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1.GİRİŞ 

            Mikroorganizmalar ve ürünleri pulpal ve periapikal hastalıklarda önemli rol 

oynamaktadır (Kakeashi ve ark 1966, Sundqvist ve ark 1998). Apikal periodontitis 

gibi major periapikal hastalıkları engellemek için kök kanal sistemindeki bakteriler 

elimine edilmelidir. Periradiküler dokuların mikroorganizmalar tarafından 

kontaminasyonu iyileĢmeyi güçleĢtirir (Nair 2004). 

            Endodontik tedavinin amacı pulpa boĢluğunu ve kök kanallarını dezenfekte 

etmek (mikrobiyal yükü azaltmak ve nekrotik dokuyu uzaklaĢtırmak) ve yeniden 

kontaminasyonu engellemek amacıyla pulpa boĢluğunu ve kök kanallarını 

doldurmaktır. Hastalıklı pulpayı tedavi etmek amacıyla ortograd kök kanal tedavisi 

öncelikli olarak tercih edilmesi gereken bir yaklaĢım olmalıdır. Primer ortograd kök 

kanal tedavisinin baĢarı oranı %47-97 olarak rapor edilmiĢtir (Friedman 2008). 

Ortograd kök kanal tedavisinin baĢarısızlığı, tedavi öncesinde periapikal radyolusensi 

varlığı, yetersiz kök kanal dolguları, radyografik apeksten 2 mm’den daha geride kök 

kanal dolguları ve kötü koronal restorasyon ile iliĢkilendirilmiĢtir (Ng ve ark 2008).  

Ortograd kök kanal tedavisinin baĢarısızlığı durumunda tedavi seçenekleri, kök kanal 

tedavisinin yenilenmesi (retreatment) ya da endodontik cerrahi olmaktadır (Briggs ve 

Scott 1997). Pulpa boĢluğunun ve kök kanallarının temizlenmesi açısından, kök 

kanal tedavisinin yenilenmesi cerrahi yaklaĢıma nazaran daha etkilidir (Danin ve ark 

1996).  Fakat bazı klinik durumlarda kök kanal tedavisinin yenilenmesi mümkün 

olamamakta ve endodontik cerrahi uygulamaları zorunlu hale gelmektedir. 

1.1. Endodontik Cerrahi 

               Endodontik cerrahi, ortograd kök kanal tedavisine dirençli periradiküler 

enflamasyonu çözmek amacıyla ya da kök kanal tedavisinin yenilenmesi gibi bir 

seçenek olmadığında yapılmaktadır (Kim ve Kratchman 2006). Endodontik 

cerrahinin amacı, periapikal patolojiyi uzaklaĢtırmak, diĢ ve periodonsiyumun sağlık 

ve fonksiyonunu idame ettirmektir (Morrow ve Rubenstein 2002).   

            Endodontik cerrahinin genel endikasyonları Ģunlardır (El-Swiah ve Walker 

1996): 

1) Ġyatrojenik ya da geliĢimsel anomalilerin kök kanal tedavisinin yenilenmesini 

engellediği durumlarla iliĢkili periradiküler hastalık varlığında, 
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2) Periradiküler hastalıklı kök kanal dolgulu diĢlerde kök kanal dolgusunun 

yenilenmesi baĢarısız olduğunda ya da diĢin retansiyonunun olumsuz 

etkileneceği durumlarda (tıkalı kök kanalları, konvansiyonel giriĢin alttaki 

kor yapısını tehlikeye attığı ful kron restorasyonlu diĢler, uzaklaĢtırılması 

esnasında kök fraktürüne sebep olabilecek post varlığı gibi durumlar), 

3) Periradiküler dokuların biyopsisi gerekli olduğunda, 

4) Perforasyon ya da kök fraktüründen Ģüphelenildiğinde periradiküler dokuların 

görülmesi gerektiği durumlarda, 

5) Hastanın kök kanal tedavisinin yenilenmesini istemediği durumlarda 

endodontik cerrahi yapılmaktadır. 

           Endodontik cerrahinin az sayıda kesin kontrendikasyonu bulunmaktadır. 

Endodontik cerrahi planlarken aĢağıdaki durumların kontrendikasyon teĢkil 

edebileceği göz önünde bulundurulmalıdır; 

1) Hastanın medikal durumu (sistemik hastalıkları ve psikolojik durumu) 

2) DiĢsel ve anatomik faktörler 

* OlağandıĢı kemik ya da kök konfigürasyonları 

* Cerrahi giriĢ sağlanamaması 

* Cerrahi planlanan bölgede nörovasküler yapıların bulunması 

* DiĢin restore edilemeyecek durumda olması 

* Destek dokuların oldukça zayıf olması 

* Genel oral hijyenin zayıf olması 

      3) Hekimin yeteneği, tecrübesi, sahip olduğu olanakları ve ekipmanının yetersiz 

olması 

Endodontik cerrahi kapsamında yapılan iĢlemler aĢağıdaki gibi sıralanabilir; 

1) Ġnsizyon ve drenaj 

2) Biyopsi 

3) Kök ucu cerrahisi 

4) Kök amputasyonu 

5) Hemiseksiyon 

6) PlanlanmıĢ reimplantasyon 

7) Perforasyon tamiri 
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          Endodontik cerrahi alanında en sık yapılan iĢlemlerden ikisi perforasyon tamiri 

ve kök ucu cerrahisi olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

1.1.1. Perforasyon Tamiri 

            Kök perforasyonu, patolojik nedenlerle ya da kök kanal tedavisinin herhangi 

bir aĢamasında iyatrojenik nedenlerle ortaya çıkabilen kök kanal sistemi ile diĢin 

destek dokuları ya da oral kavite arasında oluĢan yapay bir iliĢkidir (Fuss ve Trope 

1996). Çürük ya da rezorbsiyon perforasyonlara neden olsa da, çoğu kök 

perforasyonu iyatrojenik nedenlerle oluĢmaktadır.  BaĢarısız olmuĢ bütün vakaların 

yaklaĢık olarak %10’unun sebebini bir endodontik hata olarak kök perforasyonları 

oluĢturmaktadır (Ingle 1961). Endodontik tedavi süresince ortaya çıkabilen 

perforasyonlar sıklıkla periodontal ataçman kaybına ve hatta sonunda diĢ kaybına yol 

açabilir. Ġyatrojenik ya da patolojik nedenlerle kök yüzeyinde oluĢan defektleri tamir 

edebilmek için endodontik cerrahi yapılmaktadır. 

            Mümkün olan durumlarda perforasyon alanını kapatmak için öncelikle 

ortograd yaklaĢım tercih edilmelidir. Ġdeal bir perforasyon tamir materyali ile o bölge 

kapatılmalıdır. Enstrümentasyon hatası nedeniyle oluĢan perforasyonlar gibi iyi bir 

görüĢ açısının ve giriĢin sağlanabileceği durumlar genelde ortograd yaklaĢım ile 

tedavi edilmektedir. Ancak klinik semptomlar devam ettiğinde, kemik rezorbsiyonu 

olduğunda ya da geniĢ perforasyon oluĢan vakalarda cerrahi yaklaĢıma ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

           Ġnternal rezorbsiyon tedavisinde de yine öncelikle ortograd yaklaĢımda 

bulunulmalıdır. Ancak rezorbtif süreç periodontal ligamente uzanacak kadar 

perforasyona neden olmuĢsa kökü tamir edebilmek ve etkili bir kapatma sağlamak 

için endodontik cerrahiye ihtiyaç duyulmaktadır. Eksternal kök rezorbsiyonunun bazı 

tiplerinde erken dönemde cerrahi yaklaĢımla problem halledilebilmektedir. 

          Perforasyon tamirinde baĢarıyı etkileyen önemli faktörler aĢağıdaki Ģekilde 

belirtilmiĢtir (Nicholls 1962); 

-Perforasyon alanı 

-Perforasyonun oluĢması ve tamir edilmesi arasında geçen süre 

-Kullanılan materyalin perforasyon alanını kapatabilme yeteneği 
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-Tamir materyalinin biyouyumluluğu 

             Servikal üçlüde ve pulpa odasının tabanında meydana gelen perforasyonlar, 

kökün apikal ve orta üçlüsünde meydana gelen perforasyonlara nazaran daha kötü 

prognoza sahiptirler (Nicholls 1962). Furkal perforasyonların zayıf prognoza sahip 

olmasının sebebi oral bölgeye yakın olması ve periodontal kayıplara sebebiyet verme 

potansiyelinin yüksek olmasıdır (Seltzer ve ark 1970). DiĢin pulpa odasının tabanının 

perforasyonu periodontal dokularda hasara sebep olur. Perforasyon alanının oral 

bölgenin bakteriyel kontaminasyonuna maruz kalması kemik sağlığının bozulması ve 

diĢ kaybıyla sonuçlanabilir. Perforasyon alanının gecikmeden kapatıldığı durumlarda 

daha iyi prognoz izlendiği rapor edilmiĢtir (Nicholls 1962, Seltzer ve ark 1970).  

             Perforasyon tamirinin esas amacı enflamatuar süreci durdurmak ve 

perforasyon alanındaki sağlıklı dokuları koruyarak doku ataçman kaybını 

engellemektir (Main ve ark 2004). Eğer hâlihazırda lezyon mevcut ise dokunun 

yeniden ataçmanını sağlamak daha da güçleĢecektir. Bu rejeneratif süreci 

indükleyecek olan uygun materyalin kullanılması perforasyon tamirinde baĢarılı 

olunması noktasında önemli rol oynamaktadır. 

