bildirmişlerdir.  

Yoshioka ve ark. (98) alt birinci küçük azı dişlerinde yaptıkları in vitro 

çalışmada, birden fazla kanal varlığının radyografide doğru olarak belirlenme oranını 

araştırmışlardır. 139 adet alt birinci küçük azı dişinden alınan bukko-lingual 

radyografiler, dört diş hekimi tarafından negatoskop üzerinde kanal sayısı açısından 

değerlendirilmiştir. Daha sonra, boya enjekte edilerek şeffaflaştırılan bu dişler, Weine 

sınıflamasına göre morfolojik açıdan incelenmiştir. Araştırmacılar, ikiden fazla kanal 

bulunmasını Tip V olarak sınıflandırdıklarını, apeksin 3 mm daha gerisinde ana kök 

kanalından dallanan bir anatomik yapıyı, diğer bir ana kanal olarak ve diğer 

dallanmaları ise yardımcı kanallar olarak tanımladıklarını belirtmişlerdir. Sonuçta, 

incelenen dişlerin %80,6’sında tek kanal bulunduğunu, %19,4’ünde ise Tip II ile Tip V 

arasında kanal yapılarının gözlendiğini bildirmişlerdir.  Radyografik görüntülerde veya 

şeffaflaştırılan dişlerde belirlenen kanal sayısının çakışma oranı açısından da, diş 
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hekimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığını açıklamışlardır. 

Ayrıca, radyografide ana kök kanalında gözlenen ani daralmanın, bu seviyede kanalın 

birden fazla kanala ayrılmasının belirtisi olarak yorumlanmasının, kanal sayısının 

belirlenmesinde iyi bir kriter olmakla birlikte, bu ayrımın her zaman net olarak 

belirlenemediğini vurgulamışlardır. 

 Lu ve ark. (49) Çin toplumunda, alt birinci küçük azı dişlerinde kök kanallarının 

anatomik ve morfolojik özelliklerini inceledikleri çalışmada; 82 adet dişi şeffaf akrilik 

bloklar içine gömmüşler ve kök ucundan 3, 6, 9 ve 12 mm uzaklıkta yatay kesitlerini 

almışlardır. Kesitleri metilen mavisi ile boyamışlar ve cerrahi mikroskopta inceleyerek 

dijital fotoğraflarını kaydetmişlerdir. Sonuçta, incelenen dişlerin %54’ünün tek kanallı, 

% 46’sının ise, herhangi bir kesitte birden fazla kanal bulunmasına göre, komplike 

kanallı olduğunu bildirmişlerdir. Bu komplike kanalların, %22’sinin iki kanal, % 

18’sinin C-kanal ve % 6’sının ise, yeni bir tanımlama ile çevresel (circumferential) 

kanal varlığı gösterdiğini açıklamışlardır. Çevresel kanal yapısı gösteren dişlerde, 

kuronal kesitlerde merkezde tek olarak gözlenen kök kanalının, apikal 3 mm’lik 

kesitlere gelindiğinde, 3-4 gibi birçok kanala ayrıldığını (apikal delta) ve bunların kök 

kanalı içerisinde çevresel olarak yayılım gösterdiğini bildirmişlerdir. 

Velmurugan ve Sandhya (86) Hint toplumunda, alt birinci küçük azı dişlerinin 

kök kanalı morfolojisini şeffaflaştırma yöntemiyle inceledikleri çalışmada, 100 adet 

dişte kanal ağızlarının şeklini, kök kanalının yapısını ve dişlerin uzunluklarını 

değerlendirmişlerdir. Araştırmacılar, incelenen dişlerin %38’inde kanal ağzının 

yuvarlak, %44’ünde oval, %17’sinde yassı ve %1’inde ise C-şeklinde olduğunu 

saptamışlardır. Vertucci sınıflamasına göre kanal yapısını; Tip I- %72, Tip II- %6, Tip 

III- %3, Tip IV- %10 ve Tip V- %8 olarak açıklamışlar ve C-şeklindeki kanalın 

yalnızca bir dişte (%1) görüldüğünü bildirmişlerdir. Dişlerin ortalama uzunluğunu 21,6 

mm olarak saptamışlardır. Sonuçta, Hint toplumunda alt birinci küçük azı dişlerinde, en 

sık olarak Tip I kanal yapısına rastlandığını, diş köklerinde %14 oranında mesial 

invajinasyon gözlendiğini ve invajinasyon görülen dişlerin %85,7’sinde, ya iki kanal 

bulunduğunu ya da kanalların ikiye ayrıldığını bildirmişlerdir.  

Khedmat ve ark. (45) İran toplumunda, alt birinci küçük azı dişlerinin kök kanalı 

anatomisini, hem radyografi hem de yatay kesit yöntemi ile incelemişlerdir. 217 adet 

dişten bukko-lingual (BL) ve mesio-distal (MD) yönde radyografi aldıktan sonra, 
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kuronları uzaklaştırmışlar ve kökleri üç eşit yatay parçaya ayırarak fuscin ile 

boyamışlardır. X40 büyütmede her kesitin dijital fotoğrafını çekmişler ve kök 

kanallarının yapısını, hem radyografik hem de dijital görüntüler üzerinde ayrı ayrı 

değerlendirmişlerdir. Sonuçta, incelenen dişlerin %88,47’sinde tek kanal bulunduğunu, 

%11,53’ünde ise, kök kesitlerinin en az bir tanesinde Vertucci sınıflamasına göre Tip II 

ile Tip V arasında iki kanal saptandığını ve üç dişte de, C-şeklinde kanal yapısının 

gözlendiğini bildirmişlerdir. MD radyografilerde ise, dişlerin yalnızca %5,99’unda iki 

kanal saptandığını ve bunların üç farklı yapı gösterdiğini açıklamışlardır. 217 dişin 

192’sinde, hem MD radyografilerde hem de yatay kesitlerde tek kanal saptandığını;  

ancak, yatay kesitlerde iki kanal gözlenen 25 dişten yalnızca 7’sinde, MD 

radyografilerde de iki kanal görüldüğünü bildirmişlerdir. Yatay kesitlere göre, MD 

radyografilerde iki kanalın belirlenme oranının %28 olduğunu ve BL radyografilerin de, 

kanal morfolojisinin tipini net olarak belirleyemediğini belirtmişlerdir. 

Washington Üniversitesi’nde 1955 yılında gerçekleştirilen ve literatürde 

‘Washington Çalışması’ olarak referans gösterilen kapsamlı çalışmada; endodontik 

tedavi görmüş dişler 2 ve 5 yıl sonra tekrar değerlendirmeye alınarak, başarı ve 

başarısızlık oranı açısından, hasta ve dişe ait birçok parametrenin istatistiksel analizi 

yapılmıştır. 2 yıl sonraki değerlendirmede başarısızlık oranı açısından, hiçbir diş tipi 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı; ancak, alt birinci küçük azı 

dişlerinin, diğer tüm diş tipleri arasında en yüksek başarısızlık oranını (%11,43) 

gösterdiği, alt ikinci küçük azı dişlerindeki başarısızlık oranının ise %4,54 olarak 

belirlendiği bildirilmiştir. Bu sonuçta, alt birinci küçük azı dişlerinin kanal anatomisinin 

etkili olduğu belirtilerek; bu dişlerin çoğunlukla endodontik tedavisi en zor olan dişler 

olduğuna ve karmaşık kök kanalı anatomisinin alt birinci küçük azı dişlerinde 

başarısızlık oranını yüksek ölçüde arttırdığına dikkat çekilmiştir (37).  

Slowey (77) kök kanalı morfolojilerinde gözlenen çok çeşitli varyasyonlar 

nedeniyle, alt küçük azı dişlerinin, endodontik tedavi açısından en zor dişler 

olabileceğini bildirmiştir. 

Trope ve ark. (84) da, alt küçük azı dişlerinin endodontik tedavisinde 

karşılaşılan zorluğun ve başarısızlığın, bu dişlerin birçoğunda görülen karmaşık kanal 

anatomisine bağlı olduğunu belirtmişlerdir.  
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Baisden ve ark. (3) alt birinci küçük azı dişlerinde saptadıkları C-şeklindeki 

veya Tip IV (1-2, 1-2-1-2) kanal yapısına ve/veya apikal 1/2’lik kısımda lokalize olan 

kanal bifurkasyonlarına bağlı olarak, kök kanallarının tamamen temizlenmesinin çok 

zor olabileceğine dikkat çekmişlerdir. Araştırmacılar, bu dişlerde ikinci kanal 

dallanmasının çoğunlukla (%74) mine-sement birleşiminin 6 ile 9 mm ilerisinde 

gerçekleştiğini ve bu ikinci kanalın bulunması için, kök kanalının kuronal veya orta 

1/3’lük kısımlarında daha çok genişletme yapılması gerektiğini bildirmişlerdir. Ayrıca, 

özellikle iki ayrı apikal foramina ile sonlanarak Tip IV kanal yapısı gösteren semptomlu 

veya nekroz dişlerde, bu karmaşık kanal yapısının belirlenmesinin daha da önemli 

olduğunu  vurgulamışlardır.  

Lu ve ark. (49), alt birinci küçük azı dişlerinde saptadıkları ve çevresel kanal 

olarak tanımladıkları benzersiz kanal yapısının ve yüksek orandaki komplike kanal 

varlığının, klinik açıdan büyük önem taşıdığına dikkat çekmişlerdir. Bu diş grubunda 

karşılaşılan endodontik başarısızlıkta, karmaşık anatomik yapının rol oynayabileceğini 

bildirmişlerdir. 

 

2.1.2. Yuvarlak veya Oval Kök Kanalı Şekilleri 

 

Diş hekimlerinin, endodontik tedavi hakkındaki en büyük yanılgıları, kök 

kanallarının genellikle düz seyrettiği ve düzgün yuvarlak kesitlerinin olduğu 

düşüncesinde olmalarıdır. Oysa çoğu zaman, birçok kök kanalında eğrilikler, anatomik 

farklılıklar, apikal bölgede anastamozlar bulunmakta ve yatay kök kesitlerinin büyük 

çoğunluğunda, kanallar oval veya aşırı oval bir form sergilemektedir (14).  

Kanal şekillerinin tanımlanmasında farklılıklar olabilmektedir. Son dönemde, 

anatomik olarak kök kanallarının yatay kesitleri: yuvarlak, oval, uzun oval, yassı 

(flattened) veya düzensiz (irregular) olarak sınıflandırılmıştır. Kanal çapının maksimum 

uzunluğu, minimum uzunluğunun iki katına kadar fazla olanlar, oval kanal ve kanal 

çapının maksimum uzunluğu, minimum uzunluğunun iki ile dört katı fazla olanlar ise, 

uzun oval kanal şeklinde tanımlanmıştır. (39).  

Kök kanallarının hepsi konik yapıda ve dairesel şekilde değildir, çoğunluğu daha 

oval veya uzun oval formdadır. Yapılan çalışmalarda, diş köklerinin en apikal 
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seviyelerinde bile, yüksek oranda oval ve uzun oval kanal varlığının saptandığı 

bildirilmiştir (23, 27, 42-44, 93).  

Kerekes ve Tronstad (42-44), her bir diş tipinden yirmişer  adet olmak üzere, alt 

ve üst çene kesici, kanin, küçük ve büyük azı dişlerinde gerçekleştirdikleri bir seri 

morfometrik çalışmada; apeksten itibaren 1, 2, 3, 4 ve 5 mm’den aldıkları yatay kök 

kesitlerini ışık mikroskobunda X35 büyütmede inceleyerek, hem apikal kısımdaki kanal 

sayısını belirlemişler, hem de kökün ve kök kanalının en uzun ve en kısa çapının 

uzunluğunu ölçmüşlerdir. Araştırmacılar bu çalışmalarda; kök kanallarının apeksten 1-5 

mm’lik mesafelerde dairesel şekilde hazırlanabilmesi için, inceledikleri her diş tipinde 

%90 olasılıkla kullanılması gereken en küçük numara kanal aletini (reamer) 

belirlemişlerdir. Sonuçta, kanalların aşırı eğri olmaması koşuluyla, ön dişler grubunda: 

üst orta kesici ve kaninlerde apikal 5 mm, alt kaninlerde 3 mm ve üst yan kesiciler ile 

alt kesicilerde ise yalnızca 1 mm’lik mesafede; küçük azı dişleri grubunda: üst ikinci 

küçük azı ve ve alt küçük azılarda apikal 2-3 mm’lik mesafelerde ve büyük azı dişleri 

grubunda ise: yalnızca üst büyük azıların bukkal köklerinde apikal 1-3 mm ve alt büyük 

azıların distal köklerinde 1 mm’lik mesafede dairesel kanal şekli oluşturulabileceğini 

bildirmişlerdir. Üst birinci küçük azı ve büyük azı dişleri için standart şekillendirme ve 

doldurma tekniklerinin genellikle uygun olmadığını belirtmişlerdir. 

Baisden ve ark. (3) alt birinci küçük azı dişlerinin kök kanalı anatomisini, üçer 

mm’lik yatay kök kesitlerinde incelediklerinde; kanal şekillerinin ağırlıklı olarak oval 

(273 kesitin %51’inde) veya yuvarlak (215 kesitin %40’ında) olduğunu, %4 oranında 

düzensiz şekilli ve %4 oranında da, C-şeklinde kanal bulunduğunu ve bu C-kanalların 

ağırlıklı olarak Tip IV’te görüldüğünü bildirmişlerdir. Araştırmacılar, mine-sement 

birleşimindeki kesitlerde, kanal şeklinin ağırlıklı olarak oval görünümde olduğunu ve 

apikale doğru gidildikçe yuvarlak şekle dönüştüğünü belirtmişlerdir. 

Khedmat ve ark. (45), alt birinci küçük azı dişlerinde, kök kanallarının 

çoğunluğunun kuronal kesitlerde oval, orta kesitlerde yuvarlak veya oval, apikal 

kesitlerde ise yuvarlak olduğunu bildirmişlerdir.  Her iki çalışmada da, elde edilen 

bulguların, Ingle ve ark. (37)’nın tanımlamasına uyum gösterdiği bildirilmiştir (3, 45).  

Ingle ve ark. (37), tüm sürekli dişlerin pulpa anatomisini ve kuron kavitesinin 

hazırlanmasındaki esasları detaylı olarak tanımlamışlardır. Alt birinci küçük azı 

dişlerinin enine kesitlerinde, kök kanalının kuronal ve orta kesitlerde, bukko-lingual 
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yönde ovoid ve apikal kesitlerde ise genellikle yuvarlak formda olduğunu; alt ikinci 

küçük azı dişlerinde ise; kök kanalının kuronal ve orta kesitlerde, bukko-lingual yönde 

uzun ovoid ve apikal kesitlerde ise genellikle yuvarlak formda olduğunu bildirmişlerdir. 

Gani ve ark. (23) çocuk, genç, erişkin ve yaşlı olarak sınıflandırdıkları 

hastalardan çekilen 40 adet üst birinci büyük azı dişinde, apikal 2 mm’den aldıkları 

yatay kök kesitlerinde, BL ve MD kanal çapını ölçerek kanalın şeklini belirlemişler ve 

kanal çapının ISO standartlarındaki bir kanal aleti ile uyumunu değerlendirmişlerdir. 

Araştırmacılar incelenen kesit toplamında, palatinal kanalların ağırlıklı olarak (%60) 

dairesel (BL-MD çaplarının eşit olması), mesio-bukkal kanalların genellikle (%52,5) 

yassı (uzun çapın, kısa çapı, bir yarıçap uzunluğundan fazla geçmesi) ve disto-bukkal 

kanalların benzer oranda (%45, %35) dairesel veya yassı formda olduğunu 

bildirmişlerdir. Palatinal ve mesio-bukkal kanallarda eşit oranda (%32,5) ve disto-

bukkal kanallarda ise, %20 oranında oval formda (uzun çapın, kısa çapı, bir yarıçap 

uzunluğundan az geçmesi) kanal varlığı saptamışlardır. Kanal şeklinin yaş gruplarına 

göre dağılımında, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığını; 

yaşlanmaya bağlı olarak kanal çapındaki daralmanın, yanlızca palatinal ve mesio-

bukkal kanallarda anlamlı bulunduğunu, disto-bukkal kanal için anlamlı olmadığını 

bildirmişlerdir. Kanalın maksimum çapı ile, kanal aleti numarasının uyumu değişkenlik 

göstermiş ve yaşlı hastalarda bile, kanal çaplarındaki uyumsuzluk nedeniyle, örneğin iç 

BL çapın 80 no ve dış MD çapın 70 no olması gibi, olanaksız numara ve boyutlarda 

kanal aletinin kullanılması gerektiği bildirilmiştir.  

Wu ve ark. (93) diş köklerinin apikal kısımlarında uzun oval kanal bulunma 

sıklığını inceledikleri çalışmalarında; toplam 180 adet çekilmiş dişi, üst çene orta ve yan 

kesici, kanin, küçük ve büyük azı ile alt çene kesici, kanin, küçük ve büyük azı dişleri 

olarak yirmişerlik gruplara ayırmışlar ve apeksten itibaren 1, 2 ,3, 4 ve 5 mm’den 

aldıkları toplam 1181 adet yatay kök kesitinde, kanal çapı uzunluklarını mikroskop 

altında X30 büyütmede ölçmüşlerdir. Sonuçta, tüm kesitlerin %25’inde uzun oval kanal 

(uzun çapın, kısa çapın en az iki katı olması) bulunduğunu; %75’inin ise daha yuvarlak 

veya hafif oval kanal şekli gösterdiğini; örneklerin çoğunluğunda uzun çapın apikale 

doğru azaldığını, yani kanalın giderek daha yuvarlak bir şekil aldığını ve tüm kanalların 

çap uzunluklarının geniş bir dağılım aralığında bulunduğunu bildirmişlerdir. 
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Araştırmacılar, apikal 5 mm’lik kısımlarda, uzun oval kanalların bazı diş gruplarında 

yaygın olduğuna da (≥%50) dikkat çekmişlerdir.  

Bellucci ve Perrini (8) çalışmalarında, 35 ile 55 yaşlarındaki hastalardan çekilen 

alt ve üst kesici, kanin ve küçük azı dişlerinde, kök dentininin ve sementin kalınlığını 

incelemişlerdir. Araştırmacılar, 220 adet diş kökünden elde ettikleri apikal, orta ve 

kuronal kesitlerde optik mikroskop yardımıyla, kökün maksimum BL ve MD çapı ile 

bukkal, lingual mesial ve distal yüzeylerdeki kök duvarı kalınlığını ölçmüşler ve diş 

tipine, lokasyona ve kesit düzeyine göre verilerin istatistiksel analizini yapmışlardır. 

Sonuçta, kök dentini kalınlığının diş tipine göre değil de, asıl olarak  lokasyona ve kesit 

düzeyine göre farklılık gösterdiğini; yani diş tipinden bağımsız olarak, incelenen tüm 

dişlerde dentin kalınlığında benzer bir varyasyonun gözlendiğini açıklamışlardır. 

Genellikle, bukkal yüzeylerde de fazla olmakla birlikte, en fazla dentin kalınlığının 

lingual yüzeylerde bulunduğunu; mesial ve distal yüzeylerde ise dentin kalınlığının 

azaldığını ve birçok kesitte ince dentin duvarlarının gözlendiğini; apikal 1/3’ten alınan 

kesitlerde ise, dentin duvarının ince olduğunu bildirmişlerdir.  

Endodontik giriş kavitesinin açılması ve kök kanallarının şekillendirilmesi 

sırasında, dentin dokusunda belirgin bir kayıp olmaktadır. Endodontik tedavi yapılacak 

dişlerde, kök dentinin kalınlığı da mutlaka değerlendirilmelidir. Dentin kalınlığının az 

olduğu ince dişlerde, şekillendirme tekniğinin ve kanal aletlerinin seçiminde çok 

dikkatli olunmalıdır. Rijit, büyük çaplı veya döner aletler kullanılırken, kanal aletinin 

çapının ve esnekliğinin, kök kanalının anatomik şekline uyum sağlamasına büyük özen 

gösterilmelidir (8). Bazı diş gruplarında %50 ve üzerinde, uzun ve dar oval kanallar 

bulunmaktadır. Bu kanalların birçoğunun, MD yönde perfore edilmeden veya diş kökü 

aşırı derecede zayıflatılmadan, tamamen şekillendirilmesi mümkün değildir. Bu 

nedenle, temizleme, şekillendirme ve doldurma işlemleri sırasında çok dikkatli 

olunması gerekmektedir (93).  

Grande ve ark. (27) çift yönlü radyografilerde, kuronal ve orta bölgede BL/MD 

oranını ≥2 olarak belirledikleri, 30 adet tek köklü ve uzun oval kanallı alt ve üst küçük 

azı dişinde çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir. MCT tekniğini kullanarak, radyolojik 

apeksten itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 ve 13 mm’lerde taradıkları yatay kök kesitlerinde, 

kanalın ve kökün BL ve MD çapı ile kökün bukkal, lingual, mesial ve distal duvarının 

kalınlığını ölçmüşlerdir. Daha sonra, kanalın BL/MD çap oranını (∆C) ve kök oranını 
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(∆R) analiz etmişlerdir. Sonuçta, tüm kesit düzeylerinde, hem kanalın hem de kökün BL 

çapının MD çapından daha büyük olduğunu; genellikle  ∆C ve ∆R’nin kuronal kısma 

doğru artış gösterdiğini; tüm kesit düzeylerinde bukkal ve lingual duvar kalınlıklarının, 

mesial ve distal yöndekilerden daha fazla olduğunu ve yine BL koniklik açısının (taper) 

MD’dekinden daha fazla olduğunu bildirmişlerdir. Araştırmacılar, kök kanallarının en 

apikal kısmındaki kesitlerde bile, sıklıkla oval kanal yapısının izlendiğini ve diş 

kökünün şekli ile kök kanalının şekli arasında yüksek bir bağıntı saptandığını 

açıklamışlardır. 

 

2.2. Kök Kanallarının Şekillendirilmesinin Önemi 

 

Kök kanallarının şekillendirilmesinin temel amacı, iltihaplı ve/veya enfekte pulpa 

dokusunun, debris ve mikroorganizmaların mekanik olarak kök kanal sisteminden 

uzaklaştırılması ve antimikrobiyal solüsyonlar ile medikamentlerin uygulanabileceği ve 

etkili olabileceği bir kanal boşluğunun oluşturulmasıdır. Etkin bir biçimde ve uygun 

formda hazırlanan kök kanal sistemi, ayrıca kanalların etkin ve sızdırmaz bir şekilde 

doldurulmasını da kolaylaştıracak ve mikroorganizmalar tarafından yeniden enfekte 

edilmesini engelleyecektir (12, 60, 72, 100).  

Peters (61), kök kanalı tedavisinin başarısının birçok faktöre bağlı olmakla 

birlikte; en önemli aşamalarından birinin, kök kanallarının hazırlanması olduğunu 

bildirmiştir. Bu aşama; mekanik temizliği, antimikrobiyal solüsyonların ve 

medikamentlerin uygulanması için bir kanal boşluğu oluşturulmasını ve doldurma 

işlemi için kanal geometrisinin en uygun forma getirilmesini içerdiğinden, bundan 

sonraki tüm aşamaların etkinliğini de belirlemektedir. Bu nedenle, diş hekimleri için, 

kök kanallarının hazırlanması aşaması yalnızca önemli değil, aynı zamanda temel bir 

zorunluluktur.  

Washington Çalışması’nın bulgularına göre, kök kanalının boyutu ve şekli ile kök 

eğiminin yönü, kanal dolgusunun başarısında önemli bir rol oynamaktadır. Başarı oranı, 

tedavi gören diş bazında analiz edildiğinde, bu durumun net olarak görülebildiği  

bildirilmiştir (37).  
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Avrupa Endodonti Derneği tarafından yayımlanan, endodontik tedavinin esasları  

kılavuzunda; etkin bir şekillendirme sonucunda, kök kanalının şekillendirme 

öncesindeki orijinal kanal formunu içermesi, apikal darlığını koruması, şekillendirme 

işleminin bitiminde çalışma uzunluğunda bir kısalma olmaması, kök kanalının kurondan 

apekse kadar konikliği gittikçe azalacak biçimde hazırlanması ve apikalde bir daralma 

ile sonlanması gerektiği ve de şekillendirme işlemleri sırasında kök kanallarının bolca 

yıkanmasının gerekliliği bildirilmiştir (66).  

Mekanik şekillendirme işlemleriyle, kanal duvarlarının tüm iç yüzeylerinden 

enfekte dentin kaldırılmaya çalışılmaktadır. Enfekte kök kanallarında, bakteriler dentin 

kanallarının derin tabakalarına kadar ilerleyebilmekte ve dentin kanallarının içerisinde 

çok sayıda farklı bakteri türleri bulunabilmektedir (1, 2, 59, 60).    

In vivo çalışmalarda, temizleme, şekillendirme ve yıkama işlemleri sonucunda, 

kök kanallarındaki bakteri sayısının anlamlı oranda azaltıldığı; ancak, tüm vakalarda 

bakterilerin tamamen yok edilemediği bildirilmiştir (12, 18, 58). 

Kök kanalının dentin duvarlarının bütünüyle ve güvenli bir biçimde 

şekillendirilmesinde; kanalın morfolojik özellikleri, kanal duvarının kalınlığı, kullanılan 

kanal aletinin boyutu ve şekli gibi birçok faktör rol oynamaktadır (93).  

 

2.3. Kök Kanallarını Şekillendirme Yöntemleri 

 

Günümüzde kök kanalları, genel olarak el ile kullanılan paslanmaz çelik ve/veya 

Ni-Ti kanal aletleri ya da bir tork kontrollü motor veya redüksiyonlu angldruva ile 

kullanılan Ni-Ti döner alet sistemleri ile şekillendirilmektedir.  

Kanal aletlerinin ve şekillendirme tekniğinin seçimindeki temel kriter; kök 

kanalını yeterli derecede temizleme ve şekillendirme yeteneğine ve de yüksek çalışma 

güvenliğine sahip olması şeklinde tanımlanmıştır (68). 
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2.3.1. Kök Kanallarının El Aletleri ile Şekillendirilmesi  

 

Kök kanallarının el aletleri kullanılarak temizlenmesi ve şekillendirilmesinde, 

‘step-back’ ve ‘step-down’ olarak iki ana yöntem kullanılmaktadır. Her iki yöntemle de, 

en dar yeri fizyolojik foramen apikale olan ve kuronale doğru gittikçe genişleyen, konik 

bir kök kanalı formu elde edilmeye çalışılmaktadır (48).  

Step-back yönteminde; şekillendirme işlemine kök kanalının apikal kısmından 

başlanmakta, fizyolojik foramen apikalenin orijinal genişliğinin ve formunun 

bozulmamasına özen gösterilerek, kuronal kısma doğru şekillendirme yapılmaktadır. 

Fizyolojik foramen apikalenin boyutuna ilk uyan kanal eğesi, ‘initial apical file’ (IAF) 

olarak tanımlanmakta ve bundan sonra üç numara daha büyütülerek, ‘master apical file’ 

(MAF) olarak tanımlanan eğe ile çalışma uzunluğunda şekillendirme yapılmaktadır. 

Sonrasında, her bir büyük numaralı kanal eğesi kullanılırken çalışma uzunluğu birer 

mm kısaltılarak, kök kanalı şekillendirilmektedir. Üç büyük boy kanal aleti 

kullanılırken, her alet değişiminde MAF ile çalışma uzunluğunda rekapitülasyon 

yapılmakta ve böylece kanalın apikal bölümünde toplanan debrisin uzaklaştırılması 

sağlanmaktadır (48).  

Step-down yönteminde ise; şekillendirme işlemine kök kanalının kuronal 

kısmından başlanmakta ve apikal kısma doğru şekillendirmeye devam edilmektedir. 

Böylece, çalışma uzunluğu ilk aşamada hesaplanmadığından, enfekte doku artıklarının 

ve mikroorganizmaların kanal aleti ile apikal kısma itilmesi büyük ölçüde 

engellenmektedir. Özellikle periapikal lezyonlu ve nekroze dişlerde, akut alevlenme ve 

akut apikal periodontitis oluşması riskinin bu yöntemle azaldığı düşünülmektedir. Önce 

kuronal kısmın genişletilmesiyle oluşan rezervuarda biriken yıkama solüsyonları, her 

kanal aletinin kullanımında daha ileriye taşınarak mikroorganizmalara daha fazla etki 

edebilmektedir. Kuronal kısımda oluşturulan bu genişlik sayesinde ayrıca, kanal 

aletlerinin kök kanalı içerisinde daha rahat hareket etmeleri de sağlanmaktadır (48). 

Kök kanallarının şekillendirilmesinde kullanılan el aletleri, temel olarak K-File, 

Hedström (H-File) ve reamer gibi kanal eğelerini içermektedir. Dentinin kesilmesi 

işlemi, kanal aletlerinin döndürülerek kullanılmasıyla ya da aletlere kanal duvarında 

çevresel olarak ileri-geri kazıma hareketi yaptırılmasıyla sağlanmaktadır. 
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K-File eğeler özellikle dönme hareketi için yapılmıştır. K-File, saat yönünde 

veya tersi yönde doksan derece döndürülerek, çekme veya kazıma hareketi ile 

kullanılabilir. Tüm kanal aletleri içinde kompresyon kadar, gerilmeye de en dirençli 

olanlar aletlerdir. Bu özellikleri ile K-File eğelerin, dar kök kanallarında kullanılacak en 

etkili aletler oldukları, kanal formunun pasif olarak izlenmesinde ve apikal bölgenin 

şekillendirilmesinde, diğer file tiplerinden daha üstün bulundukları bildirilmiştir (7). 

H-File eğelerin bıçakları horizontal yönde oldukça keskindir. Uç dizaynlarının 

çok keskin olması nedeniyle, apikal bölgede hemen hemen pasif olarak, çok hafif bir 

basınçla kullanılmaları gerekmektedir. Enine kesitlerinin çok küçük olması, 

esnekliklerini arttırmaktadır. Bunlar, tüm file grubunda en keskin ve en esnek olan 

kanal eğeleridir. Şekillendirme sırasında yalnızca ileri-geri hareketler ile kullanılırlar. 

