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KISALTMALAR 

o
C: Derece santigrad 

ISO: International Organization for Standardization (Uluslararası Standartlar 

TeĢkilatı) 

μm: Mikrometre 

Ni-Ti: Nikel-Titanyum 

mm: Milimetre 

UI : Ultrasonik irrigasyon yöntemi 

PUI: Pasif Ultrasonik irrigasyon yöntemi 

EDTA: Ethylenediaminetetraacetic acid (Etilendiamintetraasetik asit) 

REDTA Roth’s Ethylenediamine Tetra-acetic Acid 

NaOCl: Sodyum Hipoklorit 

Na
+
: Sodyum 

CI¯: Klorür 

HOCl : Hipoklorit asit  

OCI¯: Hipoklorit 

H
+

 : Hidrojen 

pH: Power of Hydrogen (Hidrojenin gücü) 

rpm: Revolutions per minute (dakikadaki devir sayısı)(dakika/devir) 

cpm: Cyles per minute (dakikadaki salınım sayısı)   

ml: Mililitre 

dk: Dakika 

sn: Saniye 

%: Yüzde 

Hz: Hertz 

kHz: Kilohertz 
SEM: Scanning Electron Microscope (Taramalı Elektron Mikroskobu) 

MDT: Master Delivery Tip  

CT: Computed Tomography (Bilgisayarlı Tomografi) 

ADA:  American Dental Association (Amerikan DiĢ Hekimleri Birliği) 

 



1 

 

1. GĠRĠġ 

  Endodontik tedavide baĢarıya ulaĢabilmek için kök kanalından vital ve 

nekrotik pulpa artıklarının, mikroorganizmaların ve mikrobiyal toksinlerin 

uzaklaĢtırılması gerekmektedir (Basmadjian-Charles ve ark 2002, Wong 2004, 

Siqueira ve Rocas 2008).  

 Kök kanallarının geniĢletilmesi iĢleminde çeĢitli eğe sistemleri 

kullanılmaktadır ve günümüzde döner aletler yaygın olarak tercih edilmektedir. 

Döner aletleri kanallarda yuvarlak kesitli geniĢletme yapmaya meyillidirler ve bu 

yuvarlak kesitli preparasyon sonucunda uzun oval kanalların merkezinde ya da 

sadece bir yanında eğeleme gerçekleĢir (Hulsmann ve ark 2001).  

Ġsthmuslar, oval çıkıntılar ve apikal deltalar gibi bölgelere eğeleme iĢlemi ile 

ulaĢılamamaktadır. Kök kanal tedavisinin baĢarılı olabilmesi için bu bölgelerin 

eğeleme iĢlemine ek olarak irrigasyon iĢlemine tabi tutulması gerekmektedir (Wu ve 

Wesselink 2001, Peters 2004).  

Ayrıca eğeleme esnasında ulaĢılamayan alanlar ve düzensizlikler debrisler 

için bir sığınak görevi görmektedirler ve bu alanlarda biriken debrislerin klasik 

irrigasyon metotları ile uzaklaĢtırılması oldukça zordur (Goodman ve ark 1985, Wu 

ve ark 2001, Wu ve Wesselink 2001).  

Eğenin ulaĢamadığı alanlardan debrislerin uzaklaĢtırılamaması iki farklı 

istenmeyen sonuca sebep olmaktadır;  

1. Kalsiyum hidroksit ve diğer medikamentler dentin debrisleri ile dolu olan 

boĢluklara ulaĢamamaktadır ve bu medikamentler patojenlere karĢı etkili 

olamamaktadır (Siqueira ve Lopes 1999). 

2. Güta perka ve kanal dolgu patları ile debrislerin olduğu alanlar 

doldurulamamaktadır ve bu sebeple debris ile dolu olan bu alanlarda mikrosızıntı 

meydana gelebilmektedir (Wu ve ark 2001).  
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Bu sebeplerden dolayı kök kanallarının dezenfeksiyonu ve temizlenebilmesi 

için yalnızca mekanik enstrümantasyon yeterli olmayıp preparasyon iĢleminin 

irrigasyon iĢlemi ile desteklenmesi önem arz etmektedir (Svec ve Harrison 1977, 

Gulabivala ve ark 2005).  

Kök kanal tedavisi esnasında yapılan irrigasyon iĢlemindeki amaç ve faydalar 

genel olarak Ģu Ģekilde sıralanabilir (Chow 1983, Sundqvist ve Figdor 1998, ÇalıĢkan 

2006, Haapasalo ve ark 2010). 

1. Kanalın ıslatılması ve sıvı akıĢı ile kanal debrisinin uzaklaĢtırılması  

2. Organik doku artıklarının çözülmesi 

3. Smear tabakasının uzaklaĢtırılması  

4. Mekanik preparasyon metotları ile ulaĢılamayan alanların temizlenmesi 

5. Preparasyon esnasında lubrikasyon ajanı olarak görev görmeli ve eğelerin 

kırılma olasılıklarını düĢürmeli. 

Kök kanal tedavisi esnasında etkin bir dezenfeksiyon için irrigasyon 

solüsyonlarının sahip olması gereken özellikler Ģu Ģekilde sıralanabilir (Chow 1983, 

Sundqvist ve Figdor 1998, Alaçam 2000, Torabinejad ve ark 2002, Öztürk ve Özer 

2004, ÇalıĢkan 2006): 

1. Kök kanalının organik ve inorganik yapılarını etkileyerek smear tabakasını 

tamamen kaldırmalıdır. 

2. DüĢük yüzey gerilimi göstererek dentin tübüllerine penetre olabilmeli ve bu 

alanları dezenfekte edebilmelidir. 

3. Etkinliği açısından kanalda kolay nötralize olmamalıdır ve kullanımından 

sonra rezidüel antibakteriyel aktivitesini sürdürebilmelidir. 

4. Solüsyonun içerindeki antibakteriyel ajanların dentin tübüllerine 

penetrasyonuna olanak sağlamalıdır. 

5. DiĢin çevre dokularına antijenik, toksik ve karsinojenik etki göstermemelidir. 

6. Açıktaki dentin dokusunun fiziksel özelliklerine olumsuz etkisi olmamalıdır. 

7. Kanal dolgu maddesine olumsuz etkisi olmamalıdır. 

8. Daimi koroner restorasyonların pulpa odası duvarına bağlanma kuvvetine 

olumsuz etki göstermemelidir. 
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9. DiĢin rengini değiĢtirmemelidir. 

10. Uygulanması kolay olmalıdır. 

11. Maliyeti düĢük olmalıdır. 

12. Raf ömrü uzun olmalıdır. 

13. Saklanma kolaylığı olmalıdır.  

1.1. Smear Tabakası 

McComb ve Smith (1975) eğeleme iĢlemi yapılan kök dentininde smear 

tabakası oluĢumunu gösterdiği ilk günden bu yana, bu fenomen endodonti 

araĢtırmalarında önemli bir yer tutmuĢtur.   

Kök kanallarının biyomekanik olarak geniĢletme iĢlemi yapıldığı zaman kök 

kanal duvarında ve dentin tübüllerinin uzantılarında smear tabakası adı verilen 

düzensiz bir tabaka meydana gelmektedir. Düzensiz bir yapıda olan bu tabaka dentin 

debrislerini, canlı ve cansız pulpa doku artıklarını, bakteriler ve bakterilerin 

metabolik artıkları gibi organik materyalleri içermektedir (Torabinejad ve ark 2002). 

  Kök kanal tedavisi esnasında kanal aletlerinin ve frezlerin kullanılması ile 

oluĢan smear tabakasının, herhangi bir Ģekillendirme yapılmamıĢ olan kanallarda 

görülmediği bildirilmiĢtir (Goldman ve ark 1981, Mader ve ark 1984). 

Smear tabakası iki bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölüm yüzeysel olan 

kısımdır. Ġkinci bölüm ise dentin tübüllerine penetre olan kısımdır. Yüzeysel olan 

kısım 1-5 µm kalınlığında olup uzaklaĢtırılması daha kolaydır. Dentin tübüllerine 

penetre olan kısım ise 6-40 µm derinliğinde penetrasyon gösterir ve uzaklaĢtırılması 

daha zordur (Mader ve ark 1984). 

 Smear tabakasının kalınlığını ve içeriğini çeĢitli faktörler etkileyebilmektedir 

(Gilboe ve ark 1980). 

1. Tedavi esnasında kullanılan kanal aletlerin Ģekli, yapısı ve keskinliği  

2. Dentin yüzeyinin ıslak ya da kuru kesilmesi 

3. Eğeleme esnasında uygulanan kuvvet 

4. Uygulanılan irrigasyon solüsyonunun çeĢidi ve uygulama yöntemi  
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1.2. Smear Tabakasının Kaldırılması 

Smear tabakasının bakteri ve bakteri ürünlerine karĢı fiziksel bir bariyer 

görevi gördüğünü savunan bazı araĢtırmacılar bu sebepten dolayı bu tabakanın 

uzaklaĢtırılmaması gerektiğini savunmuĢlardır (Vojinovic ve ark 1973, Michelich ve 

ark 1980). Bazı araĢtırmacılar ise smear tabakasının kendisinin enfekte olabileceğini 

ve dentin tübülleri içerisinde görülen bakterilerin smear tabakası tarafından 

korunabileceğini savunmuĢlardır (McComb ve Smith 1975, Brannstrom 1984, 

Pashley 1984)   

Klinik olarak doğrulanmıĢ olmasa da son zamanlarda yapılan in-vitro 

çalıĢmalar smear tabakasının tamamen kaldırılmasının gerekli olduğunu ileri 

sürmektedir. Buna sebep olarak da kanal içi dezenfektanların ve kanal dolgu 

materyallerinin dentin tübüllerine penetrasyonunun bu tabaka tarafından engelleniyor 

olması gösterilmiĢtir (Khedmat ve Shokouhinejad 2008, Kuah ve ark 2009). Orstavik 

ve Haapasalo (1990) kanal içi dezenfektanların smear tabakasının uzaklaĢtırıldığı 

durumlarda daha kısa sürede etki edebildiklerini göstermiĢtir.   

Yapılan in-vitro sızıntı çalıĢmaları smear tabakasının kaldırılmasının kanal 

dolgusunun sızdırmazlığını artırdığını göstermiĢtir (Shahravan ve ark 2007, 

Williamson ve ark 2009). 

Smear tabakasının uzaklaĢtırılması için bugüne kadar kimyasal, mekanik, 

ultrasonik teknikler ve lazer uygulamalarından faydalanılmıĢtır. Smear tabakası 

tamamen uzaklaĢtırılsa bile kanal dolgusu esnasında mekanik olarak tekrardan 

oluĢturulabilmektedir (Torabinejad ve ark 2002). 

1.3. Smear Tabakasının Kaldırılmasında Ġrrigasyon ĠĢlemi 

Smear tabakası yüzeysel olarak geniĢ kütleye sahip küçük partiküllerden 

oluĢtuğu için asitler ile çözülebilmesi daha kolay olabilmektedir (Pashley 1992). 

McComb ve Smith (1975) smear tabakasını uzaklaĢtırabilen Disodium Ethylene 

Dinitrilo Tetra Acetate’ı (REDTA: Bir çeĢit EDTA türevi) kullanan ilk 

araĢtırmacılardır. Goldman ve ark (1982) REDTA’nın tek baĢına kullanıldığında 

smear tabakasının inorganik kısmını kaldırabildiğini fakat tübüller arasındaki organik 

kısmı kaldıramadığını göstermiĢlerdir.  
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Smear tabakasının organik ve inorganik yapıyı bir arada bulundurması 

sebebiyle irrigasyon esnasında tek bir solüsyonun kullanılması bu tabakayı tamamen 

uzaklaĢtırmada yetersiz kalmaktadır (Stewart 1998).  

Bu sebeplerden dolayı smear tabakasını uzaklaĢtırabilmek için asit 

kullanımına ek olarak organik yapıyı da uzaklaĢtırabilecek olan sodyum hipoklorit 

solüsyonunun (NaOCl) kombine kullanılması gerekmektedir (Torabinejad ve ark 

2002). NaOCl tek baĢına kullanıldığı zaman pulpa artıklarını ve predentini 

çözebilmektedir. Birçok çalıĢma NaOCl solüsyonunun tek baĢına kullanımında 

smear tabakasını çözmede etkisiz kaldığını göstermektedir (Goldman ve ark 1981, 

Yamada ve ark 1983). Baumgartner ve Mader (1987); smear tabakasının 

uzaklaĢtırılmasında NaOCl ve EDTA’nın birlikte kullanılmasının etkin bir yöntem 

olduğunu göstermiĢlerdir.   

1.3.1. Sodyum Hipoklorit Solüsyonu (NaOCl) 

NaOCl; yaraların dezenfeksiyonu amacı ile ilk olarak birinci dünya savaĢı 

sırasında Dakin ve Carrel (1915) tarafından önerilmiĢtir. Kanalların preparasyonu 

esnasında lubrikasyon sağlar, renklenmiĢ diĢlerde beyazlatma etkisi gösterir ve 

dentin tübüllerinin geçirgenliğini artırarak kanal içi ilaçların dentin tübüllerine 

geçiĢini kolaylaĢtırır (Alaçam 2000). Antibakteriyel özelliği oldukça iyidir ve çok 

geniĢ spektruma sahiptir. Bakterilere, bakteriofajlara, mantarlara, sporlara ve 

virüslere karĢı etki göstermektedir (ÇalıĢkan 2006). 

NaOCl solüsyonu su içerisinde sodyum (Na
+
)

 
ve hipoklorit (OCl

-
) iyonlarına 

ayrılır. OCl
-
,
 
hipoklorit asit (HOCl)  ile denge kurar. Asidik ve nötral pH’larda 

HOCl’ e oranla klorin iyonu baskın hale geçer. pH 9 ve üzeri olduğu durumlarda ise 

OCl
- 

baskın hale geçer. Hipoklorit asit antibakteriyel aktiviteden sorumludur. OCl
- 

iyonu ise çözülmemiĢ HOCl’den daha az etkilidir. Hipoklorit asit mikrobiyal 

hücrelerin vital fonksiyonları üzerine etki eder ve bu olay mikrobiyal hücrelerin 

ölümüyle sonuçlanır (McKenna ve Davies 1988, Barrette ve ark 1989).  

NaOCl; birçok bakteri ile doğrudan temas halinde olduğu durumlarda 

bakterileri anında öldürebilecek kadar kuvvetli bir antimikrobiyal ajandır. Ayrıca 

pulpa artıklarını, kollojeni ve dentinin ana organik bileĢenlerini de çözmede etkilidir. 

NaOCl genel olarak nekrotik ve vital organik dokuları beraber çözme iĢleminde 
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kullanılan tek irrigasyon solüsyonudur. Smear tabakasını tek baĢına kaldıramamasına 

rağmen smear tabakasının organik kısmına etki ederek EDTA ile beraber kullanıldığı 

takdirde bu tabakayı tamamıyla uzaklaĢtırabilmektedir (Haapasalo ve ark 2010).  

NaOCl solüsyonunun etkinliğinde konsantrasyon, ısı, ultrasoniklerin 

kullanılması gibi faktörler rol oynamaktadır.  

NaOCl; genellikle %0,5 ve %6 konsantrasyonları arasında kullanılır. 

Antimikrobiyal etkinliği açısından hangi konsantrasyonda kullanılmasının daha iyi 

olacağı hakkında çeĢitli görüĢler vardır. Pashley (1985) %0,5 ile %5 konsantrasyonu 

arasında antimikrobiyal etkinlik açısından fark bulunmadığını belirtirken, ġen ve ark 

(1999) NaOCl ’nin dilue edildiği durumlarda etkisinin azaldığını ileri sürmektedir. 

Haapasalo ve ark (2000) ise konsantrasyonun azalması ile bakterilerin öldürülmesi 

için geçen sürenin uzadığını bildirmiĢlerdir.   

Solüsyonun ısısının artması ile doku çözücü özelliği ve antimikrobiyal 

özelliğini artmaktadır. Cunnigham (1980) solüsyonun vücut ısısında (37
o
C) daha 

etkili olduğunu söylemektedir. BaĢka bir çalıĢmada, solüsyonun etkisinin 4
o
C’de 

oldukça azaldığı, maksimum etkinliğin ise 37
o
C’de olduğu gösterilmiĢtir (Nakamura 

ve ark 1985). 

NaOCl’nin ultrasonikler ile beraber kullanılması ile etkinliğinin arttığı çeĢitli 

çalıĢmalarda gösterilmiĢtir (Cameron 1983, Ahmad ve ark 1987, Lee ve ark 2004, 

Paragliola ve ark 2010). 

Pashley ve ark (1985) NaOCl’nin sitotoksitesini incelemiĢler ve 1:1000’lik 

dilüsyon tüm kırmızı kan hücrelerinde hemolize neden olurken,1:10’luk dilüsyon 

tavĢan gözlerinde ciddi irritasyonlara, 1:1, 1:2 ve 1:4’lük dilüsyonların intradermal 

enjeksiyonuda cilt ülserasyonlarına neden olduğunu bildirmiĢlerdir. 

NaOCl kanal tedavisi esnasında kök apeksinden taĢırıldığı durumlarda; ağrı, 

ĢiĢlik, hemoraji gibi ciddi yan tesirler gösterebilmektedir (Becking 1991, Hauman ve 

Love 2003, Gernhardt ve ark 2004). Ayrıca bazı hastalarda NaOCl’e karĢı ciddi 

hipersensivite reaksiyonları geliĢmiĢtir (ÇalıĢkan ve ark 1994, Dandakis ve ark 

2000).  
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NaOCl’in bütün bu özelliklerinin yanı sıra kötü tadının olması, elbiselerde 

renklenme yapması, toksik olması ve smear tabakasını tam olarak uzaklaĢtıramaması 

dezavantaj olarak sayılabilir (Spangberg ve ark 1973).  

1.3.2. Etilen Di Amin Tetra Asetik Asit (EDTA)  

EDTA kök kanal tedavisi esnasında ilk olarak Nygaard-Ostby (1957) 

tarafından kullanılmıĢtır. EDTA’nın, kök kanal dentinindeki kalsiyum iyonları ile 

oluĢturduğu Ģelasyon özelliği sayesinde dentinin inorganik yapısını uzaklaĢtıracağı 

ve bu etkileĢimin sonucu olarak da kök kanalının Ģekillendirilmesi sırasında 

kullanılan aletlerin daha az dirençle karĢılaĢılaĢması sonucu kök kanalının 

temizliğinin kolaylaĢacağı düĢünülmüĢtür (Alaçam 2000).  

 EDTA ilk baĢlarda yalnızca dar kanalları geniĢletmek amacı ile kullanılırken, 

smear tabakasının varlığından haberdar olunmasından sonra bu tabakanın 

uzaklaĢtırılması amacı ile kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Weine 1982).  

EDTA genellikle %17 konsantrasyonunda kullanılmakla beraber; NaOCl’yi 

takiben kullanıldığında daha düĢük konsantrasyonlarda da smear tabakasını baĢarı ile 

uzaklaĢtırabilmektedir. EDTA yalnız baĢına kullanıldığında ise organik dokular 

üzerindeki etkisi hiç yoktur ya da yok denecek kadar azdır. (Haapasalo ve ark 2010).  

 Antiseptik özelliği oldukça kısıtlı (Patterson 1963) olmasına rağmen kanal içi 

mikrobiyal florayı salin solüsyonundan daha fazla azaltması, kök kanal 

duvarlarından biyofilm tabakasını uzaklaĢtırması ile açıklanabilir (Yoshida ve ark 

1995). 

 EDTA solüsyonunun etkinliğinde çeĢitli faktörler rol oynamaktadır (Cury ve 

ark 1981, ġen ve ark 1995b). 

1. Solüsyonun uygulama süresi, pH’ı, konsantrasyonu  

2. Kök kanalının uzunluğu ve dentinin sertliği  

EDTA’nın etkinliğinde en önemli rol oynayan etken solüsyonun pH’ıdır 

(O'Connell ve ark 2000). Nötral veya alkali pH’daki EDTA solüsyonlarının en iyi 

etkinlik gösterdiği çeĢitli araĢtırmacılar tarafından bildirilmiĢtir (Sreebny ve 

Nikiforuk 1951, Serper ve Çalt 2002). BaĢka bir araĢtırmacı ise demineralizasyon 

için en uygun pH’ın 5-6 arasında olduğunu bildirmiĢtir (Cury ve ark 1981).    
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EDTA’nın bu özelliklerinin yanı sıra toksisitesi oldukça düĢüktür ve çok az 

irritandır (Harrison 1984).   