1.1.2. Kök Ucu Cerrahisi 

            Kök ucu cerrahisinin amacı, kök kanal tedavisinin yenilenmesiyle 

çözülemeyen endodontik lezyonlu bir diĢin cerrahi müdahale yapılarak ağızda 

idamesini sağlamaktır (von Arx 2005). Kök ucu cerrahisi; kök ucu rezeksiyonu, kök 

ucu kavite preparasyonu, kök ucunun retrograd dolgu materyali ile bakteri sızdırmaz 

bir Ģekilde kapatılması gibi iĢlem basamaklarını içermektedir. Ekstraradiküler 

enfeksiyonun, yabancı cismin ya da kistik dokunun uzaklaĢtırılabilmesi için 

apikaldeki patolojik doku tamamen kürete edilmelidir. Uygun bir retrograd dolgu 

materyali ile kök ucu kapatılmalıdır.  

          Kök ucu cerrahisinin endikasyonları Avrupa Endodonti Derneği (European 

Society of Endodontology 2006) tarafından güncellenmiĢ ve aĢağıdaki Ģekilde 

belirtilmiĢtir; 

1) Apikal periodontitisi iĢaret eden radyolojik bulgular ve/veya tıkalı kanalla 

iliĢkili semptomlar (tıkanıklık giderilemiyor ve zarar verme riski oldukça 

yüksek ise) 
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2) Apikal periodontitisin klinik ve radyografik bulgularını gösteren taĢkın dolgu 

materyali ve/veya uzun zaman periyodunda devam eden semptomlar 

3) Kök kanal tedavisinin yenilenmesinin uygunsuz olduğu durumda, kök kanal 

tedavisini takiben ısrarcı ve yeniden geliĢen hastalık durumları 

1.1.3. Endodontik Cerrahi AĢamaları ve Retrograd Dolgu Materyalleri 

           Yukarıda da bahsettiğimiz gibi endodontik cerrahi alanına ait olan kök ucu 

cerrahisi ve perforasyon tamiri iĢlemleri, kök kanal tedavisi baĢarısız olmuĢ diĢlerin 

ağızda idamesini sağlamak amacıyla sıklıkla uygulanan cerrahi yöntemlerdendir. Bu 

cerrahi uygulamalarındaki iĢlem basamakları Ģu Ģekildedir; 

1) Preoperatif bakım 

2) Anestezi ve hemostaz  

3) YumuĢak doku yönetimi 

4) Sert doku yönetimi 

5) Alanın küretajı 

6) Kök rezeksiyonu 

7) Retrograd kavite preparasyonu 

8) Retrograd dolgu 

9) Flabin yerleĢtirilmesi ve sütur 

10) Postoperatif bakım 

 

             Retrograd dolgu yerleĢtirilmesi baĢarılı bir endodontik cerrahinin önemli 

aĢamalarından bir tanesidir. Retrograd dolgu yerleĢtirilmesindeki amaç kök kanal 

sisteminden bakteri penetrasyonunu engellemek için periradiküler alanda sıkı bir 

kapatma sağlamak, kök kanal sistemi içerisinde bulunan potansiyel irritanların 

periradiküler dokulara geçiĢini önlemek ve bu alanda patoloji oluĢturmalarının önüne 

geçmektir (Johnson 1999, Kratchman 2004). Etkili bir kapatma sağlamak ve 

periradiküler dokuların tamir ve rejenerasyonunu kolaylaĢtırmak için yerleĢtirilen 

kök ucu dolgu ve perforasyon tamir materyalleri kök etrafındaki dokularla uzun bir 

süre temas halinde kalmaktadır.   

 



6 
 

            Ġdeal bir kök ucu dolgu ve perforasyon tamir materyali Ģu özelliklere sahip 

olmalıdır (Gartner ve Dorn 1992, Kim ve ark 2001, Chong 2004); 

-DiĢ dokusuna adezyon göstermeli ya da bağlantı sağlayabilmeli 

-Kök ucunu üç boyutlu olarak kapatabilmeli 

-Patojenik mikroorganizmaların geliĢimini inhibe etmeli 

-Boyutsal olarak stabil olmalı 

-SertleĢirken nemden etkilenmemeli 

-Periradiküler dokular tarafından iyi tolere edilmeli  

-Enflamatuar reaksiyonlara yol açmamalı 

-Normal periodonsiyumun rejenerasyonunu stimüle etmeli 

-Lokal ve sistemik olarak toksik olmamalı 

-Korozyona uğramamalı  

-Elektrokimyasal olarak aktif olmamalı 

-DiĢ ya da periradiküler dokularda renklenmeye sebep olmamalı 

-Radyograflarda kolayca ayırdedilebilir olmalı 

-Raf ömrü uzun olmalı 

-Kolay bulunabilmeli ve manipülasyonu kolay olmalı 

          DiĢ hekimliği tarihi boyunca retrograd dolgu olarak çok çeĢitli materyaller 

kullanılmıĢtır. Günümüzde çok fazla sayıda materyale ulaĢılabilir olsa da, hiçbir 

materyal ideal retrograd dolgu materyallerinin bütün özelliklerini taĢımamaktadır 

(Chong ve Pitt Ford 2005).   

Amalgam 

            Amalgam, kolay manipülasyonu, iyi radyoopasitesi ve rezorbe olmaması gibi 

özelliklerinden dolayı oldukça sık kullanılan retrograd dolgu maddelerinden birisi 

olmuĢtur. Amalgam, doku sıvılarında çözünmez ve korozyon ürünlerine bağlı olarak 
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amalgamın yaĢlanması marjinal adaptasyon ve sızdırmazlık özelliklerini geliĢtirir. 

Genel olarak yüksek bakırlı çinkosuz amalgamlar tercih edilmektedir. 

Amalgambondun kullanımı ve amalgam ile birlikte 4-META bonding ajanının 

kullanılması amalgam retrograd dolguların mikrosızıntısını önemli derecede 

azaltmıĢtır (Anderson ve ark 1991). Amalgamın; baĢlangıç marjinal sızıntısı, 

korozyon, periapikal dokuların civa kontaminasyonu, bazı amalgam alaĢımlarının 

neme olan hassasiyeti, tutuculuk için andırkatlı preparasyon ihtiyacı, sert ve yumuĢak 

dokuların boyanması gibi dezavantajları vardır (Gartner ve Dorn 1992). 

 

            Amalgamın biyolojik etkilerinin üretim Ģekline ve alaĢımın kompoziyonuna 

bağlı olduğu düĢünülmektedir (Espevik ve Mjor 1982). Sitotoksik olarak bilinen 

çinko, amalgam alaĢımlarından salınmaktadır ve amalgamın sitotoksisitesinin asıl 

sebebi olarak öne sürülmüĢtür (Espevik ve Mjor 1982). Çinko içeren amalgamlar 

çinkosuz amalgamlara nazaran daha toksiktir (Kimura 1982). 

 

            Yapılan biyouyumluluk çalıĢmalarında yeni karıĢtırılan konvansiyonel gümüĢ 

amalgamların reaksiyona girmemiĢ civa dolayısıyla oldukça sitotoksik olduğu ve 

materyal sertleĢtikçe sitotoksisitesinin hızlı bir Ģekilde azaldığı bulunmuĢtur 

(Tronstad ve Wennberg 1980). Maher ve ark (1992)’nın yaptığı bir hayvan 

çalıĢmasında amalgamın retrograd dolgu olarak uygulanmasını takiben 10-15 hafta 

içerisinde kronik enflamasyon oluĢtuğu ve 15 haftadan sonra amalgam kök ucu 

dolgularının etrafında fibröz bağ dokusu oluĢtuğu gösterilmiĢtir. 

 

           Yapılan çalıĢmalar göz önüne alındığında amalgamın erken dönemde zayıf 

biyouyumluluğa sahip olduğu ve uzun dönemde biyouyumluluğunun geliĢtiği 

söylenebilir. 

Gutta Perka 

          Gutta perka konları yaklaĢık olarak %19-22 oranında gutta perka, %59-75 

oranında çinko oksit, geri kalanında ise mum, renklendirici ajanlar, antioksidanlar, 

metalik tuzlar gibi ilave maddeler içermektedir (Pitt Ford 2003). Gutta perka 

genleĢebilir özelliktedir ve kök dentinine adaptasyon sağlayabilir. Gutta perka inert, 

ucuz ve korozyona uğramayan bir malzemedir. Termoplastisize gutta perka 

geliĢtirilene kadar gutta perkanın kök ucu dolgu maddesi olarak yerleĢtirilmesi 
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desteklenen bir görüĢ olmamıĢtır. Abdal ve ark (1982)’nın yaptığı bir çalıĢmada 

termoplastisize gutta perkanın amalgam, IRM ve Süper EBA’ya nazaran daha iyi 

kapatma sağladığı bulunmuĢtur. Yine baĢka bir çalıĢmada termoplastisize gutta perka 

ile amalgama göre daha etkili bir kapatma sağlandığı rapor edilmiĢtir (MacPherson 

ve ark 1989). Gutta perka pöröz tabiatı dolayısıyla etraftaki periapikal dokudan nem 

abzorbe eder, baĢlangıç aĢamada geniĢler ve sonraki aĢamada büzülür (Kaplan ve ark 

1982). Bu durum gutta perkanın zayıf marjinal adaptasyonuna sebebiyet verir ve 

mikrosızıntıyı arttırır. 

            Pitt Ford ve ark (1996a)’nın yaptığı bir çalıĢmada çinko oksit içerikli kök 

kanal patı ile uygulanan gutta perkaya karĢı yok denecek kadar az düzeyde 

enflamatuar doku cevabı oluĢtuğu gösterilmiĢtir. Kloroperka ile yumuĢatılmıĢ gutta 

perka ile doldurulmuĢ kök uçlarında ise Ģiddetli enflamasyon gözlemlenmiĢtir. 

            Gutta perka konlarının yüksek çinko oksit içeriğine bağlı olarak toksisite 

gösterdiği rapor edilmiĢtir (Pascon ve Spangberg 1990). İn vivo implantasyon 

deneylerinde gutta perkanın hayvan dokuları tarafından tolere edildiği, enflamasyona 

sebep olmadan ya da minimal enflamatuar cevap oluĢturarak kollajen kapsül 

oluĢumunu indüklediği bulunmuĢtur (Wolfson ve Seltzer 1975). Gutta perka düĢük 

derecede toksisiteye sebep olmakla birlikte kabul edilebilir düzeyde biyouyumluluğa 

sahiptir. 