Çok keskin olduklarından, dikkatsiz ve deneyimsiz kullanımda kolaylıkla perforasyona 

neden olabilirler (7).  

Reamer tipi eğeler, üçgen biçiminde bir telin çekilmesi ve burkulmasıyla elde 

edilirler. Reamer eğenin çalışma ucu kök kanalının içinde kolayca ilerleyecek şekilde 

yapılmıştır. Dönme hareketi ile kullanılan reamer, bir defada bir çeyrek veya yarım 

turdan fazla döndürülmemelidir. Aletin her dönüşünde kesici kenarlar kanalın içerisinde 

ilerleyerek bir miktar dentini kesmektedir. Reamer tipi eğeler, K-File tipi eğelerden 

daha keskin ve daha esnektir; ancak, yalnız dönme hareketiyle kullanıldıklarında, çok 

eğri kanallarda kullanımlarının sınırlı olduğu bildirilmiştir (7). 

Kök kanallarının geleneksel olarak elle şekillendirilmesinde, ISO normlarında 

.02 koniklik açılı, paslanmaz çelik kanal aletleri kullanılmaktadır. Kesici kısımlarının 

bulunduğu 16 mm’lik alanda, bu kanal aletlerinin uzunluğu boyunca, her mm’de .02 

mm’lik bir artış olmaktadır. Aletlerin ucu, kesici veya kesici olmayan özellikte 

olabilmektedir. Elde kullanılan kanal aletleri, reamer veya file özelliğindedir. K-File ve 

reamer, hem linear kazıma hem de dönme hareketi ile etkinlik gösterirken; H-File yapısı 

gereği yalnızca kazıma hareketi ile kullanılmaktadır (71). 

15 veya 20 numaradan büyük paslanmaz çelik kanal eğeleri, esnek olmadıkları 

için kanal eğriliğini düzleştirme eğilimindedirler. Böylece, orijinal kanal şeklindeki 

değişim sonucunda; apikal bölgede dentin duvarının dış yüzeyinde ve daha kuronal 

bölgeye doğru, özellikle eğriliğin başladığı kısımda da, dentin duvarının iç yüzeyi 

boyunca aşırı miktarda dentin kaldırılmaktadır. .02 koniklik açılı kanal aletleri ile kök 
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kanalı daha dar bir formda hazırlanmaktadır. Bu durum, yıkama solüsyonlarının daha 

ileri bölgelere ulaşmasını zorlaştırarak, etkisini azalmakta ve debrisin apikale doğru 

itilmesi riskini arttırmaktadır. İyatrojenik hataların önlenmesi ve kök kanallarının 

kuronal kısımda daha geniş olacak şekilde konik bir formda hazırlanması için, 

paslanmaz çelik kanal aletlerinin tipinde değişiklikler yapılmış ve farklı şekillendirme 

teknikleri geliştirilmiştir (71). 

Mikromotor yardımıyla kullanılan Gates Glidden frezleri, daha çok kök 

kanalının kuronal ve kısmen orta bölgesinde kullanılmak üzere tasarlanmış genişletici 

aletlerdir. Kuronal kısımdaki düzensizlikleri genişleterek, şekillendirici aletlerin rahatça 

apikal kısma ulaşmasını sağlarlar. Boyutları, 1 ile 6 numara arasında değişmektedir. 

Gates Glidden frezleri, kanal duvarında aktif dentin kesimi yaptıkları için pasif olarak 

kullanılmalıdır. Basınç ve kuvvet uygulandığında, kanal duvarında perforasyona neden 

olabilirler veya kırılabilirler (15).  

Ni-Ti alaşımdan yapılmış ve esnekliği çok fazla olan kanal aletlerinin 

üretilmesiyle, eğri kök kanallarının şekillendirilmesinde kolaylık ve avantaj 

sağlanmıştır. Ni-Ti alaşımların iki ana karakteristik özelliği, %55 nikel ve %45 

titanyumdan oluşmaları ve ‘şekil hafızası’ ile ‘süperelastisite’ özelliğine sahip 

olmalarıdır. Eğilme ve bükülmelere karşı elastik limitleri, paslanmaz çelik aletlerinkine 

oranla 2-3 kat daha fazladır. Paslanmaz çeliğe oranla, Ni-Ti alaşımların elastisite 

modülüsü anlamlı derecede daha düşüktür, bu sayede Ni-Ti aletlerle kök kanallarının 

dentin duvarlarına çok daha az kuvvet uygulanmaktadır. Bu benzersiz özellikler, aslında 

Ni-Ti alaşımın şekil hafızası özelliğine bağlıdır. Şekil hafızası özelliği, Ni-Ti alaşımın, 

‘austenit’ ve ‘martensit’ olmak üzere iki farklı kristal forma dönüşebilmesinden 

kaynaklanmaktadır. Sabit bir sıcaklıkta ve baskı altında, Ni-Ti alaşım austenitik fazdan 

martensitik faza geçmekte ve bu formdayken, bükülme için yalnızca hafif bir kuvvet 

yeterli olmaktadır. Baskı kalktıktan sonra, metal austenitik faza geri dönmekte ve kanal 

aleti orijinal şeklini almaktadır. Ni-Ti’nin metalik özelliklerinden dolayı, paslanmaz 

çelik kanal aletlerine özgü %2’lik koniklik açısından daha büyük koniklik açılarına 

sahip Ni-Ti kanal aletlerinin üretimi mümkün olabilmiştir (10, 46, 83, 89). 

Ni-Ti alaşımın, koniklik açısı arttığında bile elastik özelliğini koruması 

sayesinde, ISO standartlarındaki .02 koniklik açılı aletlerden, 2 ile 6 kat daha fazla 

koniklik açısına sahip ve/veya değişken açılı Ni-Ti kanal aletleri üretilerek; GT ve 
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ProTaper gibi Ni-Ti el aletleri kullanıma sunulmuştur. Bu Ni-Ti el aletleri, döner alet 

sistemleri ile birlikte veya aşırı eğri kök kanallarında yardımcı alet olarak da 

kullanılabilmektedir (71). 

 

2.3.2. Kök Kanallarının Döner Alet Sistemleri ile Şekillendirilmesi 

 

Ni-Ti alaşımın üstün özellikleri, daha sonra Ni-Ti döner alet sistemlerinin 

tasarlanarak geliştirilmesini sağlamıştır. Enine kesit ve uç dizaynında, koniklik açısında, 

yiv ve bıçak sayısında, kesim açısında farklı özelliklere sahip çok sayıda Ni-Ti döner 

alet sistemi üretilerek endodontik kullanıma sunulmuştur. Bu dizayn özellikleri, Ni-Ti 

kanal aletlerinin esnekliğini, kesme etkinliğini, burkulmaya karşı direncini ve 

dayanıklılığını etkilemektedir (9, 13, 36). 

Ni-Ti döner alet sistemleri ile kök kanallarının şekillendirilmesi sırasında, 

sürtünme etkisiyle kanal aletinin dentin duvarına uyguladığı baskı sonucunda; Ni-Ti 

alaşım austenitik kristal fazdan martensitik faza geçerek, süperelastik özellik 

göstermektedir (46, 83). Bu süperelastik özellik sayesinde, Ni-Ti kanal aleti kök kanalı 

anatomisini takip edebilmekte ve dentinin dairesel hareketlerle kesilebilmesine olanak 

sağlamaktadır (10).  

Hülsmann ve ark. (36) geniş kapsamlı literatür derlemesini içeren makalelerinde, 

Ni-Ti döner alet sistemlerinin kullanımına yönelik şu sonuçlara varıldığını 

bildirmişlerdir: 

• Ni-Ti döner aletlerin kullanımı, eğri kök kanallarında, daha merkezde kalınan ve 

düzleşmenin daha az olduğu bir şekillendirme sağlamaktadır. 

• Ni-Ti döner aletlerin tek başına kullanımı, kök kanal duvarlarının tamamen 

temizlenmesini sağlayamamaktadır. 

• Temizleme etkinliği, kök kanalının kuronal kısmından apikal kısmına doğru 

giderek azalmaktadır. 

• Şekillendirme sırasında pat-tipi şelasyon ajanlarının kullanımı smear tabakasını 

tamamen uzaklaştıramamaktadır. 

• Kök kanalının temizliği açısından, aktif kesici bıçağa sahip olan Ni-Ti aletlerin 

kullanımı, radyal alana sahip olanlardan daha üstün bulunmuştur. 
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• Üretici firmaların talimatları doğrultusunda kullanıldıklarında, Ni-Ti döner 

aletlerinin güvenli bir şekilde kullanılabileceği düşünülmektedir. 

• Çalışma güvenliği açısından, güvenli uca sahip Ni-Ti aletlerin kullanımı tercih 

edilmelidir 

• Sabit hız, düşük tork ve tork-kontrol özelliklerine sahip, özel motorların 

kullanımı önerilmektedir. 

Ni-Ti döner alet sistemleri kullanılarak kök kanallarının şekillendirilmesi 

sırasında dikkat edilmesi gereken çalışma ilkeleri şu şekilde sıralanabilir: 

• Kök kanalı içinde apikal kısma doğru ilerletilen kanal aletlerine basınç 

uygulanmamalıdır. 

• Kök kanalları içinde mutlaka yıkama solüsyonu bulunmalı ve mümkünse 

kayganlaştırıcı ajan kullanılmalıdır. 

• Şekillendirme sırasında kök kanalından çıkarılan aletler, sık sık 

temizlenerek aşınma ve bükülme yönünden incelenmelidir. 

• Üretici firmanın kullanım talimatlarına uyulmalıdır. 

• Her döner alet sistemi için önerilen hız ve tork değerlerine uyulmalıdır.  

Günümüzde, farklı firmalar tarafından üretilen birçok Ni-Ti döner alet sistemi 

arasında; Dentsply Firması’nın geliştirdiği ProTaper sistemi ve MicroMega Firması’nın 

geliştirdiği HERO Shaper sistemi, üzerinde birçok araştırmanın yapıldığı ve sıklıkla 

kullanılan güncel döner alet sistemleri olarak literatürde yer almaktadır. 

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

Machtou tarafından geliştirilmiştir (15). ProTaper döner aletlerini, diğer Ni-Ti döner 

aletlerinden farklı kılan özelliği; her ProTaper aletinin, kesici bıçağının uzun ekseni 

boyunca değişen oranda koniklik açısında olmasıdır. Bu değişken koniklik açıları, 

şekillendirme sırasında ProTaper döner aletlerinin bütün kesici kenarlarının dentin 

duvarına aynı anda değmesini ve kesici kenara aşırı miktarda yük gelmesini önlerler 

(48, 69). ProTaper döner aletlerinin diğer özellikleri; enine kesitlerinin konveks üçgen 

şeklinde olması, kesici bıçakları boyunca değişken heliks açısına ve vida adımına 

[pitch; aynı düzlem üzerinde kesici kenar üzerindeki bir nokta ile bir sonraki kesici 

kenar üzerindeki nokta arasındaki uzaklık (80)] sahip olmaları, radyal alanlarının 
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bulunmayışı ve kesici olmayan modifiye rehper uç dizaynına sahip olmalarıdır. Bu 

özellikleriyle modifiye bir K-File’a benzerler. Bu sayede, kanal aleti ile dentin 

arasındaki kontak açısı azalarak kesme etkinliği artar (15, 69). 

ProTaper döner alet sisteminde, 3 adet şekillendirici (SX, S1, S2) ve 3 adet 

bitirici (F1, F2 ve F3) olmak üzere, temelde 6 adet kanal aleti bulunmaktadır. Apikal 

yapı ISO kanal aletlerine birebir uyum göstermektedir.  

• Yardımcı şekillendirici alet olan SX, şekillendirme işleminin başında 

uzun ve orta uzunluktaki kök kanallarının kuronal kısımlarının 

şekillendirilmesinde Gates Glidden frezler gibi rol oynar. Ayrıca kısa 

kanalların şekillendirilmesinde de kullanılır. Üzerinde renk kodu yoktur. 

SX kanal aletinin uç çapı 0.19 mm iken, kesici kısmın başladığı noktada 

1,20 mm’ye ulaşır.  

• Şekillendirici kanal aletleri olan S1 ve S2, öncelikle kök kanalının 

kuronal ve orta 1/3’lük kısımlarının şekillendirilmesinde kullanılır. Daha 

aktif kesici yivleri sayesinde, bu bölgelerdeki düzensizlikler ilk aşamada 

uzaklaştırılır. Kesici kısımları boyunca artan koniklik açıları sayesinde, 

şekillendirici eğeler aynı zamanda, kanalın belli bir bölümünü 

şekillendirerek “crown-down” şekillendirmesi yaparlar. Bu aletler, aynı 

zamanda, bitirici kanal aletlerinden önce çalışma uzunluğunda da 

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.  

• Şekillendirici kanal aletleri, kuronal açıklığın sağlanmasında fırçalama 

(brushing) hareketiyle kullanılırlar. 

• Bitirici kanal aletleri olan F1, F2 ve F3, kök kanalının apikal 1/3’lük 

kısmının şekillendirilmesinde ve çalışma uzunluğunda kullanılır. Kök 

kanalının anatomik yapısına göre, şekillendirici kanal aletlerinden sonra 

bitirici aletlerin sadece birisi kullanılarak da, şekillendirme işlemi 

tamamlanabilir. Renk kodları, F1 için sarı, F2 için kırmızı ve F3 için 

mavidir. F1, F2, F3’ün uç çapları ve koniklik açıları sırasıyla 0,20 mm - 

.07, 0,25 mm - .08 ve 0,30 mm - .09’dur. Uç noktalarının dördüncü 

mm’sinden itibaren koniklik açısının yüzdesi azalmaya başlar. 
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• Bitirici kanal aletlerinin kesme etkinlikleri fazla olduğundan, bir kez 

çalışma uzunluğuna ulaşıldıktan sonra, hemen kanaldan çıkarılırlar. 

• Günümüzde, daha geniş kök kanallarında kullanılmak üzere, F4 ve F5 

bitirici kanal aletleri de sisteme eklenmiştir. F3, F4 ve F5 aletlerinin 

enine kesitleri, sistemin diğer aletlerinden farklı olarak, konkav üçgen 

şekildedir. 

• Ayrıca üretici firma, döner aletler ile aynı dizaynda el aletlerini ve 

retreatment için D1, D2 ve D3 kanal aletlerini de kullanıma sunmuştur. 

• ProTaper döner alet sistemi kullanılırken, şekillendirme sırasında hızın 

250-350 rpm’de sabit tutulması önerilmiştir (15, 32, 34, 69).  

ProTaper döner alet sisteminin kullanılmasında Ruddle (69) tarafından 

tanımlanan yöntem şu şekildedir:  

● Kök kanalına düz bir giriş yolu sağlandıktan sonra, .02 koniklik açılı 10 ve 15 

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

Sonrasında, S1 ve S2 kanal aletleri basınç uygulanmadan bu kısma kadar ilerletilir ve  

fırçalama hareketiyle kanalın bu bölgesi şekillendirilir. Bu işlemler sırasında, pulpa 

odasının yıkama solüsyonu ile dolu olmasına dikkat edilmelidir. Şekillendirici aletler 

kanaldan çıkarıldığında, bıçaklar arasında en fazla hangi bölgede debrisin toplanmış 

olduğuna bakılarak, aletin kanalın hangi kısmında daha fazla şekillendirme yaptığı 

anlaşılabilir. Her şekillendirici aletten sonra yıkama, 10 numara kanal aleti ile 

rekapitülasyon 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. 

Bu aşamada apikal bölgenin anatomik yapısına göre, ProTaper döner veya ProTaper el 

aletlerinin kullanılmasına karar verilir. Düzensiz yapıdaki kök kanallarında, apikal 

kısmın şekilendirilmesi ProTaper el aletleri ile de tamamlanabilir. Daha sonra, S1 ve S2 

kanal aletleri ile birkaç fırçalama hareketiyle çalışma uzunluğunda şekillendirme 

yapılır.  

● Çalışma uzunluğu tekrar kontrol edildikten sonra, bitirici kanal aletlerine 

geçilir. Bitirici kanal aletleri, fırçalama hareketiyle kullanılmazlar. Önce, F1 ile pasif 

olarak ilerlenir, birkaç ileri-geri hareketten sonra çalışma uzunluğuna ulaşılır ve alet 

hemen kanaldan çıkarılır. Bu aşamada, şekillendirmenin hangi bitirici alet ile 
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sonuçlandırılacağına karar verilebilir. F1’in kullanımını takiben .02 koniklik açılı 20 

numara kanal aleti kök kanalına yerleştirilir. Bu alet, çalışma uzunluğunda kanala sıkıca 

oturuyorsa şekillendirme işlemi tamamlanmış kabul edilerek, yıkama işlemlerini takiben 

kök kanalı doldurulabilir. 20 numara gevşek kalıyorsa, 25 numara kanal aleti denenir ve 

bu alet çalışma uzunluğunda kanala sıkıca oturuyorsa, şekillendirme işlemi 

tamamlanmış kabul edilir. 25 numara kanal aleti, çalışma uzunluğunun daha gerisinde 

sıkışma gösteriyorsa, F2 bitirici kanal aleti kullanılır ve aynı kontroller yapılır. Gerekli 

olduğu durumlarda,  F3  ve diğer bitirici kanal aletleri kullanılır. 
HERO Shaper döner alet sistemi, HERO 642 sisteminden sonra geliştirilmiştir. 

HERO Shaper döner aletleri, HERO 642 döner aletleri ile, aynı üçlü-sarmal (triple-

helix) yatay kesitine, pozitif kesim açısına ve aktif olmayan uç dizaynına sahiptir. 

Ancak, HERO Shaper aletlerinin bıçak tasarımında ve kesici kısmının uzunluğunda 

önemli modifikasyonlar yapılarak; etkinlik, esneklik ve dayanıklılıklarının arttırıldığı 

bildirilmiştir. HERO Shaper aletlerinde; vidalama etkisinden kaçınmak için, uçtan 

sapına kadar olan kısmındaki kesici kenarlarının heliks açısı değişmektedir. Ayrıca, 

vida adımı mesafesi de değiştirilmiştir. Bu yeni dizayn, koniklik açısına göre de 

değişmektedir. Kanal aletinin koniklik açısı arttıkça vida adımı uzamakta, koniklik açısı 

azaldıkça vida adımı kısalmaktadır. Bu değişiklikler, ‘adapted pitch konsepti’ olarak 

tanımlanmıştır (13, 33).  

HERO Shaper sisteminde; yiv aralıklarının arttırılmasıyla, kanal aletlerinin 

özellikleri ve dolayısıyla sürekli rotasyon altındaki davranış biçimleri değiştirilmiştir: 

• Yiv aralığı arttıkça esneklik artar.  

• Bıçak açısı küçüldükçe kesme etkinliği artar.  

• Benzer çalışma koşulları, rotasyon hızı ve basınç altında uzun vida 

adımına (long pitch) sahip olan bir alet, kısa olana göre, kök kanalını 

daha hızlı şekilllendirir.  

• Yiv aralığı arttıkça dentin talaşlarının dışarı taşınması kolaylaşır. 

•  Vidalama etkisi (Threading-in fenomeni) riski azalır (13, 80).  

Kanal aletinin kesici kısmının uzunluğunda değişiklik yapılması da, aletin 

davranış özelliğini değiştiren ikinci parametredir. Kesici kısmın kısaltılmasıyla, kanal 

aletinin esnekliği arttırılmıştır. Sap (shank) kısmının daraltılmasıyla da, kanal duvarı ile 

alet arasındaki temas azaltılmış ve bu temasın kanalın şekillendirilecek bölümünde 

sınırlı kalması sağlanmıştır (13).  
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HERO Shaper sisteminde, .04 ve .06 olarak iki farklı koniklik açısında ve 20, 25 

ve 30 numara uç çapında kanal aletleri bulunmaktadır. .04 koniklik açılı aletler 21, 25 

ve 29 mm, .06  açılılar ise yalnızca 21 mm uzunluğunda üretilmişlerdir. .06 koniklik 

açılı aletler kök kanalının kuronal ve orta 1/3’lük bölümlerinin genişletilmesinde ve 

şekillendirilmesinde kullanılmaktadır. Bıçaklarının vida adımı uzatılarak; rijit yapıları 

azaltılmış, esneklikleri ve dentini kesme etkinlikleri arttırılmıştır. Bu aletlerde, vida 

adımı aletin sap kısmından uç kısmına doğru giderek azalmaktadır ve kesici 

kısımlarının uzunluğu 16 mm’dir. .04 koniklik açılı kanal aletleri ise, apikal 1/3’lük 

bölümün şekillendirilmesinde kullanılmaktadır. Bunların kesici kısımlarının uzunluğu 

(12 mm) ve bıçaklarının vida adımı daha kısadır; böylece, daha güçlü ve daha esnek 

hale getirilmişlerdir. Bu aletlerin kor çapının küçük olması, bükülme riskini azaltmakta 

ve apikal bölgedeki eğimlerle daha uyumlu çalışan daha esnek bir yapı sağlamaktadır 

(13, 33).  

Kök kanalında öncelikle büyük koniklik açılı ve sonrasında da, küçük koniklik 

açılı kanal aletleri kullanılır. Şekillendirme sırasında, kanal aletinin kesici yüzeyinin 

tamamı ender olarak aynı anda kanal duvarlarına temas eder. Sadece kısa bir kesici 

yüzey temasta olur ve böylece kanal aletinin direnci zayıflamaz. Kanal aletinin uç kısmı 

aktif değildir ve sadece aleti kök kanalının merkezinde tutan bir rehber görevindedir 

(13).  

HERO Shaper döner alet sisteminde; kök kanalının çapı ve eğimi esas alınarak, 

klinik zorluk derecesine göre, kök kanalları kolay, orta zor ve zor olarak tanımlanmıştır: 

• Eğimi 10 dereceden az olan ve 15 numara kanal aleti ile çalışma 

uzunluğuna kadar ulaşılabilen düz  ve geniş kök kanalları kolay, 

• Eğimi 10 ile 25 derece arasında olan ve 10 numara kanal aleti ile çalışma 

uzunluğuna kadar ulaşılabilen kök kanalları orta zor, 

• Eğimi 25 dereceden fazla olan, mineralizasyon miktarının ve aşırı 

eğriliğin en ince kanal aletinin bile çalışma uzunluğunda ilerlemesini 

engellediği dar kök kanalları zor olarak değerlendirilmiştir (13, 33). 

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

sırası takip edilir. Çalışma uzunluğu saptandıktan sonra, kök kanalının kuronal ve orta 

1/3’lük kısımları .06 koniklik açılı 30 numara kanal aleti ile şekillendirilir. Daha sonra 
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.04 açılı 30 numara kanal aleti, çalışma uzunluğunda kullanılarak şekillendirme işlemi 

tamamlanır. Bu yöntemde, sadece iki adet kanal aleti kullanılır. 

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

banttaki alet sırası takip edilir. Çalışma uzunluğu saptandıktan sonra,  kök kanalının 

kuronal ve orta 1/3’lük kısımları .06 açılı 25 numara kanal aleti ile şekillendirilir. .04 

açılı 25 numara kanal aleti ile çalışma uzunluğunda şekillendirmeye devam edilir. Daha 

sonra .04  açılı 30 numara kanal aleti çalışma uzunluğunda kullanılarak, şekillendirme 

işlemi tamamlanır. Bu yöntemde, toplam üç adet kanal aleti kullanılır. 

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

sırası takip edilir. Çalışma uzunluğu saptandıktan sonra,  kök kanalının kuronal ve orta 

1/3’lük kısımları .06 açılı 20 numara kanal aleti ile şekillendirilir. .04 açılı 20 numara 

kanal aleti ile çalışma uzunluğunda şekillendirme yapılır. Daha sonra .04 açılı 25 

numara ve ardından da, .04 açılı 30 numara kanal aletleri çalışma uzunluğunda 

kullanılarak şekillendirme işlemi tamamlanır. Bu yöntemde, toplam dört adet kanal aleti 

kullanılmaktadır. 

HERO Shaper döner aletlerinin, crown-down yöntemine göre çevresel 

(circumferential) hareketler ile kullanılması; oval veya yassı kök kanallarında ise, 

aletlerin kanal duvarlarında fırçalama hareketi ile kullanılması önerilmiştir  (13, 33).  

HERO Shaper sisteminin 450-600 rpm’de sabit hızda kullanılması önerilmiştir. 

Tork kontrollü bir mikromotor kullanılmasının şart olmadığı, sistemin redüksiyonlu bir 

angldruva ile de kullanılabileceği bildirilmiştir (13, 33).  

 

2.4. Kök Kanallarının Yıkanması 

 

Karmaşık anatomik yapısı nedeniyle, kök kanal sisteminin salt mekanik 

şekillendirme işlemleri aracılığıyla temizlenmesi ve enfeksiyonun kontrol altına 

alınması olanaksızdır. Bu nedenle, mekanik şekillendirme sırasında ve sonrasında kök 

kanallarının etkin olarak yıkanması büyük önem taşımaktadır. 

Etkin temizleme ve şekillendirme yapılamadığında, enfekte pulpa ve dentin 

dokusunda kalan mikroorganizmalar ve toksinleri endodontik tedavinin başarısını 

olumsuz yönde etkilemektedir (100). Endodontik tedavinin tamamlanmasından sonra 
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da, kanal boşluğunda varlığını koruyan ve doldurulan kök kanalında yeniden koloni 

oluşturan mikroorganizmaların, başarısızlıktan sorumlu asıl faktör olduğu bildirilmiştir 

(53, 60, 76). Ancak,  günümüzdeki mevcut şekillendirme teknikleri, kanal aletleri ve 

kimyasal ajanlar ile kök kanal sisteminin tamamen temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi 

olanaksız olduğundan;  optimum endodontik tedavi uygulandığında bile, bazı vakalar 

başarısızlıkla sonuçlanmaktadır (99).   

Farklı diş gruplarında gerçekleştirilen çok sayıdaki çalışmanın sonucunda; kök 

kanalları hem farklı Ni-Ti döner alet sistemleri kullanılarak, hem de farklı şekillendirme 

teknikleriyle geleneksel paslanmaz çelik veya Ni-Ti el aletleri ile şekillendirildiğinde, 

mekanik olarak kanal duvarlarının bütünüyle temizlenemediği ve dentin duvarlarının 

yüzeylerinde büyük oranda kanal aletlerinin hiç temas etmediği ve temizlenemeyen 

alanların kaldığı bildirilmiştir (4, 19, 22, 57, 62- 64, 68, 70, 82, 90, 94, 95, 97, 102).  

Bu dokunulmayan dentin alanlarının temizlenmesinde, asıl rolü yıkama 

solüsyonları üstlenmektedir. Bu nedenle, kök kanallarının yıkanmasında, birincil olarak 

organik dokuyu çözündürme özelliği olan bir solüsyonun kullanılması ve ikincil olarak 

da, yıkama solüsyonunu kanalın şekillendirilemeyen bölgelerine taşıyacak bir yıkama 

sisteminin kullanılması esastır (29).  

Avrupa Endodonti Derneği tarafından yayımlanan, endodontik tedavinin  

esasları kılavuzunda, kök kanallarının yıkanmasının amacı: mikroorganizmaları elimine 

etmek, debrisi uzaklaştırmak, kanal aletlerini kayganlaştırmak ve organik dokuyu 

çözündürmek şeklinde tanımlanmıştır. Bu bağlamda, yıkama solüsyonu dezenfekte 

edici ve organik debrisi çözündürücü özelliğe sahip olmalı; ancak, periapikal dokulara 

zararlı etki yapmamalıdır (66). 

Zehnder (100) geniş bir literatür taraması sonucunda, ideal bir kök kanalı 

yıkama solüsyonunda bulunması gereken özellikleri şu şekilde sıralamıştır:  

• Geniş bir antimikrobiyal spektrumu bulunmalı ve biyofilm tabakası içerisinde 

organize olan anaerop ve fakültatif mikroorganizmalara karşı etkinliği yüksek 

olmalıdır. 

• Nekrotik pulpa dokusu artıklarını çözündürebilmelidir. 

• Endotoksini inaktive edebilmelidir. 
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• Şekillendirme sırasında ortaya çıkan smear tabakasının oluşumunu önlemeli veya 

oluşan smear tabakasını çözündürebilmelidir. 

• Canlı dokulara temas edebileceğinden; sistemik olarak toksik olmamalı, periodontal 

dokularda kostik etki yaratmamalı ve anaflaktik reaksiyon oluşturma olasılığı en az 

olmalıdır.  

Güncel endodonti pratiğinde en sık kullanılan yıkama solüsyonları; sodyum 

hipoklorit (NaOCl), klorheksidin, şelasyon ajanları ve serum fizyolojiktir.  

NaOCl solüsyonu, geniş bir antimikrobiyal spektruma ve organik dokuyu çözme 

kapasitesine sahip olması nedeniyle, ideal bir yıkama solüsyonunda bulunması gereken 

asıl özellikleri taşımakta ve kök kanallarının yıkanmasında temel yıkama solüsyonu 

olarak önerilmektedir. NaOCl solüsyonunun, denenen diğer yıkama solüsyonları 

arasında, nekrotik dokuyu büyük miktarda çözündürme özelliğine sahip tek solüsyon 

olduğu bildirilmiştir (55). NaOCl solüsyonu, organik pulpa dokusunu ve predentini 

etkin olarak çözündürdüğü için, smear tabakasının organik kısmını da 

uzaklaştırmaktadır (6, 96). Farklı endodontik patojen mikroorganizmalar tarafından 

oluşturulan in vitro biyofilm modeli üzerinde, farklı yıkama solüsyonlarının 

antimikrobiyal etkinliği incelendiğinde; NaOCl solüsyonunun en etkili antimikrobiyal 

ajan olduğu bildirilmiştir (78).   