1.4.Ġrrigasyon ĠĢleminin Etkinliğinin Artırılması  

Kök kanallarının yıkanması için farklı irrigasyon yöntemleri ve sistemleri 

geliĢtirilmiĢtir. Bununla birlikte kullanılan tüm yöntemlerde eğeleme ve irrigasyon 

iĢleminden sonra smear tabakası ve debrisler tamamen uzaklaĢtırılamamaktadır 

(Zmener ve ark 2005). 

 Ġrrigasyon solüsyonlarının tüm partikülleri uzaklaĢtırmada mekanik olarak 

etkili olabilmesi için apekse ulaĢması, bir akım kuvveti oluĢturması ve partikülleri o 

bölgeden uzaklaĢtırması gerekmektedir (Brito ve ark 2009). 

 Ġrrigasyon iĢleminin etkinliğini artırmak amacıyla irrigasyon solüsyonunun; 

1. Isısının artırılması (Cunningham ve Joseph 1980, Abou-Rass ve Oglesby 

1981, Sirtes ve ark 2005)  

2. pH’ının düĢürülmesi (Bloomfield ve Miles 1979, Cotter ve ark 1985, 

Christensen ve ark 2008)  

3. Yüzey gerilimini düĢürmek için farklı materyaller eklenmesi (Giardino ve 

ark 2006, Lui ve ark 2007) 

4. Solüsyonların kombine kullanılması gibi yöntemler kullanılmıĢtır (Shen ve 

ark 2009, Williamson ve ark 2009).  

Bunların haricinde irrigasyon iĢleminin etkinliğini artırmak amacı ile çeĢitli 

sistemler geliĢtirilmiĢtir. Bunlar el ile yapılan aktivasyon teknikleri ve makinalar ile 

yapılan aktivasyon teknikleri olarak iki alt grupta sınıflandırılabilir (Gu ve ark 2009). 

1.4.1. El Ġle Yapılan Aktivasyon 

      a. Kanül ya da iğne ile yapılan Ģırınga irrigasyonu (uç kısmından 

delikli, yan kısmından delikli) 

b. Fırçalar (Endobrush, NaviTip FX) 

c. Güta perkanın el ile aktivasyonu 
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1.4.2. Makinalar Ġle Yapılan Aktivasyon 

     a. Döner aletler ile kullanılan fırçalar (Ruddle brush, CanalBrush) 

b. Döner alet ile eğeleme iĢlemi sırasında devam eden irrigasyon 

(Quantec- E, Vatea) 

c. Sonik irrigasyon sistemleri (Rispisonic eğe, EndoActivator, 

Vibringe, Sonicare) 

 d. Ultrasonik cihazlar ile uygulanan irrigasyon 

Aralıklı (Ultrasonik eğe, Smooth Wire, ĠrriSafe) 

Devamlı (Nusstein’in cihazı) 

              e. Basıncı değiĢtiren cihazlar (EndoVac, RinsEndo, ĠrriVac) 

1.4.1. El ile Yapılan Aktivasyon 

a. Kanül yada iğne ile yapılan Ģırınga irrigasyonu 

 Pasif ultrasonik aktivasyon tanıtılmadan önce Ģırınga ile yapılan 

konvansiyonel irrigasyonun etkili bir yöntem olduğu kabul edilirdi (van der Sluis ve 

ark 2006). Bu teknik hala genel diĢ hekimleri ve endodontistler tarafından yaygın 

olarak kullanılmaktadır.  

Bu teknikte irrigasyon solüsyonları çeĢitli çaplardaki iğne ve kanüller ile pasif 

ya da aktivasyon yapılarak uygulanmaktadır. Aktivasyon iğnenin kanal içerisinde 

yukarı aĢağı hareketleri ile sağlanmaktadır. 

 Bazı iğneler irrigasyon iĢlemini uç kısmından yapacak Ģekilde 

tasarlanmıĢlardır, bazı iğneler ise uç kısımları kapalı olarak irrigasyon iĢlemini yan 

taraftan yapacak Ģekilde tasarlanmıĢlardır. Yan kısımdan irrigasyon yapan iğne 

uçları; hidrodinamik olarak irrigasyon iĢleminin etkinliğini artırırken kök ucundan 

solüsyonun taĢma riskini azaltmak amacı ile tasarlanmıĢtır (Kahn ve ark 1995).   

Kullanılan iğnelerin çapı irrigasyon iĢleminin etkinliği açısından önemlidir. 

Kök kanal tedavisi esnasında genellikle 27 ya da 28 gauge’luk iğneler tercih edilir. 

Bu çaptaki iğneler ile solüsyon daha derinlere penetre olur. Ancak bu iğneler 

tıkanmaya karĢı daha fazla meyil gösterirler. Ġrrigasyon iĢleminden sonra iğne 

içerisindeki hava aspire edilerek tıkanmaya karĢı olan meyil minimalize edilebilir 

(Walton ve Torabinejad 2002). 
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Resim 1.1. Ġğnenin çapı irrigasyonun apikal kısma ulaĢmasında etki 

göstermektedir. Resimde soldaki iğnenin (27 gauge) sağdaki iğneye (25 gauge) 

oranla daha derinlere penetre olduğu görülüyor (Walton ve Torabinejad 2002)  

Ġrrigasyon esnasında iğnenin kanal içerisinde gevĢek kalması çok önemlidir. 

Bu sayede solüsyon kanal ağzından geri gelir, daha fazla debrisin koronal kısımdan 

uzaklaĢmasına olanak sağlar ve en önemlisi de yanlıĢlıkla apikal dokulara 

solüsyonun taĢırılması önlenmiĢ olur.  

ġırınga ile irrigasyonun bir diğer avantajı ise kanal içerisindeki iğnenin 

penetrasyon derinliğinin ve gönderilen solüsyonun hacminin kolaylıkla kontrol 

edilebilmesidir (van der Sluis ve ark 2006).   

Bununla birlikte geleneksel elle tutulan Ģırınga ile yapılan irrigasyonun 

etkinliği nispeten zayıftır. UlaĢılamayan kanal çıkıntılarının bakteriler ve debrisler 

için bir barınak görevi görmesi sebebi ile geleneksel irrigasyon iĢlemleriyle kanal 

debridmanı tam olarak gerçekleĢtirilemeyebilir (Wu ve Wesselink 2001, Nair ve ark 

2005). 

Yapılan bir çalıĢmada (Ram 1977); geleneksel Ģırınga ile yapılan irrigasyon 

iĢleminde solüsyonun iğnenin ulaĢtığı alandan sadece 1 mm daha derine ulaĢabildiği 

gösterilmiĢtir. Endodontik tedavi esnasında dar kanallarda iğne ucunun koranal 

üçlüye, geniĢ kanallarda en iyi ihtimalle orta üçlüye kadar ulaĢabilmesi sebebi ile 

klasik irrigasyon iĢleminin etkinliği oldukça zayıf kalmaktadır (Chow 1983). 

Kök kanal tedavisi sırasında irrigasyonunun etkin bir Ģekilde 

gerçekleĢtirilebilmesi için gerekli olan kanal geniĢliğinin miktarı, ilk olarak 

Grossman (1943) tarafından bildirilmiĢtir. Kök kanal geniĢliği apikalde #40 küçük 
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olduğu durumlarda klasik Ģırınga ile yapılan irrigasyonun etkinliği daha az 

olmaktadır (Wu ve Wesselink 1995, Falk ve Sedgley 2005).  

b. Fırçalar 

Ġrrigasyon fırçaları, solüsyonun kanallara doğrudan gönderilmesinde bir 

fonksiyon görmemektedir. Bunlar debridmanı kolaylaĢtırmak ve irrigasyon 

solüsyonlarının aktivasyonuna yardımcı olmak amacı ile kullanılmaktadır. Bu 

aparatlar, solüsyonların kanal boĢluğuna aktarılması iĢleminde dolaylı olarak 

kullanılmaktadır. Ayrıca kanallarda bulunan düzensizlikler fırçanın radyolüsent olan 

kıllarının fırçadan kopmasına sebep olabilir ve bu durum klinisyen tarafından 

kolaylıkla teĢhis edilemez (Gu ve ark 2009).  

NaviTip FX (Ultradent Products Inc, South Jordan, UT) fırça ile kaplanmıĢ 

30 gauge’luk bir irrigasyon iğnesidir.  

 

Resim 1.2. NaviTip FX irrigasyon iğnesi 

Yapılan bir çalıĢma, NaviTip FX ile irrigasyon ve aktivasyon yapıldığında; 

fırça ile kaplı olmayan NaviTip ile yapılan irrigasyona oranla kök kanallarının 

koronal üçlü bölgesinde daha iyi temizlendiğini göstermiĢtir (Al-Hadlaq ve ark 

2006). Apikal ve orta üçlü bölgelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıĢtır. Bu çalıĢmada fırça kaplı uç sadece irrigasyon amacı ile 

kullanılmıĢtır. Ġrrigasyon esnasında fırça kaplı uç mekanik olarak aktive edilirse 

fırçanın etkinliği artırılabilir.  

Zmener ve ark. (2009) ise eğri kanallarda NaviTip FX ile üreticilerin tavsiye 

doğrultusunda 45
o
 açı ile sağa-sola ve yukarı-aĢağı hareketlerin kombinasyonu ile 

aktivasyon yapıldığında kökün bütün bölgelerinde daha temiz alanlar elde edildiğini 

bildirmiĢlerdir.  
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c. Güta perkanın el ile aktivasyonu 

Ġrrigasyon solüsyonunun etkili olabilmesi için kanal duvarları ile doğrudan 

temas etmesi gerekmektedir. Bununla birlikte hava kısılması (Vapor Lock efekt) adı 

verilen olay sebebi ile özellikle kökün apikal kısmına solüsyonun ulaĢması zordur 

(Pesse ve ark 2005, Schoeffel 2008). 

AraĢtırmalar; geniĢletme iĢlemi yapılmıĢ olan kanallarda güta perka master 

konun 2-3 mm’lik yukarı aĢağı hareketler ile aktive edilmesinin hidrodinamik bir etki 

oluĢturabileceğini ve solüsyonun kanal içerisinde yer değiĢtirmesine sebep 

olabileceğini göstermiĢtir (Huang ve ark 2008, McGill ve ark 2008). 

Güta perkanın el ile aktivasyonu; maliyeti uygun ve basit bir tekniktir. 

AĢağıdaki faktörler güta perkanın el ile dinamik aktivasyonunun olumlu sonuçlar 

vermesine katkıda bulunmuĢ olabilir (McGill ve ark 2008). 

1.  Kanal içerisindeki güta perkanın itme çekme hareketi yüksek kanal içi 

basınca sebep olur ve bu olay dokunulmamıĢ kanal yüzeylerine irrigasyonun daha 

etkin bir Ģekilde dağılmasına neden olur. 

2. Güta perkaların itme çekme hareketi ile oluĢturulan türbülans (3.3 Hz, 30 

sn.de 100 vurum) pozitif- negatif hidrodinamik sistemler ile oluĢturulan türbülanstan 

(1.6 Hz) daha fazladır. 

3. Güta perkanın itme çekme hareketi viskoz kıvamdaki sıvının kırılarak ve 

yan taraflara dağılarak hareket etmesine sebep olur (Wiggins ve Ottino 2004). 

1.4.2.Makinalar ile Yapılan Aktivasyon 

a. Döner aletler ile kullanılan fırçalar 

CanalBrush (Coltene Whaledent, Langenau, Almanya) kök kanallarından 

debrisi çıkarmak ve kanalları daha iyi temizlemek amacı ile geliĢtirilmiĢtir. Yüksek 

fleksibiliteye sahiptir. Polipropilen yapıda kıllardan oluĢmuĢtur ve el ile ya da döner 

alete bağlanarak kullanılabilir. Döner alet ile kullanımında (600 rpm hızında) daha 

etkin bir temizleme gerçekleĢtirirler. (Gu ve ark 2009).  

CanalBrush; toplamda 41 mm uzunluğundadır ve 16 mm’lik kısmında 

yerleĢmiĢ olan 30 adet kıl fırçadan oluĢur. Kıl fırçalar 0.40 mm uzunluğundan daha 

kısadır, çapı 0.25 mm kalınlığındadır ve çapı koronale doğru %2 taper ile artar. 
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Kıllar arası mesafe 0.5 mm olacak Ģekilde birbirlerine zıt yönde dizayn edilmiĢtir. 

Kanalların temizliğinde fonksiyon gören kıl fırçalar; fırçanın uç kısmının 1 mm 

gerisinde baĢlar (Salman ve ark 2010a). 

 

Resim 1.3. CanalBrush (Coltene Whaledent, Langenau, Almanya) 

Yapılan bir çalıĢmada (Weise 2007) simüle edilmiĢ kök kanal çıkıntıları ve 

düzensizliklerinde, irrigasyon ile beraber CanalBrush kullanımının debrisleri 

uzaklaĢtırma iĢleminde etkili olduğu bildirilmiĢtir.  

Salman ve ark (2010a); CanalBrush’ı sonik enerjili bir diĢ fırçası ile 

kullanmıĢlar ve bu sistemi kök kanalının koronal, orta ve kısmen de apikal üçlü 

bölgelerinde debris ve smear tabakasını uzaklaĢtırma açısından etkili bulmuĢlardır.  

Garip ve ark (2010) ise CanalBrush kullanılması sonucu daha temiz kanal 

duvarları elde edildiğini, fakat bu sistemin smear tabakasını uzaklaĢtırma iĢleminde 

klasik irrigasyon iĢleminden istatistiksel bir farkı olmadığını bildirmiĢlerdir.   

b. Döner alet ile eğeleme iĢlemi sırasında devam eden irrigasyon 

Eğeleme iĢlemi ile beraber irrigasyon iĢleminin gerçekleĢmesi; kullanılacak 

irrigasyonu solüsyonunun hacminin artmasına, irrigasyonun kök kanalı ile temas 

süresinin uzamasına ve kullanılan solüsyonun penetrasyon derinliği artmasına olanak 

sağlar. Bu özellikler sayesinde eğeleme iĢlemi ile birlikte irrigasyon yapılması 

sonucu klasik Ģırınga ile irrigasyon iĢlemine göre daha baĢarılı bir kanal temizliği 

elde edilir (Gu ve ark 2009). 
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Bir klinisyen herhangi bir diĢin kök kanal anatomisinin nasıl olduğunu 

makroskobik ve mikroskobik sebeplerden dolayı önceden tam olarak tahmin edemez. 

Makroskobik olarak genellikle üst molarların palatinal kanalları radyografta 

görünmemesine rağmen bukkal tarafa doğru eğimlidir. Mikroskobik olarak ise; 

bakterilerin gözle görülemeyecek ölçüde çok geniĢ boyutta penetrasyon gösterdikleri 

Peters ve ark (2003b)’ın mikro-CT taramaları ile yaptıkları çalıĢmada gösterilmiĢtir.  

Günümüze kadar üretilmiĢ olan döner aletler sistemleri, kök kanallarına 

yuvarlak Ģekilde form veren bir ya da birkaç çeĢit sarmal Ģekildeki bıçak yapısına 

sahiptirler. Mevcut döner alet sistemleri ile düz Ģekle sahip kök kanallarında; bukkal 

ve lingual kısımlar ve isthmuslar boyunca seyreden gözyaĢı Ģeklindeki alanlar 

yeterince prepare edilememektedir ve bu alanlarda önemli ölçüde dokunulmamıĢ 

alanlar kalabilmektedir (Metzger ve ark 2010b). Aynı Ģekilde el aletleri ile çalıĢıldığı 

zaman da bu ulaĢılması güç alanların yeterince temizlenemediği Wu ve ark (2001) 

tarafından bildirilmiĢtir.  

Peter ve ark (2003b) yaptıkları çalıĢmalarında üst molar diĢlerde döner 

aletler ile eğeleme yapıldığı zaman meziobukkal kanallarda %43±29, distobukkal 

kanallarda ise %33±19 oranında hiç dokunulmamıĢ kanal duvarı kaldığını 

göstermiĢlerdir. Aynı Ģekilde eğelenmesi ve Ģekillendirilmesi kolay olduğu 

düĢünülen palatinal kanallarda da sonuçlar daha iyi bulunmamıĢtır. Standart 

sapmanın yüksek olması, kanal anatomisi farklılıklarından dolayı bazı durumlarda 

daha iyi sonuç alınabileceğini bazı durumlarda ise daha kötü sonuçlar ile 

karĢılaĢılabileceğini göstermektedir (Metzger ve ark 2010b).   

Döner alet sistemlerinde görülen diğer bir problem ise eğri kök kanallarında 

görülen apikal transportasyondur (Peters ve ark 2003b, Peters 2004). Çoğu eğe 

sisteminde ince eğeler ile eğri kök kanallarının apikal kısmı korunabilmektedir. Fakat 

kalın eğeler daha sert olmaktadır ve apikal bölgede kurvatürün dıĢında daha fazla 

dentin kaldırabilmektedir. Bu olay ise apikal transportasyona yol açmaktadır (Peters 

ve ark 2003a, Javaheri ve Javaheri 2007). Döner eğe sistem üreticileri; kesmeyen 

yapıda uçlar, daha esnek yapıda metaller geliĢtirmelerine rağmen aynı problemler 

devam etmektedir. 
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Apikal transportasyonun sebep olduğu iki önemli problem vardır. Bunlardan 

birincisi kurvatürün iç tarafında hiç dokunulmamıĢ debris dolu alan kalmaktadır. 

Ġkinci problem ise apikal kısımda basamak oluĢabilmektedir ve bunu takiben de 

perforasyonlar meydana gelebilmektedir. (Javaheri ve Javaheri 2007, Loizides ve ark 

2007) 

Döner aletler ile kullanılan eğe sistemlerinde meydana gelen beklenmeyen 

kırılmalar hala büyük bir sorun teĢkil etmektedir. El aletleri; genellikle distorsiyon 

gibi belirtiler gösterdiği için kırılabileceklerini önceden tahmin edebiliriz. Döner Ni-

Ti eğeler ise kırılmadan önce genellikle herhangi bir makroskobik bulgu 

vermemektedir.  

Ni-Ti aletlerin doğasında olan bu sorunların üstesinden gelebilmek amacı ile 

Self Adjusting File (SAF) (Re-Dent-Nova, Ra’nana, Ġsrail)  adlı eğe sistemi 

geliĢtirilmiĢtir. SAF; kök kanallarının Ģeklini alarak kanallarda üç boyutlu olarak 

temizleme ve geniĢletme yapabilen tek bir eğeden oluĢan bir sistemdir. Eğenin iç 

kısmı 120 µm inceliğinde nikel-titanyum bir örgü ile desteklenmiĢ 1,5 ya da 2 mm 

çapında, elastik bir nikel-titanyum kafesten oluĢur (Metzger ve ark 2010b).  

 

Resim 1.4. A: SAF eğesi A: Sap kısmı B: Ġrrigasyon hortumunun 

bağlandığı kanca B: Sağda  # 20 K eğe, solda ise aynı kanala gönderilen SAF C: 

Eğenin Alt premolar diĢe sağda mezio-distal, solda ise bukko-lingual olarak üç 

boyutlu olarak uyumu D: Eğenin aĢındırıcı yüzeyi (25 X büyütmede) (Metzger ve 

ark 2010b) 
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SAF eğe sistemi Vatea adı verilen irrigasyon sistemi ile birlikte 

kullanılmaktadır. Vatea sistemi; endodontik anguldurvaya bağlı tek kullanımlık 

silikon tüp ve solüsyon için rezervuar gören 400 ml kapasiteli sıvı dağıtım 

haznesinden oluĢmaktadır. Vatea sistemi; Ģarj edilebilir bir batarya ile çalıĢan 

elektronik kumandalı bir cihazdır. AkıĢ hızı; kontrol paneli aracılığı ile belirlenir ve 

irrigasyon bir ayak pedalı aracılığı ile gönderilir. Hastanın çapraz kontaminasyonunu 

önlemek amacı ile pozitif yer değiĢtiren peristaltik pompa vardır. Kontrol panelinde 

bulunan -/+ düğmeleri vasıtası ile akıĢ hızı 1-10 ml/dk. olarak ayarlanabilir.  

  

Resim 1.5. Vatea sistemi (Redent Nova)  

SAF eğe sisteminin kanal içerisine uyum sağlayabilmesi amacı ile 

kanalların önceden apikal kısımda # 20 K el eğesi ile geniĢletilerek hazırlanması 

gerekmektedir (Hof ve ark 2010).  

Sistem dikey olarak dakikada 5000 kez 0,4 mm’lik hafif bir vibrasyon yapar 

ve kök kanalında kademeli olarak geniĢleme elde edilir. Eğe sisteminin içi boĢ 

olması sebebi ile eğeleme yapılırken kök kanalının sürekli olarak yıkanmasına 

olanak sağlar. Elastik olması kendi kesiti boyunca sıkıĢtırılabilmesine olanak sağlar. 