Diaket 

           Kök kanal patı olarak üretilen Diaket (3M ESPE, Almanya) polivinil rezin 

malzemedir.  Koyu kıvamda hazırlandığında retrograd dolgu materyali olarak da 

kullanılabileceği bildirilmiĢtir (Tetsch 1986). Diaket, manipülasyonu kolay ve 

kompakt bir kök ucu dolgu maddesidir (Regan ve ark 2002). Ayrıca, kısa süre 

içerisinde sertleĢebilir ve yüzey polisajı yapılabilir.   

           Kök ucu dolgu maddesi olarak kullanılan Diaket’in amalgama göre daha üstün 

kapatma özellikleri sergilediği bildirilmiĢtir (Kodohiro 1984). Diaket’in aynı 

zamanda kemik apozisyonunu indüklediği ve Diaket’e karĢı, periodontal ligamentin 

reformasyonu ve yeni sement depozisyonu ile karakterize iyi iyileĢme cevabı 

oluĢtuğu gösterilmiĢtir (Witherspoon ve Gutmann 2000). Nencka ve ark (1995)’nın 

yapmıĢ olduğu bir çalıĢmada Diaket’in kemik ile biyouyumlu olduğu gösterilmiĢtir. 
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Doku cevabı yönünden Diaket ve MTA’nın karĢılaĢtırıldığı bir çalıĢmada, Diaket 

retrograd dolgu maddesinin bitiĢiğinde daha fazla yeni periodontal ligament 

dokusunun oluĢtuğu bildirilmiĢtir (Regan ve ark 2002).    

Çinko Oksit Öjenol Preparatları 

            Çinko oksit öjenol simanlar retrograd dolgu maddesi olarak sıklıkla 

kullanılan materyallerdir. Fiziksel özelliklerini geliĢtirmek amacıyla çinko oksit 

öjenol simanlarda çeĢitli modifikasyonlar yapılmıĢtır. 

1) Süper-EBA: 

            Çinko oksit öjenolun likiti yerine orto-etoksi benzoik asit (EBA) ve toz 

kısmına da alüminyum ilavesi ile Süper-EBA elde edilmiĢtir. AltmıĢlı yıllarda 

üretilen Süper-EBA’nın toz içeriği %60 çinko oksit, %34 silikon dioksit, %6 doğal 

rezin ve likit içeriği %62,5 orto-etoksi benzoik asit, %37,5 öjenolden oluĢmaktadır. 

Sonraki yıllarda, toz kısmındaki silikon dioksit alüminyum ile değiĢtirilmiĢtir 

(Yaccino ve ark 1999).  Süper-EBA’nın sıkıĢma dayanımı ve gerilme dayanımı 

yüksek olup düĢük çözünürlüğe sahiptir. Kök ucu dolgu maddelerinin 

çözünürlüğünün karĢılaĢtırıldığı bir çalıĢmada IRM, Süper-EBA ve MTA’nın suda 

çözünmediği ve Süper-EBA’nın iyi kapatma özelliği sergilediği gösterilmiĢtir 

(Poggio ve ark 2007). Yapılan bir mikrosızıntı çalıĢmasında farklı yoğunluklarda 

kullanılan Süper-EBA’nın kök ucu dolgu maddesi olarak tercih edilebilen bir 

materyal olduğu gösterilmiĢtir (Yaccino ve ark 1999). Süper-EBA’nın bir diğer 

avantajı, nemli ortamlarda da diĢ dokusuna yapıĢabilmesidir. Radyolusent olması ve 

teknik hassasiyet gerektirmesi Süper-EBA’nın kulanımı ile ilgili limitasyonlardır.  

              Süper-EBA’nın biyouyumluluğunu araĢtıran bir takım çalıĢmalar yapılmıĢtır 

(Oynick ve Oynick 1978,  Pitt Ford ve ark 1995a, Asrari ve Lobner 2003, Poggio ve 

ark 2007). Kök ucu dolgularının nörotoksik etkilerinin değerlendirildiği bir 

çalıĢmada 7 gün boyunca sertleĢen Süper-EBA’nın toksisitesinin azalmadığı rapor 

edilmiĢtir (Asrari ve Lobner 2003). Süper-EBA’nın öjenol içeriği doku 

irritasyonunun temel kaynağı olabilmektedir (Poggio ve ark 2007). Yapılan diğer bir 

çalıĢmada Süper-EBA kök ucu dolgularının üzerinde kollajen fibrillerin geliĢebildiği 

ve Süper-EBA’nın, kök apeksinde minimal kronik enflamasyona sebep olduğu rapor 

edilmiĢtir (Oynick ve Oynick 1978). Replantasyondan önce diĢlere kök ucu dolgu 
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maddesi olarak yerleĢtirilen Süper-EBA’nın iyileĢme üzerindeki etkilerinin 

değerlendirildiği bir çalıĢmada, Süper-EBA’ya karĢı az sayıda enflamatuar hücre 

oluĢtuğu ve enflamatuar cevabın amalgama göre orta derecede olduğu rapor 

edilmiĢtir (Pitt Ford ve ark 1995a). 

2) IRM (Intermediate Restorative Material) 

           IRM, çinko oksit öjenolün toz ağırlığının %20 oranında polimetil metil 

metakrilat ilavesi ile modifiye edilmiĢ Ģeklidir. Bu güçlendirme materyalin sıkıĢtırma 

dayanımını, abrazyon direncini ve sertliğini geliĢtirmiĢtir (Blaney ve ark 1981, 

Anderson ve ark 1990). 

           IRM ve Süper-EBA’nın çinko ve öjenol salınımı yönünden değerlendirildiği 

bir çalıĢmada IRM’den öjenol salınımının Süper EBA’dan önemli ölçüde daha 

yüksek olduğu ve bunun da IRM’nin daha fazla öjenol içeriğinden kaynaklandığı 

rapor edilmiĢtir (Al-Saeed ve ark 2008). 

           Replantasyondan önce diĢlere kök ucu dolgu maddesi olarak yerleĢtirilen 

IRM’nin amalgama göre daha az Ģiddette doku cevabı oluĢturduğu rapor edilmiĢtir 

(Pitt Ford ve ark 1994). Chong ve ark (1997a)’nın yaptığı bir çalıĢmada, IRM’nin 

öjenol içeriğinin polimetil metakrilata afinitesi olabileceği ve bu durumun dokulara 

daha az öjenol salınımını, dolayısıyla bu materyalin sitotoksisitesinin azalmasını 

sağlayabileceği rapor edilmiĢtir. 

            IRM’nin kapatma etkinliğinin longitudinal olarak değerlendirildiği bir 

çalıĢmada, yüksek toz-likit oranında hazırlanan IRM’nin sertleĢme süresinin kısa 

olması, toksisitesinin az olması ve çözünürlüğünün az olması gibi özelliklerinden 

dolayı kök ucu dolgu maddesi olarak tavsiye edilebilir bir malzeme olduğu 

bildirilmiĢtir (Crooks ve ark 1994). Amalgam, kompomer, kompozit gibi kök ucu 

dolgu maddeleriyle kıyaslandığında IRM’nin S. aureus, E. faecalis, P. aeruginosa’ya 

karĢı iyi antibakteriyel etki gösterdiği rapor edilmiĢtir (Eldeniz ve ark 2006).  

             IRM ve amalgam retrograd dolgu materyallerine karĢı oluĢan doku cevabının 

karĢılaĢtırıldığı bir çalıĢmada, 15 hafta içerisinde IRM grubunda osteoid oluĢumunun 

gözlemlenmediği ve IRM örneklerinin kalıcı bir enflamasyon ve daha yavaĢ iyileĢme 

potansiyeli sergilediği gösterilmiĢtir (Maher ve ark 1992). Farelerle yapılan diğer bir 

biyouyumluluk çalıĢmasında IRM’nin yumuĢak doku ve kemik tarafından iyi tolere 
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edildiği ve retrograd dolgu olarak uygun bir materyal olabileceği bildirilmiĢtir 

(Blackman ve ark 1989). Trope ve ark (1996)’nın yaptığı histolojik bir çalıĢmada 

IRM ve Süper EBA’ya karĢı iyi doku cevabı oluĢtuğu gösterilmiĢtir.  

Cam Ġyonomer Simanlar 

            Cam iyonomer simanlar diĢ hekimliğinde oldukça geniĢ kullanım alanına 

sahiptir. Cam iyonomer simanlar yüksek teknik hassasiyet gerektirse de dentine 

adezyon göstermesi ve biyouyumlu olması önemli avantajlarındandır (Brook ve 

Hatton 1998). Cam iyonomer simanlar sertleĢme reaksiyonlarının baĢında neme 

oldukça hassastırlar. Bu durum, nem kontaminasyonundan kaçınılması zor olan 

periradiküler bölgeye uygulanmalarını güçleĢtirmektedir. 

            Konvansiyonel sertleĢen cam iyonomer simanların iyi biyouyumluluk 

sergilemesi üç ana nedene bağlanmıĢtır (Nicholson ve ark 1991): (1) minimal 

ekzotermik reaksiyon ile sertleĢirler; (2) nötralizasyon genellikle yeterli derecede 

hızlıdır ve serbest asit varlığına bağlı potansiyel irritasyon minimal düzeydedir ve (3) 

sertleĢmesini tamamlamıĢ cam iyonomerden salınan maddeler yerleĢtirildiği bölge 

için yararlıdır. 