Klorheksidin solüsyonu, güçlü antiseptik özelliği nedeniyle, ağız boşluğunda 

plak oluşumunun kimyasal olarak kontrol altına alınmasında sıklıkla kullanılmaktadır. 

Klorheksidin solüsyonu, ağız antiseptiği olarak % 0,1 ile 0,2’lik konsantrasyonlarda 

kullanılırken; endodontide kök kanallarının yıkanmasında, %2’lik konsantrasyonda 

kullanılması önerilmiştir (99). Klorheksidinin, özellikle inatçı enfeksiyonlardan sorumlu 

olan Enterococcus faecalis’e karşı antimikrobiyal etkisinin bulunduğu bildirilmiştir 

(53). Ayrıca, hidroksiapatite bağlanma özelliği sayesinde, uzun süreli antimikrobiyal 

etki göstermektedir. Ancak, nekrotik doku artıklarını çözündürme etkisinin 

bulunmaması ve Gram (+) bakterilere oranla, Gram (-) bakteriler üzerinde daha az etkili 

olması nedeniyle; klorheksidin solüsyonu kanal sistemini kimyasal olarak 

temizleyememekte ve standart endodontik tedavilerde temel yıkama solüsyonu olarak 

kullanımı önerilmemektedir. Yalnızca, son yıkama solüsyonu olarak kullanılmasının, 

özellikle de Gram (+) bakteri oranının yüksek olmasının beklendiği retreatment 

vakalarında, yararlı olacağı belirtilmiştir (100). Şekillendirme sırasında NaOCl 
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solüsyonu ile yıkanan enfekte kök kanallarında, son yıkama solüsyonu olarak %2’lik 

klorheksidin kullanıldığında, bakteri miktarının istatistiksel olarak anlamlı derecede 

azaldığı ve bu sonucun klinik açıdan önemli olduğu bildirilmiştir (99). 

Son yıkamada klorheksidin solüsyonu kullanılacaksa, kök kanalında NaOCl 

solüsyonunun kalmamış olmasına dikkat edilmelidir. Hipoklorit varlığında, klorheksidin 

kahverengimsi-kırmızımsı bir kitle halinde çökelmekte ve dişin boyanmasına neden 

olmaktadır. Bu reaksiyonun önlenmesi için, kök kanallarının serum fizyolojik solüsyonu 

ile yıkanarak hipokloritin uzaklaştırılması ve sonrasında paper-pointler ile kurutulması 

önerilmektedir (100).  

Serum fizyolojik solüsyonunun veya saf suyun, organik veya inorganik dokuları 

çözündürme özelliği bulunmamakta; yalnızca mekanik yıkama etkisiyle, kök 

kanallarından yüzeyel debrisi veya diğer yıkama solüsyonlarının çökeltilerini 

uzaklaştırmaktadır (6, 24, 29, 96).  

NaOCl solüsyonu, endodontik yıkama için en çok tercih edilen ve en çok 

kullanılan temel solüsyon olmasına karşın, dentinin inorganik kısmını çözündürme 

etkisi bulunmamaktadır. İnorganik dokuyu demineralize etmek, kalsifiye kanalların 

açılmasını ve smear tabakasının tamamen uzaklaştırılmasını sağlamak amacıyla, 

yardımcı yıkama solüsyonları olarak şelasyon ajanlarının kullanımı önerilmektedir. Bu 

amaçla sıklıkla kullanılan şelasyon ajanları arasında, etilendiamin tetraasetik asit 

(EDTA) ve sitrik asit bulunmaktadır (5, 25, 29, 100).  

EDTA ve sitrik asit solüsyonlarının; NaOCl solüsyonu ile güçlü bir etkileşime 

girmesi (5) ve NaOCl solüsyonunda bulunan mevcut klorin miktarını hızla azaltarak, 

NaOCl’yi bakteriler ve nekrotik dokular üzerinde etkisiz hale getirmesi nedeniyle (101); 

kök kanallarının yıkanması sırasında EDTA veya sitrik asit solüsyonlarının, NaOCl 

solüsyonu ile karıştırılmaması gerektiği  vurgulanmıştır (100, 101). Hipoklorit, EDTA 

veya urea/hidrojen peroksit ile birlikte kullanıldığında ortaya çıkan köpürme veya 

efervesan etkisinin, yalnızca bu solüsyonlar arasında gerçekleşen kimyasal reaksiyonun 

bir kanıtı olduğu; sulu peroksit- hipoklorit karışımlarından oksijen açığa çıktığı ve  

NaOCl ile EDTA veya sitrik asit karışımlarından da klorin ve oksijen gazının salındığı 

bildirilmiş (5); ancak bu reaksiyonun, karışımın fiziksel temizleme etkisini 

arttırmadığına, aksine NaOCl solüsyonunun etkinliğini azalttığına dikkat çekilmiştir 

(100). 
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Pulpanın ekstirpasyonundan sonra, organik materyali yani pulpa artıklarını ve 

predentini çözündürme yeteneğinden maksimum oranda yararlanmak için, kök kanalları 

özellikle NaOCl solüsyonu ile yıkanmalıdır (6, 24). Şekillendirme sırasında her alet 

değişiminde, kök kanalları NaOCl solüsyonu ile yıkanmalı; EDTA veya sitrik asit 

solüsyonları şekillendirme işleminin tamamlanmasını takiben uygulanmalıdır (24, 100). 

Yapılan SEM çalışmalarında, şekillendirme işlemleri sonrasında kök kanallarının 

yüksek hacimde yıkama solüsyonu ile yıkanmasının (24, 96) ve son yıkama solüsyonu 

olarak 10 ml %17 EDTA ve arkasından 10 ml %5,25 NaOCl solüsyonu kullanılmasının, 

kök kanallarından yüzeyel debrisin ve smear tabakasının uzaklaştırılmasında en etkili 

sonucu verdiği bildirilmiştir (96).  

Gu ve ark. (28) 2009 yılında, güncel kök kanalı yıkama teknikleri ve bunların 

temizleme etkinlikleri üzerine hazırladıkları geniş literatür derlemesinde; yıkama 

tekniklerini, elle kullanılan (manuel) yöntemler ve bir makine yardımıyla kullanılan 

sistemler olarak ikiye ayırmışlardır. Elle kullanılan yöntemler arasında; geleneksel 

dental şırınga veya özel yandan delikli iğnelerin (perforated needle) kullanımı, 

Endobrush veya NaviTip FX gibi fırçaların elle kullanımı ve yıkama solüsyonunun 

kanalın düzensiz bölgelerine ulaşmasını sağlamak amacıyla bir güta-perka konunun 

ileri-geri hareket ettirilerek kullanılması bulunmaktadır. Mekanize sistemler arasında 

ise; mikromotorun ucuna takılarak kullanılan Ruddle brush ve CanalBrush gibi fırçalar, 

sonik veya ultrasonik sistemler, Quantec-E gibi döner alet sistemiyle birlikte devamlı 

yıkama yapılması ve Endovac veya RinsEndo gibi değişken basınçlı cihazların 

kullanımı bulunmaktadır. 

Yıkama solüsyonunun kök kanalının daha derin bölgelerine doğru penetre 

olabilmesinde, kullanılan yıkama iğnesinin çapı ile şekillendirilen kanalın apikal 

çapının etkin rol oynadığı bildirilmiştir (67). Kök kanalının yıkanması sırasında, iğnenin 

ucunun ve dolayısıyla solüsyonun apikal kısma 1 mm’den daha fazla yaklaşmaması 

gerektiği özellikle belirtilmiştir (100). 

Avrupa Endodonti Derneği’nin yayımladığı endodontik tedavinin esasları 

kılavuzunda; yıkama solüsyonunun, apikal foramenden taşma riski yaratmadan, kök 

kanalında mümkün olduğunca en ileri bölgelere doğru bol miktarda uygulanması 

gerektiği bildirilmiştir. Bunun için bir şırınga kullanılabilir, ancak solüsyonun serbestçe 

pulpa odasına geri döndüğünden emin olunmalı ve solüsyon aşırı basınç ile 
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verilmemelidir. Yıkama solüsyonu ultrasonik veya sonik sistemler kullanılarak da 

uygulanabilir (66).  

Lumley ve ark. (50) çalışmalarında alt küçük azı dişlerinin oval kök 

kanallarında, ultrasonik veya sonik aletlerin salınım (titreşim) yönünün, kalan debris ve 

smear miktarı üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Kök kanallarının Gates Glidden 

frezleri ve el aletleri ile şekillendirilmesini takiben, 15 numaralı ultrasonik K-File veya 

sonik shaper file, üç farklı hareketle kullanılarak şekillendirme işlemi tamamlanmıştır. 

Bu doğrultuda; file kanalın oval uzantıları yönünde veya oval uzantılar ile dik açı 

yapacak şekilde hareket ettirilmiş ya da başlığa elle rotasyon hareketi yaptırılarak 

uygulama gerçekleştirilmiştir. Kanal duvarlarında kalan debris ve smear miktarı SEM 

altında incelendiğinde, sonik veya ultrasonik şekillendirme teknikleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ancak file, oval kanalın uzantıları 

doğrultusunda salınım yaptırılarak kullanıldığında, debris miktarının anlamlı derecede 

en düşük olduğu saptanmıştır. Hiçbir teknik, kalan smear miktarı üzerinde etkili 

bulunmamıştır. Araştırmacılar, ultrasonik veya sonik sistemlerle şekillendirme 

yapılırken üç boyutlu akım etkisinden yararlanmak için, özellikle oval kanalların 

temizlenmesinde kanal morfolojisinin de dikkate alınması gerektiğini bildirmişlerdir. 

Oval kanalın uzantıları yönünde salınım yaptırılan file, en fazla akımı bu doğrultuda 

oluşturarak, en başarılı sonucu sağlamıştır. Araştırmacılar ayrıca, çalışmalarında kök 

kanallarını su ile yıkadıkları için smear tabakası üzerinde bir etki sağlanmadığını, 

NaOCl ve EDTA solüsyonları kullanılarak, sonik veya ultrasonik şekillendirme tekniği 

ile yıkama solüsyonu arasındaki etkileşimin daha net belirlenebileceğini bildirmişlerdir. 

Oval veya uzun oval kök kanallarının, BL yöndeki kanal çaplarının daha geniş 

olması, apikal çap uzunluklarının geniş bir dağılım göstermesi ve çap boyutlarını 

ölçebilecek bir teknolojinin bulunmaması nedeniyle; olanaksız olmasa da, bu kanalların 

yalnızca mekanik şekillendirme işlemleri ile etkin olarak temizlenmesi çok zordur. Bu 

nedenle, yıkamanın etkinliğinin arttırılmasına çalışılmalıdır (92, 93, 95). NaOCl 

solüsyonunun sıcaklığının, konsantrasyonun veya hacminin arttırılması, taze 

hazırlanmış yeni solüsyon kullanılması, NaOCl solüsyonunun kanal duvarlarına etki 

süresinin uzatılması, yıkama sırasında mekanik ajitasyon yapılması ve ultrasonik 

yıkama ile akustik mikroakımdan yararlanılması gibi yöntemlerle (54, 92) ve %5 

NaOCl solüsyonu kullanılarak (30, 92), oval kanalların şekillendirilemeyen 
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uzantılarındaki organik materyalin çözündürülmesine, kanalın dezenfeksiyonuna ve 

doldurulmasına yardımcı olunabilir (92, 95).  

 

2.5. Kök Kanallarında Biyomekanik Preparasyonun Etkinliğini İnceleme 

       Yöntemleri 

 

  Kök kanallarında biyomekanik preparasyonun etkinliğini incelemek amacıyla 

çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler arasında en sık kullanılanlar; histolojik 

kesit yöntemi, mikroskobik inceleme yöntemi ve modifiye Bramante teknikleridir. Son 

yıllarda bilgisayarlı tomografi teknikleri de kullanılmaya başlanmıştır. 

  Histolojik kesitler üzerinde, farklı şekillendirme tekniklerinin pulpa dokusu 

artıklarını, predentini ve debrisi uzaklaştırmadaki etkinliklerini inceleyen birçok çalışma 

yapılmıştır (4, 19, 75, 82).  

Histolojik kesit yöntemlerinde, genel olarak örnekler %10’luk formol solüsyonu 

içerisinde bekletilerek doku fiksasyonu sağlandıktan sonra, musluk suyu ile yıkanmakta 

ve faklı asit solüsyonlarında bekletilerek dekalsifiye edilmektedir. Daha sonra dehidrate 

edilerek parafin içerisine gömülen örneklerden, 5-6 µm kalınlığında seri yatay kesitler 

alınmaktadır. Bu histolojik kesitler genellikle hematoksilin ve eozin ile boyandıktan 

sonra mikroskop altında farklı büyütmelerde incelenmekte ve kalan pulpa dokusu ve 

debris miktarı kantitatif olarak ölçülebilmektedir (4, 19, 75, 82).  

Yatay kesitler, istmusların ve kanal girintilerinin net olarak incelenmesine olanak 

sağlamakta, ancak kesit alma işlemi sırasında kanal boşluğundaki gevşek debriste kayıp 

olabilmektedir. Uzunlamasına alınan kesitler ise, tüm kök kanalının her iki yarı parçada 

da tam olarak incelenebilmesine olanak tanımakta, ancak lateral kanal boşluklarının ve 

istmusların incelenmesini zorlaştırmaktadır. Eğri bir kök kanalının uzunlamasına ikiye 

kesilmesi işlemi de teknik açıdan zorluk yaratmaktadır (36). 

Biyomekanik şekillendirme işlemleri sonrasında kök kanallarının temizlenme 

etkinliğinin değerlendirilmesinde kullanılan standart yöntem, kök kesitlerinin scanning 

elektron mikroskobu (SEM) altında incelenmesidir (36). SEM yardımıyla, kök kanalları 

çok büyük büyütmelerde morfolojik farklılıklar açısından incelenebilmekte ve kanal 
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duvarlarında kalan debris miktarı ve smear tabakasının varlığı çeşitli skorlama 

sistemleri ile değerlendirilebilmektedir (6, 24, 50, 70, 96, 97, 102).  

SEM incelemesi için, diş kökünün uzunlamasına ikiye ayrılması gerekmekte ve 

dehidratasyon ve vakumlama işlemlerini takiben, örneğin incelenecek yüzeyi altın ile 

kaplanmaktadır (6, 24, 25, 50, 70, 96, 97, 102). Bu yöntemle de, kök kesitlerinin 

histolojik incelenmesinde olduğu gibi, kök kanalının yalnızca şekillendirme 

sonrasındaki durumu incelenebilmekte ve aynı örnek üzerinde şekillendirme öncesine 

ve sonrasına ilişkin  bir karşılaştırma olanağı bulunmamaktadır (70). 

  Bramante ve ark. (11) 1987 yılında, aynı örnekte şekillendirme işlemi öncesine 

ve sonrasına göre, kök kanalı anatomisinin karşılaştırılmasına ve istatistiksel analiz için 

veri elde edilmesine olanak sağlayan yeni bir yöntem tanıtmışlardır. Bu kapalı mufla 

sisteminde; incelenecek olan dişin kökü, kimyasal olarak aktive olan renksiz akrilik 

reçine içerisine gömülerek, piramit şeklinde küçük bir blok oluşturulmuştur. 

Polimerizasyonu takiben, bir karbid disk yardımıyla dişin proksimal yüzeylerine denk 

gelen blok yüzeylerinde transversal oluklar hazırlanmıştır. Daha sonra bu akrilik blok, 

özel olarak hazırlanmış bir tahta kalıp içine yatay olarak yerleştirilmiş ve bu kalıba 

akrilik bloğun yarısını kaplayacak şekilde alçı dökülmüştür. Alçı sertleşirken, blok 

üzerindeki oluklara rehper tarzında, alçı yüzeyinde de oluklar hazırlanmıştır. Donan alçı 

yüzeyi yağlanmış ve akrilik bloğun diğer yarısı da alçı ile kaplanmıştır. Bu yöntem, diş 

kökünün hem akrilik blok, hem de ayrıştırılabilen mufla olarak görev yapacak alçı kalıp 

içerisinde gömülü kalmasını sağlamıştır. Mufla açılarak çıkartılan akrilik bloktan, sert 

doku mikrotomuyla servikal, orta ve apikal seviyelerden yatay kesitler alınmıştır. 

Fotoğrafları çekilen bu kesitler, orijinal pozisyonlarında yeniden birleştirilmiş ve 

mufladaki yerlerine yerleştirildikten sonra kök kanalları şekillendirilmiştir. Son 

aşamada, bu kesitler tekrar mufladan çıkartılmış ve aynı şekilde fotoğrafları çekilmiştir. 

Araştırmacılara göre, tanıttıkları bu güvenilir yöntem sayesinde, kök kanalının orijinal 

alanı (anatomik alanı) ile şekillendirme sonrasındaki alanı (operatif alanı) arasındaki 

farklılıklar karşılaştırılabilmekte ve verilerin istatistiksel analizi yapılabilmektedir. 

Diğer bir avantaj da, diş kökünün servikal, orta ve apikal kısımlarından alınan 

kesitlerde, şekillendirme işleminin etkisinin kök kanalının mesial, distal, bukkal veya 

palatinal yüzeyleri için belirlenebilmesi ve orijinal kanal eğimine göre düzleşme olup 

olmadığının saptanabilmesidir.  
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Bramante yönteminin tanıtılmasından bu yana, bu mufla sistemi birçok kez 

birçok araştırmacı tarafından modifiye edilmiş (35, 47, 52) ve sistemin çeşitli 

modifikasyonları, şekillendirme teknikleri ile kanal aletlerinin veya retreatment 

yöntemlerinin etkinliğinin incelendiği çalışmalarda kullanılmıştır (17, 26, 65, 68, 70,  

94).  

McCann ve ark. (52) Bramante yöntemini modifiye ederek geliştirdikleri yeni 

mufla modelinde; muflayı alçı yerine metal (ticonium) dökümden hazırlamışlardır. 

Şeffaf akrilikten hazırladıkları diş bloğununun dış yüzeylerinde oluşturdukları oluklar 

sayesinde de, metal muflaya yerleştirmişlerdir. Çalışma sırasında metal muflanın iki 

yarı parçasını, C-şeklindeki metal bir klemp ile tutturmuşlardır. Araştırmacılar, eski 

sistemin tüm avantajlarının korunduğunu; ancak bu yeni mufla modelinin daha 

dayanıklı olduğunu, daha az emekle ve daha kısa sürede gerçekleştirildiğini ve tekrar 

kullanılabilir bir yapıya kavuşturulduğunu bildirmişlerdir  

Hülsmann ve ark. (35) Bramante yöntemini modifiye ederek, yeni bir düzenek 

ve teknik geliştirmişlerdir. Bu mufla blok, u-şeklindeki bir orta bölümden ve birbirlerine 

üç adet vida ile sabitlenen iki yan duvardan oluşmaktadır. Mufla bloğun duvarlarında 

hazırlanan oluklar, dişin blok veya kesitler halinde mufladan çıkarılmasına ve aynı 

konumda tekrar yerine yerleştirilmesine; sistemin orta bölümünün altına yerleştirilen 

prefabrike paslanmaz çelik kuron, apikalden taşan debrisin toplanmasına ve 

ölçülmesine; orta bölümün dış kısmına uyarlanan modifiye radyografik platform da, 

standart koşullarda radyografilerin alınmasına olanak sağlamaktadır. Araştırmacılar, 

kök kanalının temizliği, düzleşme miktarı, kanal çapının değişimi, çalışma güvenliği 

(çalışma uzunluğunun kaybı, apikal tıkanma, alet kırılması ve apikal perforasyon), 

apikalden çıkan debris miktarı ve çalışma zamanı gibi önemli parametrelere ilişkin tüm 

verilerin, geliştirdikleri bu yeni modifiye düzenek ve teknik sayesinde elde 

edilebildiğini bildirmişlerdir.  

Kuttler ve ark. (47) Bramante yöntemini çok geniş kapsamda yeniden dizayn 

ederek oluşturdukları mufla sistemini, “Endodontik Küp” olarak tanımlamışlardır. 

Endodontik Küp, 5 adet pirinç levhanın dış yüzeylerinden vidalar yardımıyla 

birbirlerine sabitlenerek, tavanı olmayan bir küp şeklinde biraraya getirilmesiyle 

oluşturulmuştur. Karşılıklı dikey duvarların iç yüzeylerinde 1,5 mm aralıklarla 

oluşturulan yatay oluklar, dişin gömüldüğü reçine modelin yatay kesitlere ayrılmasına 
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rehperlik etmekte ve yatay düzlemde kesitlerin hareketini engellemektedir. Küpün diğer 

karşılıklı dikey duvarlarında oluşturulan dikey oluklar, kesitlerin inceleme sonrasında 

doğru bir biçimde ve kolayca yerlerine yerleştirilmesini sağlamaktadır. Bu sistem, 

küpün karşılıklı iki duvarının açılmasıyla, bukko-lingual (BL) veya mezio-distal (MD) 

yönde radyografi alınmasına da olanak sağlamaktadır.  

Mufla sisteminin kullanılmasıyla, kök kanallarından şekillendirme öncesinde ve 

sonrasında çekilen fotoğraflar bilgisayar ortamında çakıştırılarak ölçüm yapılabilmekte, 

kesitlerin başlangıç ve son durumları karşılaştırılabilmektedir. Böylece, kök kanallarının 

kesit şekli, kanalın düzleşme veya merkezde kalma oranı, kalan dentin kalınlığı ve 

kaldırılan dentin miktarı kalitatif ve kantitatif olarak değerlendirilebilmektedir (17).  

Endodontide bilgisayarlı tomografi, ilk kez 1990 yılında Tachibana ve 

Matsumoto (81) tarafından kullanılmıştır. Bilgisayarlı tomografide, yelpaze şeklindeki 

bir ışın demeti ve çok sayıdaki pozlama sayesinde, örneğin tamamının üç boyutlu 

görüntüsü elde edilerek, tüm morfolojik ve patolojik özellikleri incelenebilmektedir. Bu 

tekniğin en büyük avantajı, kök kanal sisteminin üç boyutlu olarak yapılandırılmasına 

olanak sağlamasıdır (56). En önemli dezavantajı ise, pahalı olması ve fazla sayıda 

örneğin analiz edilmesi gerektiğinde pratik olmamasıdır (27).  

Son yıllardaki teknolojik gelişmeler doğrultusunda, yüksek çözünürlü tomografi 

ve micro-computed tomografi (µCT) teknikleri, endodontik preparasyonun etkinliğinin 

incelenmesinde kullanılmaya başlanmıştır (51, 57, 62-64). Örneklerin bozulmadan 

incelenebildiği bu tomografi tekniklerinin kullanılmasıyla; kök kanalı anatomisinde 

şekillendirme öncesine göre, şekillendirme sonrasında ortaya çıkan farklılıklar ve kanal 

hacminde veya yüzey alanında oluşan değişiklikler ölçülebilmektedir. Bu tekniklerin 

avantajları; kök kanal sisteminin üç boyutlu bir kopyasının (replikasyon) 

çıkarılabilmesi, pre-, intra- ve post-operatif ölçümlerin tekrarlanabilmesi ve elde edilen 

iki görüntü arasındaki farkın bilgisayar yardımıyla ölçülebilmesidir. µCT kullanımı 

ayrıca, şekillendirilmemiş kanal yüzeyi genişliğinin ve kanal transportasyonunun üç 

boyutlu olarak incelenmesine olanak sağlamaktadır (36, 61). Şu an için klinik endodonti 

pratiğinde, µCT kullanılarak analiz yapılamamakla birlikte, yakın bir gelecekte bunun 

da mümkün olabileceği belirtilmiştir (61). 
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2.6. Oval Kök Kanallarında Temizleme ve Şekillendirme Etkinliğinin İncelendiği  

       Çalışmalar 

 

Oval kök kanallarının şekillendirilmesinde karşılaşılan zorluklar nedeniyle; bazı 

çalışmalarda, oval kanallarda şekillendirme yöntemlerinin ve kanal aletlerinin etkinliği 

incelenmiştir (4, 19, 22, 26, 38, 68, 70, 82, 95, 90, 94, 102).  

Wu ve Wesselink (95), BL ve MD radyografilerde oval kanallı olduğunu 

belirledikleri (BL/MD≥2) 20 adet alt kesici dişini, balanced force tekniği ile 

şekillendirerek iki gruba ayırmışlardır. Her iki grupta da, kök kanallarının kuronal yarısı 

1-3 no Gates Glidden frezleri ile şekillendirilmiştir. 1. Grup, MAF 40 no’ya kadar 

şekillendirildikten sonra 45, 50 ve 55 no’lu Flexofiles ile çalışma uzunluğundan birer 

mm kısaltılarak çalışılmıştır. 2. Grup ise, MAF 40 no’ya kadar şekillendirilmiş, 45, 50, 

55, 60 no’lu Flexofiles ile çalışma uzunluğundan birer mm kısaltılarak çalışıldıktan 

sonra, 70 no ile 2 mm ve 80 no ile de 3 mm kısa çalışılmıştır. Sonrasında, her iki grup 

da soğuk lateral kompaksiyon tekniği ile doldurulmuş ve apeksten 3 ve 5 mm’lik 

mesafeden yatay kök kesitleri alınmıştır. Mikroskop altında X40 büyütmede kesit 

fotoğraflarının analizi sonucunda, şekillendirme etkinliği bakımından iki grup arasında 

istatiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. Her iki grup birlikte 

değerlendirildiğinde; apikal 3 mm’lik kesitlerde, kök kanallarının %45’inde ve 5 

mm’lik kesitlerde ise, %65’inde şekillendirilmemiş alanların kaldığı bildirilmiştir. 

Araştırmacılar, kanalın uzun çapının apikale doğru azalma eğiliminde olması ve kök 

kanalının apikale doğru daha yuvarlak bir şekil alması nedeniyle (93); 3 mm’lik 

kesitlerde şekillendirilmeyen alan yüzdesinin daha düşük olduğunu açıklamışlardır. 

Ayrıca, balanced force tekniği ile oval kök kanallarının bütünüyle şekillendirilemediğini 

ve apikal kısımda daha büyük numaralı kanal aletlerinin kullanılması ile bu sorunun 

giderilemediğini bildirmişlerdir.  

Rödig ve ark. (68), 60 adet alt büyük azı dişinin oval formdaki (görsel olarak 

kanal ağzının BL genişliğinin, MD genişliğinin iki katı olması) distal kök kanalını, 

Lightspeed, Quantec SC veya ProFile .04 döner alet sistemleri ile şekillendirmişlerdir. 

Modifiye Bramante tekniğinin kullanılmasıyla, apeksten 3, 6 ve 9 mm uzaklıkta alınan 

yatay kök kesitlerinin, şekillendirme öncesi ve sonrası fotoğrafları çakıştırılmıştır. 



 40

Sonuçta, tüm gruplardaki örneklerin büyük bir çoğunluğunda (Lightspeed ve Quantec 

SC için %56,7 ve ProFile .04 için %55), oval kök kanalının bukkal veya lingual 

duvarlarında yetersiz şekillendirilmiş veya hiç şekillendirilmemiş alanların bulunduğu 

bildirilmiştir. SEM incelemesi sonucunda, debrisin uzaklaştırılmasında en başarılı 

sistemin Quantec SC olduğu ve bunu Profile .04 ve Lightspeed sistemlerinin izlediği ve 

her üç sistemde de kanal duvarlarının önemli bir kısmının smear tabakası ile kaplı 

olduğu bildirilmiştir. Ancak, incelenen hiçbir parametre için, gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.  

Barbizam ve ark. (4), MD yönde yassı kanallara sahip 20 adet alt kesici dişte, el 

aletleri ile döner alet sisteminin, kanalın apikal 1/3’lük bölümünü temizleme 

kapasitesini incelemişlerdir. 1. Gruptaki dişlerin kök kanalları, ProFile döner alet 

sistemi kullanılarak .04 açılı Ni-Ti kanal aletleri ile, 2. Gruptakiler ise, K-File 

kullanılarak elle şekillendirilmiştir. Her iki grupta da, crown-down tekniği ile MAF 40 

no’ya dek şekillendirme, her alet değişiminde 2 ml ve son olarak da, 10 ml distile su ile 

yıkama yapılmıştır. Apikal kısımdan alınan 5 µm’lik histolojik kesit serisi, X40 

büyütmede optik mikroskop altında incelenmiş ve görüntüler kaydedilmiştir. Bilgisayar 

yardımıyla, şekillendirme sonrasında debris ile kaplı kanal alanı yüzdesi hesaplanmıştır. 

Her iki teknikte de, kök kanallarının tamamen temizlenememiş olmasına karşın; ProFile 

sistemine kıyasla, elle şekillendirme tekniği yassı kanalların temizlenmesinde 

istatistiksel olarak anlamlı derecede daha başarılı bulunmuştur. Ayrıca, şekillendirme  

sonrası kök kanallarında kalan debris miktarının, dişin anatomik özelliklerine bağlı 

olduğu bildirilmiştir.  

Weiger ve ark. (90) oval kök kanallarının (BL/MD≥2) şekillendirilmesinde, el 

aletleri ve döner aletlerin etkinliklerini incelemişlerdir. Araştırmacılar, 45’i alt büyük 

azıların distal kökleri ve 30’u alt kesiciler olmak üzere toplam 75 dişi üç eşit gruba 

ayırmışlardır. Her bir diş kökünden, kök uzunluğuna göre apikal, orta ve kuronal olmak 

üzere, üç yatay kesit almışlardır.  Tüm gruplarda, apikal 1/3’lük kısmı LightSpeed döner 

alet sistemi ile 52.5 (alt kesici) veya 57.5 (alt büyük azı distal kökü) numaraya kadar 

şekillendirmişlerdir. Orta 1/3’lük kısmı ise, Hedström el aletleri veya .06 koniklik açılı 

Hero eğeleri ile çevresel  eğeleme tekniğiyle ya da LightSpeed sistemini step-back 

tekniğiyle kullanarak şekillendirmişlerdir. Kök kesitleri stereo mikroskop altında 

incelenerek, şekillendirme öncesi ve sonrası görüntülerin fotoğrafları çekilmiştir. Her 
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kesit için, şekillendirilen kanal çeperinin, şekillendirilmeden kalan kanal çeperine oranı 

hesaplanmıştır. En düşük değerler, LightSpeed grubunda saptanmıştır. Hero ve 

Hedström el aletleri gruplarında ise, değerler anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. 