Bu özellikleri sayesinde bu eğe sistemi kök kanallarını tüm ekseni boyunca hafif ve 

sürekli bir basınç uygulayarak kanalların orijinal kesitine uygun bir geniĢletme sağlar 

(Metzger ve ark 2010b).   

SAF eğe sistemi; son derece esnek ve bükülebilirdir. Diğer Ni-Ti eğelerdeki 

gibi bir kor yapısına sahip değildir. Herhangi bir zorlanma ile karĢılaĢtığı zaman 

meydana gelen kuvvet içerisinde bulunan sarmal yapıya dağıtılır. SAF sistemi 

Amerikan DiĢ Hekimleri Birliğinin (ADA) döngüsel yorgunluk testine tabi 

tutulduğunda; 5 mm eğilme ile herhangi bir kırılma geliĢmeksizin 900 rpm’de 150 

saat döndüğü görülmüĢtür, bununla birlikte bazı eğeler ilk saat içerisinde hatta ilk 
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dakikalarda kırılabilmektedir. SAF sistemi çekilmiĢ insan diĢleri üzerinde 

kullanıldığında ise 27 dk. boyunca herhangi bir yapısal kırılma meydana 

gelmemiĢtir. Sistemin her kanalda 4 dk. kullanılacağı düĢünüldüğünde 6 kullanımdan 

daha fazla etkin bir Ģekilde kullanılabileceği anlaĢılmaktadır (Hof ve ark 2010).   

Bu eğe sisteminin diğer bir avantajı da irrigasyon iĢleminin etkinliğini 

artırmasıdır. Kök kanal tedavisi esnasında dezenfeksiyon amacı ile kullanılan NaOCl 

bakterilere ve doku artıklarına maruz kaldığında kısa süre içerisinde etkisini 

kaybetmeye baĢlamaktadır (Haapasalo ve Qian 2008). Kök kanallarının küçük olan 

hacmi göz önüne alındığında kanallar içerisindeki az miktarda solüsyonun etkisinin 

ne kadar çabuk azalacağı tahmin edilebilir. Bu sebeple irrigasyonun etkili olabilmesi 

için solüsyonun sık sık değiĢtirilmesi zorunludur (Metzger ve ark 2010b). SAF 

sistemi de eğeleme esnasında sürekli irrigasyon yaptığı için kanal içerisinde taze 

solüsyon bulunmasına olanak sağlar. Eğenin vibrasyona uğraması ile irrigasyonun 

etkinliği artar ve debris uzaklaĢtırılması iĢlemi kolaylaĢmaktadır (Metzger ve ark 

2010a). 

c. Sonik irrigasyon sistemleri 

Endodontide sonik sistemlerin ilk olarak kullanılması Tronstad ve ark 

(1985) tarafından olmuĢtur. Sonik sistemler ultrasonik sistemlerden daha düĢük 

frekansta çalıĢırlar (1-6 kHz) ve daha düĢük shear stresi oluĢtururlar (Ahmad ve ark 

1987). Sonik enerji daha yüksek seviyede ileri geri genlik hareketi oluĢturmaktadır.  

Sonik aygıtların titreĢim biçimleri ultrasonik aletler ile karĢılaĢtırıldığında 

farklılıklar göstermektedir. Sonik eğelerin hareketi kısıtlandığında yan salınım 

kaybolur ve uzunlamasına salınım geliĢir. Vibrasyonun bu Ģekilde geliĢmesi sonucu 

yer değiĢtirme genliği ve direnç kısmi olarak etkilenir. Bunun sonucunda bu 

sistemlerin debris uzaklaĢtırılması iĢleminde etkinliği ultrasonik sistemlere göre 

kısmi olarak daha az olur (Walmsley ve ark 1989). 

Yapılan çalıĢmalarda sonik sistemlerden daha güçlü olan ultrasonik 

sistemlerin daha çok debris uzaklaĢtırdığı gösterilmiĢtir (Stamos ve ark 1987, Sabins 

ve ark 2003). Ultrasonik sistemlerin daha yüksek frekansa sahip olması ve bu 

sistemler ile çalıĢırken meydana gelen buharın etkinliği debris uzaklaĢtırma 
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iĢleminde sonik sistemlerden neden daha etkili olduğunu açıklamaktadır (Gu ve ark 

2009).  

Sonik irrigasyon sistemlerinden bir tanesi olan EndoActivator (Dentslpy, 

Tulsa, OK, ABD) sistemi; portatif bir mikromotor ve farklı boyutlarda polimer 

uçlardan meydana gelen bir sistemdir. Polimer yapıda olan uçlar sağlam ve esnek 

olması sebebi ile kolaylıkla kırılmaz. Bu uçlar aynı zamanda yumuĢak bir yapıya 

sahip olduğu için dentini kesmezler (Gu ve ark 2009). 

 

Resim 1.6. EndoActivator irrigasyon sistemi (Dentsply, Tulsa, OK, ABD) 

Dakikada 2000, 6000 ve 10000 devirde hız seçenekleri vardır.  Smear 

tabakasını ve biyofilmi uzaklaĢtırabilmek için dakikada 10000 devir (cpm) ile 

çalıĢması gerekmektedir. Apikal kısımdan 2 mm geride gevĢek bir biçimde duran bir  

uç seçilmelidir.   

EndoActivator kullanımı esnasında sıvı ile dolu olan pulpa odasının 

tabanında göz ile görülebilen bir debris buharı oluĢturur. Vibrasyon hareketi yapan 

uç dikey vuruĢlarla kombine ileri geri hareket ederek güçlü bir hidrodinamik olay 

meydana getirir (Ruddle 2002).  

EndoActivator uçlarının radyolüsent olması bir dezavantaj teĢkil edebilir. 

Uçlar kolaylıkla kırılmamakla birlikte kanal içerisinde kırıldığı zaman radyografik 

olarak tespit edilemeyebilir. Bu sorunu aĢmak amacı ile uçların radyo opaklaĢtırıcı 

ile desteklenmesi gerekmektedir (Gu ve ark 2009). 

Caron ve ark (2007) EndoActivator sisteminin dentini lateral kanallarda 

etkili bir Ģekilde temizleyebildiğini, smear tabakasını uzaklaĢtırabildiğini ve molar 

diĢlerin eğri kanallarında simüle biyofilmi uzaklaĢtırabildiğini bildirmiĢlerdir. Caron 

ve ark (2010) yaptıkları diğer bir çalıĢmada ise debris ve smear tabakasını 

uzaklaĢtırma iĢleminde hiç aktivasyon yapılmayan gruplara göre el ile dinamik 
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aktivasyon yapılan ve sonik aygıtlar kullanılarak yapılan aktivasyon iĢleminin daha 

baĢarılı olduğunu belirtmiĢlerdir. 

Paragliola ve ark (2010) ise farklı irrigasyon aktivasyon sistemlerinin 

etkinliğini değerlendirdikleri çalıĢmalarında; ultrasonik sistemlerin sonik 

sistemlerden daha etkili olduklarını, sonik sistemlerin de güta perkanın aktivasyonu 

ve hiç aktivasyon yapılmayan gruplardan daha baĢarılı olduklarını belirtmiĢlerdir.  

d. Ultrasonik cihazlar ile uygulanılan irrigasyon 

Ultrasonik aletler endodontik amaçlı olarak ilk defa 1957’de Richard 

tarafından kullanılmıĢtır. Martin ve ark (1980) tarafından ise endodontik kullanıma 

uygun Ģekilde dizayn edilmiĢtir. Sonik enerji ile karĢılaĢtırıldığında bu sistem daha 

yüksek frekansta (25-30 kHz) çalıĢır fakat daha düĢük genlik oluĢturur. Sistemin 

çalıĢması esmasında insan kulağı ile duyulamayacak limitlerde ses oluĢur. 

ÇalıĢmaları esnasında eğeler uzunlukları boyunca enine titreĢimler yapar (Walmsley 

1987, Walmsley ve Williams 1989).  

         

Resim 1.7. Satalec P5 Newtron XS (Acteon group, Merignac, Fransa)  

ultrasonik sistemi ve #15 ultrasonik eğe 

Ġki çeĢit ultrasonik irrigasyon yöntemi vardır. 

1. Ultrasonik eğeleme ve irrigasyon iĢleminin kombinasyonu ile uygulanan 

ultrasonik irrigasyon yöntemi (UI) 

2. Eğeleme yapılmadan uygulanılan pasif ultrasonik irrigasyon (PUI) yöntemi 

UI esnasında eğe dentin duvarları ile temas haline gelmektedir. Yapılan 

çalıĢmalarda UI’nun kök kanal sisteminden smear tabakasını ve pulpa dokusunu 

uzaklaĢtırmada PUI’dan daha baĢarısız olduğu bulunmuĢtur (Weller ve ark 1980, 

Ahmad 1989). Bu olay akustik akımın ve kavitasyonun azalması ile açıklanabilir 
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(Ahmad 1989). Kök kanal anatomisinin karmaĢık yapıda olmasından dolayı eğe kök 

kanal duvarları ile hiçbir zaman tam olarak temas edememektedir. Böylece UI etkili 

bir temizlik olmadan kök kanal duvarlarının kontrolsüz kesimine sebep olabilir (van 

der Sluis ve ark 2007).  

PUI terimi ilk olarak Weller ve ark (1980) tarafından tanımlanmıĢtır. Bu 

terim aslında olayı tam olarak tanımlamamaktadır. Bu terim kullanıldığında ilk 

olarak ultrasonik olarak aktive edilen eğelerin kesme iĢlemini gerçekleĢtirmemesi 

manasında kullanılmıĢtır (Jensen ve ark 1999). 

PUI iĢlemi titreĢim hareketi yapan bir eğe ile kök kanalı içerisinde bulunan 

sıvıya akustik enerji iletimine dayanmaktadır. Enerji ultrasonik dalgalar yolu ile 

iletilir ve bu enerji solüsyonda akustik bir akım ile basınçlı buhar oluĢumuna neden 

olur. Ultrasonik eğelerin çalıĢma esnasında etkili olabilmesi için kanal duvarlarına 

temas etmeden serbestçe hareket etmesi gerekir (Ahmad ve ark 1987, Lumley ve ark 

1991).  

Kök kanalları master apikal eğeye kadar geniĢletildikten sonra ince bir eğe 

(örneğin 15 numara) veya düzgün bir tel kök kanalını mümkün olduğunca 

ortalayarak apikal kısıma gelecek Ģekilde yerleĢtirilir. Kök kanalları solüsyon ile 

doldurulur ve ultrasonik salınım yapan eğe solüsyonu aktive eder. Böylelikle 

solüsyonların temizleme etkinliği daha güçlü olur (Krell ve Johnson 1988).  

Kesmeyen uç yöntemi kullanılarak kök kanal içerisinde meydana 

gelebilecek iatrojenik hatalar minumuma düĢecektir. 15 veya 20 numaradan daha 

geniĢ bir eğe sadece geniĢ bir kök kanalından serbestçe salınım yapabilir. 25 

numaralı bir eğe 15 ve 20 numaralı eğelere göre daha düĢük akustik akım üretir 

(Ahmad ve ark 1987).  

PUI kullanılması ve etkileri 

Yapılan çalıĢmalarda PUI kullanılması sonucunda klasik Ģırınga 

irrigasyonuna göre bakterilerin sayısının azaltılmasında daha iyi sonuçlar elde 

edildiği gösterilmiĢtir (Sjogren ve Sundqvist 1987, Huque ve ark 1998, Spoleti ve ark 

2003, Weber ve ark 2003).  
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PUI kullanımının bakteri sayısında azalmaya sebep olması iki faktöre 

bağlanabilir. 

1. Yüksek güçlü ultrasonik enerji ile meydana gelen akustik dalgalanma 

bakterilerin biyofilm oluĢturmasını engellemektedir. Böylelikle NaOCl planktonik 

formda bulunan bakterilere daha kolay etki edebilmektedir (Joyce ve ark 2003). 

2. Meydana gelen buhar kabarcıkları bakterilerin hücre membranını 

zayıflatarak NaOCl’in bakterilere karĢı daha etkili olmasını sağlamaktadır (Gu ve ark 

2009). 

PUI’nın antibakteriyal etkisi ile ilgili çalıĢmalar genellikle planktonik 

bakterilerin uzaklaĢtırılması üzerine yoğunlaĢmıĢtır. Ultrasonik irrigasyon esnasında 

oluĢan buhar kabarcıklarının kök kanallarındaki biyofilm tabakasını parçalamasına 

ve uzaklaĢtırmasına rağmen, PUI’nın biyofilm tabakası üzerindeki etkisinin fiziksel 

mekanizması bilinmemektedir (Ohl ve ark 2006). 

Cameron (1983, 1987) PUI’nun %3’lük NaOCl ile smear tabakasının 

tamamını uzaklaĢtırabildiğini göstermiĢtir. Daha sonraki çalıĢmalarda bu sonuç farklı 

araĢtırmacılar tarafından farklı konsantrasyonlardaki NaOCl için de desteklenmiĢtir 

(Alaçam 1987, Huque ve ark 1998). Guerisoli ve ark (2002) EDTAC ve NaOCl’in 15 

numara bir eğe ile ultrasonik aktivasyonu yapılarak smear tabakasının koronal, orta 

ve servikal üçlüden etkin bir Ģekilde uzaklaĢtırılabileceğini göstermiĢtir.  

Bazı çalıĢmalarda ise PUI ile EDTA veya EDTA-NaOCl kombinasyonu 

kullanılması sonucu; kök kanalının apikal kısmından smear tabakasının tam olarak 

uzaklaĢtırılamadığı bildirilmiĢtir (Ciucchi ve ark 1989, Abbott ve ark 1991, Cameron 

1995b).   

PUI yöntemi iki farklı Ģekilde uygulanabilir (Cameron 1988). 

1. Enjektör yardımı ile uygulanan aralıklı ultrasonik irrigasyon 

2. Ultrasonik aletler ile devamlı ultrasonik irrigasyon  

Aralıklı ultrasonik irrigasyon tekniği 

Bu teknikte irrigasyon solüsyonu kanal içerisine bir enjektör yardımı ile 

verilir. Yapılan her aktivasyondan sonra kanallar yeniden solüsyon ile doldurulur. 

Enjektörün penetrasyon derinliği ve gönderilen solüsyonun miktarı kontrol 
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edilebildiği için bu teknik kullanıldığında apikal kısımdan solüsyonun taĢması 

kontrol edilebilir. Bu olay devamlı irrigasyon tekniğinde kontrol edilemez (Gu ve ark 

2009).  

Devamlı ultrasonik irrigasyon tekniği 

Bu teknikte ultrasonik aygıt kullanılırken sürekli bir Ģekilde irrigasyon 

devam eder ve kanal içerisindeki solüsyon yenilenmiĢ olur. Yapılan bir çalıĢmada; 

irrigasyon süresi 3 dk. olarak ayarlandığında her iki yöntemin ex-vivo modeller 

üzerinde dentin debrisi uzaklaĢtırmada aynı derecede etkili olduğu gösterilmiĢtir (van 

der Sluis ve ark 2006). 

e. Basıncı değiĢtiren sistemler 

Geleneksel Ģırınga iğnesi ile yapılan irrigasyon iĢleminde debrislerin ve 

smear tabakasının uzaklaĢtırılabilmesi için irrigasyon solüsyonlarının kanal duvarları 

ile doğrudan temas etmesi arzulanır. Ġğnenin ucu apikal kısımdan uzakta 

yerleĢtirildiği zaman apikal kısımdaki hava basıncından dolayı solüsyonun apikal 

kısıma ulaĢması zor olacaktır (Senia ve ark 1971). Bununla birlikte iğne ucu apikal 

foramene çok yaklaĢtırıldığı zaman kök ucundan irrigasyon solüsyonunun taĢma riski 

artacaktır. Ġrrigasyon solüsyonunun apeksten taĢması sonucunda periapikal dokularda 

ciddi zararlar meydana gelebilmektedir (Hulsmann ve Hahn 2000). Ġrrigasyon iĢlemi 

ile birlikte aspirasyon yaparak basıncı değiĢtiren cihazlar bu sorun için makul bir 

çözüm sağlamaktadırlar (Gu ve ark 2009). 

Kapalı uçlu mikrokanallar içerisinde sıvıların ilerlemesi esnasında hava 

kısılması iyi bilinen fiziksel bir olgudur. Kapalı uçlu kanallar içerisindeki sıvıların 

penetrasyon yeteneği; sıvıların temas açısı, kanalların derinliği ve geniĢliğine 

bağlıdır (Dovgyallo ve ark 1989, Migun ve ark 2002).  

Her koĢulda yeterli zaman (saatler ya da günler) geçtikten sonra bu kapalı 

olarak sonlanan mikrokanallar su ile kaplanacaktır. Kök kanallarının yıkanması 

esnasında meydana gelen bu hava kısılması olayı sonucu solüsyonların apikal kısma 

tamamı ile ulaĢması için gerekli olan zamanın uzun olması tedaviyi klinik olarak 

etkileyecektir (Pesse ve ark 2005).  
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Endodontik olarak irrigasyon iĢlemi sadece dakikalar sürdüğü için apikal 

kısımda meydana gelen hava kısılması olayı solüsyonun bu kısımlar ile temas 

etmesini önleyecektir ve yeterli dezenfeksiyon gerçekleĢmeyecektir (Gu ve ark 

2009).  

Senia ve ark (1971) tarafından yapılan bir çalıĢmada; apeksi 30 numaralı 

eğeye kadar geniĢletilmiĢ diĢlerde NaOCl’in apeksten 3 mm’den daha yakına 

ulaĢamadığı gösterilmiĢtir. 

Ġrrigasyon iĢlemi sırasında NaOCl’in kök kanalının organik kısmı ile 

reaksiyona girmesi ve kök kanalının apikal kısmında hızlı bir Ģekilde mikro gaz 

kabarcıkları oluĢturması sonucu hava kısılması denen olay meydana gelmektedir. Bu 

olay sebebiyle irrigasyon solüsyonunun apikal bölgeye ulaĢması klinik olarak yeterli 

olmayacak kadar uzun bir sürede gerçekleĢmektedir. Daha önemlisi sonik ve 

ultrasonik sistemler de apikal kısımda olan bu olay sonucunda etkinliklerini 

gösterememektedir. Bu sistemler akustik mikro akımlar ve hava kabarcıkları ile 

yalnızca sıvı fazda iĢlev görebilmektedir. Bu yüzden sonik ya da ultrasonik uç aktive 

edildiğinde, koronal kısımdaki solüsyondan çıkıp apikal kısımdaki hava kısılması 

olan bölgeye girecektir ve bu bölgelerdeki akustik akım ve hava kabarcığı oluĢması 

fiziksel olarak imkansız hale gelecektir (Schoeffel 2008).   

 Kök kanalları geniĢletildikten sonra kullanılan eğe sistemleri ile uyumlu 

olan güta perkaların el ile aktive edilmesi hava kısılması olayının basit bir çözümü 

olabilir (Huang ve ark 2008, McGill ve ark 2008).  Bu yöntem ile daha önceden 

oluĢan hava boĢluğu kök kanal dolgu materyali ile kapatılır ve irrigasyon solüsyonu 

çalıĢma boyuna ulaĢır.  

Tay ve ark (2010) açık ve kapalı apekse sahip diĢlerde hava kısılması 

olayının debris ve smear tabakasının uzaklaĢtırılmasına etkisini karĢılaĢtırdıkları 

çalıĢmalarında; iki durumda da smear tabakasının uzaklaĢtırılması yönünden 

herhangi bir fark görülmediği, debris uzaklaĢtırma bakımından kapalı apekse sahip 

diĢlerin daha baĢarısız oldukları bildirilmiĢtir.  
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EndoVac sistemi 

EndoVac (Discus Dental, Culver City, CA, ABD) negatif basınçlı bir 

sistemdir ve irrigasyon solüsyonunun apeksten taĢmasını önleyerek apikal darlıktaki 

debrisin uzaklaĢtırılması ve bu bölgenin etkin bir Ģekilde yıkanması amacı ile 

geliĢtirilmiĢtir (Nielsen ve Craig Baumgartner 2007) .  

EndoVac sisteminde bir makro ya da mikrokanül, ince bir boru ile 

irrigasyon Ģırıngasına ve kuvvetli çekim yapabilen dental unit aspirasyon cihazına 

bağlanmaktadır (Schoeffel 2008). Yüksek basınçlı aspirasyon sistemi ile apikalde 

negatif basınç oluĢur ve bol miktarda irrigasyon solüsyonu ile yıkama yapılmasına 

olanak sağlar (Nielsen ve Craig Baumgartner 2007).  