            Kemik implantasyon çalıĢmalarında farklı cam iyonomer simanların dokular 

tarafından iyi tolere edildiği bildirilmiĢtir (Zmener ve Dominguez 1983, Lehtinen 

1986, Blackman 1989). Bazı klinik çalıĢmalarla da cam iyonomer simanların 

biyouyumlu olduğu doğrulanmıĢtır (Callis ve Santini 1987, Zetterqvist ve ark 1987). 

Crisp ve ark (1980) dental simanların sertleĢirken dıĢarıya verdikleri ısıyı ölçmüĢler 

ve cam iyonomer simanın en az ısıyı verdiğini bulmuĢlardır. Cam iyonomer 

simanların minimal ekzotermik reaksiyon sergilemeleri dolayısıyla termal kaynaklı 

nekroz oluĢma ihtimali minimaldir. 

           Cam iyonomer simanlar kullanılarak baĢarılı perforasyon tamirlerinin 

yapıldığı bir takım klinik çalıĢmalar mevcuttur (Goon ve Lundergan 1995, Shuman 

1999, Behnia 2000, Breault ve ark 2000). Bu vakalar gözönünde bulundurulduğunda, 

dentin yedeği olarak rol oynayan cam iyonomer simanların perforasyon tamirinde ya 

da perforasyon bölgesinin yakınında kullanılabilecek uygun materyaller olduğu 

söylenebilir.    
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Rezin Modifiye Cam İyonomer Simanlar 

 

             Rezin modifiye cam iyonomer simanlar, kimyasal formüllerinde doymamıĢ 

gruplar içermektedirler ve bundan dolayı biyouyumluluk özelliğini 

kaybedebilmektedirler (Wilson 1990).  Rezin modifiye cam iyonomer simanlardan 

kısa dönemde de uzun dönemde de alüminyum salınmaktadır (Forss 1993).  Geurtsen 

ve ark (1998a)’na göre rezin modifiye cam iyonomerden ortama salınan 

komponentler sitotoksik reaksiyonların temel sebebini oluĢturmaktadır. Vitremer 

(3M, St Paul MN, ABD)’in araĢtırıldığı bir çalıĢmada HEMA salınımının 

Vitremer’in sitotoksisitesinin primer sebeplerinden bir tanesi olduğu gösterilmiĢtir 

(Geurtsen ve ark 1998a). Vitremer ile yapılan direk pulpa kuafajının pulpal 

enflamasyona yol açmadığı ve Vitremer implantlarının tavĢanlarda sadece hafif 

reaksiyonlara yol açtığı gösterilmiĢtir (Bazzucchi ve ark 1995, Tassery ve ark 1997). 

 

             Üzerinde oldukça fazla araĢtırma yapılan rezin modifiye cam iyonomer 

simanlardan bir tanesi de Vitrebond’dur  (3M, St Paul MN, ABD). Pulpa kuafajı için 

kullanılan Vitrebond’un kalsiyum hidroksite göre pulpa dokusunu daha fazla irrite 

ettiği bildirilmiĢtir (do Nascimento ve ark 2000). 

 

             Rezin modifiye cam iyonomer simanların konvansiyonel sertleĢen cam 

iyonomer simanlara göre  daha kolay manipüle edilebilmesi ve iyi adezyon 

potansiyeline sahip olması bu materyallerin retrograd dolgu maddesi olarak 

kullanımını cazip kılmaktadır. DüĢük sitotoksisitesi (Chong ve ark 1994a), iyi 

antibakteriyel etkinliği (Chong ve ark 1994b), enfekte diĢlerde kök ucu dolgu 

maddesi olarak kullanıldığında uygun doku cevabı oluĢturması (Chong ve ark 

1997a,b) bu materyallerin endodontik cerrahide iyi bir alternatif olabileceğini 

göstermektedir. 

 

Kompozit Rezinler 

           

              Konvansiyonel kompozit rezinler, polimerize olabilen organik matriks, 

inorganik doldurucu ve organik-inorganik komponentleri birbirine bağlayan silan 

ajanı içermektedirler. Kompozit rezinlerin organik kısmını monomerler (Bis-GMA, 

UDMA, TEGDMA) ve polimerizasyon baĢlatıcı, stabilize edici ya da inhibe edici 
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fonksiyon gören ilave maddeler oluĢturmaktadır. Retrograd dolguların sızıntılarının 

karĢılaĢtırıldığı bir çalıĢmada dentin bonding ajanı ile birlikte uygulanan kompozitin 

en az sızıntı gösterdiği bulunmuĢtur (McDonald ve Dumsha 1987). Yine 

karĢılaĢtırmalı bir diğer mikrosızıntı çalıĢmasında kompozit rezinin, amalgam ve cam 

iyonomerden daha az apikal sızıntı sergilediği gösterilmiĢtir (Danin ve ark 1992). Bu 

çalıĢmalar göz önünde bulundurulduğunda dentin bonding ajanlarıyla uygulanan 

kompozitlerin nispeten daha sızdırmaz kapatma sağlayabilen materyaller olduğu 

söylenebilir. Fakat kompoziti yerleĢtirirken mükemmel nem kontrolünün sağlanması 

kompozitin baĢarısı açısından oldukça önemlidir. 

 

            Kompozitin aköz ekstraktlarında TEGDMA, BĠS-GMA ve UDMA’nın 

bulunduğu tespit edilmiĢtir (Ferracane ve Condon 1990). Uzun dönemde 

kompozitlerden formaldehit serbest kalmaktadır (Geurtsen 1998b). Kompozitten 

sızan komponentlerin özellikleri ve miktarı, kompozit materyallerinin 

biyouyumluluğunu etkilemektedir (Geurtsen 2000). Bu komponentler aynı zamanda 

kompozit materyallerin, P. gingivalis, P. intermedia, P. endodontalis, F. nucleatum 

gibi bakterilere karĢı yüksek antibakteriyel etkinlik sergilemelerinin sebebi olabilir 

(Nicholson 2007). 

             

          Kompozit rezinlere karĢı periradiküler dokuların iyileĢme cevabı, kullanılan 

materyal tipine bağlı olarak zayıftan iyiye çeĢitlilik göstermektedir (Andreasen ve 

ark 1989, Trope ve ark 1996). Kompomer, kompozit ve amalgam materyallerinin 

kullanıldığı bir hayvan çalıĢmasında 7 günde kompozite karĢı enflamatuar cevap 

oluĢtuğu ve bu enflamatuar cevabın fibröz doku kapsülü oluĢumuyla birlikte 90 

günde çözüldüğü rapor edilmiĢtir (ÖzbaĢ ve ark 2003). Kompozit retrograd dolgulu 

diĢlerin periapikal biyopsileri, sement depozisyonu ve rezin dolgu üzerinde 

periodontal ligamentin yeniden oluĢtuğunu göstermiĢtir (Andreasen ve ark 1993). 

           Kompozit rezin içerikli materyaller olan Retroplast (Retroplast Trading APS, 

Roervig, Danimarka) ve Geristore’un (Den-Mat, Santa Maria, CA, ABD) kök ucu 

dolgu maddesi olarak kullanıldığı birtakım çalıĢmalar yapılmıĢtır. Rud ve ark (1991)  

Retroplast ve Gluma dentin bonding ajanı ile uzun dönem klinik baĢarı rapor 

etmiĢlerdir. Diğer bir klinik çalıĢmada, bonding ajanı ile birlikte kompozit rezinin 

retrograd dolgu olarak uygulandığı hastalarda %92 oranında tamamen iyileĢme rapor 
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edilmiĢtir (Rud ve ark 2001).  Farklı kök ucu dolgu maddelerinin gingival 

fibroblastlar üzerindeki etkilerini inceleyen çalıĢmalarda MTA ile karĢılaĢtırıldığında 

Geristore’a daha iyi hücre ataçmanının gerçekleĢtiği bulunmuĢtur (Camp ve ark 

2003, Gupta ve ark 2013). Diğer in vitro çalıĢmalarda da MTA, cam iyonomer ve 

IRM ile karĢılaĢtırıldığında Geristore’un daha az toksik olduğu gösterilmiĢtir (Al-

sabek ve ark 2005, Gupta ve ark 2013). Hücresel ataçmanın, sitotoksisitenin hassas 

bir göstergesi olarak dikkate alındığı yakın zamanda yapılan bir çalıĢmada, IRM, 

Süper-EBA, Ketac-Fil ve Retroplast’ın zayıf hücresel ataçman sergilediği, en iyi 

hücresel ataçmanın MTA ve Geristore örneklerinde gerçekleĢtiği gösterilmiĢtir (Al-

Hiyasat ve ark 2012). Vahid ve ark (2004)’nın yapmıĢ olduğu bir çalıĢmada dentin 

bonding ajanlarının monositlerin canlılığını zamanla azalttığı bildirilmiĢtir. 

        

           Daha güncel kompozit sistemleri, ideal retrograd dolgu materyallerinin çoğu 

özelliğini taĢımaktadır. Pekçok rezin materyal periradiküler kullanım için uygun 

olmasa da kompozitler, kök ucu dolgu seçenekleri arasında yer almaktadır. Kompozit 

rezinlerin retrograd dolgu olarak kullanımının uzun dönem etkilerini belirlemek için 

ileri araĢtırmalar gerekmektedir. 

 

Kompomerler (Poliasit Modifiye Kompozit Rezinler) 

           Poliasit modifiye kompozit rezin olan kompomerler cam iyonomerlerin florid 

salma özelliği ile kompozit rezinlerin mekanik özelliklerini kombine etmek üzere 

geliĢtirilmiĢ materyallerdir. Kompozit rezinlere benzer Ģekilde kompomerlerin 

polimerizasyon reaksiyonu ıĢıkla baĢlatılır. Monomeri asidik fonksiyonel gruplar 

içerir ve materyal serbest radikal polimerizasyon reaksiyonu ile sertleĢir. 

Kompomerler, cam iyonomer simanlar gibi diĢ yapısına bağlanamazlar, kompozit 

rezinler gibi bir bonding ajanına ihtiyaç duyarlar (Nicholson 2007).  