Araştırmacılar çalışmalarının sonucunda; geleneksel el alet aletleri ve döner aletler 

çevresel eğeleme hareketiyle kullanıldıklarında, orta 1/3’lük kısımlarda oval kanalların 

dentin duvarlarının tamamen şekillendirilemediğini bildirmişlerdir. Dentinin 

uzaklaştırılması açısından, Hedström ve Hero kanal aletleri arasında anlamlı bir fark 

bulunmadığından, oval kanallarda çevresel eğeleme ile şekillendirme yapılırken, döner 

Hero aletlerin geleneksel hedström aletlerin yerini alabileceğini belirtmişlerdir. Oval 

kanalların ideal olarak şekillendirilebilmesi için de, yeni alet dizaynına ve/veya tekniğe 

gereksinim olduğunu vurgulamışlardır.  

Wu ve ark. (94) 30 adet oval kanallı alt kesici dişte, balanced force veya 

çevresel eğeleme tekniğinin kanal duvarlarından dentini kaldırma etkinliğini, modifiye 

Bramante yöntemiyle incelemişlerdir. Araştırmacılar, radyografik apeksten 5 mm 

uzaklıktaki MD çap ortalaması 0,3 olduğu için, aynı seviyede BL çapın 0,6-1,2 mm 

olmasına göre, oval kanalın belirlendiğini bildirmişlerdir. Bu seviyeden alınan yatay 

kök kesitlerinde, şekillendirme öncesine ve sonrasına ait görüntüleri çakıştırılmış ve 

kanal çevresinin uzunluğu ile kanalın iç duvarından uzaklaştırılan dentin tabakasının ark 

(yay) uzunluğu, bir analiz programıyla ölçülerek, arkın yüzdesi hesaplanmıştır. Sonuçta, 

kanal duvarının iç çeperinden kaldırılan dentin miktarı, balanced force grubunda %38,6 

ve çevresel eğeleme grubunda ise %57,7 olarak belirlenmiş; ancak, gruplar arasındaki 

fark istatiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Araştırmacılar, her iki teknikte de, oval 

kanal duvarlarında hiç temas edilmemiş geniş dentin alanlarının kaldığını 

bildirmişlerdir.  

Iqbal ve ark. (38), oval kök kanallarının şekillendirilmesinde ProFile döner alet 

sisteminin kullanımını takiben, H-File veya modifiye H-File kullanımının etkinliğini 

incelemişlerdir. Araştırmacılar, ISO standartlarına göre 35 ile 70 no arasındaki Ni-Ti H-

File dizaynını modifiye ederek, yeni bir H-File tipi oluşturmuşlardır. H-File’ın karşılıklı 

iki kesici yüzeyi, mikroskop altında X12 büyütmede, elmas frezler yardımıyla 

bütünüyle düzleştirilmiş ve kesici özelliği olmayan düz ve pürüzsüz yüzeylere 

dönüştürülmüştür. Böylece, sadece karşılıklı iki yüzeyinde kesici yivleri bulunan bir H-

File elde edilmiştir. Bu modifiye H-File, IqFile olarak adlandırılmıştır. IqFile genişliği, 
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düz yüzeylerde 0,30 mm civarındayken, kesici yüzeylerde orijinal ISO standartları 

doğrultusunda 35’ten 70 no’ya dek değişmektedir. Bu çalışmada, BL ve MD 

radyografilerde oval kanallı olduğu belirlenen 50 adet alt küçük azı dişi üç gruba 

ayrılarak; 1. Grup- .04 koniklik açılı ProFile aletleri ile 6 no’ya kadar şekillendirilmiş, 

2. Grup- 1. Gruba benzer şekilde hazırlandıktan sonra, IqFiles ile 70 no’ya dek BL 

yönde el ile şekillendirilmiş, 3. Grup- 2. Grup ile benzer şekilde şekillendirilmiş, ancak 

bu grupta modifiye edilmemiş H-File kullanılmıştır. Daha sonra, çalışma uzunluğunun 1 

ve 3 mm gerisinden alınan apikal kesitlerin fotoğrafları çekilmiş ve AutoCAD 

programıyla, şekillendirilen alan yüzdesi hesaplanmıştır. Sonuçta, 1 mm’lik kesitlerde; 

2. Grup, 1. ve 3. Gruptan istatistiksel olarak anlamlı derecede daha başarılı 

bulunmuştur. 3 mm’lik kesitlerde ise,  2. Grup, 1. Gruptan anlamlı derecede daha 

başarılı bulunmuş, ancak 3. Grup ile arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır. 

Araştırmacılar, oval kök kanallarının şekillendirilmesinde, özellikle 1 mm’lik kesitlerde, 

ProFile ve IqFile’ların birlikte kullanılmasının daha etkili olduğunu bildirmişlerdir.  

Zmener ve ark. (102), 45 adet tek köklü ve oval kanallı (BL/MD çap oranının en 

az 1,3-1 olması), alt ve üst küçük azı dişinde Anatomic Endodontic Technology (AET), 

ProFile sistemi ve elle şekillendirme tekniğinin, kanal duvarlarını temizleme etkinliğini 

SEM’de incelemişlerdir. Sonuçta, AET sistemi ile şekillendirilen grupta, diğer gruplara 

oranla, istatistiksel olarak anlamlı derecede daha az miktarda yüzeyel debris ve smear 

varlığı gözlenmiştir. Tüm gruplarda, 1 mm’ye kıyasla 5 ve 10 mm’lik seviyelerde, kanal 

duvarları daha temiz görünmekle birlikte; kullanılan hiçbir teknik ve alet ile kök 

kanallarının tamamen temizlenmesinin sağlanamadığı ve özellikle bu seviyelerde, kanal 

aletleri ile dokunulmamış dentin alanlarının bulunduğu bildirilmiştir.  

Grande ve ark. (26) modifiye Bramante tekniğini kullandıkları çalışmalarında, 

40 adet alt küçük azı dişinin oval kök kanallarını (kuronal ve orta kısımda BL/MD≥3/1), 

AET veya ProTaper sistemleri ile şekillendirmişlerdir., Apeksten 3, 7 ve 11 mm 

uzaklıkta alınan yatay kök kesitlerinde, kanal çapı, yüzey alanı ve BL/MD oranındaki 

değişimleri karşılaştırmışlardır. Sonuçta; AET sistemi kuronal ve orta kesitlerde 

istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla dentin kaldırmış, fakat apikal kesitlerde 

iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. BL veya MD çaptaki değişim farkının; 

kuronal kesitlerde AET grubunda BL çapta, orta kesitlerde ise ProTaper grubunda MD 

çapta, anlamlı derecede daha fazla olduğu saptanmıştır. Orta ve apikal kesitlerde BL, 
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kuronal ve apikal kesitlerde ise MD çaptaki değişim açısından, gruplar arasında anlamlı 

bir fark bulunmamıştır. Yüzey alanındaki değişim açısından; sadece kuronal 

kesitlerdeki fark anlamlı bulunmuş ve AET grubunda anlamlı olarak daha fazla dentin 

kaldırıldığı, orta ve apikal kesitlerde ise, anlamlı bir fark saptanmadığı bildirilmiştir. 

BL/MD çap oranının değişimi açısından ise; şekillendirme sonrasında orta kesitlerde 

ProTaper grubunun anlamlı bir fark oluşturduğu, kuronal ve apikal kesitlerde ise gruplar 

arasında anlamlı bir fark bulunmadığı açıklanmıştır.  

Rüttermann ve ark. (70), modifiye Bramante tekniğini kullanarak, oval kök 

kanallarında döner veya salınımlı (oscillating) alet sistemlerinin etkinliğini 

incelemişlerdir. Araştırmacılar, 55 adet üst küçük azı veya alt kesici dişin oval 

kanallarını (BL/MD≥2), FlexMaster Ni-Ti döner alet sistemi veya EndoEze AET 

salınımlı paslanmaz çelik alet sistemi ile şekillendirmişlerdir. Diş kökünü üç eşit 

parçaya ayırmışlar, kuronal ve orta kesitlerde şekillendirme öncesine ve sonrasına ait 

dijital görüntüleri çakıştırarak, kanal merkezinden sapma oranını ve şekillendirilmeyen 

alan yüzdesini belirlemişlerdir. Kök kanalının apikal kısmı şekillendirilmemiş ve apikal 

kesit yalnızca kanalın oval şeklinin belirlenmesinde kullanılmıştır. Debris ve smear 

tabakası varlığı açısından, orta kesitler ayrıca SEM’de incelenmiştir. Çalışmanın 

sonucunda; merkezden sapma ve kanal duvarında şekillendirilmemiş alan yüzdesi 

açısından, kuronal ve orta kesitlerde, iki sistem arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmadığı, yalnızca birkaç örnekte kanal duvarlarının bütünüyle şekillendirildiği 

bildirilmiştir. SEM incelemesinde ise, debris ve smear tabakasının uzaklaştırılması 

açısından, her iki sistemin de yetersiz olduğu ve aralarında anlamlı bir farkın 

bulunmadığı belirtilmiştir. Araştırmacılar, bu yüksek orandaki şekillendirilememiş alan 

yüzdesinin, esas olarak kanalın oval formundan kaynaklandığı ve kanal aletlerinin bu 

sonuçlar üzerinde daha az etkili olduğu sonucuna varmışlardır.  

ElAyouti ve ark. (22), oval kök kanallarında Mtwo veya ProTaper döner alet 

sistemlerinin ve balanced force tekniği ile kullandıkları Ni-Ti el aletlerinin, 

şekillendirme etkinliğini ve kanal çapının şekillendirme üzerindeki etkisini 

incelemişlerdir. Araştırmacılar, çift yönlü radyografilerde oval kanallı (BL/MD≥2) ve 

kanal eğimi maksimum 10º olarak belirlenen, 43 adet alt kesici ve 47 adet alt büyük azı 

dişinin kökünden, apeksin 3,5-5 ve 6,5-8 mm gerisinden yatay kesitler almışlardır. 

Stereo mikroskop altında X30 büyütmede, bu kesitlerin fotoğrafları çekilmiştir. Daha 
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sonra, kökün ve kanalın BL ve MD çapları kaydedilmiş ve dişler üç gruba ayrılarak 

şekillendirilmiştir. Şekillendirme öncesi ve sonrası fotoğrafların çakıştırılmasıyla, 

kaldırılan dentin kalınlığı ölçülmüş ve kanal çevresinin şekillendirilme oranı 

hesaplanmıştır. Sonuçta, kanal çevresinin şekillendirilmesinde, Mtwo ve ProTaper 

sistemleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamış; ancak her iki sistem 

de, Ni-Ti el aletlerinden anlamlı derecede daha başarılı bulunmuştur. Mtwo grubunun 

%20’sinde ve ProTaper grubunun %27’sinde, şekillendirme sonrasında dentin duvarının 

minimum kalınlığının 0,5 mm’den daha az olduğu saptanmıştır. Kök kanalının 

maksimum (BL) çapının değil, minimum (MD) çapının, şekillendirmenin kalitesini 

anlamlı olarak etkilediği bildirilmiştir. Araştırmacılar, hiçbir tekniğin oval kanalların 

çevresini bütünüyle şekillendiremediğini; Ni-Ti el aletlerine kıyasla, ProTaper ve Mtwo 

gibi koniklik açısı daha büyük olan aletlerin daha etkili bulunduğunu; ancak bu aletlerin 

de, bazı dişlerde kalan dentin kalınlığını aşırı ölçüde azalttığını bildirmişlerdir.  

Taha ve ark. (82), radyografik olarak oval kanallı olduğunu belirledikleri 39 adet 

alt küçük azı dişini Hedström el aletleri, AET sistemi ve EndoWave Ni-Ti döner alet 

sistemi kullanarak şekillendirmişler ve bu sistemleri, oval kanalları temizleme etkinliği 

ve oluşturulan kanal formu açısından karşılaştırmışlardır. Şekillendirme sonrasında 

kökün apikal, orta ve kuronal 1/3’lük kısımlarından alınan yatay kesitlerin dijital 

fotoğrafları çekilmiş ve kodlanmıştır. Bu fotoğraflar üzerinden, kanal şekilleri yuvarlak-

oval, eliptik (kanalın uzun çapının, kısa çapının iki katına eşit veya daha fazla olması) 

ve düzensiz (hem kanal aletinden kaynaklanan defektleri hem de giderilememiş doğal 

düzensizlikleri içermesi) şeklinde skorlanmıştır. Daha sonra hazırlanan histolojik 

kesitler, ışık mikroskobu altında X63 büyütmede kanal duvarlarının temizliği, kanal 

duvarında dokunulmamış alan yüzdesi ve debris varlığı açısından incelenmiş, dijital 

fotoğrafları çekilmiş ve skorlanmıştır. Sonuçta, hiçbir tekniğin kök kanallarını etkin bir 

biçimde şekillendiremediği ve temizleyemediği bildirilmiştir. Dokunulmamış kanal 

yüzeyi, kesit alanı, düzensizliklerin varlığı ve kanalın şekli açısından her üç kesit 

düzeyinde de, kullanılan üç farklı  şekillendirme tekniği arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunamazken; Ni-Ti döner aletler sistemi ile şekillendirilen kök 

kanallarının apikal kesitlerinde, diğer sistemlere oranla  istatistiksel olarak anlamlı 

ölçüde daha az debrise rastlandığı bildirilmiştir.  
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De-Deus ve ark. (19) çalışmalarında, hem yuvarlak hem de oval şekilli kök 

kanallarının şekillendirilmesinde; geleneksel ProTaper kanal aletlerinin kullanılmasına 

kıyasla, F2 ProTaper kanal aletinin tek başına kullanılmasının, kök kanallarını 

temizleme etkinliğini histolojik kesit yöntemiyle incelemişlerdir. Bu çalışmada, çekim 

öncesinde pulpa canlılığının klinik olarak doğrulandığı alt kesici dişlerden, çekim 

sonrasında BL ve MD yönde radyografiler alınarak, yuvarlak veya oval kanal şekilleri 

belirlenmiştir. Apeksin 5 mm yukarısından yapılan ölçümlerde;  BL çapı, MD çapından 

2,5 kat daha fazla olan dişler oval, BL ve MD çapları benzer olanlar ise yuvarlak kanallı 

olarak tanımlanmıştır. Bu şekilde, 24 adet yuvarlak ve 24 adet oval kanallı alt kesici dişi 

iki gruba ayrılmış ve full seri ProTaper aletleri kullanılarak dönme hareketi (X Smart 

elektrikli motor; 300 rpm) veya yalnızca F2 aleti kullanılarak salınım (reciprocating) 

hareketi (ATR Teknika elektrikli mikromotor; 400 rpm) ile şekillendirilmiştir. Bundan 

sonra her diş kökünün apikal 1-5 mm’sinden hazırlanan 12 adet histolojik kesit, ışık 

mikroskobu altında incelenmiş ve görüntüleme analiz programı ile kalan pulpa 

dokusunun yüzdesi hesaplanarak, etkili faktörler analiz edilmiştir. İstatistiksel analiz 

sonucunda; hem kanal şeklinin hem de şekillendirme tekniğinin, kalan pulpa dokusunun 

yüzdesini anlamlı derecede etkilediği ve her iki tekniğin de, oval kanallara kıyasla, 

yuvarlak kanallardan anlamlı derecede daha fazla doku kaldırdığı saptanmıştır. Ayrıca, 

kanalın şekli ile kullanılan teknik arasında anlamlı bir bağıntının bulunduğu; geleneksel 

ProTaper tekniğinin, yalnızca F2 aletinin kullanımına kıyasla, oval kanallardan anlamlı 

derecede daha fazla pulpa dokusunu uzaklaştırdığı; ancak yuvarlak kanallarda iki teknik 

arasında anlamlı bir fark bulunmadığı ve kesit düzeyinin kalan pulpa dokusunun 

yüzdesini etkilemediği bildirilmiştir.  

Ayrıca, bazı çalışmalarda da, oval kök kanallarının doldurulmasında farklı 

tekniklerin etkinlikleri değerlendirilmiştir (20, 21, 92, 95). Bu çalışmalarda, soğuk güta-

perka lateral kondensasyon tekniği (95), soğuk güta-perka lateral kondensasyon ve sıcak 

güta-perka vertikal kompaksiyon teknikleri (92), lateral kondensasyon, termomekanik 

kompaksiyon, ‘wave of condensation’ ve Termafil teknikleri (21), lateral kondensasyon, 

Sistem B ve Termafil teknikleri (20) gibi farklı doldurma tekniklerinin kullanılmış 

olmasına karşın; benzer bulgular açıklanmıştır. Araştırmacılar tarafından bildirilen 

sonuçlardan şöyle bir ortak görüş ortaya çıkmaktadır. Oval şekildeki kök kanallarının 

temizlenmesi ve şekillendirilmesi zor olduğundan, bu kanalların etkin olarak 

doldurulmasında da zorluklar yaşanmaktadır. Soğuk güta-perka lateral kondensasyon 
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tekniğine göre, sıcak güta-perka ve termoplastik güta-perka teknikleri ile daha başarılı 

sonuçlar alınmış olmasına karşın; bu teknikler kullanıldığında bile, kök kanalı 

boşluğunun tam olarak doldurulması zorlaşmaktadır. Oval kanal uzantılarının yeterince 

temizlenememesi ve şekillendirilememesi, kök kanalı dolgusunun kalitesini olumsuz 

yönde etkileyebilmektedir.  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Gereç 

 

Bu çalışmada: 

- 60 adet çekilmiş insan sürekli alt küçük azı dişi 

- Periodontal Küret (Universal Küret, Hu-Friedy, Amerika) 

- Ultrasonik Banyo Cihazı (Protech Endüstriyel Yıkama Makineleri, 

İstanbul, Türkiye) 

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

İstanbul, Türkiye) 

- Kodak 2100 Periapikal Röntgen Cihazı (Kodak Digital Imaging and 

Practice and Management Systems, Atlanta, GA, ABD) 

- Kodak RVG 5100 (Kodak Digital Imaging and Practice and 

Management Systems, Atlanta, GA, ABD) 

- Kumpas (Mitutoyo Milimetrik Kumpas, Japonya) 

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

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

- Aeratör ve mikromotor frezleri (Mani Inc., Tochigi, Japonya) 

- 10 numara K-File (Mani Inc., Tochigi, Japonya) 

- 25 numara hand spreader (Dentsply, Maillefer, Ballaigues, İsviçre) 

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

Hollanda) 

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

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

ABD) 

- Arayüz Fırçası (Colgate, Guildford, ABD) 
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- Asetat Kalemi (Multimark 1523 Permanent, Faber-Castell, Almanya) 

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

Cambridge, İngiltere) 

- Leica Qwin Görüntüleme Programı (Leica İmaging Systems Ltd., 

Cambridge, İngiltere) 

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

- 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) 

- X-Smart Elektrikli Motor (Dentsply, Maillefer, Ballaigues, İsviçre) 

- HERO Shaper Kanal Aletleri (Micro-Mega, Besancon, Fransa) 

- Nouvag Elektrikli Motor (TCM Endo, SybronEndo, Konstanz, 

Almanya) 

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

- Serum fizyolojik %0,9 izotonik sodyum klorür solüsyonu (Biofarma 

İlaç San. ve Tic. A.Ş., İstanbul, Türkiye) 

- Fotoğraf Makinası (Nikon, Coolpix 230, Tokyo, Japonya) 

- Adobe Photoshop CS4 Extended Statistical Software  

kullanılmıştır. 

 

3.2. Yöntem 

 

Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim 

Dalı’nda gerçekleştirilmiştir. Örnek diş köklerinden yatay kesitlerin alınması ve stereo 

mikroskop altında dijital fotoğraflarının çekilerek bilgisayar ortamında kaydedilmesi 
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işlemleri, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ar-Ge Laboratuarı’nda 

gerçekleştirilmiştir.  

 

3.2.1. Örneklerin Seçimi 

 

Bu çalışmada, ortodontik ve periodontal sorunlar nedeniyle yeni çekilmiş toplam 

60 adet insan sürekli alt küçük azı dişi kullanılmıştır. Çekimi takiben dişlerin kök 

yüzeylerindeki doku artıkları bir periodontal küret yardımı ile uzaklaştırılmış ve dişler 

10 dakika süreyle %5 NaOCl solüsyonu içeren ultrasonik banyo cihazında 

temizlenmiştir. Kullanılana dek tüm dişler, %10 formolin solüsyonu içeren 

kavanozlarda oda sıcaklığında saklanmıştır.  

Toplanan tüm dişlerin, MD ve BL yönden radyografileri alınarak; tek kanallı 

olmayan, kökleri eğri ve kök kanalları tıkalı olan, daha önce kök kanalı tedavisi 

yapılmış olan ve foramen apikale gelişimini tamamlamayan dişler çalışma dışında 

bırakılmıştır. Yalnızca, kök kanalları Schneider (73) tekniğine göre düz olan dişler 

(eğim açısı 5-10 derece arasında) çalışma kapsamına alınmıştır.  

Yukarıda belirtilen kriterlere uygun olan her dişten, daha sonra BL ve MD 

yönde RVG alınmıştır. RVG görüntülerinde standardizasyonu sağlamak amacıyla, her 

diş sensör üzerine aynı konumda yerleştirilmiş ve seloteyp yardımıyla sabitlenmiştir. 

Röntgen tüpü ile sensör arasındaki mesafe de sabitlenerek, dişlerden aynı uzaklıkta 

görüntü alınması sağlanmıştır. Kodlanarak kaydedilen bu görüntüler, daha sonra 

Microsoft Paint programına aktarılmıştır (Şekil 3-1). Diş kökünün gerçek uzunluğu bir 

cetvel yardımıyla ölçülerek, RVG görüntüsündeki kök uzunluğuna oranlanmıştır. Bu 

şekilde diş kökünün gerçek uzunluğunda, apeksin 5 mm yukarısındaki BL ve MD kanal 

çapı uzunlukları bir kumpas yardımı ile ölçülerek kaydedilmiştir. Daha sonra her bir diş 

kökünün bu seviyedeki BL/MD çap oranı hesaplanmıştır. BL/MD çap oranı en az 1,6 ve 

üstünde (≥1,6) olan dişler oval kanallı olarak kabul edilerek çalışmaya dahil edilmiştir 

(92). Bu şekilde, belirtilen bütün kriterlere uygunluk gösteren toplam 60 adet alt küçük 

azı dişi çalışmamızın deneysel bölümünde kullanılmak üzere ayrılmıştır.  
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Şekil 3-1: Bir örneğin BL ve MD yönde RVG görüntüsü. Kökün gerçek 

uzunluğu 15 mm ve paint programına aktarıldığında ölçülen uzunluğu 116 mm’dir. 

Böylece, kök ucunun 5 mm yukarısına karşılık gelen 39 mm seviyesinde, BL ve MD 

çapının uzunluğu ölçülmüştür. 

 

3.2.2. Örneklerin Hazırlanması 

 

Aeratör ve mikromotor yardımıyla örnek dişlerdeki çürük dokular ve/veya 

mevcut restorasyonlar uzaklaştırılmış ve uygun frezler kullanılarak dişlerin endodontik 

giriş kaviteleri hazırlanmıştır. 10 numara K-File yardımı ile kök kanallarında herhangi 

bir tıkanıklık olup olmadığı kontrol edilmiştir. Deneysel işlemlerde kullanılana dek bu 

dişler, her biri için özgün olarak numaralandırılmış ve içerisinde serum fizyolojik 

solüsyonu bulunan kapaklı cam şişelerde saklanmıştır. 

 

3.2.3. Deney Gruplarının Oluşturulması 

 

Çalışmamızda kullanılan 60 adet alt küçük azı dişinin kök uzunluğu, mine-

dentin sınırından kök ucuna kadar ölçülerek mm cinsinden kaydedilmiştir. Kök 

uzunluklarının 12 ile 15 mm arasında değiştiği saptanmıştır.  



 51

 

Her bir deney grubunu oluşturacak 20 adet dişin, kök uzunluklarının ve apeksin 

5 mm yukarısında belirlenen BL/MD kanal çapı oranlarının ortalamaları benzer olacak 

şekilde, dişler üç deney grubuna dağıtılmıştır. 

1. Grup- ProTaper döner alet sistemi ile şekillendirme (PT)  

2. Grup- HERO Shaper döner alet sistemi ile şekillendirme (HS) 

3. Grup- El Aletleri ile şekillendirme (EA) 

 

Dişlerin deney gruplarına eşit olarak dağılımını belirlemek amacıyla; her grupta 

bulunan 20 adet dişin kök uzunluğu ortalamasına, apeksin 5 mm yukarısında belirlenen 

BL ve MD çap ortalamasına ve BL/MD çap oranı ortalamasına ilişkin değerler, One-

way ANOVA testi kullanılarak karşılaştırılmıştır (Tablo 3-1). İstatistiksel analiz 

sonucunda, deney grupları arasında kök uzunluğu ortalaması için p=0,985; BL çap 

ortalaması için p=0,295; MD çap ortalaması için p=0,480 ve BL/MD çap oranı 

ortalaması için ise, p=0,686 olarak bulunmuştur (Tablo 3-1). p>0,05 olduğundan, 

gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamış ve dişlerin deney 

gruplarına homojen olarak dağıtıldığı doğrulanmıştır. 

 

Tablo 3-1:  Deney gruplarının istatistiksel analizi 

  Kök 

Uzunluğu 

BL Çap 

Uzunluğu 

MD Çap 

Uzunluğu 

BL/ MD Çap 

Oranı 

1.Grup- PT* 13,80±1,01 0,63±0,22 0,26±0,06 2,49±0,79 

2.Grup- HS** 13,75±1,07 0,62±0,14 0,26±0,07 2,47±0,47 

3.Grup- EA*** 13,80±1,11 0,54±0,18 0,24±0,05 2,32±0,76 

F 0,02 1,25 0,74 0,38 

p  0,985 0,295 0,480 0,686 

*ProTaper Grubu,  **HERO Shaper Grubu, *** El Aletleri Grubu 
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3.2.4. Bramante Tekniğinin Modifiye Edilmesi ile Hazırlanmış Metal Deney  

          Kalıpları 

 

Çalışmamızda, Bramante ve ark. (11)’nın  tanıttıkları kapalı mufla sisteminin bir 

modifikasyonu olan ve Çiftçioğlu (17)’nun doktora tezi için geliştirdiği mufla sistemi 

kullanılmıştır.  

Bu sistemde, dişlerin kesitleri alındıktan sonra üst üste konularak tekrar aynı 

uzaysal konumda birleştirilmesine olanak sağlamak amacıyla, metal kalıpların uzun 

kenarlarına gelecek şekilde karşılıklı iki duvarında birer mm arayla oblik oluklar 

hazırlanmıştır. Kalıpların kısa kenarlarını oluşturan parçalara ise oluk açılmamıştır. Kök 

kanallarının şekillendirilmesi sırasında kök ucundan debris çıkışına engel olmaması 

için, bu kalıplara taban parçası eklenmemiştir (17) (Şekil 3-2 ve 3-3).  

Bu çalışmada, her bir diş için, özgün olarak numaralandırılmış 60 adet metal 

deney kalıbı kullanılmıştır. 

 

 

Şekil 3-2: Bramante tekniğinin modifiye edilmesi ile hazırlanan metal deney        

kalıbının açık haldeki görünümü (17). 
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Şekil 3-3: Bramante tekniğinin modifiye edilmesi ile hazırlanan metal deney 

kalıbının birleştirilmiş haldeki görünümü (17). 

 

3.2.5. Dişlerin Şeffaf Akrilik Reçine İçine Gömülmesi 

 

Polimerizasyonu takiben, şeffaf akrilik modellerin deney kalıplarından rahatça 

çıkarılabilmesi için, ortodontik akrilik dökülmeden önce, metal kalıpların iç yüzeyleri 

bir resim fırçası yardımıyla ince bir tabaka zeytinyağı ile yağlanmıştır (17).  

Kök kanallarının akrilik ile tıkanmasını önlemek amacıyla, dişlerin kök uçları 

pembe mum ve endodontik kavite girişleri de, pamuk pelet ile kapatılmıştır. Her bir 

metal kalıp siman camının üzerine yerleştirildikten sonra; örnek diş, uzun ekseni metal 

kalıbın duvarlarına paralel olacak ve kök ucu alttaki siman camına temas edecek şekilde 

metal kalıp içerisinde konumlandırılmıştır. Bundan sonra, şeffaf akriliğin (Şekil 3-4) toz 

kısmı azar azar metal kalıbın içerisine doldurulurken uygun miktarda likit eklenmiş ve 

25 numara bir hand spreader yardımı ile bu karışımın homojenitesi ve polimerizasyonu 

sağlanmıştır. Gömülme işlemi sırasında, diş kökünün metal kalıp içerisindeki 

konumunun değişmemesine büyük özen gösterilmiştir (Şekil 3-5). 
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Şekil 3-4: Vertex şeffaf akrilik 

 

 

 

Şekil 3-5: Metal kalıp içerisinde şeffaf akrilik içine gömülen dişin görünümü 
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3.2.6. Yatay Kök Kesitlerinin Elde Edilmesi 

 

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ar-Ge Laboratuarında, ISOMET 

1000 hassas kesim cihazı kullanılarak su soğutması altında, her bir dişin kökünden üçer 

adet yatay kesit alınmıştır (Şekil 3-6 ve 3-7). 