 Plastik olan makrokanülün uç kısmı #55 boyutundadır ve .02 taper’a 

sahiptir. Kalın tutulacak kısmı titanyumdur. Makrokanül tedavinin baĢlangıç fazında 

kök kanalının koronal kısmının yıkanmasından sorumludur. Paslanmaz çelik 

yapıdaki mikrokanül #32 boyutundadır ve apikalde #35 ya da daha fazla geniĢletme 

yapıldığında kullanılabilir. Mikrokanülün uç yan 0,7 mm’lik kısmında 12 adet mikro 

delik bulunur ve bu delikler apikaldeki 100 µm’den daha küçük boyutlardaki 

partiküllerin uzaklaĢtırılmasını sağlar. Mikrokanül irrigasyon esnasında hem 

solüsyon verir hem de negatif basınçla geri çeker. Böylece taĢkın irrigasyon önlenir  

(Gu ve ark 2009).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1.8. EndoVac irrigasyon sistemi (Discus Dental, Culver City, CA, 

ABD), A: Makrokanül, B: Mikrokanül, C: Master Delivery Tip, D: Mikrokanülun 

SEM görüntüsü (Haapasalo ve ark 2010).  

B A 

C D 
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Negatif basınçla beraber irrigasyon yapıldığı için apikalde sürekli taze 

solüsyon gönderilir. Yapılan bir çalıĢmada EndoVac ile yapılan irrigasyonun 

hacminin, iğne ile yapılan irrigasyonun hacminden daha fazla olduğu ve apikal 1 

mm’de EndoVac sisteminin debris uzaklaĢtırma iĢleminde klasik Ģırınga irrigasyon 

iĢlemine göre daha baĢarılı olduğu gösterilmiĢtir (Nielsen ve Craig Baumgartner 

2007). 

Pulpa odasının tavanı uzaklaĢtırıldıktan sonra Master Delivery Tip (MDT) 

denilen irrigasyon ucu kullanılır. Eğeleme esnasında döner alet kanal içerisinde 

kullanılırken koronal kısma doğru gelen debris MDT ile yapılan bol irrigasyon ile 

uzaklaĢtırılır. MDT kullanıldığında çalıĢma alanında tek bir Ģırınga ucu olacağından 

görüĢ açısı engellenmeyecek ve bol miktarda irrigasyon yapılabilecektir (Nielsen ve 

Craig Baumgartner 2007, Desai ve Himel 2009). 

Eğeleme iĢlemi tamamlandıktan sonra büyük boyuttaki artıkların 

uzaklaĢtırılması için makrokanül ve MDT beraber kullanılır. MDT ile gönderilen 

irrigasyon solüsyonu makrokanül vasıtası ile negatif basınçlı olarak emilir.  Apikal 

kısımda oluĢan hava kısılması olayının önüne geçebilmek amacıyla makrokanül 2 

mm’lik ileri geri hareketler ile kullanılır. Bu sistem ile irrigasyon solüsyonu apikale 

kadar götürülebildiği için solüsyonun periapikal kısıma taĢma riski olmaksızın 

apikaldeki hava kabarcıkları ile dolu olan alan solüsyonlar ile dezenfekte edilebilir.  

En son olarak ise mikrokanül NaOCl ve EDTA ile kombine olarak kullanılır (Nielsen 

ve Craig Baumgartner 2007, Hockett ve ark 2008). 

Bu in-vitro tez çalıĢmasının amacı kanallarda daha temiz yüzey elde etmek 

amacı ile geliĢtirilmiĢ olan farklı irrigasyon protokolleri ile eğeleme iĢlemi sırasında 

irrigasyon yapmamıza olanak sağlayan yeni geliĢtirilmiĢ bir eğe sisteminin kanalları 

temizleme etkinliğinin incelenmesidir. 
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2. GEREÇ-YÖNTEM 

Kanallarda daha temiz yüzey elde etmek amacı ile geliĢtirilmiĢ olan farklı 

irrigasyon aktivasyon protokolleri ile eğeleme iĢlemi sırasında irrigasyon yapmamıza 

olanak sağlayan yeni geliĢtirilmiĢ bir eğe sisteminin kanalları temizleme etkinliğinin 

incelenmesi amacıyla planlanan bu çalıĢmaya, Selçuk Üniversitesi DiĢ Hekimliği 

Fakültesi GiriĢimsel Olmayan Klinik AraĢtırmalar Değerlendirme Komisyonu 

tarafından 08.02.2011 tarihli ve 2011/02 sayılı toplantıdan etik kurulu raporu 

alınarak baĢlanmıĢtır. ÇalıĢmanın örnek hazırlama kısmı Selçuk Üniversitesi DiĢ 

Hekimliği Fakültesi AraĢtırma merkezi, SEM incelemeleri ise Selçuk Üniversitesi 

Ġleri Teknik ve AraĢtırma ve GeliĢtirme Merkezi Laboratuvarında 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

2.1. Örneklerin Seçimi ve Hazırlanması 

 ÇalıĢmada kullanılmak amacı ile ortodontik veya periodontal amaçlı çekilmiĢ 

96 adet tek köklü ve yuvarlak formda kanal yapısına sahip olan insan diĢleri seçildi. 

DiĢler koronal kısımları mine-sement birleĢim seviyesinden aĢağıda ve her bir kökün 

boyu 12±0.5 mm olacak Ģekilde su soğutması altında elmas separe (Superapid, 

Horico, Berlin, Almanya) ile kesildi. ÇalıĢmamızda mümkün olduğunca benzer kök 

kanal morfolojisine sahip diĢler seçildi. DiĢlerin kök kanal formları yuvarlak olanlar 

çalıĢmaya dahil edilirken, oval ve düz kanallara sahip olanlar, birden fazla kanala 

sahip olanlar, apeksi kalsifiye olan diĢler, apeksi  #20 K eğeden geniĢ olan diĢler, 

kök ucu 20
o
’den daha eğimli olan diĢler çalıĢmaya dahil edilmedi (Resim 2.1.). 

 

Resim 2.1. ÇalıĢmamızda kullanılan diĢlerin kanal kesitlerinin örnek bir 

görünümü 
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 DiĢlerin üzerindeki sert ve yumuĢak doku artıkları ekskavatör yardımı ile 

temizlendikten sonra diĢler çalıĢma yapılıncaya kadar distile suda bekletildi.   

 #15 K tipi eğe ile (Dentsply, Maillefer, Ballaigues, Ġsviçre) kanal boyunca 

kanal aletinin ucu apikal açıklıkta görülünceye kadar ilerlenip kanal aletinin boyu 

ölçüldü ve bu boydan 1 mm kısa olacak Ģekilde çalıĢma boyu belirlendi. 

ÇalıĢmamızda kullanılan diĢler her bir grubunda 12 adet olacak Ģekilde 8 

deney grubuna ayrıldı. Bir deney grubu hariç diğer gruplardaki diĢler; crown down 

yöntemi ile üreticilerin talimatları doğrultusunda elektrikli bir motor vasıtası ile (X 

Smart, Dentsply, Maillefer, Ballaigues, Ġsviçre)  ProTaper eğe sistemi (Dentsply, 

Maillefer, Ballagiues, Ġsviçre) kullanılarak geniĢletildi. Elektrikli motor 250 devir/dk. 

hız ile çalıĢtırıldı. Ġlk olarak köklerin koronal üçlüsü Sx eğesi ile geniĢletildi ve daha 

sonra S1 ve S2 eğeleri ile çalıĢma boyuna ulaĢıldı. Daha sonra sırası ile F1, F2, F3 ve 

F4 numaralı eğeler kullanılarak apikalde çalıĢma boyları #F4 olacak Ģekilde 

geniĢletme yapıldı. ĠĢlem boyunca her eğe arasında 2 ml %5’lik NaOCl (Wizard, 

Rehber Kimya San. Ve Tic. Ġstanbul,Türkiye) kullanıldı. Son yıkama öncesinde 

kanal içerisinde kalan artık NaOCl solüsyonu ise 2 ml distile su ile uzaklaĢtırıldı. 

 Klinik durumu yansıtabilmek amacıyla diĢlerin apeksleri mum (Cavex set up 

regular, Cavex, Haarlem, Hollanda) ile kapatıldı. Mumlama iĢlemi esnasında apikal 

kısımdan kanal içerisine mum kaçmasını önlemek amacı ile kanalların içerisine F4 

nolu güta perka (Dentsply, Maillefer, Ballagiues, Ġsviçre) yerleĢtirildi ve mumlar 

sertleĢtikten sonra güta perkalar uzaklaĢtırıldı. ProTaper eğesi kullanılmayan grupta 

apeksi mum ile kapatma iĢlemi; ilk geniĢletme el eğesi ile yapıldıktan sonra SAF eğe 

sistemi kullanılmadan önce uygulandı.  

ÇalıĢmamızda en son olarak smear tabakasını ve dentin debrislerini 

uzaklaĢtırmak için 10 ml % 17’lik EDTA (H.P, ImidentMed, Konya,Türkiye)  ve 10 

ml %5’lik NaOCl’nin aktivasyonu ile oluĢturulan son yıkama protokolleri gruplara 

göre aĢağıda sıralanmıĢtır.  

Grup 1. Klasik 27 gauege’luk irrigasyon Ģırıngası ile yapılan aktivasyon 

Grup 2. NaviTip FX adlı kanal fırçası kullanılarak yapılan aktivasyon 

Grup 3. Kanallara uyumlu güta perka konlar ile yapılan aktivasyon 

Grup 4. CanalBrush sistemi kullanılarak yapılan aktivasyon 
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Grup 5. EndoActivator adlı sonik sistem ile yapılan aktivasyon 

Grup 6. EndoVac adı verilen apikal negatif basınçlı sistem ile yapılan 

irrigasyon 

Grup 7. Pasif Ultrasonik irrigasyon (Devamlı irrigasyon) ile yapılan 

aktivasyon (Ultrasonik eğe) 

Grup 8. Döner Alet ile geniĢletme ile birlikte olan irrigasyon (Self Adjusting 

File- Vatea, Ġsrail) 

Grup 1: Klasik 27 gauege’luk irrigasyon Ģırıngası (Ayset, Adana, Türkiye) 

ile 10 ml EDTA 1 dk. süresince kanal içerisinde yukarı aĢağı hareketlerle aktive 

edilerek uygulandı. Bunu takiben aynı Ģekilde 10 ml NaOCl 1 dk. süresince 

uygulandı. Kanal içerisinde kalan NaOCl solüsyonunun uzaklaĢtırılması amacı ile 

kanallar 2 ml distile su ile yıkandı ve F4 numaralı güta perka ile uyumlu özel kağıt 

konlar (Dentsply, Maillefer, Ballagiues, Ġsviçre)  ile kurulandı ve kökün koronal 

kısmı geçici dolgu materyali (Cavit G, 3M Espe, Seefeld, Almanya) ile kapatıldı. 

Grup 2: NaviTip FX (Ultradent Products Inc, Ürdün, UT)  30 gauge’luk 

iğne ucu ile 10 ml EDTA 1 dk. süresince 45
o
 açı ile sağa-sola ve yukarı aĢağı 

hareketlerle kombine edilerek kanal duvarlarına fırçalama iĢlemi uygulandı. Daha 

sonra aynı iĢlem 1 dk. süresince 10 ml NaOCl ile uygulandı. Bundan sonraki 

iĢlemlere birinci gruptaki gibi devam edildi. 

Grup 3: Kanallar 10 ml EDTA ile yıkandıktan sonra ProTaper F4 numaralı 

güta perka (Dentslpy Maillefer, Ġsviçre) ile 1 dk. süresince dakikada 100 vurum 

olacak Ģekilde ileri geri hareket ettirilerek kanal içerisindeki solüsyon aktive edildi. 

Daha sonra kanallara 1 dk. süresince 10 ml NaOCl ile güta perkanın aktivasyon 

iĢlemi tekrar uygulandı. Bundan sonraki iĢlemlere birinci gruptaki gibi devam edildi. 

Grup 4: Kanallar 10 ml EDTA ile yıkandıktan sonra CanalBrush (Coltene 

Whaledent, Langenau, Almanya) ile 1 dk. süresinde 600 rpm hızda elektrikli bir 

motor vasıtası ile (X Smart, Dentsply, Maillefer, Ballaigues, Ġsviçre) çevresel 

hareketler yaptırılarak kanal boyunca fırçalama iĢlemi yapıldı. Daha sonra kanallar 

10 ml NaOCl ile yıkandı ve CanalBrush ile aynı Ģekil ve sürede fırçalama iĢlemi 

yapıldı. Bundan sonraki iĢlemlere birinci gruptaki gibi devam edildi. 
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Grup 5: Kanallar 10 ml EDTA ile yıkandıktan sonra EndoActivator 

(Dentsply, Tulsa, OK, ABD) adlı sistemin kırmızı (25/04) ucu ile kanal boyuna 2 

mm yaklaĢılana kadar 2-3 mm’lik dikey vuruĢlar yaptırılarak 10 kHz hızında 1 dk. 

süresince aktivasyon iĢlemi yapıldı. Daha sonra kanallar 10 ml NaOCl ile yıkandı ve 

aynı Ģekilde aktivasyon iĢlemi yapıldı. Bundan sonraki iĢlemlere birinci gruptaki gibi 

devam edildi. 

Grup 6: Kanallar 30 sn. süresince EndoVac (Discus Dental, Culver City, 

CA, ABD) adlı sistemin makrokanulü kullanılarak 2,5 ml NaOCl ile yıkandı. Daha 

sonra kanallar 30 sn. süresince aynı sistemin mikrokanülü kullanılarak 2,5 ml NaOCl 

ile yıkandı. Bunu takiben kanallar 1 dk. süresince mikrokanül kullanılarak 10 ml 

EDTA ile yıkandı. Son olarak 1 dk. süresince mikrokanül kullanılarak 5 ml NaOCl 

ile yıkama iĢlemi yapıldı. Bundan sonraki iĢlemlere birinci gruptaki gibi devam 

edildi. 

Grup 7: Satalec P5 Newtron XS adlı ultrasonik sisteme #15 ultrasonik eğe 

(Acteon group, Merignac, Fransa) takıldı, cihaz güç ayarı 6 olacak Ģekilde ve sistem 

dakikada 10 ml irrigasyon yapacak Ģekilde ayarlandı. Daha sonra irrigasyon haznesi 

EDTA ile doldurularak 1 dk. boyunca eğe aktive edilerek aynı zamanda irrigasyon 

iĢlemi uygulandı. Daha sonra aynı iĢlem NaOCl ile uygulandı. Bundan sonraki 

iĢlemlere birinci gruptaki gibi devam edildi. 

Grup 8:   SAF eğe sistemi yukarı-aĢağı vibrasyon hareketi yapabilecek 

Ģekilde X-Smart adlı sisteme RDT3 (Re-Dent-Nova, Ra’nana, Ġsrail) adlı baĢlığın 

monte edilmesi ile kullanıldı. Sistem Vatea (Re-Dent-Nova, Ra’nana, Ġsrail) adlı özel 

bir irrigasyon cihazına bağlandı ve eğeleme iĢlemi ile birlikte aynı anda yıkama 

iĢlemi gerçekleĢtirildi. Sistem dakikada 5000 hareket yapacak ve 0,4 mm geniĢlik 

oluĢturacak Ģekilde ayarlandı. Daha sonra SAF eğesi kanal içerisine yerleĢtirildi ve 

yukarı aĢağı vibrasyon hareketi yapacak Ģekilde kanal boyuna ilerlendi. Cihaz 

üreticilerin tavsiyesi doğrultusunda 4 ml/dk. irrigasyon yapacak Ģekilde ayarlandı. 

Eğeleme iĢlemi 4 dakika boyunca NaOCl salınımı ile birlikte yapıldı. Eğeleme iĢlemi 

bittikten sonra klasik 27 gauge irrigasyon iğnesi ile sırasıyla 10 ml EDTA ve 10 ml 

NaOCl uygulandı. Bundan sonraki iĢlemlere birinci gruptaki gibi devam edildi. 
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2.2. Örnek Kesitlerinin Hazırlanması 

DiĢ kökünün bukkal ve lingual yüzeylerine diĢin uzun ekseni boyunca kök 

kanallarının iç kısmına dokunulmadan anguldruvaya bağlı elmas separe ile su 

soğutması altında paralel oluklar açıldı. Daha sonra bu oluklara yerleĢtirilen siman 

spatülü yardımı ile diĢler iki parçaya ayrıldı (Resim 2.2). 

   

Resim 2.2. DiĢlerin ikiye ayrıldıktan sonraki görüntüsü 

Örnekler ikiye ayrıldıktan sonra stereo mikroskop (SZ40 Olympus, Tokyo, 

Japonya) ile incelenerek hangi parçada kanallar daha iyi gözlemlenebiliyor ise o 

parça SEM incelemesi için ayrıldı. 

 

Resim 2.3. Örneklerin seçimi için kullanılan stereo mikroskop 
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a.  b.  

Resim 2.4. Örneklerin stereo mikroskop görüntüleri (a:8x, b:40x) 

SEM incelemesi öncesi örnekler 24 saat boyunca etüv (Nüve Incubator EN 

120, Ankara, Türkiye) içerisinde 50 
0
C de kurumaya bırakıldı.  

2.3. SEM Ġncelemesi 

Örnekler Selçuk Üniversitesi Ġleri Teknoloji AraĢtırma ve GeliĢtirme 

Merkezinde mevcut olan kaplama cihazı (Cressington sputter coater 108auto, 

Cressington MTM-20, Elektronen-Optik-Service, Dortmund, Almanya) ile 90 

Angström (Å)  kalınlığında altın-palladyum ile kaplandı.  

 

Resim 2.5. SEM örnekleri için kaplama cihazı  
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Resim 2.6. Altın-palladyum ile kaplanan örneklerin görüntüsü 

Kaplama iĢlemi tamamlanan örnekler aynı merkezde mevcut olan SEM 

cihazı ile (Evo LS10, Carl Zeiss, Oberkochen, Almanya)  incelendi.  

 

Resim 2.7. Örneklerin incelendiği SEM cihazı  
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Her örnek için kanalların koronal, orta ve apikal üçlü bölgelerinde debris 

birikiminin incelenmesi için 200 x ve smear tabakasının varlığı açısından 1000 x 

büyütmede görüntü alındı. Debris ve smear tabakasının skorlanması için görüntüler 

Adobe Photoshop CS4 programı ile 100 kareye bölündü ve biriken debris ve mevcut 

smear tabakası alanları sayıldı. Sayım iĢlemi iki ayrı klinisyen tarafından yapıldı ve 

sonuçlar beĢ farklı skor kullanılarak gruplandı. 

2.3.1.Smear Tabakası Ġçin Skorlama 

Skor 1 : Smear tabakası yok ya da çok az miktarda (≤%5), dentin tübülleri 

tamamına yakını açık ( koronal ve orta üçlü bölgelerinde) veya skleroze kısımlar ile 

kaplı (apikal üçlü bölgesinde) 

Skor 2 : Az miktarda smear tabakası (%5<-≤%35), dentin tübüllerinin bir 

kısmı açık 

Skor 3 : Bir miktar smear tabakası (%35<-≤%65), dentin tübüllerinin az bir 

kısmı açık 

Skor 4 : Kök kanal duvarının çoğunu kapsayan smear tabakası (%65<-

≤%95), dentin tübülleri nadir olarak açık 

Skor 5 : Kök kanal duvarının tamamını ya da tamamına yakınını (%95-

≤%100) kapsayan smear tabakası, dentin tübülleri tıkalı 

2.3.2.Debris Birikimi Ġçin Skorlama 

Skor 1: Debris birikimi yok ya da kök kanal duvarının çok az bir kısmında 

(≤%5) birikmiĢ küçük debris tanecikleri  

Skor 2: Kök kanal duvarının az bir kısmında (%5<-≤%35) biriken debris 

toplulukları   

Skor 3: Kök kanal duvarının bir kısmında (%35<-≤%65)  birikmiĢ olan 

debris toplulukları 

Skor 4: Kök kanal duvarında çoğunlukla  (%65<-≤%95) birikmiĢ debris 

toplulukları   
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Skor 5: Kök kanal duvarının tamamı ya da tamamına yakın kısmından 

biriken debris toplulukları (%95<-≤%100) 

2.4. Ġstatiksel Değerlendirme 

Bulguların istatistiksel analizi SPSS 20.0 (IBM) bilgisayar programı 

kullanılarak yapılmıĢtır. Her iki incelemecinin yaptığı skorlama arasında fark olup 

olmadığı Landis ve Koch (1977) tarafından sunulan Cohen kappa katsayısı 

kullanılarak belirlendi. Bölgelere göre gruplar arası farklılıkların ve grup içinde 

bölgeler arası farklılıkların değerlendirmesi amacı ile elde edilen veriler ordinal 

veriler olduğu için sonuçların istatistiksel analizi Kruskal Wallis (p<0.05) testi ile 

yapıldı ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunması halinde Bonferroni 

düzeltmeli (α=0,05/karĢılaĢtırma sayısı) Mann Whitney U testi yapıldı.  
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3. BULGULAR 

Bu çalıĢmada sekiz farklı irrigasyon aktivasyon yönteminin kök kanallarını 

temizleme etkinliğinin araĢtırılması amacı ile koronal, orta ve apikal kısımda biriken 

debris ve smear tabakası SEM cihazı ile incelenmiĢtir.  