           Süper-EBA, MTA ve kompomerin kapatma yeteneklerini elektrokimyasal 

sızıntı yöntemi ile değerlendirilen bir çalıĢmada kompomerin, MTA ve Süper-EBA 

ile eĢdeğerde kapatma özelliği sergilediği bulunmuĢtur (Dong ve ark 2004).   

            Retrograd dolgu materyali olarak amalgam ve kompomeri karĢılaĢtıran bir 

histolojik çalıĢmada amalgam retrograd dolgulu hayvan modellerinde sınırlı kemik 

oluĢumu ve orta derecede enflamasyonla karakterize orta dereceli biyouyumluluk 
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gösterilmiĢtir. Kompomer grubunda ise daha fazla enflamasyon ve daha fazla kök 

sementi geliĢimi gösterilmiĢtir (Gargallo ve ark 2008). Süper-EBA ve kompomerin 

farelerin femur kemiğine implante edildiği bir hayvan çalıĢmasında 4 hafta sonra her 

iki materyale karĢı fibröz doku oluĢumu ile karakterize enflamasyonun geliĢtiği fakat 

12 haftada kemik iyileĢmesinin gözlendiği bildirilmiĢtir. Kemik içi biyouyumluluk 

açısından her iki materyal benzer özellikler sergilemiĢtir (Pertot ve ark 1997). 

Kompomerlere karĢı yara iyileĢme cevaplarının araĢtırıldığı bir çalıĢmada kompomer 

kök ucu dolgularının yerleĢtirildiği kök apeksinin etrafında fibroblastların yeniden 

Ģekillenmesine izin verecek Ģekilde gingival dokunun materyale yapıĢtığı rapor 

edilmiĢtir (Dragoo 1997).  

           Kompomerleri kök ucu dolgusu olarak değerlendiren klinik çalıĢma sayısı 

oldukça azdır. Kompomer ve cam iyonomer kök ucu dolguları yapılan 34 diĢin 1 

yıllık takibinin yapıldığı klinik çalıĢmada kompomerin kullanıldığı tedavi grubunda 

%89 oranında tam iyileĢme gözlenirken cam iyonomerle tedavisi yapılan grupta %44 

oranında tam iyileĢme gözlendiği bildirilmiĢtir (Platt ve Wannfors 2004).  

MTA (Mineral Trioksit Agregat) 

           Doksanlı yılların baĢında endodonti alanına tanıtılmasıyla birlikte MTA, pek 

çok klinik prosedürde tercih edilen ve kabul gören bir materyal olmuĢtur. MTA’nın 

pulpa kuafaj maddesi  (Faraco ve Holand 2001), kök perforasyon tamir materyali 

(Pitt Ford ve ark 1995b, Holland ve ark 1999), kök ucu dolgu maddesi (Bates ve ark 

1996), açık apeksli diĢlerde bariyer materyali (Witherspoon ve Ham 2001) olarak 

kullanıldığı çalıĢmalarda baĢarılı sonuçlar elde edildiği rapor edilmiĢtir. Amalgam, 

IRM, Süper-EBA ile karĢılaĢtırıldığında MTA’nın bu prosedürler için yeterli bir 

materyal olduğu söylenebilir (Torabinejad ve ark 1995a, Fischer ve ark 1998). 

           MTA, trikalsiyum silikat, trikalsiyum alüminat, trikalsiyum oksit, silikat oksit 

ve diğer mineral oksitlerinin ince hidrofilik partiküllerinden oluĢmaktadır ve MTA, 

nem ile sertleĢme reaksiyonunu tamamlamaktadır (Torabinejad ve ark 1995b).  

            Yapılan in vitro ve in vivo çalıĢmalarda MTA’nın çevre dokularla uyumlu 

olduğu bildirilmiĢtir (Koh ve ark 1998, Torabinejad ve ark 1998). MTA, osteoblast 

aktivitesini indüklemektedir (Koh ve ark 1997). MTA’nın, amalgam, IRM ve Süper-

EBA’ya göre daha az sitotoksik olduğu bildirilmiĢtir (Kettering ve Torabinejad 1995, 
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Keiser ve ark 2000). Bunun yanında MTA’nın antibakteriyel özelliklere sahip olduğu 

da gösterilmiĢtir (Estrela ve ark 2000, Eldeniz ve ark 2006). 

            Kök uçları MTA ile doldurulduğunda apikaldeki sert doku oluĢumunun 

indüklendiği gösterilmiĢtir (Torabinejad ve ark 1997). Pulpa kuafajı ya da parsiyel 

pulpotomide kullanıldığında MTA’nın reperatif dentin oluĢumunu stimüle ettiği, 

pulpaların MTA ile kapatılmasının enflamasyona sebebiyet vermeden dentin köprüsü 

oluĢumunun tamamlanmasını sağladığı gösterilmiĢtir (Pitt Ford ve ark 1996b, 

Tziafas ve ark 2002, Andelin ve ark 2003, Faraco ve Holland 2004, Nair ve ark 

2008). 

            MTA’nın bütün ticari formülasyonlarında uzun sertleĢme süresi problemi 

mevcut olup (Torabinejad ve ark 1995b) bu durum materyalin oral kavitede 

kullanımını sınırlandırmaktadır. MTA’nın basma dayanımının diğer kök ucu dolgu 

maddeleriyle karĢılaĢtırılabilir olduğu gösterilmiĢtir (Torabinejad ve ark 1995b). Zor 

manipülasyon özellikleri (Chng ve ark 2005) ve yerleĢtirildiği bölgeden çabuk 

uzaklaĢma eğiliminde olması bu materyalin kullanımını sınırlandırmaktadır (Porter 

ve ark 2010). MTA’nın klinik kullanımını kolaylaĢtırmak amacıyla sertleĢme süresi 

ve basma dayanımı gibi fiziksel özelliklerinin geliĢtirilmesine ihtiyaç vardır. 

Bioagregat 

           Bioagregat, MTA’nın birtakım özelliklerini iyileĢtirmek üzere geliĢtirilen yeni 

biyoseramik kök tamir ve kök ucu dolgu materyalidir. Vital pulpa kuafajı, 

perforasyon tamiri, retrograd dolgu uygulaması ve apeksifikasyon gibi prosedürler 

Bioagregat’ın kullanım endikasyonları arasında yer almaktadır. Üretici firmaya göre 

materyalin toz kısmı; trikalsiyum silikat, dikalsiyum silikat, tantalyum pentoksit, tek 

bazlı kalsiyum fosfat ve amorföz silikon oksit içerirken, likit kısmını deiyonize su 

oluĢturur.  

           Bioagregat, gutta perka, amalgam, IRM ve beyaz MTA’nın kapatma 

özelliklerinin karĢılaĢtırıldığı bir çalıĢmada en az mikrosızıntının Bioagregat 

grubunda olduğu gösterilmiĢtir (El Sayed ve Saeed 2012). 

           Bioagregat ve MTA üzerinde pulpa ve periodontal ligament hücrelerinin 

geliĢimini faz kontrast mikroskobu ile inceleyen bir çalıĢmada MTA örnekleri 

etrafında inhibisyon zonu gözlendiği, Bioagregat örneklerinin etrafında inhibisyon 
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zonuna rastlanmadığı bildirilmiĢtir. Bioagregat’ın pulpa ve periodontal ligament 

hücrelerine karĢı toksik olmadığı bulunmuĢtur (Chung ve ark 2010). Beyaz MTA ile 

karĢılaĢtırıldığında Bioagregat’ın insan MG63 hücreleri için de biyouyumlu olduğu 

gösterilmiĢtir (Lee ve ark 2010). 

            Yuan ve ark (2010) Bioagregat’ın osteoblast hücreleri üzerinde mineralle 

iliĢkili gen ekspresyonunu ve toksisitesini araĢtırmıĢlardır. Bu çalıĢmada 

Bioagregat’ın osteoblast hücrelerine karĢı toksik olmadığı ve aynı zamanda 

osteoblast hücrelerinde mineralizasyonla iliĢkili proteinler olan tip I kollajen, 

osteopontin ve osteokalsinin gen ekspresyonunu arttırdığı gösterilmiĢtir. MTA ve 

Bioagregat’ın sitotoksisitesini karĢılaĢtırmak üzere yapılan diğer bir çalıĢmada her iki 

grubun benzer enflamatuar reaksiyon sergilediği, Bioagregat’ın MTA’ya göre daha 

az yabancı cisim reaksiyonu oluĢturduğu bu yüzden Bioagregat’ın MTA’ya göre 

daha biyouyumlu olduğu bildirilmiĢtir (Batur ve ark 2013).  

MM-MTA 

           Yakın zamanda piyasaya sürülen yeni endodontik tamir materyallerinden bir 

diğeri de MM-MTA’dır. Üretici firma, içeriğine kalsiyum karbonat ilavesi sayesinde 

sertleĢme süresinin 20 dakikaya indirildiğini bildirmiĢtir. Yine üretici firma 

tarafından, MM-MTA’nın diğer MTA preparatlarına göre daha iyi fizikokimyasal 

özelliklere sahip olduğu, daha kolay manipüle edilebildiği ve yerleĢtirilebildiği 

bildirilmiĢtir (MicroMega 2014). MM-MTA’nın biyouyumluluğunu araĢtıran çalıĢma 

sayısı oldukça azdır (Chang ve ark 2014a). 