 

 

Şekil 3-6: Buehler Isomet Cihazı 

 

 

Şekil 3-7: Buehler Isomet Cihazı ile yatay kök kesitlerinin alınması işlemi 
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Apikal kesit, akrilik bloğun en alt bölümünde bulunan anatomik apeksin 5 mm 

yukarısından; kuronal kesit ise, mine-sement sınırının 2 mm ilerisinden alınmıştır. Orta 

kesit, kullanılan 0,3 mm’lik bıçak payı da hesaplanarak, kalan kök parçasının tam 

ortadan ikiye kesilmesi ile elde edilmiştir. 

Bu şekilde, her bir dişten apikal, orta ve kuronal olmak üzere üçer adet ve 

toplamda 180 adet yatay kök kesiti elde edilmiştir. Pulpa dokusu artıklarının bulunduğu 

kesitlerde, kök kanalı çeperinin net olarak belirlenebilmesi için; %5 NaOCl solüsyonu 

kullanılarak, kesit yüzeyleri ve kanal duvarları bir arayüz fırçası yardımıyla olabildiği 

ölçüde dikkatlice temizlenmiştir (Şekil 3-8) (90).   

 

 

Şekil 3-8: Kök kesitlerinin yüzeyini ve kanal duvarlarını temizlemekte 

kullanılan arayüz fırçası 

 

3.2.7. Yatay Kök Kesitlerinin Stereo Mikroskopta İncelenmesi ve Görüntülenmesi 

 

Stereo mikroskop altında incelenecek ve fotoğraflandırılacak olan bu yatay kök 

kesitlerinde, şekillendirme sonrasındaki değerlendirme ve fotoğraflama işlemlerinin de 

aynı görüş açısından yapılmasına olanak sağlamak amacıyla; her bir kesit 

kodlandırılmış ve kesit yüzeylerinde asetat kalemi ile referans çizgileri işaretlenmiştir 

(Şekil 3-9).  
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Şekil 3-9: Kuronal, orta ve apikal yatay kök kesitlerinde referans çizgilerinin 

görünümü 

 

Bu şekilde, stereo mikroskop altında X48 büyütmede, her bir kesitteki kök 

kanalı incelenerek dijital fotoğrafı çekilmiş ve kaydedilen bu görüntüler Leica QWin 

görüntüleme programı ile bilgisayar ortamına taşınmıştır.  

 

3.2.8. Kök Kanallarının Hazırlanması 

 

Her deney grubunda, ilgili diş örneğine ait kök kesitleri, üst üste gelecek şekilde 

konumlandırılarak birleştirildikten sonra, mufla içerisine yerleştirilerek sabitlenmiş ve 

şekillendirme işlemlerine başlanmıştır. Her bir dişte yeni bir kanal aleti seti 

kullanılmıştır.  

Şekillendirme sırasında, tüm gruplarda, kök kanalları her alet değişiminde 2 ml 

%5 NaOCl solüsyonu ile 30 gauge perfore iğne kullanılarak yıkanmıştır. Son yıkama 10 

ml %5 NaOCl ve bunu takiben 10 ml serum fizyolojik solüsyonları ile yapılmıştır. 
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3.2.8.1. ProTaper Döner Alet Sistemi ile Şekillendirilen Grup  

 

1. Grupta, ProTaper döner alet sistemi üretici firmanın önerileri doğrultusunda  

şu şekilde kullanılmıştır (32, 34, 69):  

• Kök kanalında direnç hissedene kadar SX kullanılmıştır. 

• Kanalın 2/3’lük kısmına dek 10 ve 15 numara H-File ile ilerlenmiş ve 

sonrasında, S1 ve S2 kanal aletleri ile bu bölgede fırçalama (brushing) 

hareketiyle şekillendirme yapılmıştır. 

• Kuronal 2/3’lük kısım şekillendirildikten sonra, kök kanalına 10 numara 

H-File yerleştirilmiş ve kanal aletinin ucunun anatomik foramen 

apikaleden göründüğü noktadan 1 mm kısa olacak şekilde, çalışma 

uzunluğu hesaplanarak kaydedilmiştir.  

• S1 ve S2 kanal aletleri fırçalama hareketiyle kullanılarak çalışma 

uzunluğunda şekillendirme yapılmıştır.  

• Çalışma uzunluğu tekrar kontrol edilmiştir. 

• Sırasıyla F1, F2 ve F3 bitirici kanal aletleri, pasif olarak birkaç ileri-geri 

hareketle çalışma uzunluğunda kullanılarak şekillendirme işlemi 

tamamlanmıştır.  

ProTaper kanal aletleri (Şekil 3-10), X-Smart tork kontrollü motor (Şekil 3-11) 

ile 250 rpm (devir/dakika)’de şu tork değerlerinde kullanılmıştır (32): 

  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 
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Şekil 3-10: ProTaper döner alet sisteminde kullanılan kanal aletleri 

 

 

      Şekil 3-11: X-Smart tork kontrollü motor 

 

3.2.8.2. HERO Shaper Döner Alet Sistemi ile Şekillendirilen Grup  

 

2. Grupta, HERO Shaper döner alet sistemi üretici firmanın önerileri 

doğrultusunda şu şekilde kullanılmıştır (13, 33):  

• Öncelikle, her dişin kök kanalına 10 numara H-File yerleştirilmiş ve  

kanal aletinin ucunun anatomik foramen apikale’den göründüğü 

noktadan 1 mm kısa olacak şekilde, her kanaldaki çalışma uzunluğu 

hesaplanmış ve kaydedilmiştir.  
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• .06 koniklik açılı 30 numara (mavi renk kodlu) kanal aleti ile, kök 

kanalının kuronal ve orta 1/3’lük kısımlarında şekillendirme yapılmıştır.  

• Çalışma uzunluğu tekrar hesaplanarak kaydedilmiştir. 

• .04 koniklik açılı 30 numara kanal aleti ile, çalışma uzunluğunda 

şekillendirme yapılmıştır.  

• Şekillendirme sırasında kanal aletleri çok hafif bir basınç uygulamasıyla, 

kanal duvarlarına değecek şekilde, kısa ileri-geri ve fırçalama hareketleri 

ile kullanılmıştır.  

•  Bu sistemde HERO Shaper kanal aletleri (Şekil 3-12), Nouvag elektrikli 

motor (Şekil 3-13) ile 400 rpm’de kullanılmıştır. 

 

 

 

Şekil 3-12: HERO Shaper döner alet sisteminde kullanılan kanal aletleri 
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Şekil 3-13: Nouvag elektrikli motor 

 

3.2.8.3. El Aletleri ile Şekillendirilen Grup  

 

3. Grupta, el aletleri (Şekil 3-14), modifiye step-down yöntemine göre şu şekilde 

kullanılmıştır (79, 80): 

• Çalışma uzunluğu belirlenmeden önce, kök kanalının 2/3’lük kısmında, 

yaklaşık olarak 8-10 mm uzunlukta, sırasıyla 15, 20 ve 25 numara H-File 

kanal duvarlarına basınç uygulanarak fırçalama hareketi ile kullanılmış 

ve çevresel şekillendirme yapılmıştır.  

• Yaklaşık olarak yine bu uzunlukta 1, 2 ve 3 numara Gates Glidden 

frezleri ile basınç uygulanmadan şekillendirme yapılmıştır. 

• Bu aşamada, kök kanalına 10 numara H-File yerleştirilmiş ve kanal 

aletinin ucunun anatomik foramen apikale’den göründüğü noktadan 1 

mm kısa olacak şekilde, çalışma uzunluğu hesaplanmış ve 

kaydedilmiştir.  

• Daha sonra 20, 25 ve 30 numara H-File sırasıyla, aynı şekilde fakat 

çalışma uzunluğunda kullanılarak çevresel şekillendirme yapılmıştır. 

• Sırasıyla kullanılan 35, 40 ve 45 numara H-File ile, aletin her bir boy 

artışında çalışma uzunluğu birer mm kısaltılarak, kuronale doğru  

şekillendirme işlemine devam edilmiştir. 
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• Bu aşamada, her alet değişiminden sonra 30 numara H-File (MAF) ile 

çalışma uzunluğunda rekapitülasyon yapılarak, şekillendirme işlemi 

tamamlanmıştır. 

 

 

 

Şekil 3-14: H-File aletleri (no 15-45) ile Gates Glidden frezleri (no 1-3) 

 

3.2.9. Şekillendirme Sonrası Yatay Kök Kesitlerinin Stereo Mikroskopta 

          İncelenmesi ve Görüntülenmesi 

 

Şekillendirme işlemlerinin bitimini takiben, deney gruplarındaki her bir diş 

muflasından çıkarılarak apikal, orta ve kuronal kök kesitleri ayrıştırılmıştır (Şekil 3-15).  

İlgili dişe ait her bir kesit, şekillendirme öncesinde olduğu gibi, stereo mikroskopta X48 

büyütmede incelenmiş ve dijital fotoğrafı çekilerek kaydedilmiştir. Benzer şekilde, bu 

görüntüler Leica QWin programı ile bilgisayar ortamına taşınmıştır.  
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Şekil 3-15: Muflanın açılarak kesitlerin görüntülenmek üzere hazırlanması 

 

3.2.10. Adobe Photoshop CS4 Programı ile Kanal Alanına, Çevresine ve 

            Daireselliğine İlişkin Verilerin Sağlanması 

 

Deney gruplarındaki dişlerde, kök kanalının alanına, çevresine ve daireselliğine 

ilişkin ölçümlerin yapılabilmesi amacıyla, her bir kesitten elde edilen şekillendirme 

öncesine ve sonrasına ait dijital görüntüler, Adobe Photoshop CS4 programına 

aktarılmıştır. Her bir dişin apikal, orta ve kuronal kök kesitlerindeki şekillendirme 

öncesine ait görüntüleri, %150 büyütme altında incelenmiş ve monitör üzerinden 

kırmızı renk ile kök kanalı çeperinin sınırları çizilerek kaydedilmiştir. Daha sonra, aynı 

kesitlerdeki şekillendirme sonrasına ait görüntüler de, aynı büyütmede incelenmiş ve 

ayırt edici olması için kök kanalı çeperinin sınırları, bu kez mavi renk ile çizilerek 

kaydedilmiştir. Bu işlemleri takiben, her bir kesit için bir referans noktası esas alınarak 

görüntüler üstüste çakıştırılmış ve kaydedilmiştir. Çakıştırma sırasında şekillendirme 

sonrasındaki kanal görüntüsü, kullanılan program yardımıyla  şeffaflaştırılmış ve kanal 

çeperinin ilk kırmızı renkli görünümü üzerinde, sadece mavi renkli kanal çeperinin 

izlenmesi sağlanmıştır (Şekil 3-16).  
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Daha sonra, şekillendirme öncesi kırmızı ve şekillendirme sonrası mavi sınırlar 

içerisinde kalan alan değerleri Adobe Photoshop CS4 program yazılımı tarafından 

piksel olarak hesaplanmıştır (Şekil 3-16). Böylece, elde edilen şekillendirme 

sonrasındaki alan değerinden, şekillendirme öncesindeki alan değeri çıkarılarak; her 

deney grubunda kullanılan farklı teknik sonucunda, kanal duvarlarından kaldırılan 

dentin miktarı hesaplanmıştır. 

Her bir kesitteki şekillendirme öncesine ve sonrasına ait kanal çevresine ve 

daireselliğine ilişkin değerler de, yine bu program yazılımı tarafından otomatik olarak 

hesaplanmıştır. Hesaplanan dairesellik değerinin 1’e yakın olması, kök kanalının daha 

yuvarlak bir formda olduğunu göstermektedir.  

 

 

 

Şekil 3-16: Bir örnekte şekillendirme öncesindeki (kırmızı) ve şekillendirme 

sonrasındaki (mavi) görüntülerin çakıştırılmış haldeki görünümü. Adobe Photoshop 

CS4 programı ile piksel cinsinden kanal alanına, çevresine ve daireselliğine ilişkin 

verilerin hesaplanması 
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3.2.11. İstatistiksel Değerlendirme 

 

Bu çalışmada, elde edilen verilerin istatistiksel analizinde NCSS 2007 paket 

programı kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel 

yöntemlerden; aritmetik ortalama, standart sapma, ortanca, kartiller arası değişim aralığı 

(KAD) yararlanılmıştır. Çalışmaya dahil edilen dişlerin, deney gruplarına homojen 

olarak dağılımlarının belirlenmesinde One-way ANOVA testi kullanılmıştır. Bunun 

yanı sıra; gruplar arası karşılaştırmalarda Kruskal Wallis testi, alt grupların  

karşılaştırılmasında Dunn’s çoklu karşılaştırma testi, grupların şekillendirme 

öncesindeki ve sonrasındaki verilerinin karşılaştırmasında ise Wilcoxon testi  

kullanılmıştır. Sonuçlar, p<0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. 
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4. BULGULAR 

 

4.1. Deney Gruplarından Elde Edilen Fotoğrafların Kalitatif Değerlendirmesi 

 

Deney gruplarındaki kök kesitlerinden elde edilen şekillendirme öncesine ve 

sonrasına ait çakıştırılmış dijital fotoğraflar kalitatif olarak değerlendirilmiştir.  

 

4.1.1. ProTaper Döner Alet Sistemi ile Şekillendirilen Grup  

 

ProTaper döner alet sistemi (PT) ile şekillendirilen dişlerin apikal, orta ve 

kuronal kök kesitlerinden elde edilen, şekillendirme öncesine ve sonrasına ait 

çakıştırılmış fotoğraf örnekleri Şekil 4-1 - 4-8’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

Şekil 4-1: PT ile şekillendirilen 3 no’lu örneğin apikal kesitinde, tüm kanal duvarlarına 

temas edildiği, şekillendirme sonrasında (mavi sınır) kanal alanında büyük oranda artış 

sağlandığı, kanal çevresinin genişlediği ve düzgün yuvarlak bir kanal formunun 

oluşturulduğu, ancak kanal merkezinden sapma olduğu  görülmektedir. 
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Şekil 4-2: PT ile şekillendirilen 3 no’lu örneğin orta kesitinde, şekillendirme öncesinde 

(kırmızı sınır) kanal duvarında doku artıkları ve predentin izlenmektedir. Şekillendirme 

sonrasında (mavi sınır) ise, bu kalıntıların uzaklaştırıldığı, kanal alanında artış 

sağlandığı ve kanal merkezinde kalınarak düzgün bir kanal formu oluşturulduğu 

görülmektedir. 

 

 

 

 

 

Şekil 4-3: PT ile şekillendirilen 3 no’lu örneğin kuronal kesitinde, şekillendirme öncesi 

kırmızı sınır ile şekillendirme sonrası mavi sınırın bazı kısımlarda çakışmış olduğu, PT 

döner aletlerinin bu bölgelerde kanal duvarlarına hiç temas etmediği görülmektedir. 
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Şekil 4-4: PT ile şekillendirilen 8 no’lu örneğin apikal kesitinde, tüm kanal duvarlarına 

temas edildiği, şekillendirme sonrasında (mavi sınır) kanal alanında büyük oranda artış 

olduğu, kanal çevresinin genişlediği ve kanal merkezinde kalınarak düzgün yuvarlak bir 

kanal formunun oluşturulduğu görülmektedir. 

 

 

 

 

Şekil 4-5: PT ile şekillendirilen 8 no’lu örneğin orta kesitinde, şekillendirme öncesinde 

(kırmızı sınır) kanal duvarındaki doku artıkları ve predentin izlenmektedir. 

Şekillendirme sonrasında (mavi sınır) ise, kanal alanında artış sağlandığı ve kanal 

merkezinde kalınarak düzgün bir kanal formu oluşturulduğu görülmektedir. Ancak, 

kırmızı sınır ile mavi sınırın çakışmış olduğu kısımdaki kanal duvarlarına PT döner 

aletlerinin hiç temas etmediği gözlenmektedir. 
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Şekil 4-6: PT ile şekillendirilen 19 no’lu örneğin apikal kesitinde, tüm kanal duvarlarına 

temas edildiği ve şekillendirme sonrasında (mavi sınır) kanal alanında artış sağlandığı 

görülmektedir. PT döner aletlerinin merkezi olarak dairesel bir kanal formu 

oluştururken,  oval kanalın uzantısı yönünde de ovoid bir kanal çevresi oluşturdukları 

izlenmektedir.  

 

 

 

 

Şekil 4-7: PT ile şekillendirilen 16 no’lu örneğin orta kesitinde, şekillendirme öncesi 

kırmızı sınır ile şekillendirme sonrası mavi sınırın bazı kısımlarda çakışmış olduğu ve 

PT döner aletlerinin bu alanda kanal duvarlarına hiç temas etmediği görülmektedir. Bu 

kesitte oluşturulan merkezi dairesel kanal formunun, kısmen de ovoid bir şekil aldığı ve 

oval kanal uzantısının tam olarak şekillendirilemediği izlenmektedir. 
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Şekil 4-8: PT ile şekillendirilen 11 no’lu örneğin kuronal kesitinde, PT döner aletlerinin 

kanalın merkezinde dairesel bir form oluşturduğu ve kanalın uzun oval kısımlarında da 

az miktarda şekillendirme yaparak, kanal alanında artış sağlandığı görülmektedir.  

Ancak, kırmızı sınır ile mavi sınırın çakışmış olduğu kısımlarda, oval uzantıdaki kanal 

duvarlarının bir bölümüne aletlerin hiç temas etmediği ve bu bölgelerin tam olarak 

şekillendirilemediği izlenmektedir  

 

 

 

4.1.2. HERO Shaper Döner Alet Sistemi ile Şekillendirilen Grup 

 

HERO Shaper döner alet sistemi ile şekillendirilen dişlerin apikal, orta ve 

kuronal kök kesitlerinden elde edilen, şekillendirme öncesine ve sonrasına ait 

çakıştırılmış fotoğraf örnekleri Şekil 4-9 - 4-16’da gösterilmiştir. 
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Şekil 4-9: HS ile şekillendirilen 15 no’lu örneğin apikal kesitinde, tüm kanal 

duvarlarına temas edildiği, şekillendirme sonrasında (mavi sınır) kanal alanında artış 

sağlandığı ve düzgün yuvarlak bir kanal formunun oluşturulduğu, ancak kanal 

merkezinden kısmen sapma olduğu  görülmektedir.  

 

 

 

 

 

Şekil 4-10: HS ile şekillendirilen 15 no’lu örneğin orta kesitinde, şekillendirme öncesi 

kırmızı sınır ile şekillendirme sonrası mavi sınırın çakışmış olduğu kısımda, HS döner 

aletlerinin kanal duvarını şekillendiremediği görülmektedir. Bu kesitte oluşturulan kanal 

formunun kısmen oval bir şekil aldığı izlenmektedir. 
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Şekil 4-11: HS ile şekillendirilen 15 no’lu örneğin kuronal kesitinde, düzensiz bir kanal 

şekli oluşturulduğu, dairesel formun oval uzantılarda ovoid şekil aldığı görülmektedir. 

Kanal alanında artış sağlanmış olmakla birlikte, kanal duvarlarında HS döner aletlerinin 

temas etmediği kısımların kaldığı ve bazı bölgelerin tam olarak şekillendirilemediği 

izlenmektedir.  

 

 

 

 

 

Şekil 4-12: HS ile şekillendirilen 9 no’lu örneğin apikal kesitinde, tüm kanal 

duvarlarına temas edildiği, şekillendirme sonrasında (mavi sınır) kanal alanında büyük 

oranda artış olduğu, kanal çevresinin genişlediği ve kanalın merkezinde kalınarak 

düzgün bir kanal formunun oluşturulduğu görülmektedir. 
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Şekil 4-13: HS ile şekillendirilen 9 no’lu örneğin orta kesitinde,  tüm kanal duvarlarına 

temas edildiği ve şekillendirme sonrasında (mavi sınır) kanal alanında büyük oranda 

artış sağlandığı görülmektedir. HS döner aletlerinin merkezi dairesel bir kanal formu 

oluştururken,  oval kanalın uzantısı yönünde de ovoid bir kanal çevresi oluşturdukları 

izlenmektedir.  

 

 

 

 

 

Şekil 4-14: HS ile şekillendirilen 6 no’lu örneğin apikal kesitinde, tüm kanal 

duvarlarına temas edildiği, şekillendirme sonrasında (mavi sınır) kanal alanında artış 

sağlandığı ve kanalın merkezinde kalınarak düzgün bir kanal formunun oluşturulduğu 

görülmektedir. 
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Şekil 4-15: HS ile şekillendirilen 10 no’lu örneğin kuronal kesitinde, oval uzantılarda 

da şekillendirme yapıldığı ve oluşturulan düzgün yuvarlak formun, ovoid bir formla 

devam ettiği görülmektedir. Ancak yine, kırmızı ve mavi sınırın çakışmış olduğu 

kısımlarda, HS döner aletlerinin hiç temas etmediği alanların bulunduğu izlenmektedir  

 

 

 

 

Şekil 4-16: HS ile şekillendirilen 19 no’lu örneğin kuronal kesitinde, şekillendirme 

sonrasında (mavi sınır), kanal alanında artış sağlandığı ve kanalın merkezinde kalınarak 

yuvarlak bir kanal formu oluşturulduğu görülmektedir. Ancak, kırmızı ile mavi sınırın 

çakışmış olduğu kısımlardaki kanal duvarlarına HS döner aletlerinin hiç temas etmediği 

ve bu bölgelerin şekillendirilemediği izlenmektedir. 
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4.1.3. El Aletleri ile Şekillendirilen Grup  

 

El aletleri ile şekillendirilen dişlerin apikal, orta ve kuronal kök kesitlerinden 

elde edilen, şekillendirme öncesine ve sonrasına ait çakıştırılmış fotoğraf örnekleri Şekil 

4-17 - 4-24’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 4-17: EA ile şekillendirilen 11 no’lu örneğin apikal kesitinde, şekillendirme 

sonrasında (mavi sınır) kanalın merkezinde kalınarak, kanal alanında az miktarda artış 

sağlandığı görülmektedir. Ancak, kırmızı ile mavi sınırın çakışmış olduğu kısımlardaki 

kanal duvarlarına El Aletleri ile temas edilmemiş olduğu ve kanal duvarlarında 

şekillendirilmemiş bölgelerin kaldığı izlenmektedir. 

 

 

Şekil 4-18: EA ile şekillendirilen 11 no’lu örneğin orta kesitinde, yuvarlak bir kanal 

formu oluşturulmasına karşın, şekillendirilmemiş alanların da bulunduğu izlenmektedir.  
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Şekil 4-19: EA ile şekillendirilen 11 no’lu örneğin kuronal kesitinde, şekillendirme 

sonrasında (mavi sınır) kanal alanında çok büyük oranda artış olduğu, kanal çevresinin 

genişlediği ve büyük ölçüde kanalın merkezinde kalınarak, düzgün yuvarlak bir kanal 

formunun oluşturulduğu görülmektedir. 

 

 

 

 

 

Şekil 4-20: EA ile şekillendirilen 16 no’lu örneğin apikal kesitinde, tüm kanal 

duvarlarına temas edildiği, şekillendirme sonrasında (mavi sınır) kanal alanında artış 

sağlandığı, kanal çevresinin genişlediği ve kanalın merkezinde kalınarak düzgün bir 

kanal formunun oluşturulduğu  görülmektedir. 
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Şekil 4-21: EA ile şekillendirilen 13 no’lu örneğin apikal kesitinde, şekillendirme 

öncesinde (kırmızı sınır) kanal duvarındaki doku artıkları ve predentin gözlenmektedir. 

Şekillendirme sonrasında (mavi sınır) kanal alanında artış sağlanmakla birlikte, büyük 

oranda kanal merkezinden sapma olduğu görülmektedir. Kırmızı ve mavi sınırın 

çakışmış olduğu alanda, El Aletlerinin kanal duvarlarına temas etmediği izlenmektedir. 

 

 

 

 

 

Şekil 4-22: EA ile şekillendirilen 6 no’lu örneğin orta kesitinde, tüm kanal duvarlarına 

temas edildiği ve şekillendirme sonrasında (mavi sınır) doku kalıntılarının temizlendiği 

izlenmektedir. Kanal alanında artış sağlanarak kanal çevresinin genişlediği ve kanalın 

merkezinde kalınarak yuvarlak bir kanal formunun oluşturulduğu  görülmektedir. 
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Şekil 4-23: EA ile şekillendirilen 8 no’lu örneğin kuronal kesitinde, yuvarlak bir kanal 

formu oluşturulmakla birlikte, oval kanalın uzantısı yönünde de, ovoid bir kanal çevresi 

oluşturulmuştur. Ancak bu uzantıda, mavi ve kırmızı çizgilerin çakıştığı kanal 

duvarlarının büyük bir bölümüne el aletlerinin temas etmediği ve bu bölgenin 

şekillendirilemediği izlenmektedir.  

 

 

 

 

 

Şekil 4-24: EA ile şekillendirilen 13 no’lu örneğin kuronal kesitinde, şekillendirme 

sonrasında (mavi sınır) kanal alanında çok büyük oranda artış sağlanmakla birlikte, 

kanalın merkezinden sapma olduğu izlenmektedir. Kanal çevresinin çok genişlediği ve 

büyük ölçüde düzgün ve yuvarlak bir kanal formunun oluşturulduğu görülmektedir. 
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4.2. Deney Gruplarının Kendi İçlerinde İstatistiksel Değerlendirmesi 

 

4.2.1. Kanal Alanına İlişkin Değerlendirme 

 

Her deney grubunda kullanılan şekillendirme tekniğine bağlı olarak, orijinal 

şekline kıyasla, şekillendirme sonrasında kanal alanındaki değişimler incelenmiş ve 

şekillendirme sonrası alan değerinden, şekillendirme öncesi alan değeri çıkarılarak, 

kanal duvarlarından kaldırılan dentin miktarı hesaplanmıştır. Wilcoxon testi kullanılarak 

apikal, orta ve kuronal kesitlerden elde edilen şekillendirme öncesine ve sonrasına ait 

verilerin istatistiksel analizi yapılmıştır. 

 

4.2.1.1. ProTaper Döner Alet Sistemi ile Şekillendirilen Grup  

 

 

ProTaper döner alet sistemi ile şekillendirilen gruptaki dişlerin apikal, orta ve 

kuronal kök kesitlerinden elde edilen, şekillendirme öncesine ve sonrasına ilişkin kanal 

alanı piksel ölçümlerinin aritmetik ortalama, standart sapma, ortanca ve KAD değerleri 

Tablo 4-1’de gösterilmiştir.  

Bu grupta her üç kesit düzeyinde de, şekillendirme sonrasındaki alan 

ölçümlerinin, şekillendirme öncesindeki alan ölçümlerinden, istatistiksel olarak anlamlı 

derecede yüksek olduğu bulunmuştur (p=0,0001) (Tablo 4-1).  

Bu bağlamda, ProTaper döner alet sisteminin apikal, orta ve kuronal seviyelerde 

kanal duvarlarından istatistiksel olarak anlamlı derecede dentin kaldırdığı ve kanal 

alanını genişlettiği belirlenmiştir.  

 ProTaper Grubu için apikal, orta ve kuronal kök kesitlerindeki alan değişiminin 

grafiği Şekil 4-25’te gösterilmiştir.  
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Tablo 4-1: ProTaper Grubu’nun apikal, orta ve kuronal kesit düzeyinde şekillendirme 

öncesi ve sonrası kanal alanına ilişkin istatistiksel verileri 

 

ProTaper  
Grubu 

Şekillendirme 
Öncesi 

Şekillendirme 
Sonrası 

Fark p 

ALAN 
 
Apikal         

Ort±SS 72468,55±43195,7 126852,5±35969,43 54383,95±27818,82  
0,0001 Ortanca 62012,5 120589 58087,5 

KAD 42454,25-80678 99236,5-159064,75 30509,25-77700,75 
 
Orta 

Ort±SS 168928,8±64812,65 234962,35±57605,07 66033,55±42157,31  
0,0001 Ortanca 154754 211603 58091 

KAD 133726-211022,5 190975,25-284445 37710,25-88504,5 
 
Kuronal 

Ort±SS 238130,95±78125,06 331302,45±68221,11 93171,5±70422,83  
0,0001 Ortanca 258844,5 323708 84131 

KAD 184234,75-268855,5 282012,25-
392072,75 

26544,5-129908 
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Şekil 4-25: ProTaper Grubu’nda apikal, orta ve kuronal kök kesitlerinde alan 

değişiminin grafiği  
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4.2.1.2. HERO Shaper Döner Alet Sistemi ile Şekillendirilen Grup  

 

 

HERO Shaper döner alet sistemi ile şekillendirilen gruptaki dişlerin apikal, orta 

ve kuronal kök kesitlerinden elde edilen, şekillendirme öncesine ve sonrasına ilişkin 

kanal alanı piksel ölçümlerinin aritmetik ortalama, standart sapma, ortanca ve KAD 

değerleri Tablo 4-2’de gösterilmiştir.  

Bu grupta her üç kesit düzeyinde de, şekillendirme sonrasındaki alan 

ölçümlerinin, şekillendirme öncesindeki alan ölçümlerinden, istatistiksel olarak anlamlı 

derecede yüksek olduğu bulunmuştur (p=0,0001) (Tablo 4-2).  

Bu bağlamda, HERO Shaper döner alet sisteminin apikal, orta ve kuronal 

seviyelerde kanal duvarlarından istatistiksel olarak anlamlı derecede dentin kaldırdığı ve 

kanal alanını genişlettiği belirlenmiştir.  

HERO Shaper Grubu için apikal, orta ve kuronal kök kesitlerindeki alan 

değişiminin grafiği Şekil 4-26’da gösterilmiştir.  