3.1. SEM Görüntüleri 

3.1.1. Grup 1 (Klasik irrigasyon Ģırıngası): Son yıkama iĢleminin klasik irrigasyon 

Ģırıngası ile yapıldığı bu gruptaki örneklerin koronal ve orta üçlüsünde tamamıyla 

uzaklaĢtırılamayan smear tabakası ile birlikte dentin tübüllerinin kısmen açık olduğu 

görülmüĢtür (Resim 3.1, 3.2). Apikal üçlü bölgesinde ise koronal ve orta üçlü 

bölgelerine oranla smear tabakasının daha fazla mevcut olduğu ve dentin tübüllerinin 

daha az oranda açık olduğu görülmüĢtür (Resim 3.3). 

 

Resim 3.1. Klasik irrigasyon Ģırıngası ile yapılan son yıkama sonrası kök 

kanalının koronal üçlü bölgesinde tamamen uzaklaĢtırılamayan smear tabakası ile 

birlikte kısmen açık dentin tübüllerinin görünümü (skor 2), (x 1000 büyütme)  



36 

 

 

Resim 3.2. Klasik irrigasyon Ģırıngası ile yapılan son yıkama sonrası kök 

kanalının orta üçlü bölgesinde tamamen uzaklaĢtırılamayan smear tabakası ile 

birlikte kısmen açık dentin tübüllerinin görünümü (skor 3), (x 1000 büyütme) 

 

 

Resim 3.3. Klasik irrigasyon Ģırıngası ile yapılan son yıkama sonrası kök 

kanalının apikal üçlü bölgesinde yaygın smear tabakası ile birlikte az oranda açık 

olan dentin tübüllerinin görünümü (skor 4), (x 1000 büyütme) 

Bu grup debris birikimi açısından incelendiğinde ise bazı örneklerde 

debrislerin tamamı ile uzaklaĢtırıldığı, fakat örneklerin çoğunda bütün bölgelerde bir 

miktar artık debris kaldığı görülmüĢtür (Resim 3.4, 3.5, 3.6).  
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Resim 3.4. Klasik irrigasyon Ģırıngası ile yapılan son yıkama sonrası artık 

debrislerin uzaklaĢtırıldığı kök kanalının koronal üçlü bölgesinin görünümü (skor 1), 

(x 200 büyütme) 

 

Resim 3.5. Klasik irrigasyon Ģırıngası ile yapılan son yıkama sonrası artık 

debrislerin uzaklaĢtırıldığı kök kanalının orta üçlü bölgesinin görünümü (skor 1), (x 

200 büyütme) 
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Resim 3.6. Klasik irrigasyon Ģırıngası ile yapılan son yıkama sonrası kök 

kanalının apikal üçlü bölgesinde kalan artık debrislerin görünümü (skor 2), (x 200 

büyütme) 

3.1.2. Grup 2 (NaviTip FX): NaviTip FX adlı fırça kullanılarak yapılan aktivasyon 

sonrasında kök kanalının koronal üçlü bölgesinde smear tabakasını tamamı ile 

uzaklaĢtırılamadığı, dentin tübüllerinin ise çoğunlukla açık olduğu görülmüĢtür 

(Resim 3.7). Orta ve apikal üçlü bölgelerde ise smear tabakasının daha yaygın 

olduğu ve dentin tübüllerinin bir kısmının açık olduğu görülmüĢtür (Resim 3.8, 3.9).  

             

Resim 3.7. NaviTip FX adlı fırça ile yapılan aktivasyon sonucu kök 

kanalının koronal üçlü bölgesinde tamamen uzaklaĢtırılamayan smear tabakası ile 

birlikte kısmen açık dentin tübüllerinin görünümü (skor 2), (x 1000 büyütme) 
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Resim 3.8. NaviTip FX adlı fırça ile yapılan aktivasyon sonucu kök 

kanalının orta üçlü bölgesinde uzaklaĢtırılamayan smear tabakası ile birlikte az 

miktarda açık dentin tübüllerinin görünümü (skor 3), (x 1000 büyütme) 

 

Resim 3.9. NaviTip FX adlı fırça ile yapılan aktivasyon sonucu kök 

kanalının apikal üçlü bölgesinde uzaklaĢtırılamayan smear tabakası ile birlikte az 

miktarda açık dentin tübüllerinin görünümü (skor 4), (x 1000 büyütme) 
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Bu grup debris birikimi açısından incelendiğinde ise; koronal, orta ve apikal 

üçlü bölgölerde bazı örneklerde debrislerin tamamı ile uzaklaĢtırıldığı ancak 

örneklerin çoğunda bir miktar debris birikimi görülmüĢtür (Resim 3.10, 3.11, 3.12) 

 

Resim 3.10. NaviTip FX adlı fırça ile yapılan aktivasyon sonrası artık 

debrislerin uzaklaĢtırıldığı kök kanalının koronal  üçlü bölgesinin görünümü (skor 

1), (x 200 büyütme) 

               

Resim 3.11. NaviTip FX adlı fırça ile yapılan aktivasyon sonrası artık 

debrislerin tam olarak uzaklaĢtırılamadığı kök kanalının orta üçlü bölgesinin 

görünümü (skor 2), (x 200 büyütme) 
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Resim 3.12. NaviTip FX adlı fırça ile yapılan aktivasyon sonrası artık 

debrislerin tam olarak uzaklaĢtırılamadığı kök kanalının apikal üçlü bölgesinin 

görünümü (skor 2), (x 200 büyütme) 

3.1.3. Grup 3 (Güta perka): Kanallara uyumlu açılı özel güta perkaların aktive 

edildiği bu grupta koronal, orta ve apikal üçlü bölgelerde bir miktar smear tabakası 

mevcut olduğu ve dentin tübüllerinin kısmi olarak smear tabakası ile örtülü olduğu 

görülmüĢtür (Resim 3.13, 3.14, 3.15). 

 

Resim 3.13. Güta perka ile yapılan aktivasyon sonucu kök kanalının 

koronal üçlü bölgesinde tamamen uzaklaĢtırılamayan smear tabakası ile birlikte 

kısmen açık dentin tübüllerinin görünümü (skor 2), (x 1000 büyütme) 
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Resim 3.14. Güta perka ile yapılan aktivasyon sonucu kök kanalının orta 

üçlü bölgesinde mevcut smear tabakası ile birlikte kısmen açık dentin tübüllerinin 

görünümü (skor 3), (x 1000 büyütme) 

 

 

Resim 3.15. Güta perka ile yapılan aktivasyon sonucu kök kanalının apikal 

üçlü bölgesinde mevcut smear tabakası ile birlikte kısmen açık dentin tübüllerinin 

görünümü (skor 3), (x 1000 büyütme) 
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Bu grup debris birikimi açısından incelendiğinde ise koronal, orta ve apikal 

üçlü bölgelerde az miktarda debris birikimi görülmüĢtür (Resim 3.16, 3.17, 3.18).  

 

Resim 3.16. Güta perka ile yapılan aktivasyon sonrasında artık debrislerin 

tam olarak uzaklaĢtırılamadığı kök kanalının koronal üçlü bölgesinin görünümü 

(skor 2), (x 200 büyütme) 

 

 

Resim 3.17. Güta perka ile yapılan aktivasyon sonrasında artık debrislerin 

tam olarak uzaklaĢtırılamadığı kök kanalının orta üçlü bölgesinin görünümü (skor 2), 

(x 200 büyütme) 
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Resim 3.18. Güta perka ile yapılan aktivasyon sonrasında artık debrislerin 

tam olarak uzaklaĢtırılamadığı kök kanalının apikal üçlü bölgesinin görünümü (skor 

2), (x 200 büyütme) 

3.1.4. Grup 4 (CanalBrush): CanalBrush adlı döner fırça ile aktivasyon yapılan bu 

grupta koronal ve orta üçlü bölgelerde bir miktar smear tabakası mevcut olup dentin 

tübüllerinin kısmi olarak açık olduğu görülmüĢtür. Apikal üçlü bölgede ise koronal 

ve orta üçlüye oranla daha yoğun bir smear tabakası mevcut olup dentin tübüllerinin 

daha az oranda açık olduğu görülmüĢtür (Resim 3.19, 3.20, 3.21). 

 

Resim 3.19. CanalBrush ile yapılan aktivasyon sonucu kök kanalının 

koronal üçlü bölgesinde az miktarda smear tabakası ile birlikte çoğunlukla açık olan 

dentin tübüllerinin görünümü (skor 2), (x 1000 büyütme) 
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Resim 3.20. CanalBrush ile yapılan aktivasyon sonucu kök kanalının orta 

üçlü bölgesinde mevcut smear tabakası ile birlikte kısmen açık olan dentin 

tübüllerinin görünümü (skor 3), (x 1000 büyütme) 

 

 

Resim 3.21. CanalBrush ile yapılan aktivasyon sonucu kök kanalının apikal 

üçlü bölgesinde yoğun smear tabakası ile birlikte az miktarda açık olan dentin 

tübüllerinin görünümü (skor 4), (x 1000 büyütme) 
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Bu grup debris birikimi açısından incelendiğinde ise koronal, orta ve apikal 

üçlü bölgelerde az miktarda debris birikimi görülmüĢtür (Resim 3.22, 3.23, 3.24) 

 

Resim 3.22. CanalBrush ile yapılan aktivasyon sonrasında artık debrislerin 

uzaklaĢtırıldığı kök kanalının koronal üçlü bölgesinin görünümü (skor 1), (x 200 

büyütme) 

 

Resim 3.23. CanalBrush ile yapılan aktivasyon sonrasında artık debrislerin 

uzaklaĢtırıldığı kök kanalının orta üçlü bölgesinin görünümü (skor 1), (x 200 

büyütme) 
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Resim 3.24. CanalBrush ile yapılan aktivasyon sonrasında artık debrislerin 

uzaklaĢtırıldığı kök kanalının apikal üçlü bölgesinin görünümü (skor 1), (x 200 

büyütme) 

3.1.5. Grup 5 (EndoActivator): EndoActivator adlı sonik sistem ile aktivasyon 

yapılan bu grupta koronal ve orta üçlü bölgelerde smear tabakasının çoğunlukla 

uzaklaĢtırıldığı ve dentin tübüllerinin açık olduğu, apikal üçlü bölgede ise daha 

yoğun bir smear tabakası mevcut olup dentin tübüllerinin daha az oranda açık olduğu 

görülmüĢtür (Resim 3.25, 3.26, 3.27) 

 

Resim 3.25. EndoActivator ile yapılan aktivasyon sonucu kök kanalının 

koronal üçlü bölgesinde smear tabakasının mevcut olmadığı ve dentin tübüllerinin 

açık olduğu görünmektedir (skor 1), (x 1000 büyütme). 
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Resim 3.26. EndoActivator ile yapılan aktivasyon sonucu kök kanalının orta 

üçlü bölgesinde kısmi smear tabakası ile birlikte kısmen açık olan dentin tübüllerinin 

görünümü (skor 2), (x 1000 büyütme) 

 

 

Resim 3.27. EndoActivator ile yapılan aktivasyon sonucu kök kanalının 

apikal üçlü bölgesinde mevcut smear tabakası ile birlikte kısmen açık olan dentin 

tübüllerinin görünümü (skor 3), (x 1000 büyütme) 
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Bu grup debris birikimi açısından incelendiğinde ise koronal, orta ve apikal 

üçlü bölgelerde debrislerin çoğunlukla uzaklaĢtırıldığı görülmüĢtür (Resim 3.28, 

3.29, 3.30) 

 

Resim 3.28. EndoActivator ile yapılan aktivasyon sonrasında artık 

debrislerin uzaklaĢtırıldığı kök kanalının koronal üçlü bölgesinin görünümü (skor 1), 

(x 200 büyütme) 

 

Resim 3.29. EndoActivator ile yapılan aktivasyon sonrasında artık 

debrislerin uzaklaĢtırıldığı kök kanalının orta üçlü bölgesinin görünümü (skor 1), (x 

200 büyütme) 
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Resim 3.30. EndoActivator ile yapılan aktivasyon sonrasında bir miktar 

artık debris kalan kök kanalının apikal üçlü bölgesinin görünümü (skor 2), (x 200 

büyütme) 

3.1.6. Grup 6 (EndoVac): EndoVac adlı apikal negatif basınçlı sistem ile aktivasyon 

yapılan bu grupta koronal ve orta üçlü bölgelerde smear tabakasının çoğunlukla 

uzaklaĢtırıldığı ve dentin tübüllerinin açık olduğu, apikal üçlü bölgede ise smear 

tabakasının daha yoğun olduğu ve dentin tübüllerinin kısmi olarak açık olduğu 

görülmüĢtür (Resim 3.31, 3.32, 3.33). 

 

Resim 3.31. EndoVac ile yapılan aktivasyon sonucu kök kanalının koronal 

üçlü bölgesinde smear tabakasının mevcut olmadığı ve açık olan dentin tübüllerinin 

görünüm (skor 1), (x 1000 büyütme) 
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Resim 3.32. EndoVac ile yapılan aktivasyon sonucu kök kanalının orta üçlü 

bölgesinde smear tabakasının mevcut olmadığı ve açık olan dentin tübüllerinin 

görünümü (skor 1), (x 1000 büyütme) 

 

Resim 3.33. EndoVac ile yapılan aktivasyon sonucu kök kanalının apikal 

üçlü bölgesinde mevcut smear tabakası ile birlikte az miktarda açık olan dentin 

tübüllerinin görünümü (skor 4), (x 1000 büyütme) 
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Bu grup debris birikimi açısından incelendiğinde ise koronal, orta ve apikal 

üçlü bölgelerde debrislerin çoğunlukla uzaklaĢtırıldığı görülmüĢtür (Resim 3.34, 

3.35, 3.36). 

 

Resim 3.34. EndoVac ile yapılan aktivasyon sonrasında artık debrislerin 

uzaklaĢtırıldığı kök kanalının koronal üçlü bölgesinin görünümü (skor 1), (x 200 

büyütme) 

 

Resim 3.35. EndoVac ile yapılan aktivasyon sonrasında artık debrislerin 

uzaklaĢtırıldığı kök kanalının orta üçlü bölgesinin görünümü (skor 1), (x 200 

büyütme) 
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Resim 3.36. EndoVac ile yapılan aktivasyon sonrasında artık debrislerin 

uzaklaĢtırıldığı kök kanalının apikal üçlü bölgesinin görünümü (skor 1), (x 200 

büyütme) 

3.1.7. Grup 7 (Ultrasonik): Ultrasonik aygıtlar ile aktivasyon yapılan bu grupta 

koronal ve orta üçlü bölgelerde smear tabakasının çoğunlukla uzaklaĢtırıldığı, dentin 

tübüllerin çoğunlukla açık olduğu, apikal üçlü bölgede ise bir miktar smear tabakası 

olduğu ve dentin tübüllerinin kısmi olarak açık olduğu görülmüĢtür (Resim 3.37, 

3.38, 3.39). 

 

Resim 3.37. Ultrasonik cihaz ile yapılan aktivasyon sonucu kök kanalının 

koronal üçlü bölgesinde smear tabakasının mevcut olmadığı ve açık olan dentin 

tübüllerinin görünüm (skor 1), (x 1000 büyütme) 
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Resim 3.38. Ultrasonik cihaz ile yapılan aktivasyon sonucu kök kanalının 

orta üçlü bölgesinde az miktarda smear tabakasının mevcut olduğu ve kısmen açık 

olan dentin tübüllerinin görünüm (skor 2), (x 1000 büyütme) 

 

Resim 3.39. Ultrasonik cihaz ile yapılan aktivasyon sonucu kök kanalının 

apikal üçlü bölgesinde kısmi smear tabakası ile birlikte kısmen açık olan dentin 

tübüllerinin görünüm (skor 2), (x 1000 büyütme) 

Bu grup debris birikimi açısından incelendiğinde ise koronal, orta ve apikal 

üçlü bölgelerde debrislerin çoğunlukla uzaklaĢtırıldığı görülmüĢtür (Resim 3.40, 

3.41, 3.42). 
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Resim 3.40. Ultrasonik sistem ile yapılan aktivasyon sonrasında artık 

debrislerin uzaklaĢtırıldığı kök kanalının koronal üçlü bölgesinin görünümü (skor 1), 

(x 200 büyütme) 

 

 

Resim 3.41. Ultrasonik sistem ile yapılan aktivasyon sonrasında artık 

debrislerin uzaklaĢtırıldığı kök kanalının orta üçlü bölgesinin görünümü (skor 1), (x 

200 büyütme) 
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Resim 3.42. Ultrasonik sistem ile yapılan aktivasyon sonrasında artık 

debrislerin uzaklaĢtırıldığı kök kanalının apikal üçlü bölgesinin görünümü (skor 1), 

(x 200 büyütme) 

3.1.8. Grup 8 (SAF): SAF adlı eğe sistemi ile geniĢletme ve aynı zamanda 

aktivasyon yapılan bu grupta; koronal, orta ve apikal üçlü bölgelerde bir miktar 

smear tabakası mevcut olup dentin tübüllerinin kısmi olarak açık olduğu, bazı 

örneklerde ise dentin tübüllerinde erozyon geliĢtiği görülmüĢtür (Resim 3.43, 3.44, 

3.45). 

 

Resim 3.43. SAF adlı eğe sistemi ile eğeleme ile birlikte yapılan aktivasyon 

sonucu kök kanalının koronal üçlü bölgesinde az miktarda smear tabakasının mevcut 

olduğu ve kısmen açık olan dentin tübüllerinin görünüm (skor 2), (x 1000 büyütme) 
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Resim 3.44. SAF adlı eğe sistemi ile eğeleme ile birlikte yapılan aktivasyon 

sonucu kök kanalının orta üçlü bölgesinde az miktarda smear tabakasının mevcut 

olduğu ve kısmen açık olan dentin tübüllerinin görünüm (skor 2), (x 1000 büyütme) 

 

Resim 3.45. SAF adlı eğe sistemi ile eğeleme ile birlikte yapılan aktivasyon 

sonucu kök kanalının apikal üçlü bölgesinde mevcut smear tabakası ile birlikte 

kısmen açık ve geniĢlemiĢ olan dentin tübüllerinin görünümü (skor 3), (x 1000 

büyütme) 

Bu grup debris birikimi açısından incelendiğinde ise koronal, orta ve apikal 

üçlü bölgelerde debrislerin çoğunlukla uzaklaĢtırıldığı görülmüĢtür (Resim 3.46, 

3.47, 3.48). 
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Resim 3.46. SAF adlı eğe sistemi ile eğeleme ile birlikte yapılan aktivasyon 

sonucu artık debrislerin uzaklaĢtırıldığı kök kanalının koronal üçlü bölgesinin 

görünümü (skor 1), (x 200 büyütme) 

 

Resim 3.47. SAF adlı eğe sistemi ile eğeleme ile birlikte yapılan aktivasyon 

sonucu artık debrislerin uzaklaĢtırıldığı kök kanalının orta üçlü bölgesinin görünümü 

(skor 1), (x 200 büyütme) 
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Resim 3.48. SAF adlı eğe sistemi ile eğeleme ile birlikte yapılan aktivasyon 

sonucu artık debrislerin uzaklaĢtırıldığı kök kanalının apikal üçlü bölgesinin 

görünümü (skor 1), (x 200 büyütme) 

3.2. SEM Görüntülerinin Ġstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi 

 Kappa testine göre değerlendirmeyi yapan araĢtırmacılar arasında smear 

incelemesinde %95 uyum var iken debris incelemesinde %94 uyum bulunmuĢtur.  

Gruplardan elde edilen skorların anlamlı bir Ģekilde farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek için Kruskal Wallis testi yapılmıĢtır. Bu test ile gruplar 

arasındaki farkın anlamlı çıktığı durumlarda Bonferroni düzeltmeli Mann Whitney U 

testi yapılmıĢtır.  

Gruplara ait debris birikimi ve smear tabakası skorlarının ortalama ve standart 

sapma değerleri Ģekilde (ġekil 3.1, 3.2) gösterilmektedir.  
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ġekil 3.1. Grupların Apikal, orta ve koronal bölgede debris tabakası 

skorlarının ortalama ve standart sapma değerleri 

 

ġekil 3.2. Grupların Apikal, orta ve koronal bölgede smear birikimi 

skorlarının ortalama ve standart sapma değerleri 

Debris birikimi açısından gruplar karĢılaĢtırıldığında; apikal ve orta üçlü 

bölgelerde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlemlenirken 

(p<0,05), koronal üçlü bölgesinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık gözlenmemiĢtir (p>0,05).   