Endobinder 

 

            MTA’nın klinik uygulanıĢını ve özelliklerini bozmadan negatif özelliklerini 

elimine etmek amacıyla Endobinder (Binderware, Sao Carlos, SP, Brezilya) isimli 

alüminyum esaslı endodontik siman geliĢtirilmiĢtir (Wei ve ark 2012). Endobinder,  

materyalin istenmeyen genleĢmesinden sorumlu olan serbest magnezyum oksit ve 

kalsiyum oksit zerrelerinin ve diĢin renklenmesinden sorumlu olan ferrik oksitin 

elimine edilmesiyle üretilmiĢtir (Aguilar ve ark 2012). Jacobovitz ve ark (2009)’nın 

yaptığı bakteriyel sızıntı çalıĢmasında Endobinder’ın 30 günlük süreçte E. faecalis 

mikrosızıntısını önlediği bildirilmiĢtir. Yeni materyaller arasında yer alan 
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Endobinder’ın tatmin edici doku reaksiyonu gösterdiği ve farelerin subkütanöz 

dokusunda test edildiğinde biyouyumlu olduğu bildirilmiĢtir (Aguilar ve ark 2012). 

 

Generex A 

 

            Generex A, ProRoot MTA’ya benzer Ģekilde kalsiyum silikat esaslı bir siman 

olup MTA için kullanılan su yerine farklı jellerle karıĢtırılmaktadır. Generex A 

MTA’dan farklı manipülasyon özelliklerine sahiptir. Uygun bir manipülasyon 

sağlayabilmek için Generex A’nın iyi karıĢtırılması ve hamur kıvamı elde edilmesi 

gerekmektedir (Porter ve ark 2010). Generex A, Generex B, Capasio ve 

Ceramicrete’in primer osteoblast kullanılarak biyouyumluluklarının karĢılaĢtırıldığı 

bir çalıĢmada Generex A’nın primer osteoblast geliĢimini destekleyen tek yeni 

jenerasyon endodontik materyal olduğu bildirilmiĢtir (Washington ve ark 2011). Bu 

çalıĢmada ayrıca, sadece Generex A ve MTA’nın bütün bir deney boyunca hücre 

geliĢimine ve hücre proliferasyonuna izin verdiği bulunmuĢtur (Washington ve ark 

2011). 

 

CEM (Calcium Enriched Mixture) 

 

           Endodonti alanına tanıtılan yeni materyallerden biri de CEM simanıdır. CEM 

simanının tozunun majör komponentleri kalsiyum oksit, sülfür trioksit, fosfor 

pentoksit,  silisyum oksit iken minör komponentleri alüminyum oksit, sodyum oksit 

magnezyum oksit ve klordur (Asgary ve ark 2008). Bu materyal MTA ile benzer 

pH’a sahiptir ve CEM simanından, normal salin solüsyonu içerisine ve simule insan 

doku sıvısı içerisine kalsiyum ve fosfat iyonlarının salındığı, bu iyonların 

hidroksiapatit oluĢturduğu bildirilmiĢtir (Asgary ve ark 2008). 

 

Demir Ġçermeyen Parsiyel Stabilize Siman 

 

             Parsiyel stabilize siman MTA’nın birtakım olumsuzluklarını çözmek 

amacıyla geliĢtirilen yeni bir materyaldir. Parsiyel stabilize siman trikalsiyum silikat, 

dikalsiyum silikat, trikalsiyum alüminat ve kalsiyum alümino ferrit içeren modifiye 

kalsiyum silikat simanıdır (Lin ve ark 2003). Tek basamaklı sol-jel iĢlemi 

kullanılarak demir nitrat yerine çinko ilavesi ile parsiyel stabilize siman 
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sentezlenmiĢtir (Lin ve ark 2003). Parsiyel stabilize simanın fiziksel özellikleri ve 

biyolojik uyumluluğu farelerden izole edilen primer osteoblast hücreleri üzerinde test 

edilmiĢ ve kök ucu dolgu maddesi olarak ideal bir madde olabileceği bildirilmiĢtir 

(Ndong ve ark 2012).   

 

Endosequence Kök Tamir Materyali (ERRM) 

           Endosequence kök tamir materyali (ERRM) (Brasseler,  ABD) kullanıma 

hazır, önceden karıĢtırılmıĢ biyoseramik materyaller olarak geliĢtirilmiĢtir. 

ERRM’nin perforasyon tamiri, apikal cerrahi, apikal plug ve pulpa kuafajları için 

kullanımı önerilmiĢtir (Brasseler 2014). Üretici firmaya göre Endosequence’in hem 

putty hem de paste formu benzer kimyasal kompozisyona sahip olup her ikisi de 

kalsiyum silikat, zirkonyum oksit, tantalyum oksit ve kalsiyum fosfattan 

oluĢmaktadır. Bu materyaller iyi fiziksel ve biyolojik özelliklere sahiptirler ve 

çalıĢılması kolay maddelerdir. Endosequence; hidrofilik, suda çözünmeyen, 

radyoopak, alüminyumsuz ve yüksek pH’a sahip bir materyaldir (Brasseler 2014). 

Üretici firmaya göre sertleĢme reaksiyonu esnasındaki yüksek alkalen pH’ı 

materyalin antibakteriyel özellik sergilemesini sağlar. 

           ERRM’nin sitotoksisitesini değerlendiren bir çalıĢmada, ERRM’nin MTA ile 

eĢ değerde düĢük toksisite sergilediği gösterilmiĢtir (Alanezi ve ark 2010). Diğer bir 

biyouyumluluk çalıĢmasında da ERRM’nin 7 gün sertleĢen örneklerinin MTA ile 

benzer Ģekilde hücre canlılığını etkilediği bildirilmiĢtir (Ma ve ark 2011). Damas ve 

ark (2011)’nın yaptığı bir çalıĢmada ERRM’nin ProRoot MTA ve MTA-Angelus ile 

benzer sitotoksisite gösterdiği bildirilmiĢtir.  

Ceramicrete 

            Ceramicrete, kendi kendine sertleĢen laboratuarda sentezlenen biyoseramik 

fosfat bazlı simandır (Wagh ve ark 2003). Yakın zamanda, fosfosilikat seramik içine 

hidroksi apatit tozu ve keryum oksit radyoopak doldurucuları ilave edilerek 

biyouyumlu, radyoopak ceramicrete bazlı dental ve kemik materyali olarak 

üretilmiĢtir (Wagh ve Primus 2006).  

            Glikoz penetrasyon yöntemi ile Ceramicrete, Bioagregat ve beyaz MTA kök 

ucu dolgularının kapatma yeteneği karĢılaĢtırılmıĢ ve Bioagregat ve Ceramicrete’in 
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MTA ile benzer kapatma özellikleri sergilediği,  Ceramicrete’in Bioagregat’tan daha 

iyi sonuçlar verdiği gösterilmiĢtir (Leal ve ark 2011). Ceramicrete-D ile ilgili olarak 

potansiyel biyoaktivite gösterdiği, beyaz MTA ile kıyaslandığında daha iyi kapatma 

özelliği sergilediği ve sertleĢtikten sonra bazik pH’ya sahip olduğu rapor edilmiĢtir 

(Tay ve ark 2007). Bu materyal pöröz olmadığından ve sertleĢme reaksiyonu 

boyunca kalsiyum ve fosfat iyonları ürettiğinden (Wagh ve ark 2003, Wagh ve 

Primus 2006) kök ucu dolgu maddesi olarak kullanım potansiyeli taĢıyabilir. 

iRoot BP 

           iRoot BP Plus (Innovative BioCeramix, Vancouver, Kanada), tamamen 

laboratuarda sentezlenen su bazlı biyoseramik simandır. Kullanıma hazır, beyaz 

hidrolik, önceden karıĢtırılmıĢ formülü dolayısıyla üretici firma tarafından daha 

uygun bir tamir materyali olduğu iddia edilmektedir (Innovative Bioceramix 2012). 

iRoot BP ve MTA’nın mikrosızıntılarının karĢılaĢtırıldığı bir çalıĢmada iRoot BP’nin 

MTA’ya göre daha iyi kapatma özelliği sergilediği bildirilmiĢtir (Wang ve ark 2013). 

Azimi ve ark (2014)’nın yaptığı klinik bir çalıĢmada diĢlerine parsiyel pulpotomi 

sonrası iRoot BP ve MTA uygulanan hastalarda 6 hafta sonraki klinik semptomları 

ve radyografik değiĢiklikleri takip edilmiĢ ve pulpası iRoot BP ile kapatılan diĢlerin 

soğuk uyarana daha hassas olduğu gözlemlenmiĢtir.   

 

          Yakın zamanda iRoot BP’nin biyouyumluluğunu araĢtıran bir çalıĢmada, iRoot 

BP ve MTA’nın biyouyumlu olduğu ve kritik sitotoksik etki sergilemediği 

gösterilmiĢtir (De-Deus ve ark 2012).  Bioagregat ve iRoot BP’nin dental pulpa 

hücrelerinin proliferasyonuna ve mineralizasyonuna olan etkisinin değerlendirildiği 

bir çalıĢmada Bioagregat ve iRoot BP’nin toksik olmadığı ve mineralizasyonu 

indüklediği rapor edilmiĢtir (Zhang ve ark 2013). 

  

NRC (New Resin Cement) 

 

            NRC ticari adlı yeni kök ucu dolgu maddesi biyoaktif tozlardan ve HEMA 

içerikli rezin monomerden geliĢtirilmiĢtir. Bir likit ve toz sistemi olan NRC’nin toz 

kısmını kalsiyum oksit, kalsiyum silikat ve trifenilbizmut karbonat oluĢtururken, likit 

kısmını HEMA (hidroksimetil metakrilat), benzol peroksit toluidin ve toluensülfinat 

oluĢturmaktadır. NRC’nin sitotoksisitesini araĢtıran bir çalıĢmada NRC’nin baĢlangıç 
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biyouyumluluğunun kök ucu dolgu maddesi olarak kullanımına izin verecek düzeyde 

uygun olduğu gösterilmiĢtir (Kim ve ark 2009). Yakın zamanda yapılan bir klinik 

çalıĢmada NRC’nin MTA’ya göre kısmen daha yüksek enflamatuar reaksiyona 

neden olduğu ve NRC’nin kalsiyum depolama yeteneğinin dokuların 

mineralizasyonuna yardımcı olabileceği sonucuna varılmıĢtır (Yang ve ark 2012). 