 

 

Tablo 4-2: HERO Shaper Grubu’nun apikal, orta ve kuronal kesit düzeyinde 

şekillendirme öncesi ve sonrası kanal alanına ilişkin istatistiksel verileri 

 

HERO Shaper 
Grubu     

Şekillendirme 
Öncesi 

Şekillendirme 
Sonrası 

Fark p 

ALAN 
 
 
Apikal 

Ort±SS 61347,2±37892,28 88438,8±37441,38 27091,6±12632,28  
 

0,0001 
Ortanca 50493,50 77056,50 26105,50 

KAD 33303,5-70932 64568-89272,5 18704,75-34008,25 

 
 
Orta 

Ort±SS 151594,95±77379,07 187021,9±74104,75 35426,95±26289,47  
 

0,0001 
Ortanca 120072,00 164429,00 30629,50 

KAD 90376,25-227679,5 116747,5-265056 20632,5-44349 

 
 
Kuronal 

Ort±SS 210133,4±110812,47 260585,05±116833,35 50451,65±39995,13  
 

0,0001 
Ortanca 193424,50 238154,50 41584,00 

KAD 135446,75-248321,5 187306,25-285673,5 24971,75-56877,75 
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Şekil 4-26: HERO Shaper Grubu’nda apikal, orta ve kuronal kök kesitlerinde alan 

değişiminin grafiği  

 

 

4.2.1.3. El Aletleri ile Şekillendirilen Grup  

 

El Aletleri ile şekillendirilen gruptaki dişlerin apikal, orta ve kuronal kök 

kesitlerinden elde edilen, şekillendirme öncesine ve sonrasına ilişkin kanal alanı piksel 

ölçümlerinin aritmetik ortalama, standart sapma, ortanca ve KAD değerleri Tablo 4-3’te 

gösterilmiştir.  

Bu grupta her üç kesit düzeyinde de, şekillendirme sonrasındaki alan 

ölçümlerinin, şekillendirme öncesindeki alan ölçümlerinden, istatistiksel olarak anlamlı 

derecede yüksek olduğu bulunmuştur (p=0,0001) (Tablo 4-3).  

Bu bağlamda, modifiye step-down yöntemi ile kullanılan H-File el aletlerinin 

apikal, orta ve kuronal seviyelerde kanal duvarlarından istatistiksel olarak anlamlı 

derecede dentin kaldırdığı ve kanal alanını genişlettiği belirlenmiştir.  

El Aletleri Grubu için apikal, orta ve kuronal kök kesitlerindeki alan değişiminin 

grafiği Şekil 4-27’de gösterilmiştir. 
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Tablo 4-3: El Aletleri Grubu’nun apikal, orta ve kuronal kesit düzeyinde şekillendirme 

öncesi ve sonrası kanal alanına ilişkin istatistiksel verileri 

 

El Aletleri 
Grubu 

Şekillendirme    
Öncesi 

Şekillendirme 
Sonrası 

Fark p 

ALAN 
 
Apikal 

Ort±SS 57526,2±29557,24 82219,55±30165,78 24693,35±13963,38  
 

0,0001 
Ortanca 50405,00 76607,50 25621,50 

KAD 35977,5-72252,25 60303,75-100182,75 12148,25-31878,75 

 
 
Orta 

Ort±SS 150125,2±65595,36 202230,7±72533,9 52105,5±28747,78  
 

0,0001 
Ortanca 151373,00 208201,00 37929,50 

KAD 110566,25-172146,75 161628,25-252970,75 30881-80195,75 

 
Kuronal 

Ort±SS 238436,6±84004,41 383066,6±87536,14 144630±63842,87  
 

0,0001 
Ortanca 233446,00 361668,50 129072,50 

KAD 216828-288069 324003,75-460454,75 104267,75-211425,75 
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Şekil 4-27: El Aletleri Grubu’nda apikal, orta ve kuronal kök kesitlerinde alan 

değişiminin grafiği  
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4.2.2. Kanal Çevresine İlişkin Değerlendirme 

 

Her deney grubunda kullanılan şekillendirme tekniğine bağlı olarak, orijinal 

şekline kıyasla, şekillendirme sonrasında kanal çevresindeki değişimler incelenmiş ve 

şekillendirme sonrası çevre değerinden, şekillendirme öncesi çevre değeri çıkarılarak, 

kanal çevresindeki genişleme miktarı hesaplanmıştır. Wilcoxon testi kullanılarak apikal, 

orta ve kuronal kesitlerden elde edilen, şekillendirme öncesine ve sonrasına ait verilerin 

istatistiksel analizi yapılmıştır. 

 

4.2.2.1. ProTaper Döner Alet Sistemi ile Şekillendirilen Grup  

 

ProTaper döner alet sistemi ile şekillendirilen gruptaki dişlerin apikal, orta ve 

kuronal kök kesitlerinden elde edilen, şekillendirme öncesine ve sonrasına ilişkin kanal 

çevresi piksel ölçümlerinin aritmetik ortalama, standart sapma, ortanca ve KAD 

değerleri Tablo 4-4’te gösterilmiştir.  

Bu grupta her üç kesit düzeyinde de, şekillendirme sonrasındaki çevre 

ölçümlerinin, şekillendirme öncesindeki çevre ölçümlerinden, istatistiksel olarak 

anlamlı derecede yüksek olduğu bulunmuştur (p=0,0001) (Tablo 4-4).  

Bu bağlamda, ProTaper döner alet sisteminin apikal, orta ve kuronal seviyelerde 

kanal çevresini istatistiksel olarak anlamlı derecede genişlettiği belirlenmiştir.  

 ProTaper Grubu için apikal, orta ve kuronal kök kesitlerindeki çevre 

değişiminin grafiği Şekil 4-28’de gösterilmiştir.  
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Tablo 4-4: ProTaper Grubu’nun apikal, orta ve kuronal kesit düzeyinde şekillendirme 

öncesi ve sonrası kanal çevresine ilişkin istatistiksel verileri 

 

ProTaper  
Grubu 

Şekillendirme 
Öncesi 

Şekillendirme 
Sonrası 

Fark p 

ÇEVRE 

 
 
Apikal 

Ort±SS 1014,5±324,49 1368,8±237,08 354,3±190,45  
 

0,0001 
Ortanca 954,00 1388,00 430,00 

KAD 776,5-1136,75 1190,25-1529 155-508,75 

 
 
Orta 

Ort±SS 1679±462,57 1958,25±380,66 279,25±210,99  
 

0,0001 
Ortanca 1592,50 1795,50 214,00 

KAD 1403-1989 1666-2172 132-412,25 

 
 
Kuronal 

Ort±SS 2328,95±431,98 2612,9±265,44 283,95±276,05  
 

0,0001 
Ortanca 2433,50 2647,50 229,50 

KAD 2225-2581,25 2428,75-2808 127,25-365,5 
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Şekil 4-28: ProTaper Grubu’nda apikal, orta ve kuronal kök kesitlerinde çevre 

değişiminin grafiği  
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4.2.2.2. HERO Shaper Döner Alet Sistemi ile Şekillendirilen Grup  

 

HERO Shaper döner alet sistemi ile şekillendirilen gruptaki dişlerin apikal, orta 

ve kuronal kök kesitlerinden elde edilen, şekillendirme öncesine ve sonrasına ilişkin 

kanal çevresi piksel ölçümlerinin aritmetik ortalama, standart sapma, ortanca ve KAD 

değerleri Tablo 4-5’de gösterilmiştir.  

Bu grupta her üç kesit düzeyinde de, şekillendirme sonrasındaki çevre 

ölçümlerinin, şekillendirme öncesindeki çevre ölçümlerinden, istatistiksel olarak 

anlamlı derecede yüksek olduğu bulunmuştur (p=0,0001) (Tablo 4-5).  

Bu bağlamda, HERO Shaper döner alet sisteminin apikal, orta ve kuronal 

seviyelerde kanal çevresini istatistiksel olarak anlamlı derecede genişlettiği 

belirlenmiştir.  

 HERO Shaper Grubu için apikal, orta ve kuronal kök kesitlerindeki çevre 

değişiminin grafiği Şekil 4-29’da gösterilmiştir.  

 

Tablo 4-5: HERO Shaper Grubu’nun apikal, orta ve kuronal kesit düzeyinde 

şekillendirme öncesi ve sonrası kanal çevresine ilişkin istatistiksel verileri 

 

HERO Shaper 
Grubu     

Şekillendirme 
Öncesi 

Şekillendirme 
Sonrası 

Fark p 

ÇEVRE 

 
 
Apikal 

Ort±SS 942,65±303,55 1149,2±268,81 206,55±113,11  
 

0,0001 
Ortanca 893,00 1077,00 200,50 

KAD 694-1033 977-1156,75 123,25-248,25 

 
 
Orta 

Ort±SS 1557,65±474,15 1734,2±469,43 176,55±134,89  
 

0,0001 
Ortanca 1422,00 1641,00 145,50 

KAD 1144,25-1980,5 1308,5-2116,25 103,5-201,75 

 
 
Kuronal 

Ort±SS 2218,7±562,7 2356,2±486,5 137,5±148,75  
 

0,0001 
Ortanca 2300,50 2395,50 119,00 

KAD 1994,5-2486 2128-2599 59-166 
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Şekil 4-29: HERO Shaper Grubu’nda apikal, orta ve kuronal kök kesitlerinde çevre 

değişiminin grafiği  

 

4.2.2.3. El Aletleri ile Şekillendirilen Grup  

 

El Aletleri ile şekillendirilen gruptaki dişlerin apikal, orta ve kuronal kök 

kesitlerinden elde edilen, şekillendirme öncesine ve sonrasına ilişkin kanal çevresi 

piksel ölçümlerinin aritmetik ortalama, standart sapma, ortanca ve KAD değerleri Tablo 

4-6’da gösterilmiştir.  

Bu grupta her üç kesit düzeyinde de, şekillendirme sonrasındaki çevre 

ölçümlerinin, şekillendirme öncesindeki çevre ölçümlerinden, istatistiksel olarak 

anlamlı derecede yüksek olduğu bulunmuştur (p=0,0001) (Tablo 4-6).  

Bu bağlamda, el aletlerinin apikal, orta ve kuronal seviyelerde kanal çevresini 

istatistiksel olarak anlamlı derecede genişlettiği belirlenmiştir.  

 El Aletleri Grubu için apikal, orta ve kuronal kök kesitlerindeki çevre 

değişiminin grafiği Şekil 4-30’da gösterilmiştir.  
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Tablo 4-6: El Aletleri Grubu’nun apikal, orta ve kuronal kesit düzeyinde şekillendirme 

öncesi ve sonrası kanal çevresine ilişkin istatistiksel verileri 

 

El Aletleri 
Grubu 

Şekillendirme 
Öncesi 

Şekillendirme 
Sonrası 

Fark p 

ÇEVRE 

 
 
Apikal 

Ort±SS 914,5±253,9 1107,15±218,27 192,65±98,93  
 

0,0001 
Ortanca 871,00 1065,50 221,00 

KAD 723,5-1029,5 940,75-1209,75 104,25-280,5 

 
 
Orta 

Ort±SS 1589,3±452,96 1823,25±455,55 233,95±106,87  
 

0,0001 
Ortanca 1554,50 1843,00 195,00 

KAD 1313,25-1892,75 1554,25-2069 157,75-312 

 
 
Kuronal 

Ort±SS 2277,8±516,51 2654,4±354,26 376,6±284,06  
 

0,0001 
Ortanca 2455,50 2676,00 310,50 

KAD 1985,75-2577,5 2442-2938,25 180,25-539,5 
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Şekil 4-30: El Aletleri Grubu’nda apikal, orta ve kuronal kök kesitlerinde çevre 

değişiminin grafiği  
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4.2.3. Kanalın Daireselliğine İlişkin Değerlendirme 

 

Her deney grubunda kullanılan şekillendirme tekniğine bağlı olarak, orijinal 

şekline kıyasla, şekillendirme sonrasında kanalın daireselliğindeki değişimler 

incelenmiştir. Adobe Photoshop CS4 programı yardımıyla hesaplanan dairesellik 

değerinin 1’e yakınlığı, kök kanalının dairesel forma yakınlığını göstermektedir. Apikal, 

orta ve kuronal kesitlerden elde edilen, şekillendirme öncesine ve sonrasına ait 

dairesellik değerleri 1’den çıkarılarak (1-dairesellik değeri), kanalın yuvarlak forma 

uzaklığı hesaplanmış ve Wilcoxon testi kullanılarak verilerin istatistiksel analizi 

yapılmıştır.  

 

4.2.3.1. ProTaper Döner Alet Sistemi ile Şekillendirilen Grup  

 

ProTaper döner alet sistemi ile şekillendirilen gruptaki dişlerin apikal, orta ve 

kuronal kök kesitlerinden elde edilen, şekillendirme öncesindeki ve sonrasındaki 

kanalın daireselliğine ilişkin piksel ölçümlerinin aritmetik ortalama, standart sapma, 

ortanca ve KAD değerleri Tablo 4-7’de gösterilmiştir.  

Bu grupta her üç kesit düzeyinde de, şekillendirme sonrasındaki dairesellik 

ölçümlerinin, şekillendirme öncesindeki dairesellik ölçümlerinden, istatistiksel olarak 

anlamlı derecede yüksek olduğu bulunmuştur (p=0,0001) (Tablo 4-7).  

Bu bağlamda, ProTaper döner alet sisteminin apikal, orta ve kuronal seviyelerde 

kanalın şeklini istatistiksel olarak anlamlı derecede yuvarlak forma yaklaştırdığı 

belirlenmiştir.  

 ProTaper Grubu için apikal, orta ve kuronal kök kesitlerindeki dairesellik 

değişiminin grafiği Şekil 4-31’de gösterilmiştir.  
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Tablo 4-7: ProTaper Grubu’nun apikal, orta ve kuronal kesit düzeyinde şekillendirme 

öncesi ve sonrası kanalın daireselliğine ilişkin istatistiksel verileri 

 

 
ProTaper  
Grubu 

Şekillendirme 
Öncesi 

Şekillendirme 
Sonrası 

Fark p 

DAİRESELLİK 

 
 
Apikal 

Ort±SS 0,18±0,06 0,98±0,04 0,8±0,08  
 

0,0001 
Ortanca 0,16 1,00 0,82 

KAD 0,13-0,22 0,97-1 0,75-0,87 

 
 
Orta 

Ort±SS 0,24±0,14 0,97±0,06 0,73±0,18  
 

0,0001 
Ortanca 0,18 0,98 0,80 

KAD 0,14-0,3 0,97-1 0,59-0,85 

 
 
Kuronal 

Ort±SS 0,43±0,19 0,92±0,07 0,49±0,24  
 

0,0001 
Ortanca 0,46 0,93 0,46 

KAD 0,25-0,59 0,9-0,98 0,31-0,73 
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Şekil 4-31: ProTaper Grubu’nda apikal, orta ve kuronal kök kesitlerinde dairesellik 

değişiminin grafiği  
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4.2.3.2. HERO Shaper Döner Alet Sistemi ile Şekillendirilen Grup  

 

HERO Shaper döner alet sistemi ile şekillendirilen gruptaki dişlerin apikal, orta 

ve kuronal kök kesitlerinden elde edilen, şekillendirme öncesindeki ve sonrasındaki 

kanalın daireselliğine ilişkin piksel ölçümlerinin aritmetik ortalama, standart sapma, 

ortanca ve KAD değerleri Tablo 4-8’de gösterilmiştir.  

Bu grupta her üç kesit düzeyinde de, şekillendirme sonrasındaki dairesellik 

ölçümlerinin, şekillendirme öncesindeki dairesellik ölçümlerinden, istatistiksel olarak 

anlamlı derecede yüksek olduğu bulunmuştur (p=0,0001) (Tablo 4-8).  

Bu bağlamda, HERO Shaper döner alet sisteminin apikal, orta ve kuronal 

seviyelerde kanalın şeklini istatistiksel olarak anlamlı derecede yuvarlak forma 

yaklaştırdığı belirlenmiştir.  

 HERO Shaper Grubu için apikal, orta ve kuronal kök kesitlerindeki dairesellik 

değişiminin grafiği Şekil 4-32’de gösterilmiştir.  

 

Tablo 4-8: HERO Shaper Grubu’nun apikal, orta ve kuronal kesit düzeyinde 

şekillendirme öncesi ve sonrası kanalın daireselliğine ilişkin istatistiksel verileri 

 

HERO Shaper 
Grubu 

Şekillendirme 
Öncesi 

Şekillendirme 
Sonrası 

Fark p 

DAİRESELLİK 

 
 
Apikal 

Ort±SS 0,18±0,07 0,99±0,02 0,81±0,07  
 

0,0001 
Ortanca 0,16 1,00 0,82 

KAD 0,15-0,2 0,97-1,01 0,79-0,85 

 
 
Orta 

Ort±SS 0,24±0,1 0,98±0,04 0,74±0,11  
 

0,0001 
Ortanca 0,20 0,98 0,77 

KAD 0,17-0,36 0,95-1 0,64-0,82 

 
 
Kuronal 

Ort±SS 0,45±0,19 0,95±0,04 0,5±0,21  
 

0,0001 
Ortanca 0,50 0,96 0,48 

KAD 0,31-0,62 0,93-0,98 0,28-0,65 
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Şekil 4-32: HERO Shaper Grubu’nda apikal, orta ve kuronal kök kesitlerinde 

dairesellik değişiminin grafiği  

 

 

4.2.3.3. El Aletleri ile Şekillendirilen Grup  

 

El Aletleri ile şekillendirilen gruptaki dişlerin apikal, orta ve kuronal kök 

kesitlerinden elde edilen, şekillendirme öncesindeki ve sonrasındaki kanalın 

daireselliğine ilişkin piksel ölçümlerinin aritmetik ortalama, standart sapma, ortanca ve 

KAD değerleri Tablo 4-9’da gösterilmiştir.  

Bu grupta her üç kesit düzeyinde de, şekillendirme sonrasındaki dairesellik 

ölçümlerinin, şekillendirme öncesindeki dairesellik ölçümlerinden, istatistiksel olarak 

anlamlı derecede yüksek olduğu bulunmuştur (p=0,0001) (Tablo 4-9).  

Bu bağlamda, el aletlerinin apikal, orta ve kuronal seviyelerde kanalın şeklini 

istatistiksel olarak anlamlı derecede yuvarlak forma yaklaştırdığı belirlenmiştir.  

 El Aletleri Grubu için apikal, orta ve kuronal kök kesitlerindeki dairesellik 

değişiminin grafiği Şekil 4-33’de gösterilmiştir.  
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Tablo 4-9: El Aletleri Grubu’nun apikal, orta ve kuronal kesit düzeyinde şekillendirme 

öncesi ve sonrası kanalın daireselliğine ilişkin istatistiksel verileri 

 

El Aletleri 
Grubu 

Şekillendirme 
Öncesi 

Şekillendirme 
Sonrası 

Fark p 

DAİRESELLİK 

 
 
Apikal 

Ort±SS 0,17±0,07 1±0,05 0,83±0,12  
 

0,0001 
Ortanca 0,15 1,00 0,87 

KAD 0,13-0,18 0,99-1,04 0,83-0,88 

 
 
Orta 

Ort±SS 0,25±0,15 0,98±0,05 0,74±0,18  
 

0,0001 
Ortanca 0,19 1,00 0,81 

KAD 0,16-0,35 0,97-1,01 0,65-0,85 

 
 
Kuronal 

Ort±SS 0,4±0,17 0,91±0,08 0,5±0,23  
 

0,0001 
Ortanca 0,42 0,91 0,44 

KAD 0,28-0,53 0,86-0,99 0,32-0,68 
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Şekil 4-33: El Aletleri Grubu’nda apikal, orta ve kuronal kök kesitlerinde dairesellik 

değişiminin grafiği  
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4.3. Deney Gruplarının Kesit Düzeyine Göre Birbirleri ile Karşılaştırmalı Olarak  

       İstatistiksel Değerlendirmesi 

 

4.3.1. Kanal Alanına İlişkin Değerlendirme 

 

Her deney grubu, apikal, orta ve kuronal kesit düzeyinde, şekillendirme 

öncesindeki ve sonrasındaki kanal alanı ölçüm değeri ile, kullanılan şekillendirme 

tekniği sonucunda oluşturduğu kanal alanı fark değeri açısından, Kruskal Wallis testi 

kullanılarak karşılaştırılmıştır. Deney gruplarının birbirleriyle karşılaştırılmasında ise, 

Dunn’s çoklu karşılaştırma testi kullanılarak istatistiksel analiz yapılmıştır.  

 

4.3.1.1. Apikal Kesit 

 

Apikal kesit düzeyinde, şekillendirme öncesindeki kanal alanı ölçüm değeri 

açısından, ProTaper, HERO Shaper ve El Aletleri grupları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıştır (p=0,471). Şekillendirme sonrasındaki kanal alanı ölçüm 

değeri açısından ise, tüm gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 

(p=0,0001). 

Apikal kesit düzeyinde ProTaper, HERO Shaper ve El Aletleri grupları, 

oluşturdukları kanal alanı farkı açısından karşılaştırıldıklarında, gruplar arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0,0001) (Tablo 4-10).  

Apikal kesit düzeyinde, ProTaper grubunda saptanan kanal alanı fark değeri, 

HERO Shaper ve El Aletleri gruplarındaki kanal alanı fark değerlerinden istatistiksel 

olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,001). Bu bağlamda, apikal kesitlerde 

ProTaper döner alet sisteminin, HERO Shaper döner alet sistemine ve el aletlerine 

kıyasla, kanal duvarlarından istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla dentin 

kaldırdığı ve kanal alanını genişlettiği belirlenmiştir. HERO Shaper ve El Aletleri 

grupları arasında ise, kanal alanı fark değeri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark saptanmamıştır (p=0,465) (Tablo 4-11) (Şekil 4-34 ).  
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Tablo 4-10: Apikal kesit düzeyinde ProTaper, HERO Shaper ve El Aletleri Gruplarının 

kanal alanı farkı açısından istatistiksel analizi  

Apikal Kesit ProTaper 
Grubu 

HERO Shaper 
Grubu 

El Aletleri 
Grubu 

p 

Alan 
Farkı 
 

Ort±SS 54383,95±27818,82 27091,6±12632,28 24693,35±13963,38 0,0001 
Ortanca 58087,5 26105,5 25621,5 
KAD 30509,25-77700,75 18704,75-34008,25 12148,25-31878,75 

 

Tablo 4-11: Apikal kesit düzeyinde ProTaper, HERO Shaper ve El Aletleri Gruplarının 

kanal alanı farkı açısından birbirleriyle karşılaştırılması  

Dunn’s Çoklu 

Karşılaştırma Testi 

APİKAL KESİT 

ALAN FARKI 

ProTaper Grubu / HERO Shaper Grubu 0,001 

ProTaper Grubu / El Aletleri Grubu 0,001 

HERO Shaper Grubu / El Aletleri Grubu 0,465 

 

 

4.3.1.2. Orta Kesit 

 

Orta kesit düzeyinde, şekillendirme öncesindeki kanal alanı ölçüm değeri 

açısından, ProTaper, HERO Shaper ve El Aletleri grupları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıştır (p=0,524). Şekillendirme sonrasındaki kanal alanı ölçüm 

değeri açısından da, gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır 

(p=0,143). 

Orta kesit düzeyinde ProTaper, HERO Shaper ve El Aletleri grupları, 

oluşturdukları kanal alanı farkı açısından karşılaştırıldıklarında, gruplar arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0,011) (Tablo 4-12).  

Orta kesit düzeyinde, ProTaper grubunda saptanan kanal alanı fark değeri, 

HERO Shaper grubundaki kanal alanı fark değerinden istatistiksel olarak anlamlı 

derecede yüksek bulunmuştur (p=0,005). ProTaper grubundaki değer daha yüksek 
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olmakla beraber; ProTaper ve El Aletleri grupları arasında kanal alanı fark değeri 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p=0,256). HERO Shaper 

grubunda elde edilen kanal alanı fark değerinin ise, El Aletleri grubundakinden 

istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük olduğu saptanmıştır (p=0,045) (Tablo 4-13) 

(Şekil 4-34 ).   

Bu bağlamda, orta kesitlerde ProTaper döner alet sistemi ve el aletlerinin, kanal 

duvarlarından istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla dentin kaldırdığı ve kanal 

alanını genişlettiği; HERO Shaper döner alet sisteminin ise, diğer iki gruba kıyasla 

istatistiksel olarak anlamlı derecede daha az dentin kaldırdığı ve kanal alanındaki 

genişlemenin daha az olduğu belirlenmiştir. 

 

 

Tablo 4-12: Orta kesit düzeyinde ProTaper, HERO Shaper ve El Aletleri Gruplarının 

kanal alanı farkı açısından istatistiksel analizi  

Orta Kesit ProTaper  
Grubu 

HERO Shaper  
Grubu 

El Aletleri  
Grubu 

p 

Alan 
Farkı 

Ort±SS 66033,55±42157,31 35426,95±26289,47 52105,5±28747,78 0,011 

Ortanca 58091,00 30629,50 37929,50 

KAD 37710,25-88504,5 20632,5-44349 30881-80195,75 

 

 

Tablo 4-13: Orta kesit düzeyinde ProTaper, HERO Shaper ve El Aletleri Gruplarının 

kanal alanı farkı açısından birbirleriyle karşılaştırılması  

Dunn’s Çoklu 

Karşılaştırma Testi 

ORTA KESİT 

ALAN FARKI 

ProTaper Grubu / HERO Shaper Grubu 0,005 

ProTaper Grubu / El Aletleri Grubu 0,256 

HERO Shaper Grubu / El Aletleri Grubu 0,045 
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4.3.1.3. Kuronal Kesit 

 

Kuronal kesit düzeyinde, şekillendirme öncesindeki kanal alanı ölçüm değeri 

açısından, ProTaper, HERO Shaper ve El Aletleri grupları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıştır (p=0,204). Şekillendirme sonrasındaki kanal alanı ölçüm 

değeri açısından ise, tüm gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 

(p=0,0001). 

Kuronal kesit düzeyinde ProTaper, HERO Shaper ve El Aletleri grupları, 

oluşturdukları kanal alanı farkı açısından karşılaştırıldıklarında, gruplar arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0,0001) (Tablo 4-14).  

Kuronal kesit düzeyinde, El Aletleri grubunda saptanan kanal alanı fark değeri, 

ProTaper ve HERO Shaper gruplarındaki kanal alanı fark değerlerinden istatistiksel 

olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,019, p=0,0001). ProTaper grubunda 

elde edilen kanal alanı fark değerinin ise, HERO Shaper grubundakinden istatistiksel 

olarak anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır (p=0,037) (Tablo 4-15) (Şekil 4-

34).  

  Bu bağlamda, kuronal kesitlerde el aletlerinin kanal duvarlarından istatistiksel 

olarak anlamlı derecede daha fazla dentin kaldıran ve kanal alanını arttıran grup olduğu 

ve bunu ProTaper ve HERO Shaper döner alet sistemlerinin izlediği belirlenmiştir. 

 

 

Tablo 4-14: Kuronal kesit düzeyinde ProTaper, HERO Shaper ve El Aletleri 

Gruplarının kanal alanı farkı açısından istatistiksel analizi  

Kuronal Kesit ProTaper  
Grubu 

HERO Shaper  
Grubu 

El Aletleri  
Grubu 

p 

Alan 
Farkı 

 

Ort±SS 93171,5±70422,83 50451,65±39995,13 144630±63842,87  

0,0001 
Ortanca 84131,00 41584,00 129072,50 

KAD 26544,5-129908 24971,75-56877,75 104267,75-

211425,75 
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Tablo 4-15: Kuronal kesit düzeyinde ProTaper, HERO Shaper ve El Aletleri 

Gruplarının kanal alanı farkı açısından birbirleriyle karşılaştırılması  

Dunn’s Çoklu 

Karşılaştırma Testi 

KURONAL KESİT 

ALAN FARKI 

ProTaper Grubu / HERO Shaper Grubu 0,037 

ProTaper Grubu / El Aletleri Grubu 0,019 

HERO Shaper Grubu / El Aletleri Grubu 0,0001 
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Şekil 4-34: Apikal, orta ve kuronal kesit düzeyinde ProTaper, HERO Shaper ve El 

Aletleri Gruplarında oluşan alan farkının grafiği 

 

4.3.2. Kanal Çevresine İlişkin Değerlendirme 

 

Her deney grubu, apikal, orta ve kuronal kesit düzeyinde, şekillendirme 

öncesindeki ve sonrasındaki kanal çevresi ölçüm değeri ile, kullanılan şekillendirme 

tekniği sonucunda oluşturduğu kanal çevresi fark değeri açısından, Kruskal Wallis testi 

kullanılarak karşılaştırılmıştır. Deney gruplarının birbirleriyle karşılaştırılmasında ise, 

Dunn’s çoklu karşılaştırma testi kullanılarak istatistiksel analiz yapılmıştır.  
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4.3.2.1. Apikal Kesit 

 

Apikal kesit düzeyinde, şekillendirme öncesindeki kanal çevresi ölçüm değeri 

açısından, ProTaper, HERO Shaper ve El Aletleri grupları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıştır (p=0,505). Şekillendirme sonrasındaki kanal çevresi 

ölçüm değeri açısından ise, tüm gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur (p=0,001). 

Apikal kesit düzeyinde ProTaper, HERO Shaper ve El Aletleri grupları, kanal 

çevresi farkı açısından karşılaştırıldıklarında, gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur (p=0,011) (Tablo 4-16). 

 

Apikal kesit düzeyinde, ProTaper grubunda saptanan kanal çevresi fark değeri, 

HERO Shaper ve El Aletleri gruplarındaki kanal çevresi fark değerlerinden istatistiksel 

olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,001, p=0,009). Bu bağlamda, apikal 

kesitlerde ProTaper döner alet sisteminin, HERO Shaper döner alet sistemine ve el 

aletlerine kıyasla, kök kanalının çevresinde istatistiksel olarak anlamlı derecede daha 

fazla genişletme yaptığı belirlenmiştir. HERO Shaper ve El Aletleri grupları arasında 

ise, kanal çevresi fark değeri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanmamıştır (p=0,871) (Tablo 4-17) (Şekil 4-35).  