Kök kanallarında oluĢan smear tabakası incelendiğinde ise apikal üçlü 

bölgede gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıĢtır (p>0,05). 

Kök kanalının orta ve koronal üçlü bölgelerinde ise gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmuĢtur (p<0,001). 
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3.2.1. Bölgelere göre gruplar arası farklılıkların değerlendirmesi 

Kök kanalının koronal üçlü bölgesinde debris birikimi açısından gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıĢtır (p>0,05) (Çizelge 3.1). 

Çizelge 3.1. Koronal üçlü bölgede debris birikimi açısından gruplar 

arasındaki farklılıklar ( Bonferroni düzeltmeli M-W-U testi , * p<0.05) 

 
skor median(min- max) 2 3 4 5 6 7 8 

1 2(1-3) 
       2 2(1-3) 
       3 1(1-3) 
       4 1(1-2) 
       5 1(1-2) 
       6 1(1-2) 
       7 1(1-2) 
       8 1(1-2) 
       

Kök kanalının orta üçlü bölgesinde ise en fazla debris grup 2’de görülmekle 

birlikte; grup 2 ile 1, 3, 4, 5, 7 nolu gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark görülmemektedir (p>0,05). Grup 2’de grup 6 ve 8’e oranla istatistiksel olarak 

daha fazla debris birikimi görülmüĢtür p<0,05). Ayrıca; 2 nolu grup haricindeki 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiĢtir (p>0,05) (Çizelge 

3.2). 

Çizelge 3.2. Orta üçlü bölgede debris birikimi açısından gruplar arasındaki 

farklılıklar ( Bonferroni düzeltmeli M-W-U testi , * p<0.05) 

 
skor median(min- max) 2 3 4 5 6 7 8 

1 2(1-3) 
       2 2(1-3) 
    

* 
 

* 

3 1.50(1-2) 
       4 1.50(1-2) 
       5 1(1-2) 
       6 1(1-2) 
       7 1(1-2) 
       8 1(1-2) 
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Kök kanalının apikal üçlü bölgesisinde ise en az debris birikiminin grup 3 

(Güta Aktivasyon), grup 6 (EndoVac), grup 7 (Ultrasonik) ve grup 8 (SAF)’de 

görüldüğü ve bu gruplar ile; grup 1 (Klasik Ģırınga) ve grup 2 (NaviTip FX) arasında 

istatistiksel anlamlı bir fark mevcut iken (p<0,05), grup 4 (CanalBrush) ve grup 5 

(EndoActivator) arasında anlamlı bir farkın olmadığı görülmüĢtür (p>0,05) (Çizelge 

3.3).   

Çizelge 3.3. Apikal üçlü bölgede debris birikimi açısından gruplar arasındaki 

farklılıklar ( Bonferroni düzeltmeli Mann Whitney U (M-W-U) testi , * p<0.05) 

 
skor median(min- max) 2 3 4 5 6 7 8 

1 2(2-3)   *     * * * 

2 2(1-3)   *     * * * 

3 1(1-2)               

4 2(1-3)               

5 1.50(1-2)               

6 1(1-2)               

7 1(1-2)               

8 1(1-2)               

 

Örnekler kök kanalında mevcut olan smear tabakası açısından incelendiğinde 

ise kök kanalının koronal üçlü bölgesinde en fazla smear tabakası grup 1 de 

görülmüĢtür ve grup 1’ de smear tabakası oluĢumu grup 5, 6, 7 oranla istatistiksel 

olarak daha fazla bulunmuĢtur (p<0,05). Ayrıca grup 8’de smear tabakası grup 5’e 

oranla istatistiksel olarak daha fazla bulunmuĢtur (p<0,05). Bunların haricinde diğer 

gruplar arasında istatistiksel olarak herhangi bir fark bulunamamıĢtır (Çizelge 3.4). 

Çizelge 3.4. Koronal üçlü bölgede mevcut smear tabakası açısından gruplar 

arasındaki farklılıklar ( Bonferroni düzeltmeli M-W-U testi , * p<0.05) 

 
skor median(min- max) 2 3 4 5 6 7 8 

1 3.50(2-4)       * * *   

2 2(1-3)               

3 2(1-4)               

4 2.50(1-4)               

5 1.50(1-2)               

6 2(1-3)               

7 2(2-4)               

8 2(1-4)       *       
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Kök kanalının orta üçlü bölgesinde ise smear tabakası en fazla grup 1, 2 ve 

3’de görülmüĢtür. Bununla birlikte grup 1 ve 2’de grup 5 ve 6’ya oranla daha fazla 

smear tabakası görülmüĢ (p<0,05) ve grup 3 de ise sadece grup 6’ya oranla daha 

fazla smear tabakası görülmüĢtür (p<0,05). Diğer gruplar arasında ise istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmamıĢtır (p>0,05) (Çizelge 3.5). 

 

Çizelge 3.5. Orta üçlü bölgede mevcut smear tabakası açısından gruplar 

arasındaki farklılıklar ( Bonferroni düzeltmeli M-W-U testi , * p<0.05) 

 
skor median(min- max) 2 3 4 5 6 7 8 

1 3(1-5)       * *     

2 3.50(2-5)       * *     

3 3.50(2-5)         *     

4 2(2-5)               

5 2(1-4)               

6 2(1-2)               

7 2(1-4)               

8 2(2-3)               

 

Kök kanalının apikal üçlü bölgesinde ise gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıĢtır (p>0,05) (Çizelge 3.6). 

Çizelge 3.6. Apikal üçlü bölgede mevcut smear tabakası açısından gruplar 

arasındaki farklılıklar ( Bonferroni düzeltmeli M-W-U testi , * p<0.05) 

 
Skor median(min- max) 2 3 4 5 6 7 8 

1 5(2-5)               

2 4(2-5)               

3 3.50(1-5)               

4 4.50(2-5)               

5 4(2-5)               

6 4(1-5)               

7 2.50(1-5)               

8 4(1-5)               
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3.2.2. Bölgeler arası farklılıkların değerlendirmesi  

Yapılan istatistiksel değerlendirmeler sonucu apikal, orta ve koronal üçlü 

bölgelerde debris birikimi açısından bölgeler arasında anlamlı bir fark bulunmamıĢtır 

(p>0,05) (Çizelge 3.7).   

Çizelge 3.7. Debris birikimi açısından bölgeler arası farklılıkların 

değerlendirilmesi (Bonferroni düzeltmeli M-W-U testi , * p<0.05) 

Klasik şırınga 
 

skor median(min- max) 
Ortalama ve 
Std. Sapma Orta Koronal 

apikal 2(2-3) 2,17±0,38 
  orta 2(1-3) 1,75±0,62 
  koronal 2(1-3) 1,75±0,62 
  NaviTip FX 

 
 

  apikal 2(1-3) 2,17±0,72 
  orta 2(1-3) 1,92±0,79 
  koronal 2(1-3) 1,67±0,65 
  Güta Aktivasyon 

 
 

  apikal 1(1-2) 1,25±0,45 
  orta 1.50(1-2) 1,5±0,52 
  koronal 1(1-3) 1,5±0,67 
  CanalBrush 

 
 

  apikal 2(1-3) 1,75±0,75 
  orta 1.5(1-2) 1,5±0,52 
  koronal 1(1-2) 1,42±0,51 
  EndoActivator 

 
 

  apikal 1.5(1-2) 1,5±0,52 
  orta 1(1-2) 1,42±0,51 
  koronal 1(1-2) 1,17±0,39 
  EndoVac 

 
 

  apikal 1(1-2) 1,25±0,45 
  orta 1(1-2) 1,17±0,39 
  koronal 1(1-2) 1,34±0,49 
  Ultrasonik 

 
 

  apikal 1(1-2) 1,34±0,49 
  orta 1(1-2) 1,25±0,45 
  koronal 1(1-2) 1,17±0,39 
  SAF 

 
 

  apikal 1(1-2) 1,25±0,45 
  orta 1(1-2) 1,17±0,39 
  koronal 1(1-2) 1,42±0,51 
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Smear açısından bölgeler arası farkın incelenmesinde; grup 3 ve 8’de 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıĢtır (p>0,05). Grup 1,4,5,6 ve 7’de 

apikal üçlü bölgede koronal üçlü bölgeye oranla istatistiksel olarak daha fazla smear 

tabakası birikimi görülmüĢtür (p<0,05). Grup 2’de ise apikal ve orta üçlü bölgelerde 

koronal üçlü bölgeye oranla daha fazla smear tabakası görülmüĢtür (p<0,05) (Çizelge 

3.8). 

Çizelge 3.8. Mevcut smear tabakası açısından bölgeler arası farklılıkların 

değerlendirilmesi (Bonferroni düzeltmeli M-W-U testi , * p<0.05) 

Klasik şırınga 
 
 skor median(min- max) 

Ortalama ve 
Std. Sapma  Koronal 

Apikal 5(2-5) 4,25±1,22  * 

orta 3(1-5) 3,42±1,31  
 koronal 3.50(2-4) 3,08±1  
 NaviTip FX 

 

  

 Apikal 4(2-5) 3,92±1  * 

orta 3.50(2-5) 3,42±1,08  * 

koronal 2(1-3) 2,17±0,58  
 Güta Aktivasyon 

 

  

 Apikal 3.50(1-5) 3,42±1,16  
 orta 3.50(2-5) 3,25±1,06  
 koronal 2(1-3) 2,5±1,09  
 CanalBrush 

 

  

 Apikal 4.50(2-5) 3,92±1,31  * 

orta 2(2-5) 2,83±1,11  
 koronal 2.50(1-4) 2,33±1,15  
 EndoActivator 

 

  

 Apikal 4(2-5) 3,67±1,37  * 

orta 2(1-4) 2,17±0,94  
 koronal 1.50(1-2) 1,5±0,52  
 EndoVac 

 

  

 Apikal 4(1-5) 3,58±1,44  * 

orta 2(1-2) 1,83±0,39  
 koronal 2(1-3) 1,67±0,65  
 Ultrasonik 

 

  

 Apikal 2.50(1-5) 2,83±1,34  * 

orta 2(1-4) 2,25±0,75  
 koronal 2(2-4) 1,67±0,49  
 SAF 

 

  

 Apikal 4(1-5) 3,17±1,34  
 orta 2(2-3) 2,25±0,45  
 koronal 2(2-4) 2,67±0,89  
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  4. TARTIġMA 

Bütün irrigasyon solüsyonları; kanalların yıkanmasında, sürtünmeyi 

azaltmada, sıcaklık artıĢını dengelemede makul derecede etkilidir. Ġrrigasyon 

solüsyonları arasındaki önemli fark doku çözme özellikleri ve mikroorganizmaları 

öldürme yetenekleridir (Haapasalo ve ark 2010). Geleneksel olarak NaOCl ve EDTA 

en yaygın olarak kullanılan irrigasyon ajanlarıdır.  

NaOCl organik dokuları çözer, bakteri ve mayaları öldürür. EDTA ise 

Ģelasyon yaparak inorganik dokuları çözmektedir. EDTA’nın kök kanalında 

antibakteriyel etkisi yoktur. Bu irrigasyon solüsyonlarının özelliklerinin farklı 

olmasından dolayı kök kanal tedavisi esnasında önerilen klasik protokol; ‘‘eğeleme 

esnasında NaOCl (%2-6) ve tedavinin bitiminde EDTA (%17) kullanılması’’ hala 

geçerlidir (Haapasalo 2011).  

Farklı konsantrasyonlardaki NaOCl solüsyonlarının nekrotik doku çözücü 

etkisinin incelendiği bir çalıĢmada; % 5,25 konsantrasyondaki NaOCl solüsyonunun 

% 2,5'lik NaOCl solüsyonundan yaklaĢık üç kat daha etkili olduğu; %1 ve % 0,5'lik 

NaOCl solüsyonlarının ise nekrotik dokuya yeterli bir eritici etkisinin olmadığı 

bildirilmiĢtir (Hand ve ark 1978).  Bu sebeple; çalıĢmamızda doku çözücü etkisinden 

dolayı %5 konsantrasyonundaki NaOCl kullanıldı. 

Mevcut çalıĢmalar bakteri ve bakterilerin ürünleri dentin tübüllerinin 

içerisine invaze olarak kök kanallarını enfekte edebildiğini göstermektedir(Armitage 

ve ark 1983, Ando ve Hoshino 1990, Orstavik ve Haapasalo 1990, ġen ve ark 

1995a). Enfekte diĢlerde kök kanal duvarı ile sement-dentin birleĢim noktası 

arasındaki mesafenin yaklaĢık yarısında dentin tübülleri içerisinde bakterilerin varlığı 

tespit edilmiĢtir (Armitage ve ark 1983, Ando ve Hoshino 1990).  

Kök içerisindeki dentin tübülleri; pulpa-predentin bağlantısından sement-

dentin bağlantı noktasındaki intermediate dentine kadar uzanmaktadır. Kök 

içerindeki dentin tübülleri; kron kısmında S Ģeklinde seyreden dentin tübüllerine 

oranla nispeten düz bir seyir izlemektedir. Bu tübüllerin çapları yaklaĢık olarak 1-3 

µm arasında değiĢebilmektedir (Garberoglio ve Brannstrom 1976, Mjor ve Nordahl 

1996). Dentin tübüllerinin sayısı her mm
2
’de 4900 ile 90000 arasında değiĢmektedir. 

Dentin tübüllerinin yoğunluğu apikalden koronale ve kök yüzeyinin dıĢından iç 
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kısmına doğru artmaktadır. Mine-sement bağlantısındaki mm
2
’deki dentin tübül 

sayısı yaklaĢık olarak 15000 olarak hesaplanmıĢtır (Mjor ve Nordahl 1996).  
  

Yapılan bir in vitro çalıĢmada smear tabakasının uzaklaĢtırılması ve dentin 

tübüllerinin açık olması sonucu kanal içi medikamentlerin dezenfeksiyon iĢlemi 

gerçekleĢtirmeleri için gerekli olan sürenin kısaldığı bildirilmiĢtir (Orstavik ve 

Haapasalo 1990). Bu sebeplerden dolayı kök kanal tedavisi esnasında smear 

tabakasının uzaklaĢtırılıp tam bir dezenfeksiyon elde edilmesi önem kazanmaktadır. 

Ayrıca smear tabakasının uzaklaĢtırılması ya da uzaklaĢtırılmaması; kök kanal dolgu 

materyallerinin kanal duvarlarına adezyonunda önemli bir rol oynamaktadır 

(Torabinejad ve ark 2002). ÇalıĢmalar AH 26 kök kanal dolgu materyalinin smear 

tabakası uzaklaĢtırılması sonucu bağlanma dayanımının arttığını ve mikrosızıntıya 

karĢı daha dayanıklı hale geldiğini göstermiĢlerdir (Gettleman ve ark 1991, 

Economides ve ark 1999).  

ÇeĢitli çalıĢmalarda smear tabakasının uzaklaĢtırılmasının farklı kanal 

patları ve dolum teknikleri üzerindeki etkisi incelenmiĢ ve smear tabakasının 

uzaklaĢtırılması iĢleminin boya sızıntısını azalttığı sonucuna varılmıĢtır (Saunders ve 

Saunders 1992, Economides ve ark 1999). Bazı araĢtırmacılar ise smear tabakasının 

uzaklaĢtırılmasının mikrosızıntı üzerine anlamlı bir etkisi olmadığını bildirmiĢlerdir 

(Chailertvanitkul ve ark 1996, Timpawat ve Sripanaratanakul 1998). Bunlara karĢın 

Timpawat ve ark (2001) ise smear tabakasının uzaklaĢtırılmasının mikrosızıntı 

üzerine olumsuz etki yaptığını bildirmiĢlerdir. Bütün bu farklı sonuçlar kullanılan 

kanal dolgu patının, tekniğinin, mevcut olan smear tabakası oranının farklı 

olmasından ve laboratuvar Ģartlarında kullanılan bakterilerin çeĢitli olmasından 

kaynaklanabilir.   

Smear tabakasının kanal dolgusunun kalitesine etkisi hususunda farklı 

sonuçlar olmasına rağmen bazı araĢtırmacılar smear tabakasının kendisinin enfekte 

olabileceğini ve dentin tübülleri içerisindeki bakterileri koruyor olabileceğini öne 

sürmüĢlerdir (McComb ve Smith 1975, Brannstrom 1984, Pashley 1984). Smear 

tabakası hususunda bu kaygılardan dolayı enfekte diĢlerde medikamentlerin dentin 

tübüllerine ulaĢması için bu tabakanın kaldırılması faydalı olacaktır. Kök kanal 

sistemi dezenfekte edildikten sonra bile kanal dolgusu yapılırken duvarlara temas 

sonucu yeni bir smear tabakası geliĢebilir (Torabinejad ve ark 2002). 
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Mevcut irrigasyon aktivasyon yöntemleri ve bunların debridman etkinliği ile 

ilgili yeni bir makale sunulmuĢtur. Bu makaleye göre irrigasyon aktivasyon 

yöntemleri, el ile yapılan ve makinalar ile yapılan olmak üzere ikiye ayrılmıĢtır (Gu 

ve ark 2009). El ile yapılan aktivasyon teknikleri; klasik Ģırınga irrigasyonu, fırça 

kaplı iğneler, geniĢletme yapılmıĢ kanala uyumlu güta perka ile yapılan dinamik 

aktivasyon yöntemlerini içermektedir. Makina destekli sistemler ise döner fırçalar, 

eğeleme sırasında devam eden irrigasyon, sonik ve ultrasonik sistemler ve basıncı 

değiĢtiren sistemler olarak gruplandırılmıĢtır.  

Bu çalıĢmada ise; tek köklü keser diĢlerin farklı irrigasyon aktivasyon 

yöntemleri kullanılarak debris ve smear tabakasını uzaklaĢtırma etkinliği incelendi. 

Daha önce yapılan bazı çalıĢmalarda (Zmener ve ark 2009, Caron ve ark 2010, 

Salman ve ark 2010a, Susin ve ark 2010, Ribeiro ve ark 2011) molar diĢler, bazı 

çalıĢmalarda (McGill ve ark 2008, Goel ve Tewari 2009, Ribeiro ve ark 2011) ise 

düz yapıya sahip kök kanallarında temizlenme etkinliği incelenmiĢtir. Tek köklü 

diĢler üzerine yapılan bazı çalıĢmalarda ise diĢlerin kanal morfolojilerinden 

bahsedilmemiĢtir (Al-Hadlaq ve ark 2006, Siu ve Baumgartner 2010). Molar diĢlerde 

ve düz kanal morfolojisine sahip kök kanallarında standardizasyonun zor olma 

sebebi ile bu çalıĢmada örneklerin standardizasyonu amacı ile yuvarlak yapıdaki 

benzer kök kanal morfolojilerine sahip tek köklü diĢler seçildi ve diĢler radyografik 

olarak mesio-distal ve bukko-lingual olarak değerlendirildikten sonra çalıĢmaya dahil 

edildi.  

Etkin bir temizlik gerçekleĢebilmesi için kök kanalının belirli bir yüzdesinin 

geniĢletilmesi gerekmektedir. Huang ve ark (2008) kök ucunun apikal kısmının daha 

fazla geniĢletilmesinin irrigasyon solüsyonlarının apikal alanda daha iyi bir yıkama 

etkinliği gerçekleĢtirdiğini ve taper arttıkça koronal ve apikal kısım arasında daha iyi 

bir solüsyon değiĢimi gerçekleĢtiğini bildirmiĢlerdir. Khademi ve ark (2006) apikal 

kısmın koronale doğru 0.06 taper ile 30 numaralı eğeye kadar geniĢletilmesinin 

irrigasyon solüsyonlarının apikal kısma ulaĢması için etkili olduğunu bildirmiĢlerdir.  

Ġrrigasyon aktivasyon yöntemlerinin etkinliklerinin değerlendirilmesi amacı 

ile yapılan çalıĢmalarda; diĢlerin apeksleri mum, yeĢil çubuk bileĢikleri, silikon ölçü 

maddeleri ve süper yapıĢtırıcı gibi farklı materyaller ile kapatılarak klinik ortam 

yansıtılmaya çalıĢılmaktadır (Senia ve ark 1971, Mader ve ark 1984, Kho ve 
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Baumgartner 2006). Bu Ģekilde kapalı sistem kullanan birçok çalıĢmada diĢlerin 

apikal kısımların yeteri kadar temizlenemediği gösterilmiĢtir (Baumgartner ve Mader 

1987, O'Connell ve ark 2000, Albrecht ve ark 2004). Bazı çalıĢmalarda ise diĢlerin 

apeksleri açık bırakılarak apikal kısımlarının temizliğinde daha baĢarılı sonuçlar elde 

edilmiĢtir (Yamada ve ark 1983, Torabinejad ve ark 2003). Son zamanlarda yapılan 

bir çalıĢmada ise EndoVac sistemi ile güta perkanın aktivasyonu yöntemlerinin hem 

açık hem de kapalı apeks sistemlerinde temizleme etkinlikleri incelenmiĢ, güta 

perkanın aktivasyonu apeksin kapalı olduğu durumda daha baĢarısız olurken 

EndoVac sistemi; her iki durumda da aynı baĢarıyı göstererek apikaldeki hava 

kısılması olayının üstesinden gelebilmiĢtir (Parente ve ark 2010). 