 

Capasio 

 

          Capasio (Primus Consulting, Bradenton, FL, ABD) kalsiyum alümino silikat 

esaslı bir materyaldir. Bunun yanında içeriğinde bizmut oksit, dental cam da 

bulundurur. Yakın zamanda yapılan bir çalıĢmada sentetik doku sıvısına maruz 

bırakılan Capasio’nun apatit birikimini indüklediği ve dolayısıyla mineralizasyon 

kapasitesine sahip olduğu gösterilmiĢtir (Bird ve ark 2012).  Aynı araĢtırıcılar 

Capasio’nun kök ucu dolgu maddesi olarak kullanıldığında dentin tübüllerine penetre 

olabildiği sonucuna da varmıĢlardır.  

 

Biodentine 

 

           Biodentine (Septodont, Saint-Maur-des-Fosses, Fransa) yakın zamanda 

geliĢtirilen kalsiyum silikat esaslı yeni bir materyaldir. Biodentine’in toz kısmı 

trikalsiyum silikat, kalsiyum karbonat ve zirkonyum oksitten oluĢurken likit kısmı, 

sertleĢmeyi hızlandırıcı kalsiyum klorit ve süperplastisize edici ajan olan modifiye 

polikarboksilattan oluĢmaktadır (Laurent ve ark 2008). Bu yeni materyalin kron ve 

kök dentini tamiri, perforasyon tamiri, apeksifikasyon ve kök ucunun doldurulması 

gibi iĢlemler için kullanımı önerilmiĢtir (Astrup ve ark 2012).  

 

           MTA, Biodentine ve kalsiyum fosfat sementinin mikrosızıntılarının 

karĢılaĢtırıldığı bir çalıĢmada Biodentine’in MTA’dan kötü, kalsiyum fosfattan iyi 

kapatma özelliği sergilediği gösterilmiĢtir (Sanghavi ve ark 2013). Dentin ve 

Biodentine arayüzünün interfasiyal özellikleri mikroskop altında incelenmiĢ ve tag 

benzeri mikro yapılar tespit edilmiĢtir. Biodentine, dentin tübüllerine penetre 

olabilmekte ve arayüzdeki mekanik özellikleri iyileĢtirebilmektedir (Atmeh ve ark 

2012). GüneĢer ve ark (2013)’nın yaptığı bir çalıĢmada, çeĢitli irrigasyon 

solüsyonlarına maruz bırakılan Biodentine’in MTA’ya göre yüksek bağlanma 
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dayanımı sergilediği gösterilmiĢtir. Biodentine’in yüzeyinde hidroksiapatit 

birikimine izin verdiği ve biyoaktivite sergilediği bildirilmiĢtir  (Camilleri ve ark 

2013). Yine Biodentine’in biyoaktivitesini gösteren bir baĢka çalıĢmada fosfat 

solüsyonuna daldırıldıktan sonra Biodentine’in apatit formasyonu gösterdiği 

bulunmuĢtur (Goldberg ve ark 2009). Kök kanal dentinine silisyum ve kalsiyum 

alınımının Biodentine grubunda MTA grubuna göre göze çarpar düzeyde fazla 

olduğu bulunmuĢtur (Han ve Okiji 2011). KarĢılaĢtırmalı bir in vitro biyouyumluluk 

çalıĢmasında Biodentine’in MTA’ya benzer gingival fibroblast reaksiyonu 

oluĢturduğu ve MTA ve Biodentine’in cam iyonomer simandan daha az toksik 

olduğu gösterilmiĢtir (Zhou ve ark 2013). Biodentine ile ilgili yapılan araĢtırmalar 

dikkate alındığında Biodentine’in kök ucu dolgusu ve perforasyon tamiri için iyi bir 

alternatif olabileceği görülmektedir. 

 

Tetrakalsiyum Fosfat 

 

             Baryum sülfat ve zirkonyum oksit içeren bir bileĢik olan tetrakalsiyum fosfat 

(TTCP) potansiyel kök ucu dolgu ve perforasyon tamir materyali olarak önerilmiĢtir 

(Krell ve Wefel 1984). Organik asitler ile karıĢtırıldığında hidroksiapatite dönüĢen bu 

siman (Nakajima ve ark 1986), diĢ ve kemik mineraline benzer Ģekilde kristal 

yapılara ve kimyasal kompozisyona sahiptir (Chohayeb ve ark 1987).  Tetrakalsiyum 

fosfatın hem pulpa odasının hem de kök kanallarının dentin yüzeylerine sıkı ve 

üniform bir adaptasyon sergilediği rapor edilmiĢtir (Chohayeb ve ark 1987). 

Yoshimine ve ark (1993) materyal ile temas halinde olan dokularda ne enflamasyon 

ne de yabancı cisim reaksiyonu gözlemlemiĢler ve tetrakalsiyum fosfatın hem 

biyouyumlu hem de osteokondüktif olduğunu göstermiĢlerdir. 

 

Polimetil Metakrilat (PMMA) Kemik Simanı 

           Retrograd dolgu materyallerinin aranan özelliklerini sergileyen yeni 

materyallerden biri de PMMA kemik simanı olabilir. Ortopedik cerrahide geniĢ 

kullanım alanına sahip olan PMMA kemik simanı, özellikle protezlerin fiksasyonu, 

vertebral kırıkların stabilizasyonu ve kemik defektlerinin doldurulması amacıyla 

kullanılmaktadır (Stanczyk ve van Rietbergen 2004). Ticari olarak satılan PMMA 

kemik simanı polimer toz ve monomer likit olmak üzere iki komponentten 
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oluĢmaktadır. PMMA kemik simanı, içeriğindeki akriliğe bağlı polimerizasyon 

büzülmesi gösterse de kavite marjinlerine iyi adaptasyon sağlar (Badr 2010). PMMA 

kemik simanı nemli ortamı çok güzel tolere eder ve kan kontaminasyonundan 

etkilenmez (Badr 2010). 

            PMMA kemik simanlarıyla alakalı problemlerden bir tanesi sertleĢme 

reaksiyonlarının ekzotermik olmasıdır. Diğer bir problem ise kemik simanının 

rezidüel metilmetakrilat monomerinin toksik olabilmesidir. Ancak yapılan birtakım 

çalıĢmalarda serbest monomerin dokular üzerindeki etkisi araĢtırılmıĢ ve monomer 

ile alakalı az toksisite görüldüğü rapor edilmiĢtir (Linder 1977, Renvall 1991). 

Kemik simanı ile kemiğin uzun dönem uyumluluğunu araĢtıran çalıĢmalarda kemik 

nekrozu oluĢmadan kemik simanı ile kemiğin yumuĢak ve sert dokuları arasında 

kilitlenme olduğu gösterilmiĢtir (Boss ve ark 1993, Schmalzried ve ark 1993). 

            PMMA kemik simanı total kalça artroplastisi gibi uygulamalarda fazla 

miktarda kullanılsa dahi herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığı görülmektedir 

(Badr 2010). Endodontik uygulamalar için gereken miktar ortopedik uygulamalar 

için gereken miktardan çok daha azdır. Daha az miktarda PMMA kemik simanı 

kullanılması daha az monomer açığa çıkması ve daha az ekzotermik reaksiyon 

anlamına gelir. Dolayısıyla medikal alanda sıklıkla kullanılan PMMA kemik simanı 

dental kullanım için de iyi bir alternatif olabilir.  

1.2. Periodontal Ligament Dokusu ve Periodontal Ligament Fibroblastları 

            Periodonsiyum, diĢi çevreleyen ve destekleyen bir ataçman sistemidir. 

Periodonsiyum, iki sert ve iki yumuĢak dokudan meydana gelmektedir. 

Periodonsiyumun sert doku kısmını anatomik kökü kaplayan sement ve alveolar 

kemik oluĢtururken yumuĢak doku kısmını diĢeti ve periodontal ligament dokusu 

oluĢturmaktadır. 

            Periodontal ligament, diĢ kökü ve alveol kemik arasındaki periodontal 

boĢlukta konumlanan yoğun, özelleĢmiĢ fibröz bağ dokusudur. Periodontal ligament, 

hızlı dönüĢüm ve remodeling (yeniden Ģekillenme) kapasitesi ile karakterizedir 

(Lekic ve ark 2001). Ayrıca, kendi kendini yenileyebilme ve tamir kapasitesine 

sahiptir (Beertsen ve ark 1997). Buna ilaveten periodontal ligament dokusu, 

çiğnemeden ve ortodontik diĢ hareketlerinden kaynaklanan mekanik stresi de 
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hafifletmeye yardımcı olur. Periodontal ligamentten köken alan progenitor hücrelerin 

kendi kendilerini yenileyebilme ve farklı hücre kökenlerine farklılaĢabilme 

özellikleri vardır ve bu hücreler periodontal doku rejenerasyonunda önemli 

fonksiyona sahiptirler (Ivanovski ve ark 2006, Kaneda ve ark 2006, Nagatomo ve ark 

2006). 

             Embriyonal dönemdeki diĢ geliĢimi incelendiğinde, periodontal ligamentin 

sementi oluĢturan hücrelere kaynak sağlayan ve geliĢmekte olan diĢi çevreleyen 

dental folikülden köken aldığı görülmektedir (Handa ve ark 2002, Zhao ve ark 2002). 

Seo ve ark (2004)’nın yapmıĢ olduğu bir çalıĢmada periodontal ligamentin, 

laboratuar Ģartlarda izole edilebilir-geliĢtirilebilir özellikte olan ve eĢsiz bir kök hücre 

kaynağı sağlayan multipotent postnatal kök hücre popülasyonu içerdiği 

gösterilmiĢtir. Bir diĢten toplanan periodontal ligament, ex vivo Ģartlarda 

proliferasyon kapasitesi sayesinde pek çok sayıda kök hücre oluĢumunu 

sağlayabilmektedir (Seo ve ark 2004). 