 

 

Tablo 4-16: Apikal kesit düzeyinde ProTaper, HERO Shaper ve El Aletleri Gruplarının 

kanal çevresi farkı açısından istatistiksel analizi 

Apikal Kesit ProTaper  
Grubu 

HERO Shaper  
Grubu 

El Aletleri  
Grubu 

p 

Çevre 
Farkı 

 

Ort±SS 354,3±190,45 206,55±113,11 192,65±98,93  

0,011 
Ortanca 430,00 200,50 221,00 

KAD 155-508,75 123,25-248,25 104,25-280,5 
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Tablo 4-17: Apikal kesit düzeyinde ProTaper, HERO Shaper ve El Aletleri Gruplarının 

kanal çevresi farkı açısından birbirleriyle karşılaştırılması  

Dunn’s Çoklu 

Karşılaştırma Testi 

APİKAL KESİT 

ÇEVRE FARKI 

ProTaper Grubu / HERO Shaper Grubu 0,01 

ProTaper Grubu / El Aletleri Grubu 0,009 

HERO Shaper Grubu / El Aletleri Grubu 0,871 

 

4.3.2.2. Orta Kesit 

 

Orta kesit düzeyinde, şekillendirme öncesindeki kanal çevresi ölçüm değeri 

açısından, ProTaper, HERO Shaper ve El Aletleri grupları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıştır (p=0,658). Şekillendirme sonrasındaki kanal çevresi 

ölçüm değeri açısından da, gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (p=0,282). 

Orta kesit düzeyinde ProTaper, HERO Shaper ve El Aletleri grupları, kanal 

çevresi farkı açısından karşılaştırıldıklarında, gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark saptanmamıştır (p=0,079) (Tablo 4-18) (Şekil 4-35).  

 

Tablo 4-18: Orta kesit düzeyinde ProTaper, HERO Shaper ve El Aletleri Gruplarının 

kanal çevresi farkı açısından istatistiksel analizi 

Orta Kesit ProTaper  
Grubu 

HERO Shaper  
Grubu 

El Aletlerii  
Grubu 

p 

Çevre 
Farkı 

 

 

Ort±SS 279,25±210,99 176,55±134,89 233,95±106,87  

0,079 
Ortanca 214,00 145,50 195,00 

KAD 132-412,25 103,5-201,75 157,75-312 
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4.3.2.3. Kuronal Kesit 

 

Kuronal kesit düzeyinde, şekillendirme öncesindeki kanal çevresi ölçüm değeri 

açısından, ProTaper, HERO Shaper ve El Aletleri grupları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıştır (p=0,618). Şekillendirme sonrasındaki kanal çevresi 

ölçüm değeri açısından ise, tüm gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur (p=0,043). 

Kuronal kesit düzeyinde ProTaper, HERO Shaper ve El Aletleri grupları, kanal 

çevresi farkı açısından karşılaştırıldıklarında, gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur (p=0,001) (Tablo 4-19).  

Kuronal kesit düzeyinde, El Aletleri grubunda saptanan kanal çevresi fark 

değeri, HERO Shaper grubundaki kanal çevresi fark değerinden istatistiksel olarak 

anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,0001). El Aletleri ve ProTaper grupları 

arasındaki fark ise, istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p=0,152).  ProTaper 

grubunda elde edilen kanal çevresi fark değerinin ise, HERO Shaper grubundakinden 

istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır (p=0,018). (Tablo 4-20) 

(Şekil 4-35).  

  Bu bağlamda kuronal kesitlerde, ProTaper grubu ile aralarında anlamlı bir fark 

saptanmamış olmakla beraber, el aletleri kanal çevresinde en fazla genişletmeyi 

oluşturmuş; anlamlı derecede en düşük değer ise, HERO Shaper grubunda saptanmıştır.. 

 

Tablo 4-19: Kuronal kesit düzeyinde ProTaper, HERO Shaper ve El Aletleri 

Gruplarının kanal çevresi farkı açısından istatistiksel analizi 

Kuronal Kesit ProTaper  
Grubu 

HEROShaper  
Grubu 

El Aletleri  
Grubu 

p 

Çevre 
Farkı 

 

 

Ort±SS 283,95±276,05 137,5±148,75 376,6±284,06  

0,001 
Ortanca 229,50 119,00 310,50 

KAD 127,25-365,5 59-166 180,25-539,5 
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Tablo 4-20: Kuronal kesit düzeyinde ProTaper, HERO Shaper ve El Aletleri 

Gruplarının kanal çevresi farkı açısından birbirleriyle karşılaştırılması  

Dunn’s Çoklu 

Karşılaştırma Testi 

KURONAL KESİT 

ÇEVRE FARKI 

ProTaper Grubu / HERO Shaper Grubu 0,018 

ProTaper Grubu / El Aletleri Grubu 0,152 

HERO Shaper Grubu / El Aletleri Grubu 0,0001 
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Şekil 4-35: Apikal, orta ve kuronal kesit düzeyinde ProTaper, HERO Shaper ve El 

Aletleri Gruplarında oluşan çevre farkının grafiği 

 

4.3.3. Kanalın Daireselliğine İlişkin Değerlendirme 

 

Her deney grubu, apikal, orta ve kuronal kesit düzeyinde, şekillendirme 

öncesindeki ve sonrasındaki dairesellik ölçüm değeri ile, kullanılan şekillendirme 

tekniği sonucunda oluşturduğu dairesellik fark değeri açısından, Kruskal Wallis testi 
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kullanılarak karşılaştırılmıştır. Deney gruplarının birbirleriyle karşılaştırılmasında ise, 

Dunn’s çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. 

Çalışmamızda şekillendirme teknikleri sonucunda oluşturulan, yuvarlak kanal 

formuna yakınlığın belirlenmesi için, ‘1-dairesellik (1-circularity)’ değerleri esas 

alınarak istatistiksel analiz yapılmıştır.  

 

4.3.3.1. Apikal Kesit 

 

Apikal kesit düzeyinde, şekillendirme öncesinde kanalın dairesellik ölçüm 

değeri açısından, ProTaper, HERO Shaper ve El Aletleri grupları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p=0,723). Şekillendirme sonrasında kanalın 

dairesellik ölçüm değeri açısından da, gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (p=0,128). 

Apikal kesit düzeyinde ProTaper, HERO Shaper ve El Aletleri grupları, kanal 

daireselliğindeki fark açısından karşılaştırıldıklarında, gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p=0,101) (Tablo 4-21) (Şekil 4-36).  

 

 

 

Tablo 4-21: Apikal kesit düzeyinde ProTaper, HERO Shaper ve El Aletleri Gruplarının 

dairesellik farkı açısından istatistiksel analizi 

Apikal Kesit ProTaper  
Grubu 

HERO Shaper  
Grubu 

El Aletleri  
Grubu 

p 

1- 
Dairesellik 

Farkı 

Ort±SS 0,8±0,08 0,81±0,07 0,83±0,12  

0,101 
Ortanca 0,82 0,82 0,87 

KAD 0,75-0,87 0,79-0,85 0,83-0,88 

 

 

 

 



 104

4.3.3.2. Orta Kesit 

 

Orta kesit düzeyinde, şekillendirme öncesinde kanalın dairesellik ölçüm değeri 

açısından, ProTaper, HERO Shaper ve El Aletleri grupları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıştır (p=0,516). Şekillendirme sonrasında kanalın dairesellik 

ölçüm değeri açısından da, gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (p=0,197). 

Orta kesit düzeyinde ProTaper, HERO Shaper ve El Aletleri grupları, kanal 

daireselliğindeki fark açısından karşılaştırıldıklarında, gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p=0,663) (Tablo 4-22) (Şekil 4-36).  

 

Tablo 4-22: Orta kesit düzeyinde ProTaper, HERO Shaper ve El Aletleri Gruplarının 

dairesellik farkı açısından istatistiksel analizi 

Orta Kesit ProTaper  
Grubu 

HERO Shaper  
Grubu 

El Aletleri  
Grubu 

p 

1- 
Dairesellik 

Farkı 

Ort±SS 0,73±0,18 0,74±0,11 0,74±0,18  

0,663 
Ortanca 0,80 0,77 0,81 

KAD 0,59-0,85 0,64-0,82 0,65-0,85 

 

4.3.3.3. Kuronal Kesit 

 

Kuronal kesit düzeyinde, şekillendirme öncesinde kanalın dairesellik ölçüm 

değeri açısından, ProTaper, HERO Shaper ve El Aletleri grupları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p=0,646). Şekillendirme sonrasında kanalın 

dairesellik ölçüm değeri açısından da, gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (p=0,326). 

Kuronal kesit düzeyinde ProTaper, HERO Shaper ve El Aletleri grupları, kanal 

daireselliğindeki fark açısından karşılaştırıldıklarında, gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p=0,987) (Tablo 4-23) (Şekil 4-36). 
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Tablo 4-23: Kuronal kesit düzeyinde ProTaper, HERO Shaper ve El Aletleri 

Gruplarının dairesellik farkı açısından istatistiksel analizi 

Kuronal Kesit ProTaper  
Grubu 

HEROShaper  
Grubu 

El Aletleri  
Grubu 

p 

1- 
Dairesellik 

Farkı 

Ort±SS 0,49±0,24 0,5±0,21 0,5±0,23  

0,987 
Ortanca 0,46 0,48 0,44 

KAD 0,31-0,73 0,28-0,65 0,32-0,68 
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Şekil 4-36: Apikal, orta ve kuronal kesit düzeyinde ProTaper, HERO Shaper ve El 

Aletleri Gruplarında dairesellik farkının grafiği  

 

4.4. Deney Gruplarının Kesit Toplamında Birbirleri ile Karşılaştırmalı Olarak 

       İstatistiksel Değerlendirmesi 

 

Her deney grubu, kullanılan şekillendirme tekniği sonucunda tüm kesitlerin 

toplamında oluşturduğu, kanal alanı toplam fark değeri ile kanal çevresi toplam fark 

değeri açısından ve yuvarlak kanal formuna yakınlığın belirlenmesi için ‘1-dairesellik 

fark’ değerine göre Kruskal Wallis testi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Deney 
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gruplarının birbirleriyle karşılaştırılmasında ise, Dunn’s çoklu karşılaştırma testi 

kullanılarak istatistiksel analiz yapılmıştır.  

 

4.4.1. Kanal Alanına İlişkin Değerlendirme 

 

ProTaper, HERO Shaper ve El Aletleri grupları, kesit toplamında oluşturdukları 

kanal alanı toplam fark değeri açısından karşılaştırıldıklarında, gruplar arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0,0001) (Tablo 4-24).  

Kesit toplamında, ProTaper grubunda saptanan kanal alanı toplam fark değeri, 

HERO Shaper grubundaki kanal alanı toplam fark değerinden istatistiksel olarak 

anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,002). El Aletleri grubunda saptanan kanal 

alanı toplam fark değeri de, HERO Shaper grubundakinden istatistiksel olarak anlamlı 

derecede yüksek bulunmuştur (p=0,0001). ProTaper ve El Aletleri grupları arasında ise, 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p=0,552) (Tablo 4-25) (Şekil 4-37).  

Bu bağlamda, ProTaper döner alet sistemi ve el aletlerinin  kanal duvarlarından 

istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla dentin kaldırdığı ve kanal alanını 

genişlettiği; HERO Shaper döner alet sisteminin ise, kanal duvarlarından anlamlı 

derecede en az miktarda dentin kaldırarak, kanal alanında en düşük artışı sağladığı 

belirlenmiştir. 

 

 

Tablo 4-24: ProTaper, HERO Shaper ve El Aletleri Gruplarının kesit toplamında alan 

toplam farkı açısından istatistiksel analizi 

KESİT 
TOPLAMI 
 
ALAN 
TOPLAM 
FARKI 

 ProTaper   
Grubu 

HERO Shaper 
Grubu 

El Aletleri        
Grubu 

p 

Ort±SS 213589±117182,87 112970,2±59543,27 221428,85±76302,5  

0,0001 Ortanca 209127,5 99675,5 226163,5 

KAD 27607,75-87819,5 51360,75-121343,75 27717,75-84019,5 
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Tablo 4-25: ProTaper, HERO Shaper ve El Aletleri Gruplarının kesit toplamında alan 

toplam farkı açısından birbirleriyle karşılaştırılması  

 

Dunn’s Çoklu 

Karşılaştırma Testi 

TÜM KESİTLER 

ALAN TOPLAM 

FARKI 

ProTaper Grubu / HERO Shaper Grubu 0,002 

ProTaper Grubu / El Aletleri Grubu 0,552 

HERO Shaper Grubu / El Aletleri Grubu 0,0001 
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Şekil 4-37: ProTaper, HERO Shaper ve El Aletleri Gruplarının kesit toplamında alan 

toplam farkının grafiği 

 

4.4.2. Kanal Çevresine İlişkin Değerlendirme 

 

ProTaper, HERO Shaper ve El Aletleri grupları, kesit toplamında oluşturdukları 

kanal çevresi toplam fark değeri açısından karşılaştırıldıklarında, gruplar arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0,003) (Tablo 4-26).  
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Kesit toplamında, ProTaper grubunda saptanan kanal çevresi toplam fark değeri, 

HERO Shaper grubundaki kanal çevresi toplam fark değerinden istatistiksel olarak 

anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,004). El Aletleri grubunda saptanan kanal 

çevresi toplam fark değeri de, HERO Shaper grubundakinden istatistiksel olarak anlamlı 

derecede yüksek bulunmuştur (p=0,003). ProTaper ve El Aletleri grupları arasında ise, 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p=0,365) (Tablo 4-27) (Şekil 4-38).  

Bu bağlamda, ProTaper döner alet sistemi ve el aletlerinin  kanal çevresini 

istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla genişlettiği; HERO Shaper döner alet 

sisteminin ise, kanal çevresinde anlamlı derecede en düşük artışı sağladığı 

belirlenmiştir.  

 

 

Tablo 4-26: ProTaper, HERO Shaper ve El Aletleri Gruplarının kesit toplamında çevre 

toplam farkı açısından istatistiksel analizi 

KESİT 
TOPLAMI 
ÇEVRE 
TOPLAM 
FARKI 

 ProTaper   
Grubu 

HERO Shaper 
Grubu 

El Aletleri    
Grubu 

p 

Ort±SS 917,5±507,29 520,6±305,81 803,2±348,11  

0,003 
Ortanca 810 435 709 

KAD 126,75-424,5 203-529,25 109,5-429,5 

 

 

 

Tablo 4-27: ProTaper, HERO Shaper ve El Aletleri Gruplarının kesit toplamında çevre 

toplam farkı açısından birbirleriyle karşılaştırılması  

Dunn’s Çoklu 

Karşılaştırma Testi 

TÜM KESİTLER 

ÇEVRE TOPLAM 

FARKI 

ProTaper Grubu / HERO Shaper Grubu 0,004 

ProTaper Grubu / El Aletleri Grubu 0,365 

HERO Shaper Grubu / El Aletleri Grubu 0,003 
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Şekil 4-38: ProTaper, HERO Shaper ve El Aletleri Gruplarının kesit toplamında çevre 

toplam farkının grafiği 

 

4.4.3. Kanalın Daireselliğine İlişkin Değerlendirme 

 

ProTaper, HERO Shaper ve El Aletleri grupları, kesit toplamında oluşturdukları 

dairesellik toplam fark değeri açısından karşılaştırıldıklarında, gruplar arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p=0,886) (Tablo 4-28) (Şekil 4-39).   

 

             

Tablo 4-28: : ProTaper, HERO Shaper ve El Aletleri Gruplarının kesit toplamında 

dairesellik toplam farkı açısından istatistiksel analizi 

KESİT 

TOPLAMI 

DAİRESELLİK 
TOPLAM 
FARKI 

 ProTaper 
Grubu 

HERO Shaper 
Grubu 

El Aletleri 
Grubu 

p 

Ort±SS 2,03±0,35 2,04±0,29 2,06±0,38  

0,886 
Ortanca 2,0733 2,0309 2,0682 

KAD 0,55-0,84 0,37-0,86 0,5-0,87 
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Şekil 4-39: ProTaper, HERO Shaper ve El Aletleri Gruplarının kesit toplamında 

dairesellik toplam farkının grafiği 
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5. TARTIŞMA 

Bu çalışma, güncel Ni-Ti döner alet sistemlerinden ProTaper ile HERO Shaper 

sistemleri ve el aletleri ile şekillendirilen oval kök kanallarında, şekillendirme öncesine 

kıyasla kök kanallarının alanı, çevresi ve daireselliğinde oluşan farklılıkların 

belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan literatür taraması sonucunda, 

günümüzde yaygın olarak kullanılan bu üç sistemin oval kök kanallarındaki etkinliğini 

inceleyen bir araştırmaya rastlanamamıştır.  

Çalışmamızda, toplam 60 adet çekilmiş alt küçük azı dişi kullanılmıştır. Dişlerin 

BL ve MD yönden alınan RVG görüntülerinde, apeksin 5 mm yukarısındaki BL/MD 

çap oranı ≥1,6 olan dişler oval kanallı olarak kabul edilerek çalışmaya dahil edilmiştir 

(92).  

Oval kök kanallarında gerçekleştirilen diğer birtakım çalışmalarda da, apeksin 5 

mm yukarısındaki kriter olarak alınmıştır (19-21, 70, 94, 95). Ancak, sözü edilen bu 

çalışmalarda esas alınan BL/MD çap oranları, bizim çalışmamızdaki ≥1,6 oranının 

aşağısında ve yukarısında olmak üzere farklılık göstermektedir. Bizim çalışmamızda alt 

küçük azı dişlerinin oval kök kanallarında çalışıldığı için, aynı diş grubunun oval kök 

kanallarında çalışan Wu ve ark. (92)’nın belirlediği oran esas alınmıştır. 

“Gereç ve Yöntem” bölümünde detaylı olarak açıklanan seçim kriterlerine 

uygun şekilde, çalışma kapsamına aldığımız alt küçük azı dişlerinde, birinci veya ikinci 

küçük azı dişi ayrımı yapılmamıştır. Seçilen her bir dişin kök uzunluğu ölçülmüş ve bu 

ölçüm, apeksin 5 mm yukarısından ilk apikal kesit elde edildikten sonra, kökün orta ve 

kuronal olmak üzere iki eşit parçaya ayrılmasında ve sonrasında hesaplanan kök 

uzunluğu ortalamaları da, deney gruplarının homojen bir şekilde oluşturulmasında 

kullanılmıştır. Bu nedenle, alt birinci ve/veya ikinci küçük azı dişlerinin kullanıldığı 

diğer bazı çalışmalarda, bu dişlere ilişkin saptanan kök uzunluğu ortalamaları (16, 49, 

86) ile, çalışma bulgularımız karşılaştırılamamıştır.  

Weiger ve ark. (90) çalışmalarında, kök kanalının şeklinin, kabaca kökün şekline 

uyum göstermekle birlikte; kanalın dış hatlarının, kökün dış hatları ile beklendiği ölçüde 

benzerlik göstermediğini saptamışlar ve bu sonucu, yaşlanmayla birlikte sekonder 

dentin birikimine veya irritasyona karşı tersiyer dentin yapımına bağlamışlardır.  
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Bellucci ve Perrini (8) kök dentini kalınlığını inceledikleri çalışmalarında, 

yalnızca 35 ile 55 yaşları arasındaki hastalardan çekilen ön dişler ve küçük azılar 

üzerinde değerlendirme yapıldığını belirterek; büyük azılar ve daha genç hastalar ile 

ilgili verilerin eksik kaldığını ve genç hastalarda pulpa boşluğu daha geniş olduğundan, 

kök dentini kalınlığının daha az olmasının beklenebileceğini belirtmişlerdir. 

Çalışma kapsamına aldığımız dişler hakkında, hastanın yaşı veya pulpanın 

durumu hakkında bilgi sahibi olunmadığından; çalışmamızda şekillendirme işlemleri 

sonrasında, yalnızca kök kanalının alanı, çevresi ve daireselliğinde ortaya çıkan 

değişimler analiz edilmiş, kök şekline yönelik bir değerlendirme yapılmamıştır.  

Endodontik tedavide kök kanalının şekillendirilmesi sırasında, apikal kısmın 

hangi boyutta hazırlanacağı, klinik olarak önem taşımaktadır. Ancak şimdiye değin 

yapılan klinik çalışmalarda, apikal kısmın kaç numaraya dek şekillendirilmesi gerektiği 

ve elde edilen apikal boyutun endodontik tedavinin sonuçları üzerindeki etkisi tam 

olarak incelenmemiş veya tutarlı sonuçlara varılamamıştır. Kök kanalının 

preparasyonunda, koniklik açısının endodontik tedavinin klinik sonuçları üzerindeki 

etkisi de detaylı olarak incelenmemiştir (29).  

Oval kök kanallarında, farklı şekillendirme teknikleri kullanılarak geleneksel el 

aletlerinin ve/veya farklı Ni-Ti döner alet sistemlerinin, şekillendirme etkinliğinin 

incelendiği çalışmalarda, MAF numaraları farklılık göstermektedir (4, 22, 26, 38, 57, 

68, 70, 82, 90, 94, 95). 

Bizim çalışmamızda, kök kanalları modifiye step-down yöntemiyle el aletleri 

(H-File) veya ProTaper ya da HERO Shaper Ni-Ti döner alet sistemleri kullanılarak 

şekillendirilirken, bütün tekniklerde apikal şekillendirme standart olarak 30 numara 

MAF ile bitirilmiştir. Oval kök kanallarında farklı şekillendirme tekniklerinin 

etkinliklerinin incelendiği diğer bazı çalışmalarda da, apikal standardizasyonun 

sağlanması için MAF 30 numaraya dek şekillendirme yapıldığı bildirilmiştir (50, 97, 

102). 

Mahran ve ark. (51), eğri kök kanallarında ProTaper veya HERO Shaper döner 

alet sistemlerinin ya da Gates Glidden frezleri ile birlikte Flex-R el aletlerinin kullanımı 

sonrasında, servikal bölgede kalan dentin kalınlığı miktarını ve kanal duvarlarından 

kaldırılan toplam dentin miktarını, çok kesitli bilgisayarlı tomografi (multislice 
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computed tomography) tekniği ile inceledikleri çalışmalarında; MAF boyutunun tüm 

gruplarda uniform olması için, MAF 30 numaranın seçildiğini bildirmişlerdir.  

Şimşek (80) doktora tezi çalışmasında, el aletlerini (H-file) veya ProTaper ile 

HERO Shaper döner alet sistemlerini kullandığı deney gruplarında, kök kanallarını her 

sistemin kendi termoplastik kor tekniği, açılı tek kon tekniği veya lateral kondensasyon 

tekniği ile doldurmuş ve grupları apikal, orta ve kuronal bölgelerde güta-perka kaplı 

alan yüzdesi açısından karşılaştırdığında; tüm gruplarda termoplastik kor sistemlerinin 

istatistiksel olarak anlamlı derecede en yüksek değeri gösterdiğini bulmuştur. Bizim 

çalışmamızla benzer şekillendirme tekniklerinin kullanıldığı, Şimşek (80)’in bu 

çalışmasında da, bütün gruplarda  apikal şekillendirmenin standart 30 numarada 

bitirildiği bildirilmiştir.  

Baisden ve ark. (3) alt birinci küçük azı dişlerinin kanal morfolojisini kesit 

yöntemiyle inceledikleri çalışmada; kök kanalında kalan organik artıkları uzaklaştırmak 

için, elde edilen yatay kök kesitlerini %5,25 NaOCl solüsyonu içinde bir gün 

beklettiklerini bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızda ise, yatay kök kesitlerinde 

şekillendirme tekniklerinin etkinliklerinin değerlendirilmesi amaçlandığından ve klinik 

koşullara da uyum sağlanmaya özen gösterildiğinden bu tip bir uygulama yapılmamıştır. 

Yalnızca, kök kanalı çeperinin net olarak belirlenebilmesi amacıyla; %5 NaOCl 

solüsyonu kullanılarak, kesit yüzeyleri ve kanal duvarları bir arayüz fırçası yardımıyla 

olabildiği ölçüde dikkatlice temizlenmiş ve pulpa artıkları uzaklaştırılmıştır (90).   

Şekillendirme tekniklerinin etkinliğinin incelendiği çalışmalarda, şekillendirme 

sırasında ve sonrasında kullanılan NaOCl solüsyonunun konsantrasyonu, hacmi ve 

veriliş şekli kadar, bir şelasyon ajanının kullanılıp kullanılmaması veya kullanılan 

şelasyon ajanının tipi ve hacmi de farklılık göstermektedir (9, 22, 26, 38, 51, 57, 68, 82, 

90, 94, 95, 102).  

Şekillendirme etkinliğinin incelendiği bazı çalışmalarda ise, yıkama 

solüsyonlarının temizleme kapasitesinin değerlendirilmesi amaçlanmadığından, 

şekillendirme sırasında ve sonrasında kök kanallarının yıkanmasında saf su kullanıldığı 

bildirilmiştir. Ancak, organik dokuların çözündürülmesi için, etkili bir yıkama 

solüsyonunun kullanılmasının zorunlu olduğu açıklanmıştır (4). Diğer bir araştırmada, 

şekillendirme sırasında lubrikant olarak RC Prep ve her eğe değişiminde 1 ml steril su 

kullanıldığı bildirilmiş ve kök kanallarında şekillendirilemeyen dentin alanlarının 
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yalnızca kimyasal ajanların kullanımıyla temizlenebileceğine dikkat çekilmiştir (65). 

Başka bir çalışmada ise, sonik veya ultrasonik şekillendirme sırasında, yıkama 

solüsyonu olarak saf su kullanımının seçildiği belirtilerek, NaOCl veya EDTA 

solüsyonlarının kullanıldığı çalışmalara gereksinim olduğu bildirilmiştir (50).  

Bizim çalışmamızda ise, tüm gruplardaki kök kanalları şekillendirme sırasında her 

alet değişiminde 2 ml %5 NaOCl solüsyonu ile 30 gauge perfore iğne kullanılarak 

yıkanmıştır. Yıkama işlemi sırasında, iğnenin ucu çalışma uzunluğunun 1-2 mm 

gerisine dek ilerletilmiş, iğnenin kanal içinde sıkışmamasına dikkat edilmiş ve 

solusyonun kuronalden çıkışı kontrol edilmiştir. Son yıkama 10 ml %5 NaOCl 

solüsyonu ve bunu takiben 10 ml serum fizyolojik solüsyonu ile yapılmıştır. Ayrıca 

EDTA solüsyonu kullanılarak smear tabakasının uzaklaştırılmasına yönelik bir 

uygulama yapılmamıştır. 

Yiğit Özer ve ark. (97) da, üç farklı şekillendirme tekniğinin oval kök 

kanallarını temizleme kapasitesini inceledikleri SEM çalışmasında; şekillendirme 

tekniklerinin etkinliğini değerlendirmeyi amaçladıklarından, şekillendirme sırasında ve 

sonrasında  yalnızca %2,5 NaOCl solüsyonu kullandıklarını ve hiçbir şelasyon ajanı ile 

yıkama yapmadıklarını bildirmişlerdir.  

Goldman ve ark. (Goldman 1982), perfore iğnenin yıkama solüsyonunu kök 

kanalı içerisinde etkili biçimde dağıttığını ve SEM incelemesinde, geleneksel iğneye 

oranla daha az debris barındıran daha temiz kanal yüzeyleri oluşturduğunu 

bildirmişlerdir. Diğer bir çalışmada da, ucu kapalı olan (safety tip) perfore iğne ile 

çalışma uzunluğunun 1 mm gerisine dek yıkama yapıldığında, yıkama etkinliğinin 

arttığı bildirilmiştir (Zehnder 2006). Bu bulgular doğrultusunda, çalışmamızda 30 gauge 

perfore iğne kullanılarak ve iğnenin kök kanalı içerisindeki pozisyonuna dikkat 

edilerek, yıkamanın etkinliğinin arttırılması amaçlanmıştır.  

Şekillendirme tekniklerinin etkinliğinin incelendiği çalışmalarda, farklılık 

gösteren diğer bir parametre de, bazı çalışmalarda deney gruplarında kullanılan yıkama 

solüsyonu hacminin eşitlenmiş olmasıdır (19, 70). 

De-Deus ve ark. (19), farklı teknikler ile kök kanalları şekillendirilirken, her alet 

değişiminde 1 ml %5,25 NaOCl solüsyonu ile yıkama yapıldığını, her teknikte 

kullanılan alet sayısına göre, son yıkamada uygulanan solüsyon hacminin belirlendiğini 

ve her grupta standart hacimde NaOCl solüsyonu kullanıldığını bildirmişlerdir.  
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Rüttermann ve ark. (70) da, farklı teknikler ile şekillendirme sırasında, kök 

kanallarının her alet değişiminde 1 ml %3 NaOCl solüsyonu ile yıkandığını ve son 

yıkamada farklı hacimde NaOCl solüsyonu uygulanarak, toplam solüsyon hacminin 

eşitlendiğini bildirmişlerdir.  

Bizim çalışmamızda ise, mümkün olduğunca klinik koşullara uyum sağlamak 

amacıyla, deney gruplarında kullanılan NaOCl solüsyonunun hacminin eşitlenmesine 

yönelik bir uygulama yapılmamıştır. Çalışmamızda, ProTaper grubunda 6 adet, HERO 

Shaper grubunda 2 adet ve El Aletleri grubunda da 10 adet kanal aleti kullanıldığı için, 

her grupta kullanılan NaOCl solüsyonun toplam hacmi farklılık göstermiştir. Yalnızca 

son yıkamada, her grupta eşit olarak 10 ml NaOCl solüsyonu ile yıkama yapılmıştır.  