ÇalıĢmamızda klinik ortamı yansıtabilmek amacı ile diĢlerin apikal kısımları 

mum ile örtülerek kapalı sistem elde edildi. ÇalıĢma esnasında irrigasyon amacı ile 

27 gauge’luk irrigasyon Ģırıngası kullanıldı. Daha önceki bilgiler bu boyuta sahip 

irrigasyon Ģırıngasının # 40 eğeye kadar geniĢletilmiĢ olan kanallarda çalıĢma 

boyuna 2 mm yaklaĢabilecek kadar ulaĢabileceğini göstermektedir (Chow 1983, 

Khademi ve ark 2006). Bu sebeple çalıĢmamızda SAF grubu hariç diğer gruptaki 

diĢler apikal çapı # 40 ve apikal taperı 0.06 olan ProTaper F4 numaralı eğeye kadar 

geniĢletildi ve 8 farklı son aktivasyon protokolü uygulandı. Ayrıca apikal kısmın # 

40 kadar geniĢletilmiĢ olması 0.32 mm çapa sahip olan EndoVac sisteminin 

mikrokanülasının çalıĢma boyuna ulaĢmasına olanak sağlamaktadır (Nielsen ve 

Craig Baumgartner 2007, Schoeffel 2008).  

 Son irrigasyon aktivasyon protokolleri uygulandıktan sonra kök 

kanallarının temizliğini incelemek amacıyla, taramalı elektron mikroskobu (Goel ve 

Tewari 2009), optik mikroskop (Siqueira ve ark 1997, Fariniuk ve ark 2003, Fornari 

ve ark 2010)  ve µCT (Paque ve ark 2011) gibi teknikler kullanılabilmektedir. Optik 

mikroskop ile sadece debrisler gözlemlenebilirken taramalı elektron mikroskobu ile 

hem debrisler hem de smear tabakası gözlemlenebilmektedir. Taramalı elektron 

mikroskobu ile sadece iki boyutlu görüntü elde edilebildiği için bazı çalıĢmalarda bu 

yöntem sorgulanmaya baĢlanmıĢtır (Lottanti ve ark 2009, Paque ve ark 2011). µCT 

yöntemi ile üç boyutlu görüntü elde edilebilmektedir fakat bu yöntem ile taramalı 

elektron mikroskobu seviyesinde görüntü alınamamaktadır (Paque ve ark 2011). 

Bununla birlikte smear tabakasının uzaklaĢtırılmasının incelenmesi amacı ile 
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kullanılan ideal bir deneysel model Ģu anda mevcut değildir (De-Deus ve ark 2011a). 

Bu sebep ile bu tez çalıĢmasında diğer yöntemlere göre nispeten daha avantajlı olan 

taramalı elektron mikroskobu tercih edildi. 

Taramalı elektron mikroskobu ile kanalların temizliğinin ve smear 

tabakasının incelendiği çalıĢmalarda 50-2000 arasında büyütme oranları tercih 

edilmiĢtir (Zmener ve ark 2009). DüĢük büyütme oranlarının tercih edilmesi daha 

geniĢ bir alanın incelenmesine olanak sağlar iken yüzey detaylarının incelenmesine 

ise olanak sağlamamaktadır (Goldman ve ark 1988, Wu ve Wesselink 1995). Daha 

büyük büyütmede yapılan incelemeler ile daha detaylı görüntüler elde edilmekte iken 

incelenen alan ise kısıtlanmaktadır (Cameron 1995a).  

 ÇalıĢmamızda ilk olarak 200 x büyütmede debrislerin uzaklaĢtırılıp 

uzaklaĢtırılamadığı incelendi. Daha sonra büyütme oranı 1000 x’e çıkarılarak smear 

tabakasının uzaklaĢtırılabilme etkinliği incelendi. Bu yöntem ile incelenecek olan 

alan detaylı bir Ģekilde izlenebilmektedir ve bu yöntem daha geniĢ bir alanın 

incelenmesine olanak sağlamaktadır. Aynı büyütme oranları daha önceki 

çalıĢmalarda da kullanılmıĢtır (Hulsmann ve ark 1997, Caron ve ark 2010, Salman ve 

ark 2010a, Ribeiro ve ark 2011).  

ÇalıĢmamızda skorlama iĢlemine ilk olarak Hulsmann ve ark (1997) 

tarafından geliĢtirilen skorlama sistemi ile baĢlandı. Bu sistemde skorlama duyarlılığı 

yeterli olmadığı için bu çalıĢmada yeni bir skorlama iĢlemi geliĢtirildi. Ayrıca daha 

önce geliĢtirilen skorlama prosedürlerinde (Peters ve Barbakow 2000, Al-Hadlaq ve 

ark 2006, Zmener ve ark 2009, Parente ve ark 2010), debris için; skor 1 yüzde olarak 

miktarı belirtilmemiĢtir ve ‘‘temiz kök kanalı ve sadece birkaç debris parçacığı’’ 

olarak tanımlanmıĢtır. Bu sebeple bu çalıĢmada debris skor 1 için; ‘‘debris birikimi 

yok ya da kök kanal duvarının çok az bir kısmında (≤%5) birikmiĢ küçük debris 

tanecikleri’’ Ģeklinde tanımlama yapıldı.  

Aynı Ģekilde smear tabakası için geliĢtirilen skorlama iĢlemlerinde (Mayer 

ve ark 2002, Zmener ve ark 2009, Caron ve ark 2010)  skorlar için yüzde olarak 

miktar belirtilmemiĢtir. Parente ve ark (2010) ’nın geliĢtirdiği skorlama iĢleminde ise 

yüzde olarak miktar belirtilmiĢtir, fakat bu sistemde skor 1 için; ‘‘tamamıyla 

uzaklaĢtırılmıĢ smear tabakası’’, skor 2 için ise ‘‘smear tabakası kanal duvarının 
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%25’inden az kısmını kapsamaktadır’’ tanımlaması yapılmaktadır. Bizim 

çalıĢmamızda ise daha hassas veriler elde etmek amacı ile smear tabakasının 

uzaklaĢtırıldığı örneklerde çok az miktarda da olsa bir miktar smear tabakasının 

varlığı skor 1 olarak tanımlandı, smear tabakasının oranı %5’i geçtiği durumlarda 

tanımlama skor 2 Ģeklinde yapıldı.    

 Ayrıca bu çalıĢmada skorlama iĢleminin iki farklı kiĢi tarafından çift körlü 

bağımsız olarak yapılması ve SEM görüntülerinin 100 kareye bölünerek sayım 

yapılması elde edilen sonuçların doğruluğunu ve güvenirliliğini artırmaktadır.  

Smear tabakasının uzaklaĢtırılması çalıĢmalarında kök kanalının genellikle 

koronal ve orta üçlü bölgesine göre apikal üçlü bölgesinde daha fazla smear tabakası 

mevcut olduğu görülmüĢtür (Khedmat ve Shokouhinejad 2008, Goel ve Tewari 

2009, Adiguzel ve ark 2011).  Bu çalıĢmalarda örneklerdeki sklerotik dentin birikimi 

çoğunlukla göz ardı edilmektedir (Lottanti ve ark 2009). Buna ilave olarak sklerotik 

dentin birikimi yaĢlanmayla birlikte apikalden koronale doğru olmaktadır (Vasiliadis 

ve ark 1983a, Vasiliadis ve ark 1983b).  

Bizim çalıĢmamızda ise; bu bulgulara paralel olarak Güta Aktivasyon ve SAF 

eğe sistemi hariç diğer gruplarda smear tabakasının apikal üçlü bölgesinde koronal 

üçlü bölgesinden fazla görüldüğü tespit edildi. ÇalıĢmamızda kullanılan diĢlerin ne 

zaman ve kimden çekildiğinin bilinmemesi, sklerotik dentin birikiminin miktarının 

bilinmesi açısından bir dezavantajdır. Apikal üçlü bölgede smear tabakasının daha 

yoğun görülmesine; bu bölgede meydana gelen hava kısılması olayı ve kanalların 

apikal bölgede çapının daha dar olması sonucu irrigasyon solüsyonunun dentinle 

temasının daha zor olması sebep olmuĢ olabilir (Baumgartner ve Mader 1987, 

Ciucchi ve ark 1989, Takeda ve ark 1999, Khedmat ve Shokouhinejad 2008).    

Güta Aktivasyon yönteminde; gütanın kanala yerleĢtirilmesiyle kök kanalının 

apikal kısmında mevcut olan hava kabarcıkları ile irrigasyon solüsyonu yer 

değiĢtirmektedir. Dolayısıyla bu grupta kök kanalının apikal kısmı ile diğer kısımlar 

arasında anlamlı bir fark çıkmamıĢ olabilir.   

SAF grubu ile diğer gruplar arasında standardizasyonu sağlamak amacıyla; 

SAF sistemi sadece NaOCl ile kullanılmıĢ ve eğeleme bittikten sonra klasik 

irrigasyon Ģırıngası ile EDTA uygulaması yapılmıĢtır. SAF eğe sistemi ile yapılan bir 
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çalıĢmada (Metzger ve ark 2010a) bu eğe sisteminin; NaOCl ve EDTA 

kombinasyonu ile kullanılması sonucu yalnızca NaOCl ile kullanılmasına oranla 

daha az smear tabakası ve debris bıraktığı bildirilmiĢtir. SAF eğe sisteminin apikal 

kısım ile koronal kısımda aynı derecede etkinlik göstermesine ise; bu eğenin 

sıkıĢtırılabilir olması sayesinde üç boyutlu olarak kanalın morfolojisine uyum 

sağlaması ve içinin boĢ olması sebebi ile irrigasyon solüsyonunun eğeleme esnasında 

kanalın her alanına eĢit derecede ulaĢmıĢ olması sebep olabilir.   

 ÇalıĢmamızda debris birikimi açısından bölgeler arasında bir fark 

bulunamamıĢtır. Farklı irrigasyon aktivasyon yöntemlerinin debris ve smear 

tabakasını uzaklaĢtırma etkinliğini araĢtırıldığı bazı çalıĢmalarda (Al-Hadlaq ve ark 

2006, Klyn ve ark 2010, Rodig ve ark 2010, Salman ve ark 2010b); bunun aksine 

olarak koronal ve orta bölgede apikal bölgeye oranla daha az debris birikimi olduğu 

bildirilmiĢtir.  Bölgeler arasında debris birikimi açısından fark çıkmamıĢ olmasına; 

ProTaper döner aletinin Ģekli ile uyumlu olarak yuvarlak yapıdaki kök kanal 

morfolojilerine sahip diĢlerin seçilmiĢ olması, yapılan geniĢletme sonucu çok fazla 

debris birikmemiĢ olması, biriken debrislerin final irrigasyon iĢleminde bütün 

gruplarda çoğunlukla elimine edilmesi sebep olmuĢ olabilir.  

Ayrıca çalıĢmamızda irrigasyon aktivasyon tekniklerinin kendi arasında 

değerlendirilmesinde ise; debris uzaklaĢtırma iĢleminde CanalBrush hariç makina 

destekli sistemlerin (Ultrasonik, EndoActivator, EndoVac ve SAF), Güta Aktivasyon 

hariç el ile aktivasyon yapılan sistemlerden (Klasik Ģırınga, NaviTip FX) daha 

baĢarılı olduğu bulundu ve bu bulgular diğer araĢtırmacıların sonuçları ile paralellik 

göstermektedir (Lee ve ark 2004, McGill ve ark 2008, Ribeiro ve ark 2011).  

McGill ve ark (2008) Güta Aktivasyon yönteminin klasik irrigasyon Ģırıngası 

ve RinsEndo sisteminden daha etkili olduğunu bildirmiĢlerdir. Kanallara uyumlu 

olan güta perkaların itme çekmesi Ģeklinde olan Güta Aktivasyon iĢleminin itme 

esnasında yüksek basınca sebep olarak irrigasyon solüsyonlarının dokunulmamıĢ 

kanal yüzeylerine daha etkin bir Ģekilde ulaĢmasına sebep olması ve Güta 

Aktivasyon iĢlemi esnasında yapılan frekansın (3.3 Hz, her 30 saniyede 100 vurum), 

pozitif- negatif hidrodinamik basınçlı sistem olan RinsEndo sisteminin frekansından 

(1,6 Hz) daha fazla olması, Güta Aktivasyon iĢleminin baĢarısına sebep 

gösterilmiĢtir. Bizim çalıĢmamızda ise debris uzaklaĢtırması açısından Güta 
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Aktivasyon yöntemi;  klasik irrigasyon ve NaviTip FX sisteminden baĢarılı bulundu, 

diğer gruplar ile ise arasında anlamlı bir fark gözlenmedi.      

Klasik Ģırınga ile yapılan irrigasyon iĢleminde oval Ģekilli kanallarda, kanal 

düzensizliklerinde daha fazla oranda debris birikimi gözlendiği çeĢitli araĢtırmacılar 

tarafından gösterilmiĢtir (Cunningham ve ark 1982, Goodman ve ark 1985, Lumley 

ve ark 1993, Wu ve ark 2001, Wu ve Wesselink 2001). Ultrasonik irrigasyonunun ise 

kanal içerisinde yüksek hız ve hacimde solüsyon salınımına neden olması, kanal 

içerisinde ulaĢılması zor olan alanlardan daha etkin bir debris uzaklaĢtırmaya sebep 

olmaktadır (Lumley ve ark 1993, Lee ve ark 2004, Rodig ve ark 2010) . 

Pasif ultrasonik irrigasyon sistemlerinin dentin debrislerini uzaklaĢtırma 

iĢleminde el ile aktivasyon yapılan sistemlerden daha baĢarılı olduğu çeĢitli 

araĢtırmacılar tarafından bildirilmiĢtir (Cameron 1987, Metzler ve Montgomery 

1989, Sabins ve ark 2003). Bu bulgulara paralel olarak çalıĢmamızda da ultrasonik 

sistemin, debris uzaklaĢtırma etkinliğini artırdığı gözlenmiĢtir. 

 Al Hadlaq ve ark (2006)  NaviTip FX ve fırça ile kaplı olmayan NaviTip 

irrigasyon Ģırıngasını debris birikimi açısından karĢılaĢtırmıĢlar ve koronal bölgede 

NaviTip FX’in daha baĢarılı olduğunu bulmuĢlardır. Bizim çalıĢmamızda ise 

NaviTip FX; klasik 27 gauge’luk Ģırınga ve CanalBrush sistemleri ile 

karĢılaĢtırıldığında debris birikimi açısından anlamlı bir fark olmadığı gözlemlendi. 

Bununla birlikte NaviTip FX çalıĢmamızda kullanılan diğer sistemlerden baĢarısız 

bulundu. Bu bulgulara paralel olarak Ribeiro ve ark (2011) klasik irrigasyon, 

NaviTip FX, Güta Aktivasyon, pasif ultrasonik sistem ve EndoVac sistemini 

karĢılaĢtırdıkları çalıĢmalarında debris birikimi açısından EndoVac ve ultrasonik 

sisteminin diğer sistemlerden baĢarılı olduğunu bildirmiĢlerdir.  

Ribeiro ve ark (2011) NaviTip FX adlı fırçanın debris uzaklaĢtırmada baĢarılı 

olamamasının; itme-çekme hareketleri esnasında artık kalan dokuların yer 

değiĢtirmesine sebep olması ve kanal duvarları ile fırçanın kılları arasında oluĢan 

sürtünmenin solüsyonun akıĢını engellemesine bağlanabileceğini ifade etmiĢlerdir. 

EndoVac ile klasik Ģırınga ile irrigasyonun debris temizleme etkinliğin 

karĢılaĢtırıldığı bir çalıĢmada apikal 1 mm de EndoVac sisteminin klasik Ģırınga 

irrigasyonundan daha baĢarılı olduğu, 3 mm’de ise herhangi bir farkın olmadığı 
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belirtilmiĢtir (Siu ve Baumgartner 2010). Güta perkanın el ile aktivasyonu ve 

EndoVac’ın, mandibular molar diĢlerin isthmus bölgelerindeki debris uzaklaĢtırma 

etkinliğinin karĢılaĢtırıldığı baĢka bir çalıĢmada ise; EndoVac sisteminin daha 

baĢarılı olduğu fakat her iki iĢlem ile de debrislerin tam olarak uzaklaĢtırılamadığı 

belirtilmiĢtir (Susin ve ark 2010). 

EndoActivator, EndoVac ve geleneksel Ģırınga ile irrigasyon yöntemlerinin 

kanal içerisindeki bakterileri azaltmadaki etkinliklerinin karĢılaĢtırıldığı bir 

çalıĢmada; istatistiksel olarak anlamlı olmasa da EndoVac sisteminin diğer 

sistemlerden daha etkin bir Ģekilde bakterilerin sayısını azalttığı gösterilmiĢtir (Brito 

ve ark 2009). Diğer bir çalıĢmada preparasyon yapılmıĢ kanallarda E. facealis’i 

uzaklaĢtırma iĢleminde negatif basınçlı irrigasyon sisteminin pozitif basınçlı 

irrigasyon iĢlemine göre daha baĢarılı olduğu gösterilmiĢtir (Hockett ve ark 2008). 

Plastik simule kanallar içerisindeki E. faecalis bakterilerinin uzaklaĢtırılması 

açısından EndoVac, EndoActivator, F-File, sonik sistem, ultrasonik sistem ve klasik 

Ģırınga ile irrigasyon sistemlerinin etkinliklerinin karĢılaĢtırıldığı bir çalıĢmada ise; 

ultrasonik sisteminin EndoVac sistemi ve klasik Ģırınga sisteminden daha etkili 

olduğu ve diğer sistemler ile benzer etki gösterdiği belirtilmiĢtir (Townsend ve Maki 

2009).   

Apikalden irrigasyon solüsyonlarının taĢma riskinin değerlendirildiği bir 

çalıĢmada geleneksel Ģırınga irrigasyonuna oranla EndoVac sisteminde daha az 

solüsyonun taĢtığı belirtilmiĢtir (Desai ve Himel 2009). Benzer Ģekilde yapılan baĢka 

bir in-vitro çalıĢmada; EndoVac ile irrigasyon sonucunda klasik iğne ile irrigasyon 

iĢlemine oranla apikalden daha az solüsyon taĢtığı gösterilmiĢtir (Mitchell ve ark 

2010). 

Ġrrigasyon solüsyonunun periapikal dokulara taĢtığı durumlarda hastada 

postoperatif ağrı meydana gelebilmektedir. Tedavi sonrası hastalarda meydana gelen 

ağrıların değerlendirildiği bir çalıĢmada endodontik irrigasyon iğnesi (Max-i-Probe) 

ile EndoVac karĢılaĢtırılmıĢtır ve EndoVac ile irrigasyon yapıldığında daha az ağrı 

meydana geldiği bildirilmiĢtir (Gondim ve ark 2010).  

SAF sistemi kullanılarak debris birikimi ve smear tabakası incelendiği bir 

çalıĢmada; debris birikimi açısından örneklerin hepsinin temiz olduğu, smear 
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tabakasının ise koronal, orta ve apikal bölgede %100, %80 ve %65 oranında 

uzaklaĢtırıldığı bildirilmiĢtir (Metzger ve ark 2010a). Bu çalıĢmada Hulsmann ve 

ark’nın  (1997) geliĢtirdiği skalaya göre skor 1 ve 2 temiz olarak kabul edilmiĢ ve 

çalıĢma esnasında sistem EDTA ve NaOCl’in kombinasyonu ile kullanılmıĢtır. Bu 

bulgulara paralel olarak bizim çalıĢmamızda da debris birikimi açısından; bütün 

örnekler de skor 1 ve 2 izlendi. SAF sistemi debris uzaklaĢtırma açısından ProTaper 

eğe sistemi ile karĢılaĢtırıldığında; son aktivasyon yöntemi aynı uygulandığında SAF 

sistemi apikal bölgede istatistiksel olarak daha baĢarılı bulundu, diğer bölgelerde ise 

istatistiksel olarak anlamlı olmasa da daha düĢük skorlar gösterdi. Smear 

uzaklaĢtırılması açısından ise ProTaper sistemi ile SAF sistemi arasında anlamlı bir 

fark bulunmamıĢtır. ÇalıĢmamızda SAF sisteminin sadece NaOCl ile kullanılmıĢ 

olması bu sistemin smear uzaklaĢtırma iĢleminde yeterince baĢarılı olmamasına 

sebep olmuĢ olabilir.  

ÇalıĢmamızda SAF sistemi eğeleme ile birlikte irrigasyon iĢlemi 

gerçekleĢtirdiği için kanal içerisinde daima taze irrigasyon solüsyonu bulunmaktadır. 

Ayrıca eğenin vibrasyonu kanal içerisinde bulunan solüsyon aktive edilmesine sebep 

olmaktadır. Bizim bulgularımıza paralel olarak Metzger ve ark. (2010c) ProTaper 

eğe sistemi ile SAF sisteminin kanalı temizleme yüzdesini Micro CT ile incelemiĢler 

ve SAF sistemi ile kanallarda temizlenemeyen kısımların daha az olduğunu 

bildirmiĢlerdir. Ayrıca De-Deus ve ark. (2011b)  ProTaper ve SAF sistemi ile 

geniĢletilmiĢ diĢleri histolojik olarak incelemiĢler ve ProTaper sisteminde eğeleme 

sonrasında daha fazla artık pulpa kaldığını bildirmiĢlerdir. BaĢka bir çalıĢmada 

(Siqueira ve ark 2010); oval kök kanallarında SAF sistemi ile BioRace döner alet 

sisteminin dezenfeksiyon etkinliği karĢılaĢtırmıĢ ve SAF sistemi daha baĢarılı 

bulunmuĢtur.  

Debris uzaklaĢtırma iĢleminde ultrasonik sistemin sonik sistemden daha 

baĢarılı olduğu farklı araĢtırmacılar tarafından bildirilmiĢtir. (Stamos ve ark 1987, 

Sabins ve ark 2003). Ultrasonik sistem; sonik sistemden daha hızlı ve yüksek 

frekansta çalıĢması sonucu debris uzaklaĢtırmada daha baĢarılı olmuĢ olabilir. Jensen 

ve ark (1999) tarafından yapılan bir çalıĢmada ise sonik sistem ile pasif ultrasonik 

sistem debris açısından karĢılaĢtırılmıĢ ve gruplar arasında fark bildirilmemiĢtir. 

Sonik sistem; Stamos ve ark'nın (1987) çalıĢmasında 30 sn., Sabins ve ark’nın (2003) 
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çalıĢmasında 1 dk., Jensen ve ark (1999)’nın çalıĢmasında  ise 3 dk. süre ile 

uygulanmıĢtır. Jensen ve ark’nın (1999) çalıĢmasında sonik sistemin uzun süre ile 

uygulanmıĢ olması bu sistemler arasında fark çıkmamasına neden olabilir. Ayrıca 

yapılan bir araĢtırmada (Chye 2008); EndoActivator sisteminin 1 dk. süre ile 

uygulanması sonucunda debris uzaklaĢtırma açısından ultrasonik sistem kadar etkili 

olduğu gösterilmiĢtir. Bu bulgulara paralel olarak bizim çalıĢmamızda da bu 

sistemlerin 1 dk. süre ile uygulanması sonucu her iki sistem arasında debris birikimi 

açısından anlamlı bir fark bulunmamıĢtır.  

ÇalıĢmamızda irrigasyon aktivasyon tekniklerinin smear tabakasını 

uzaklaĢtırmaları açısından kendi arasında değerlendirilmesinde ise; apikal üçlü 

bölgede sistemler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıĢtır. Orta 

üçlü bölgede ise EndoActivator ve EndoVac sisteminin; klasik irrigasyon ve NaviTip 

FX’den, ayrıca EndoVac sisteminin Güta Aktivasyon yönteminden baĢarılı olduğu 

bulunmuĢtur. Koronal bölgede ise EndoActivator, EndoVac ve Ultrasonik sistemler 

klasik Ģırınga irrigasyon sisteminden, ayrıca EndoActivator sistemi SAF sisteminden, 

ultrasonik sistem ise NaviTip FX sisteminden daha baĢarılı olduğu bulunmuĢtur.  

Çalt ve Serper (2002) yaptıkları çalıĢmalarında; 10 ml EDTA ve 10 ml 

NaOCl’in smear tabakasını uzaklaĢtırmada etkili olduğunu, bu solüsyonların 10 dk. 

uygulanmasında ise aĢırı dentin erozyonu geliĢtiğini ve bu sebeple final irrigasyon 

olarak bu solüsyonların 1 dk.’dan fazla uygulanmaması gerektiğini belirtmiĢlerdir. 

Bizim çalıĢmamızda ise bu sistemler 1 dk. uygulandı ve sadece SAF grubunda 

örneklerin bir kısmında dentin erozyonu geliĢtiği gözlemlendi. 

 Ribeiro ve ark (2011) farklı irrigasyon aktivasyon protokollerinin düz kök 

kanallarında smear tabakası uzaklaĢtırma etkinliğini incelediği çalıĢmasında; 

NaviTip FX, NaviTip, PUI, EndoVac, Güta Aktivasyon yöntemleri arasında anlamlı 

bir fark olmadığını bildirmiĢlerdir. Bu çalıĢmada smear tabakasının 

uzaklaĢtırılmasında etkili olunmamasına sebep olarak EDTA’nın 1 dk. süre ile 

uygulanmıĢ olması gösterilmiĢtir. Bu bulgulara zıt olarak bizim çalıĢmamızda ise 

EndoActivator, EndoVac ve ultrasonik sistemleri 1 dk. uygulanmalarına rağmen 

smear uzaklaĢtırma iĢleminde daha baĢarılı olduğu görülmektedir. Ribeiro ve ark 

(2011)’nın çalıĢmasında final irrigasyon iĢleminde 5 ml EDTA ve %2,5’ lik 5 ml 

NaOCl kullanılmıĢ bizim çalıĢmamızda ise final irrigasyon iĢlemi 10 ml EDTA ve 10 
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ml %5’lik NaOCl ile uygulandı. Buna bağlı olarak Ribeiro ve ark (2011)’nın yaptığı 

çalıĢmada sistemler arasında fark gözlemlenmemiĢ olabilir.  

Ayrıca bizim bulgularımıza paralel olarak baĢka bir çalıĢmada (Abarajithan 

ve ark 2011) EndoVac sisteminin smear tabakasını uzaklaĢtırma iĢleminde klasik 

irrigasyona göre daha baĢarılı olduğu bildirilmiĢtir. EndoVac sistemi irrigasyon 

iĢleminde kanal içerisinde negatif bir basınçla küçük debris parçacıklarını ve kirli 

solüsyonu uzaklaĢtırıp, kanal içerisine sürekli yeni irrigasyon solüsyonu olmasına 

olanak sağladığı için smear tabakası uzaklaĢtırma üzerine olumlu etkisi olabilir.     

Caron ve ark (2010) farklı irrigasyon aktivasyon protokollerinin smear 

tabakasına etkisini inceledikleri çalıĢmasında EndoActivator ve Güta Aktivasyon 

yönteminin klasik Ģırınga irrigasyonuna göre daha baĢarılı olduğunu belirtmiĢlerdir. 

Bizim çalıĢmamızda EndoActivator klasik irrigasyon iĢleminden baĢarılı bulunurken, 

Güta Aktivasyon yönteminin smear tabakası uzaklaĢtırma üzerinde olumlu bir etkisi 

bulunmamıĢtır. Parente ve ark (2010) Güta Aktivasyon iĢlemi yapılırken gütanın 

vurumu esnasında kanal duvarları ile gütanın teması sonucu yeni bir smear tabakası 

oluĢmuĢ olabileceğini ve açılı konun kanala uyumlu olması sonucu kanal duvarları 

ile sıkı bir temas geliĢip güta perkanın üzerine yapıĢan dentin partikülleri kanal 

içerinde kirlenmeye sebep olabileceğini belirtmiĢlerdir.  

Garip ve ark (2010) debris ve smear uzaklaĢtırma açısından CanalBrush adlı 

sistem ile klasik irrigasyon iĢlemini karĢılaĢtırdıkları çalıĢmalarında; CanalBrush 

kullanılarak aktivasyon yapıldığında, klasik irrigasyon iĢleminden daha fazla smear 

tabakası uzaklaĢtırıldığını, aradaki farkın ise istatistiksel olarak anlamlı olmadığını 

belirtmiĢlerdir. Bu çalıĢmada kanallar ProTaper F2 nolu eğeye (#25) kadar 

geniĢletilmiĢ ve aktivasyon iĢlemi 600 rpm hızda döner alet ile 30 sn. süre ile 

uygulanmıĢtır. Garip ve ark (2010);  CanalBrush sisteminin kök kanallarının daha 

dar olan apikal ve orta üçlüsünde koronal üçlüye göre kanal duvarları ile daha iyi 

temas sağladığını ve daha etkili olduğunu belirtmiĢlerdir. Salman ve ark (2010) ise 

CanalBrush sistemini; 50 Hz frekansında dakikada 31000 vuruĢ yapan sonik bir diĢ 

fırçası ile uygulamıĢlar ve bu sistemin debris ve smear uzaklaĢtırma iĢleminde klasik 

irrigasyon iĢlemine göre baĢarılı olduğunu belirtmiĢlerdir.  
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 Bizim çalıĢmamızda ise CanalBrush sistemi; kanalların ProTaper F4 (#40) 

eğeye kadar geniĢletildiği diĢlerde kullanılmıĢtır ve aktivasyon süresi 1 dk. olacak 

Ģekilde döner alet ile 600 rpm hızında uygulandı. ÇalıĢmamızda Garip ve ark’nın 

(2010) bulgularına paralel olarak; CanalBrush sisteminin klasik irrigasyon 

Ģırıngasına göre smear tabakasını daha fazla uzaklaĢtırdığı, ancak aradaki farkın 

istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görüldü.  

PUI sisteminin NaOCl ile kullanıldığı durumlarda; smear tabakasının 

uzaklaĢtırılabildiği çeĢitli çalıĢmalarda gösterilmiĢtir (Cameron 1983, Alaçam 1987, 

Cameron 1987, Huque ve ark 1998, Blank-Goncalves ve ark 2011). Guerisoli ve ark 

(2002); PUI sistemlerin EDTAC ve NaOCl’in kombine kullanımı ile kök kanalının 

apikal, orta ve koronal üçlü bölgesinde smear tabakasını tamamıyla 

uzaklaĢtırabileceğini rapor etmiĢlerdir.  

Bazı çalıĢmalarda ise EDTA ve NaOCl’in kombine kullanılması ile kök 

kanalının apikal üçlüsünde smear tabakasının tamamı ile uzaklaĢtırılamayacağı rapor 

edilmiĢtir (Ciucchi ve ark 1989, Abbott ve ark 1991, Cameron 1995b). Bizim 

çalıĢmamızda da bu bulgulara paralel olarak; PUI sistemi ile kök kanalının apikal 

üçlüsünde smear tabakası tamamıyla uzaklaĢtırılamamıĢtır. Ultrasonik olarak 

kullanılan metal ucun, aktivasyon sırasında kanal duvarına temas edip yeni bir 

iatrojenik smear tabakası oluĢturma ihtimali her zaman mevcuttur. Caron ve ark 

(2010) bu problemin üstesinden ancak metal olmayan kesmeyen polimer yapıdaki 

uçlar kullanılarak gelinebileceğini belirtmiĢlerdir. 

Goncalves ve ark (2011) EndoActivator, Ultrasonik ve klasik irrigasyon 

iĢlemini smear tabakası açısından karĢılaĢtırmıĢlar ve bizim çalıĢmamızda elde edilen 

bulgulara paralel olarak EndoActivator ile Ultrasonik sistemin klasik irrigasyon 

iĢleminden daha fazla smear tabakası uzaklaĢtırdıklarını bildirmiĢlerdir. Smear 

tabakasının uzaklaĢtırma ile ilgili yapılan baĢka bir çalıĢmada  ise; EndoActivator ve 

Güta Aktivasyon protokollerinin klasik irrigasyondan baĢarılı olduğu bildirilmiĢtir 

(Caron ve ark 2010). Bu bulgulara paralel olarak bizim çalıĢmamızda da 

EndoActivator sisteminin smear tabakasını uzaklaĢtırma etkinliğinin yüksek 

olduğunu tespit ettik.  
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ÇalıĢmamızda NaviTip FX irrigasyon iğnesi; tek köklü diĢlerin yuvarlak 

formdaki kanallarında smear tabakası üzerinde klasik irrigasyon ile aynı derecede 

etki göstermiĢtir, kök kanalının orta bölgesinde ise EndoActivator ve EndoVac 

sisteminden daha baĢarısız bulunmuĢtur. Bu bulgulara zıt olarak Goel ve ark (2009) 

yaptıkları çalıĢmalarında smear tabakasını uzaklaĢtırma iĢleminde alt ve üst molar 

diĢlerde NaviTip FX ve aralıklı ultrasonik sistemin, NaviTip ve PUI iĢleminden daha 

baĢarılı olduğunu belirtmiĢlerdir. Farklı diĢ grupları kullanılması ve karĢılaĢtırılan 

grupların farklı olması sonuçların farklılık göstermesine sebep olmuĢ olabilir.      
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5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

Bu tez çalıĢmasından elde edilen bulgular ile aĢağıdaki sonuçlar çıkarılabilir. 

1. Kök kanal tedavisi tamamlandıktan sonra yapılacak olan son yıkama iĢlemi 

tedavinin baĢarısı açısından önem arz etmektedir. 

2. Son yıkama iĢleminde EDTA ile NaOCl’nin kombine kullanılması 

günümüzde hala yaygın olarak kullanılmaktadır ve etkili bir yöntemdir. 

3. Kök kanalından debrislerin ve smear tabakasının uzaklaĢtırılması amacı ile 

yapılan aktivasyon yıkama iĢleminin etkinliğini artıracaktır.  

4. Son yıkama iĢlemi ile yuvarlak yapıdaki kök kanallarından debris 

uzaklaĢtırılması mümkün olurken kullanılan sistemlerin hiçbiri ile smear tabakası 

tam olarak uzaklaĢtırılamamıĢtır. 

5. Smear tabakasının uzaklaĢtırılması amacı ile uygulanılan tekniklerin 

etkinliklerinin koronalden apikale doğru azaldığı belirlenmiĢtir. 

6. Herhangi bir aktivasyon cihazının mevcut olmadığı durumlarda uygulanması 

gayet basit ve ucuz olan Güta Aktivasyon yöntemi daha etkin bir temizlik 

sağlayacaktır.  

7. CanalBrush sistemi döner alet ile kullanımında baĢarıyı bir miktar artırırken 

aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıĢtır. Bu sistemin döner alet ile 

kullanıldığı durumda mı mı yoksa sonik fırça ile kullanılması durumunda mı daha 

baĢarılı olduğu araĢtırılmalıdır. 

8. Sonik bir sistem olan EndoActivator yeterli süre uygulandığında ultrasonik 

sistem kadar etki gösterebilmektedir.  

9. Klasik irrigasyon iĢlemine göre kanallardan daha etkin bir Ģekilde debris 

uzaklaĢtırma olanağı sağlayan EndoVac aynı zamanda smear tabakasını uzaklaĢtırma 

iĢleminde de baĢarıyı artırmaktadır. 

10. Eğeleme esnasında yıkama iĢlemine olanak sağlayan SAF sistemi ProTaper 

sistemine göre daha temiz kanal yüzeyi elde edilmesine olanak sağlamaktadır. 

ÇalıĢmamızda SAF sisteminin bazı örneklerde dentin erozyonuna sebep olduğu 

izlenmiĢtir. Bu sistem farklı irrigasyon solüsyonları ve konsantrasyonları ile 

kullanıldığında dentinde meydana getirdiği değiĢiklikler açısından araĢtırılmalıdır. 

11. Dentin tübüllerinde erozyon geliĢmesini önlemek amacı ile son yıkama 

iĢleminde kullanılacak solüsyon; uygun konsantrasyonda, sürede ve miktarda 

olmalıdır.   
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Bu çalıĢmanın amacı kanallarda daha temiz yüzey elde etmek amacı ile geliĢtirilmiĢ olan 

farklı irrigasyon protokolleri (Klasik irrigasyon Ģırıngası, NaviTip FX, Güta perka konlar, 

CanalBrush, EndoActivator, EndoVac, Pasif Ultrasonik irrigasyon) ile eğeleme iĢlemi sırasında 
irrigasyon yapmamıza olanak sağlayan yeni geliĢtirilmiĢ bir eğe sisteminin (SAF) kanalları temizleme 

etkinliğinin incelenmesidir. 

Kanallarda biriken debrisin ve smear tabakasının incelenmesi amacı ile 96 adet tek köklü 

insan diĢinin kök kanalları ProTaper F4 (#40) eğe ile (SAF grubu hariç) geniĢletildi. Kanallar her eğe 

değiĢimi esnasında 2 ml %5’lik NaOCl ile yıkandı, 10 ml %17’lik EDTA ve 10 ml %5’lik NaOCl ile 

1 dk. süresince farklı irrigasyon aktivasyon sistemleri ile son yıkama iĢlemine tabi tutuldu. DiĢler 

kanallarda biriken debris ve smear tabakasının tespiti için bukko lingual olarak ikiye ayrıldı ve kök 

dentin yüzeyi taramalı elektron misroskobu ile incelendi. Elde edilen görüntüler iki farklı araĢtırmacı 

tarafından 5 farklı skor kullanılarak skorlama iĢlemine tabi tutuldu. Bölgelere göre gruplar arası 

farklılıkların ve grup içinde bölgeler arası farklılıkların değerlendirmesi amacı ile elde edilen verilerin 

istatistiksel analizi Kruskal Wallis (p<0.05) testi ile yapıldı ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunması halinde Bonferroni düzeltmeli (α=0,05/karĢılaĢtırma sayısı) Mann Whitney U testi yapıldı. 

Bu in vitro çalıĢmada Güta Aktivasyon, EndoVac, Ultrasonik ve SAF sisteminin 

kullanılmasının debris temizleme etkinliğini artırdığı, smear tabakasını uzaklaĢtırma açısından ise 

EndoVac, Ultrasonik ve EndoActivator sistemlerinin baĢarıyı artırdığı tespit edilmiĢtir. Bölgeler 

arasındaki farkın incelenmesinde ise; debris birikimi açısından bir fark bulunmazken smear 

tabakasının Güta Aktivasyon ve SAF grupları hariç apikal bölgede koronal bölgeye oranla daha az 

uzaklaĢtırıldığı tespit edilmiĢtir.             

Elde edilen veriler sonucunda kök kanal tedavisi sırasında uygulanılan son yıkama iĢlemi 

sırasında yeni geliĢtirilen irrigasyon aktivasyon protokollerinin kullanımının temizlik etkinliğini 

artırdığı tespit edilmiĢtir.     

Anahtar Sözcükler: Debris uzaklaĢtırma; Ġrrigasyon Aktivasyon yöntemleri; SAF; Smear 
tabakası  
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7. SUMMARY 

 

Evaluation of effectiveness of different irrigation activation protocols and new designed 

file system on smear layer and debris removal 

 

The purpose of this in-vitro study was to compare cleaning efficacy of different irrigation 

activation protocols (Syringe irrigation with needles, NaviTip FX, Manual dynamic irrigation, 
CanalBrush, EndoActivator, EndoVac, Passive Ultrasonic irrigation) and a novel file system allowing 

for continuous delivery of irrigants throughout the procedure. 

For the purpose of examining removal of debris and smear layer, root canals of 96 human 

anterior teeth were prepared with using ProTaper rotary files except Self Adjusting File group (SAF). 

Canals were irrigated with 2 ml % 5 NaOCl at each change of instrument and received a final flush 

with 10 ml 17% EDTA and 10 ml 5%  NaOCl for 1 minute. The surface of root dentin was observed 

using a scanning electron microscope. SEM images of the root canals were scored by two observers 

for the presence or absence of debris and smear layer according to a five stage scale. The results were 

then statistically analyzed by Kruskal Wallis and Bonferroni adjusted Mann Whitney U tests. The 

significance level for all statistical analyses was set at α = 0.05 

This in-vitro study showed that; the use of manual dynamic activation, EndoVac, Ultrasonic 

and SAF systems increased efficacy of debris removal and furthermore EndoVac, Ultrasonic and 
EndoActivator systems increased efficacy of smear layer removal. Comparisons between each region 

for debris removal did not show any difference. However in the apical region less smear layer was 

removed from coronal region except manual dynamic activation and SAF systems. 

In this study, it was observed that new irrigation activation protocols increased the cleaning 

efficacy of root canal. 

Key Words: Debris removal; Irrigation activation devices; SAF; Smear layer  
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