Çalışmamızda, şekillendirme sonrasında kök kanalında oluşan değişikliklerin, 

şekillendirme öncesindeki durumuyla karşılaştırmalı olarak incelenebilmesi için, 

Bramante ve ark. (11) tarafından tanıtılan kapalı mufla sisteminin bir modifikasyonu 

kullanılmıştır (17). Bu sistem sayesinde, diş köklerinden alınan yatay kesitler 

şekillendirme öncesinde incelenerek fotoğrafları çekilmekte ve sonrasında bu kesitler 

üst üste konularak tekrar aynı uzaysal konumda birleştirilmekte ve şekillendirme 

işlemlerine başlanmaktadır. Şekillendirme sonrasında kesitler tekrar incelenerek 

fotoğrafları çekilmektedir. Daha sonra, bu fotoğraflar bilgisayar ortamında 

çakıştırılarak, istenen kalitatif ve kantitatif ölçümler yapılmakta ve istenen seviyede kök 

kanallarının başlangıç ve son durumları aynı kesit üzerinde karşılaştırmalı olarak analiz 

edilmektedir (11, 17, 26, 35, 47, 52, 65, 68, 70,  94).  

Şekillendirilme tekniklerinin etkinliğinin incelendiği diğer bazı çalışmalarda da, 

modifiye Bramante sistemleri kullanılmıştır (26, 65, 68, 70, 94).  

Çalışmamızda, kök kesitleri arasındaki doku kaybının minimuma indirilebilmesi 

için, yatay kesitler Isomet hassas kesim cihazında 0,30 mm kalınlığında elmas bıçak 

kullanılarak ve sürekli su soğutması altında alınmıştır. 

Modifiye Bramante tekniği, elde edilen her yatay kök kesiti üzerindeki orijinal 

kanal şeklinin, şekillendirme sonrasındaki şekli ile karşılaştırılmasına olanak tanıdığı 

için, şekillendirme tekniklerinin etkinliğinin incelenmesinde önemli ve yararlı katkılar 

sağlamaktadır. Bu sayede, çalışmamızda çekilen fotoğraflar üzerinde şekillendirme 

sonrasındaki kök kanalı formunun, orijinal formuna benzerliğine yönelik kalitatif  

değerlendirme yapılabilmiştir.  
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Yatay kök kesitlerinden elde edilen fotoğraflar üzerinde değerlendirmenin 

yapıldığı çalışmalarda, incelenmek istenen parametrelere ilişkin ölçümlerin 

yapılabildiği farklı bilgisayar yazılım programları kullanılmaktadır (26, 65, 68, 70, 80, 

90, 94). Adobe Photoshop programının, şekillendirme öncesindeki kesit fotoğraflarının 

şekillendirme sonrasındaki fotoğraflar ile karşılaştırılmasında, uygun bir yöntem olduğu 

bildirilmiştir. Bu programın software özellikleri kullanılarak, şekillendirme öncesi ve 

sonrası kesit görüntüleri çakıştırılabilmekte ve bu görüntülerin opasitesi değiştirilerek 

değişimlerin görüntülenmesine ve ölçülebilmesine olanak sağlanmaktadır (65). Bazı 

çalışmalarda, Adobe Photoshop bilgisayar programının farklı versiyonlarının 

kullanıldığı görülmektedir (26, 65, 80). 

Çalışmamızda, şekillendirme sonrasında kök kanalının alanı, çevresi ve 

daireselliğinde ortaya çıkan değişikliklerin, şekillendirme öncesi durumuyla 

karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlandığından, Adobe Photoshop CS4 bilgisayar 

programı kullanılarak, piksel cinsinden veriler sağlanmıştır. Şekillendirme sonrasındaki 

alan değerinden, şekillendirme öncesindeki alan değeri çıkarılarak; her deney grubunda 

kullanılan farklı teknik sonucunda, kanal duvarlarından kaldırılan dentin miktarı 

hesaplanmıştır. Her bir kesitteki şekillendirme öncesine ve sonrasına ait kanal çevresine 

ve daireselliğine ilişkin değerler de, yine bu program yazılımı tarafından otomatik 

olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan dairesellik değerinin 1’e yakın olması, kök kanalının 

daha yuvarlak bir formda olduğunu göstermektedir. Şekillendirme teknikleri sonucunda 

dairesel kanal formuna yakınlığın belirlenmesi için, çalışmamızda ‘1-dairesellik          

(1-circularity)’ değerleri esas alınarak istatistiksel analiz yapılmıştır. 

Birçok çalışmada, oval şekilli kök kanallarının bütünüyle ve etkin olarak 

temizlenip şekillendirilmesinin çok zor olduğu bildirilmiştir (4, 22, 57, 68, 70, 82, 90, 

93-95, 97, 102).  

Oval kök kanallarının şekillendirilmesini kolaylaştırmak için, yapılan 

çalışmalarda farklı tipte kanal aletlerinin, döner alet sistemlerinin veya şekillendirme 

tekniklerinin kullanımının denendiği görülmektedir. El aletleri ile yapılan 

şekillendirmelerde; çevresel eğeleme tekniği, çalışmalarda en sık kullanılan teknik 

olarak öne çıkmaktadır.  
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Çalışmamızın El Aletleri Grubu’nda, modifiye step-down yöntemi kullanılarak 

şekillendirme yapılmıştır (79, 80). H-File’lar çevresel eğeleme tekniğine göre ve  kanal 

duvarlarına basınç uygulanarak fırçalama hareketi ile kullanılmıştır (38, 57, 90, 97).  

Wu ve ark. (94), oval kök kanallarını Flexofiles kullanarak balanced force veya 

çevresel eğeleme tekniğine göre şekillendirdiklerinde; gruplar arasında istatiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamış olmakla birlikte, çevresel eğeleme tekniğinin kanal 

duvarlarının iç yüzeyinden çok daha fazla miktarda (%57,7’ye karşı %38,6)  dentin 

kaldırdığını bildirmişlerdir. 

Birçok çalışmada da, farklı Ni-Ti döner alet sistemlerinin veya salınım hareketi 

yapan sistemlerin, oval kök kanallarını şekillendirme etkinliği incelenmiştir (4, 9, 19, 

22, 26, 38, 51, 57, 62-64, 68, 70, 82, 85, 90, 97, 102). 

Literatür bilgilerimiz doğrultusunda; oval kök kanallarının şekillendirilmesinde 

ProTaper ve HERO Shaper sistemlerinin kullanıldığı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu 

nedenle, bu iki güncel Ni-Ti döner alet sisteminin kullanılmasına ve oval kök 

kanallarındaki etkinliklerinin incelenmesine karar verilmiştir. Çalışmamızda, ProTaper 

döner alet sistemi üretici firmanın önerileri doğrultusunda kullanılmıştır. Şekillendirici 

kanal aletleri fırçalama hareketiyle kullanılırken, bitirici kanal aletleri pasif ileri-geri 

hareketlerle kullanılmıştır (32, 34, 69). HERO Shaper  döner alet sistemi de, yine üretici 

firmanın önerileri doğrultusunda, kanal aletlerinin çok hafif bir basınç uygulamasıyla, 

kısa ileri-geri ve fırçalama hareketleri ile kullanılmıştır (13, 33). 

Hülsmann ve ark. (36), birçok çalışmada, üretici firma tarafından önerilen 

şekillendirme protokolü yerine, araştırmacılar tarafından modifiye edilen şekillendirme 

protokolünün kullanılarak  değerlendirme yapıldığına dikkat çekmişler ve bu durumun, 

kanal aletlerinin ve şekillendirme tekniklerinin uygunsuz veya yetersiz kullanımına ve 

de yanıltıcı bulgulara ve sonuçlara varılmasına neden olabileceğini bildirmişlerdir. 

Kanımızca, in vitro çalışmalarda dikkat edilmesi gereken diğer bir konu da, 

çalışmada kullanılacak dişlerin seçimidir. Aynı diş grubunda çalışılmış olsa bile, her 

dişin kendi kök kanal anatomisine özgü morfolojik farklılıklar gösterebileceği 

bilinmektedir. Bu nedenle, in vitro çalışmalarda mümkün olduğunca benzer anatomik 

ve morfolojik özelliklere sahip dişlerin seçilmesi ve deney gruplarının homojen bir 

şekilde oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Böylece, çalışma bulgularının 
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istatistiksel analizi sonucunda, verilerin doğru bir şekilde yorumlanması ve klinik 

koşullara aktarılması mümkün olacaktır.   

Bu görüşlerimiz doğrultusunda, çalışmamızda dişlerin seçiminde ve deney 

gruplarının oluşturulmasında çok dikkatli davranılmıştır. Öncelikle, dişlerin deney 

gruplarına homojen dağılımı istatistiksel analiz yapılarak doğrulanmıştır.  Sonraki 

aşamalarda da, her deney grubunda apikal, orta ve kuronal olarak tüm kök kesitlerinde, 

şekillendirme öncesinde ölçülen kanal alanı, kanal çevresi ve dairesellik değerlerinin 

istatistiksel analizi yapılarak, gruplar arasında anlamlı bir fark olup olmadığı 

belirlenmiştir. Şekillendirme öncesinde tüm deney gruplarında, tüm kesit seviyelerinde, 

her üç parametreye ilişkin istatistiksel olarak anlamlı bir farkın bulunmayışı, benzer 

kanal formundaki dişlerin gruplara homojen dağıtıldığını doğrulamıştır.  

Çalışma bulgularımızın istatistiksel analizinde; öncelikle, tüm deney gruplarında 

her kesit seviyesi için, şekillendirme sonrasında alan, çevre ve dairesellik değerlerinde 

anlamlı bir fark oluşup oluşmadığı belirlenmiştir. Daha sonra, deney grupları kesit 

düzeyinde birbiriyle karşılaştırılarak; her şekillendirme tekniğinin, her kesit düzeyinde 

bu parametrelerde anlamlı bir fark oluşturup oluşturmadığı belirlenmiştir. İstatistiksel 

farkın saptanması durumunda, hangi şekillendirme tekniğinin hangi bölgede anlamlı 

olarak daha başarılı olduğu belirlenmiştir. Sonrasında ise, apikal, orta ve kuronal 

kesitlerden elde edilen değerlerin birleştirilmesiyle oluşturulan toplam kesit değerine 

göre, teknikler arasında anlamlı bir fark bulunup bulunmadığı analiz edilmiştir. 

İstatistiksel farkın saptanması durumunda da, oval kök kanallarının 

şekillendirilmesinde, hangi tekniğin anlamlı olarak daha başarılı olduğu belirlenmiştir.  

Çalışmamızda, her deney grubu kesit seviyesine göre kendi içinde 

değerlendirildiğinde; şekillendirme sonrasında tüm grupların tüm kesit seviyelerinde 

alan, çevre ve dairesellik değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı derecede artış olduğu 

saptanmıştır. ProTaper ve HERO Shaper döner alet sistemleri ile H-File el aletleri 

apikal, orta ve kuronal seviyelerde, kanal duvarlarından anlamlı derecede dentin 

kaldırarak, kanal alanında artış yaratmış, kanal çevresini anlamlı derecede genişletmiş 

ve kanal şeklini anlamlı derecede yuvarlak forma yaklaştırmıştır. 

Grande ve ark. (26) oval kök kanallarında AET sistemi ile ProTaper sisteminin 

şekillendirme etkinliğini, modifiye Bramante tekniğini kullanarak inceledikleri 
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çalışmalarında; her iki sistemin de şekillendirme sonrasında kanal alanında artış 

oluşturduğunu saptamışlardır.  

Paqué ve ark. (57) alt büyük azı dişlerinin oval kanallarında (apeksten 6 mm 

yukarıda BL/MD≥2) yaptıkları çalışmada, H-File el aletlerini ve ProTaper döner alet 

sistemini kullanmışlardır. Dört eşit gruba ayırdıkları dişleri farklı teknikler uygulayarak 

şekillendirmişlerdir. 1. Grup, kanalların kuronal ve orta 1/3’lük kısımları Gates Glidden 

frezleri ile genişletildikten sonra H-File el aletleri kullanılarak, çevresel eğeleme 

tekniğiyle şekillendirilmiştir. 2. Grupta, ProTaper döner aleti kanala pasif olarak 

yerleştirilmiş ve kanal duvarlarına lateral yönde hiçbir basınç uygulanmadan 

şekillendirme yapılmıştır. 3. Grupta, kök kanalının bukkal ve oral yönde iki ayrı girişi 

olduğu kabul edilerek, iki ayrı kanalda çalışılıyormuşçasına ProTaper döner aletleri ile 

benzer şekilde şekillendirme yapılmıştır. 4. Grupta ise, ProTaper döner aletleri H-File 

kullanımına benzer şekilde, çevresel eğeleme tekniğiyle kullanılmıştır. Gruplar, micro-

computed tomografi tekniği kullanılarak, kanal hacmindeki değişim açısından 

karşılaştırıldıklarında; hem 4 mm’lik apikal kısımda hem de tüm kanal toplamında, her 

deney grubunda kanal hacminin istatistiksel olarak anlamlı derecede artış gösterdiği 

saptanmıştır.  

Bulgularımız, yukarıda açıklanan her iki çalışmanın bulgularıyla uyum 

sağlamıştır (26,57). 

Çalışmamızda, deney grupları kesit seviyesine göre, kanal alanı ve kanal çevresi 

fark değerleri açısından birbirleriyle karşılaştırıldıklarında; apikal kesitlerde ProTaper 

sisteminin, HERO Shaper sistemine ve el aletlerine kıyasla, kanal alanında  ve 

çevresinde istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla artış oluşturduğu 

bulunmuştur. Diğer iki grup arasında ise, anlamlı bir fark saptanmamıştır. Orta 

kesitlerde, kanal alanı fark değeri ProTaper grubunda daha yüksek olmakla birlikte, El 

Aletleri grubu ile arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır. ProTaper grubunun kanal 

alanı fark değeri HERO Shaper grubununkinden anlamlı derecede yüksek; HERO 

Shaper grubunun değeri ise, El Aletleri grubununkinden anlamlı derecede düşük 

bulunmuştur. Orta kesitlerde, kanal çevresi fark değeri açısından gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. Kuronal kesitlerde, el aletlerinin 

ProTaper ve HERO Shaper sistemlerine kıyasla, kanal alanında anlamlı derecede daha 

fazla artış oluşturduğu saptanmıştır. ProTaper grubunun kanal alanı fark değeri ise, 
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HERO Shaper grubununkinden anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Kuronal 

kesitlerde, ProTaper grubu ile aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanmamış olmakla birlikte, el aletleri kanal çevresinde en fazla genişletmeyi 

oluşturmuş; anlamlı derecede en düşük kanal çevresi değeri ise, HERO Shaper 

grubunda bulunmuştur.  Deney grupları dairesellik fark değeri açısından birbirleriyle 

karşılaştırıldıklarında; hiçbir kesit düzeyinde hiçbir grup arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark saptanmamıştır. 

Protaper döner aletlerinin daha büyük ve değişken koniklik açısına sahip olması 

nedeniyle kanal duvarlarından daha fazla dentin kaldırdığı söylenebilir. H-File el aletleri 

ise, .02 koniklik açısına sahip olmakla birlikte, kanal duvarlarına basınç uygulanarak 

çevresel eğeleme tekniği ile kullanılmış olmalarına bağlı olarak, kanal duvarlarından 

anlamlı dercede dentin kaldırmışlardır. El aletleri grubunun özellikle kuronal bölgede 

etkili olması, bu grupta Gates Glidden frezlerinin kullanılmış olmasına bağlı olduğu 

düşünülmektedir. ProTaper grubunda da, kuronal bölgede SX aletinin fırçalama 

hareketiyle kullanılmış olması, fazla miktarda dentin kaldırılmasını sağlamıştır. HERO 

Shaper grubunda ise, şekillendirme işlemlerinin toplam iki adet döner alet kullanılarak 

tamamlanması nedeniyle, bu grupta anlamlı derecede en düşük değerin saptandığı 

düşünülmektedir. 

Mahran ve ark. (51), eğri kök kanallarında ProTaper veya HERO Shaper döner 

alet sistemlerinin ya da Gates Glidden frezleri ile birlikte Flex-R el aletlerinin kullanımı 

sonrasında, servikal bölgede kalan dentin kalınlığı miktarını ve kanal duvarlarından 

kaldırılan toplam dentin miktarını, çok kesitli bilgisayarlı tomografi tekniğiyle 

inceledikleri çalışmalarında; Gates Glidden frezlerinin servikal bölgede distal dentin 

duvarından istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla dentin kaldırdığını 

saptamışlardır. Bu bölgede HERO Shaper döner aletlerinin de, ProTaper aletlerinden 

anlamlı derecede daha fazla dentin kaldırdığını bulmuşlardır. Ancak, şekillendirme 

sırasında kaldırılan toplam dentin miktarı açısından, istatistiksel olarak anlamlı derecede 

en yüksek değer ProTaper grubunda,  anlamlı derecede en düşük değer  ise HERO 

Shaper grubunda saptanmıştır. Bu çalışmanın bulguları da, bizim bulgularımızla 

paralellik göstermektedir. 

 



 121

Çalışmamızda, deney grupları kesit toplamında birbirleriyle karşılaştırıldığında; 

ProTaper ve El Aletleri grupları arasında kanal alanı ve kanal çevresi fark değerleri 

açısından ise, istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. Her iki grubun alan ve 

çevre fark değerleri, HERO Shaper grubundan anlamlı derecede yüksek bulunmuştur.  

Kesit toplamında dairesellik değeri açısından ise, hiçbir grup arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. ProTaper döner alet sistemi ile el aletleri kanal duvarlarından 

istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla dentin kaldırarak kanal alanında artış 

sağlamış ve kanal çevresini de anlamlı derecede daha fazla genişletmiştir. HERO 

Shaper sistemi ise, kanal alanında ve kanal çevresinde anlamlı derecede en düşük artışı 

sağlamıştır.  

Weiger ve ark. (90) oval kök kanallarını, çevresel eğeleme tekniğini kullanarak 

H-File el aletleriyle veya .06 koniklik açılı Hero döner aletleriyle ya da step-back 

tekniğini kullanarak LightSpeed döner aletleriyle şekillendirmişlerdir. Yatay kök 

kesitlerinde şekillendirilen kanal çeperinin, şekillendirilmeden kalan kanal çeperine 

oranı hesaplandığında; anlamlı olarak en düşük değerler, LightSpeed grubunda 

saptanmıştır. Hero ve Hedström el aletleri gruplarında ise, değerler anlamlı derecede 

yüksek bulunmuştur. Araştırmacılar, geleneksel el aletleri ve döner aletler çevresel 

eğeleme hareketiyle kullanıldıklarında bile, oval kanalların dentin duvarlarının tamamen 

şekillendirilemediğini bildirmişlerdir. 

ElAyouti ve ark. (22), ProTaper ve Mtwo döner alet sistemleri ile Ni-Ti el 

aletlerinin oval kanallı dişleri şekillendirme etkinliğini inceledikleri çalışmalarında, her 

üç tekniği de kanal duvarlarına basınç uygulayarak çevresel eğeleme hareketiyle 

kullanmışlardır. Sonuçta, Mtwo ve ProTaper grupları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmadığını ve her iki döner alet sisteminin de, el aletlerine kıyasla 

anlamlı derecede daha fazla dentin kaldırdığını bildirmişlerdir. Araştırmacılar, Mtwo ve 

ProTaper döner aletlerinin, Ni-Ti el aletlerine kıyasla daha fazla dentin kaldırmış 

olmasını, koniklik açısı daha büyük olan kanal aletlerinin (.04 ve üstü) daha rijit 

olmaları nedeniyle, dentin duvarlarını lateral olarak daha fazla kestikleri şeklinde 

açıklamışlardır. Sonuçta, gene de, oval kanal duvarlarının tamamen şekillendirilemediği 

bildirilmiştir. 

Oval kanal duvarlarından kaldırılan dentin miktarı açısından MTwo ve ProTaper 

döner aletlerinin, Hero aletlerinden daha başarılı bulunmasının nedeninin, Hero 
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aletlerinin koniklik açılarının daha küçük olmasına ve kesme yeteneklerinin daha az 

olmasına bağlı olabileceği bildirilmiştir (22).  

Bergmans ve ark. (9) XMCT-tarayıcı ve bir yazılım programı yardımıyla, 

ProTaper ve K3 döner alet sistemleri ile şekillendirme sonrasında, kök kanalının 

hacminde ve eğriliğinde ortaya çıkan değişimleri incelemişler ve sistemleri, kaldırılan 

dentin miktarı ve kanal merkezinden sapma açısından değerlendirmişlerdir. Sonuçta, 

şekillendirme sonrasında her iki grupta da toplam kanal hacminde artış olmakla birlikte, 

artış miktarı açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadığı 

bildirilmiştir. Progresif açılı şaft dizaynına sahip ProTaper döner alet sisteminin, orta 

bölümdeki eğrilikten, sabit açılı K3 döner alet sistemine göre daha az etkilenerek 

merkezde kaldığı ve apikal bölümü daha iyi şekillendirdiği bildirilmiştir. Ancak, 

ProTaper sisteminin de kuronalde furkasyon bölgesine doğru transportasyona neden 

olduğu belirtilmiştir. Bizim çalışmamızda da, ProTaper sistemi, sabit açılı HERO 

Shaper döner alet sistemi ile karşılaştırıldığında, ProTaper sisteminin kök kanallarından 

daha fazla dentin kaldırdığı saptanmıştır.  

Uyanık ve ark. (85) HERO Shaper, ProTaper ve RaCe döner alet sistemlerini, 

kök kanalı hacmindeki ve kesit alanındaki değişiklikler ve kanal transportasyonu ile 

çalışma zamanı açısından değerlendirmişlerdir. Bilgisayarlı tomografi tekniği 

kullanıldığı bu çalışmada, büyük azı dişlerinin mezial köklerinin şekillendirme 

öncesindeki ve sonrasındaki görüntüleri taranmıştır. Şekillendirme sonrasındaki hacim 

ve birer mm aralıklarla alınan kesit görüntülerine ait alanlar imaj analiz programı 

yardımıyla hesaplanmıştır. Sonuçta, ProTaper grubunun HERO Shaper grubuna kıyasla, 

istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla dentin kaldırdığı bildirilmiştir.  RaCe 

grubunda ise anlamlı derecede daha fazla transportasyon olduğu saptanmıştır. Bu 

çalışmanın bulguları da, bizim bulgularımızla paralellik göstermektedir. 

Yapılan çalışmalarda, kullanılan teknikten bağımsız olarak, oval kanalın bukkal 

ve lingual yöndeki uzantılarının veya girinti boşluklarının tamamen şekillendirilemediği 

ve sonuçta bu bölgelerde, pulpa dokusu artıkları, debris ve dokunulmamış dentin 

yüzeylerinin kaldığı bildirilmiştir (4, 19, 22, 57, 62- 64, 68, 70, 82, 90, 94, 95, 97, 102). 

Çalışmamızda yatay kök kesitlerinden elde ettiğimiz fotoğrafların çakıştırılmış 

görüntülerinde, kullanılan her üç teknikte de kanal duvarlarında şekillendirilmeden 

kalan dentin alanlarının bulunduğu belirlenmiştir.  
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Hülsmann ve ark. (36), yaptıkları geniş kapsamlı literatür derlemesi sonucunda;  

araştırmalarda, deneysel çalışma dizaynı ve yöntemsel kurgulama kadar değerlendirme 

kriterlerinin de büyük farklılıklar göstermesi nedeniyle, aynı kanal aletlerinin veya 

şekillendirme tekniklerinin kullanıldığı çalışmalar için bile, sonuçların birbirleriyle 

karşılaştırılmasının olanaksız kılındığı bildirmişlerdir. Oval kök kanallarında 

gerçekleştirilen şekillendirme çalışmalarında, farklı teknikler ve inceleme yöntemleri 

kullanılmasının yanısıra, değerlendirmelerin ve istatistiksel analizin farklı parametreler 

üzerinde yapılmış olması da, çalışma bulgularımızın diğer çalışma bulgularıyla 

karşılaştırılmasında zorluk yaratmıştır.  

Günümüzde kanal aletlerinin ve şekillendirme sistemlerinin sürekli olarak 

geliştirilmesine karşın, kök kanalı sisteminin mekanik olarak tamamen temizlenmesi ve 

şekillendirilmesi mümkün olamamaktadır. Bu durumun temel nedenlerinden biri, kök 

kanalı ile kanal aletleri arasındaki geometrik uyumsuzluktur. Tipinden ve formundan 

bağımsız olarak, döner aletler basitçe linear eğeleme hareketiyle kullanıldığında veya 

balanced force tekniğinde olduğu gibi el aletleri rotasyon hareketiyle kullanıldığında, 

yuvarlak bir kanal formu oluşturmaktadırlar. Kanal aletlerinin farklı geometrik dizaynı, 

da farklı şekillerde kanal formu oluşturmaktadır. Sonuçta, kanalın şekli yuvarlak 

formdan uzaklaştığında, kök kanalı tamamen şekillendirilememektedir. Oval kök 

kanalının minimum çapı, preparasyonun kalitesi üzerinde belirleyici bir rol 

oynamaktadır (22, 64).  

Şekillendirme öncesindeki kanal geometrisi, şekillendirme sırasındaki 

değişiklikler üzerinde, şekillendirme tekniğinin kendisinden daha fazla etkilidir. Bu 

nedenle, kanal anatomisi üzerinde kanal aletlerinin etkisini karşılaştıran çalışmalarda, 

şekillendirme öncesi kanal geometrisinin detaylarının da dikkate alınması gerektiği 

bildirilmiştir (62).   

Rüttermann ve ark. (70), çalışmalarında saptadıkları yüksek orandaki 

şekillendirilmemiş alan yüzdesinin, esas olarak kanalın oval formundan kaynaklandığını 

ve kanal aletlerinin bu sonuçlar üzerinde daha az etkili olduğunu bildirmişlerdir  

Barbizam ve ark. (4), şekillendirme sonrasında kök kanallarında kalan debris 

miktarının, dişin anatomik özelliklerine bağlı olduğunu bildirmişlerdir. 

Birçok araştırmacı tarafından da, güncel kullanımda olan Ni-Ti döner alet 

sistemlerinin kullanılmasıyla, oval kanalların optimal düzeyde temizlenip 
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şekillendirilmesinin olanaksız olduğu bildirilmiştir. Etkin bir şekillendirme 

sağlanmasında, kullanılan teknikten çok, kanal şeklininin önemli bir kriter olduğu 

vurgulanmıştır (19, 57, 62-64, 82).  

Çalışmamızda şu sonuçlara varılmıştır: 

1. ProTaper veya HERO Shaper döner alet sistemleri ya da modifiye step-down 

yöntemine göre H-File el aletleri ile şekillendirilen oval kök kanallarında, kanal 

duvarlarında şekillendirilmeden kalan dentin alanlarının bulunduğu 

gözlenmiştir. 

2. Tüm deney gruplarında her kesit seviyesinde, şekillendirme öncesindeki 

değerlerine kıyasla, şekillendirme sonrasındaki alan, çevre ve dairesellik 

değerlerinde, istatistiksel olarak anlamlı derecede artış olduğu bulunmuştur. 

3. Apikal kesit düzeyinde, kanal alanı fark değerinin, gruplar arası istatistiksel 

analizinde; ProTaper grubunun değeri, HERO Shaper ve El Aletleri 

gruplarınınkinden anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. HERO Shaper ve El 

Aletleri grupları arasında ise, anlamlı bir fark saptanmamıştır.  

4. Orta kesit düzeyinde, kanal alanı fark değerinin, gruplar arası istatistiksel 

analizinde; ProTaper grubunun değeri, HERO Shaper grubununkinden anlamlı 

derecede yüksek bulunmuştur. ProTaper grubundaki değer daha yüksek olmakla 

birlikte, ProTaper ve El Aletleri grupları arasında anlamlı bir fark 

saptanmamıştır. HERO Shaper grubunun değeri ise, El Aletleri grubununkinden 

anlamlı derecede düşük bulunmuştur.  

5. Kuronal kesit düzeyinde, kanal alanı fark değerinin, gruplar arası istatistiksel 

analizinde; El Aletleri grubunun değeri, ProTaper ve HERO Shaper 

gruplarınınkinden anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. ProTaper grubunun 

değeri ise, HERO Shaper grubununkinden anlamlı derecede yüksek 

bulunmuştur.  

6. Apikal kesit düzeyinde, kanal çevresi fark değerinin, gruplar arası istatistiksel 

analizinde; ProTaper grubunun değeri, HERO Shaper ve El Aletleri 

gruplarınınkinden anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. HERO Shaper ve El 

Aletleri grupları arasında ise, anlamlı bir fark saptanmamıştır.  
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7. Orta kesit düzeyinde, kanal çevresi fark değerinin, gruplar arası istatistiksel 

analizinde; hiçbir grup arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır. 

8. Kuronal kesit düzeyinde, kanal çevresi fark değerinin, gruplar arası istatistiksel 

analizinde; El Aletleri grubunun değeri, HERO Shaper grubununkinden anlamlı 

derecede yüksek bulunmuştur. ProTaper grubunun değeri de, HERO Shaper 

grubununkinden anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. El Aletleri ve ProTaper 

grupları arasındaki fark ise, anlamlı bulunmamıştır.   

9. Apikal, orta ve kuronal kesit düzeylerinde, kanal daireselliği fark değerinin, 

gruplar arası istatistiksel analizi; hiçbir grup arasında anlamlı bir fark olmadığını 

göstermiştir.  

10. Kesit toplamında, kanal alanı fark değerinin, gruplar arası istatistiksel 

analizinde; ProTaper grubunun değeri, HERO Shaper grubununkinden anlamlı 

derecede yüksek bulunmuştur. El Aletleri grubunun değeri de, HERO Shaper 

grubununkinden anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. ProTaper ve El Aletleri 

grupları arasında ise, anlamlı bir fark saptanmamıştır. 

11. Kesit toplamında, kanal çevresi fark değerinin, gruplar arası istatistiksel 

analizinde; ProTaper grubunun değeri, HERO Shaper grubununkinden anlamlı 

derecede yüksek bulunmuştur. El Aletleri grubunun değeri de, HERO Shaper 

grubununkinden anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. ProTaper ve El Aletleri 

grupları arasında ise, istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır.  

12. Kesit toplamında, kanal daireselliği fark değerinin, gruplar arası istatistiksel 

analizi; hiçbir grup arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir.  
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