              Periodontal ligament dokusu heterojen hücre topluluklarından oluĢur. Bu 

heterojen hücreler arasında fibroblastlar, periodontal ligament dokusunun baskın 

hücre popülasyonunu oluĢturur (Bartold ve ark 2000). Gingival fibroblastlar, gingival 

bağ dokusunun bütünlüğünü devam ettirirken, özelleĢmiĢ fonksiyonlara sahip olan 

periodontal ligament fibroblastları, periodontal ligament fiber ataçmanlarının 

oluĢumu ve idamesinden sorumlu olmakla birlikte bitiĢik sement ve kemik 

dokusunun tamiri, remodelasyonu ve rejenerasyonunda önemli rol oynarlar (Boyko 

ve ark 1981). Periodontal ligament fibroblastları kollajen fiberler gibi matriks 

komponentlerinin üretilmesini ve sindirilmesini sağlar. Periodontal ligament 

fibroblast hücrelerinin, alveolar kemik ve sementin yeniden Ģekillendirilmesini 

sağlayan osteoblast ve sementoblastlara kaynak sağladığı düĢünülmektedir (Roberts 

ve ark 1982). Gingival fibrobastlar ve dental pulpa ile karĢılaĢtırıldığında periodontal 

ligament fibroblastlarının özelleĢmiĢ karaktere sahip olduğu görülmektedir 

(Nakamura ve ark 2007, Noda ve ark 2009).    

            Kök ucu dolgu ve perforasyon tamir materyallerinin periodontal ligamente ait 

fibroblast hücrelerine olan sitotoksik etkilerinin belirlenmesi, bu hücrelerin kök ucu 

dolgu ve perforasyon tamir materyallerine adezyonu ve materyal yüzeyinde 
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çoğalabilmeleri endodontik cerrahi iĢlemlerinin baĢarılı olması açısından büyük 

önem taĢımaktadır. 

1.3. Hücre Canlılık Testleri ve XTT metodu 

             Hücre canlılık testleri, test moleküllerinin hücre proliferasyonu üzerindeki 

etkilerini değerlendirmek ya da hücre ölümüne yol açan direk sitotoksik etkileri 

belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Kullanılan hücre tipinden bağımsız olarak 

deneyin sonunda kaç tane hücrenin canlı kaldığının bilinmesi gerekir (Riss ve ark 

2013). Hücre canlılığını belirlemek üzere rutinde en yaygın kullanılan tripan mavisi 

boya dıĢlama yöntemlerinden, oldukça kompleks analizlere kadar pek çok metod 

bulunmaktadır (Stoddart 2011). Bu testler, hücrelerin belli bir zaman aralığı boyunca 

test maddesinin farklı konsantrasyonlarına maruz bırakılıp sonrasında hücre 

canlılığının derecesinin ve fonksiyonel parametrelerin ölçümü yapıldığından temel 

olarak birbirleriyle benzemektedir. Hücre canlılığının belirlenmesindeki temel 

kriterler; hücre kültür karakteristiği, morfoloji, proliferasyon, metabolizma, 

sitoplazmik membran, mitokondri, lizozom ve kromozomal değerlendirme olarak 

sıralanabilir (Barile 2013). Bazı toksisite indikatörleri farklı kimyasalların net 

etkilerini belirleyebilir ve toksik olan son noktayı gösterebilme avantajına sahiptir 

(Barile 2013).  

             Hücre canlılığını belirlemek üzere MTT, XTT metodları, kristal viyolet-asit 

fosfataz, alamar mavisi oksidasyon redüksiyon testi, nötral kırmızısı gibi fonksiyonel 

testler geliĢtirilmiĢtir.  

 

            Kolorimetrik yöntemlerden tetrazolyum tuzları, metabolik aktivite testlerinin 

en yaygın kullanılanlarındandır. Tetrazolyum tuzlarının renksiz ya da hafif renkli 

aköz solüsyonlardan formazan olarak bilinen parlak renkli türevlerine indirgenmesi 

biyokimyasal uygulamalarda vital boya olarak kullanımlarının temelini 

oluĢturmaktadır (Stoward ve Pearse 1991). Tetrazolyum tuzları kullanımları rahat ve 

ucuz araçlar olduğundan hücre kültürü uygulamalarında sıklıkla tercih edilmektedir 

(Berridge ve ark 2005). Boya molekülü üzerindeki net yük,  hücre tarafından 

alınımdan ya da plazma membran potansiyeli yoluyla hücreden dıĢlanmadan sorumlu 

primer faktördür. Diğer faktörler ise tetrazol halkası ve molekülün lipofilisitesidir 

(Berridge ve ark 2005).    



26 
 

            Hücre canlılık testlerinde kullanılan tetrazolyum tuzları aĢağıdaki Ģekilde 

sıralanabilir; 

 MTT 3-(4,5-dimetil-2-tiyazolil)-2,5-difenil-2H-tetrazolyum bromid 

 MTS 5-[3-(karboksimetoksi)fenil]-3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2-(4-sülfofenil)-

2H-tetrazolyum 

 WST-1 sodyum 5-(2,4-disülfofenil)-2-(4-iyodofenil)-3-(4-nitrofenil)-2H-

tetrazolyum monosodyum tuzu 

 WST-8 2-(2-metoksi-4-nitrofenil)-3-(4- nitrofenil)-5-(2,4- disülfofenil)-2H 

tetrazolyum, monosodyum tuzu. 

 XTT 2,3-bis(2-metoksi-4-nitro-5-sülfofenil)-2H-tetrazolyum-5-karboksanilid  

 

XTT Tekniği 

            Tetrazolyum tuzları histokimyasal lokalizasyon çalıĢmalarında ve hücre 

biyolojisi deneylerinde belirleyici reaktifler olarak uzun yıllardır kullanılmaktadır 

(Altman 1976, Berridge ve ark 2005). Bir tetrazolyum tuzu olan XTT, Paull ve 

arkadaĢları tarafından 1988 yılında sentezlenmiĢtir. XTT, hücre proliferasyonu, 

sitotoksisite ve apoptoz deneylerinde etkili bir Ģekilde kullanılabilir (Scudiero ve ark 

1988, Marshall ve ark 1999, Berridge ve ark 2005). 

             XTT’nin indirgenmesi primer olarak hücre içindeki glikolitik aktiviteye 

bağlıdır. XTT deneyinin esası, hücre ölümü sonrası inaktive olan mitokondriyal 

enzimlerin aktivitesine dayanmaktadır. XTT’nin renkli formazana indirgenmesi 

metabolik olarak aktif hücrelerin mitokondrilerindeki süksinat tetrazolyum redüktaz 

sistemi aracılığıyla gerçekleĢmektedir. Reaksiyon esas olarak mitokondriyal enzimler 

ve elektron taĢıyıcılar üzerinden yürümektedir fakat birtakım mitokondriyal olmayan 

enzimler de bu reaksiyonda yer almaktadır. XTT’nin indirgendiği çözünebilir 

turuncu formazan boyasının abzorbansı spektrofotometrik okuyucuda 490 ya da 450 

nm dalga boyunda ölçülebilir (Trevigen 2014). 

            XTT renksiz ya da hafif sarı renkli bir bileĢik olup indirgendiğinde parlak 

portakal rengine dönüĢmektedir. Bu renk değiĢikliği pozitif yüklü kuaterner tetrazol 

halkasının kırılması ve ayrılması sebebiyle gerçekleĢir (Berridge ve ark 2005). 

XTT’nin giren hücrelerden net negatif yükü dolayısıyla dıĢarıda bırakıldığı 

düĢünülmektedir (Berridge ve ark 2005). XTT deneyleri esasen hücrelerin piridin 
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nükleotid redoks durumlarını ölçmektedir (Marshall ve ark 1999, Berridge ve ark 

2005). XTT kendi baĢına belirleyici reaktif olarak kullanılsa da sonuçlar optimum 

olamamaktadır. PMS (fenazin metasülfat)’nin XTT ile birlikte kullanımı XTT 

deneyinin sonuçlarını geliĢtirmektedir. Aradaki elektron taĢıyıcısı olan PMS’nin 

kullanımıyla XTT deneylerinin hassasiyeti arttırılmıĢtır. PMS hücre düzeyinde 

elektronları toplayarak XTT redüksiyonunu düzenler ve XTT’yi yüksek pigmentli 

formazan ürününe indirgeyen reaktif ara maddeyi oluĢturur. PMS, XTT’nin 

indirgenmesine ve bunun formazan türevinin oluĢmasına yardımcı olur. 

          Aktif olarak prolifere olan hücrelerde XTT dönüĢümündeki artıĢ 

spektrofotometrik olarak değerlendirilmektedir. Bu değerin herhangi bir iĢleme tabi 

tutulmamıĢ kontrol grubu ile karĢılaĢtırılması sonucunda hücresel proliferatif 

aktivitenin göreceli artıĢı belirlenir.  

          Ġlk XTT hücre proliferasyonu deneyi Scuidero ve ark tarafından 1988 yılında 

yapılmıĢtır ve XTT’nin tümör hücre hatlarında ilaç hassasiyetini ve hücre geliĢimini 

ölçmek için etkili bir metod olduğu gösterilmiĢtir. Bu çalıĢmada XTT’nin 1950’li 

yıllardan bu yana kullanılan ve kendisi gibi kolorimetrik test metodu olan MTT 

(difenil tetrazolyum bromid)’ye olan üstünlükleri de gösterilmiĢtir. MTT’nin aksine 

XTT ölçümden önce çözme gerektirmez. MTT ise çözünemeyen formazan oluĢturur 

ve sonuçları alabilmek için boyayı çözdürmek gereklidir (Mosmann 1983). Ayrıca 

XTT’nin indirgenmesinin hassasiyeti daha yüksektir.          

1.4. Hücre Apoptozu ve Flow Sitometri  

           Hücre ölümü, apoptoz ve nekroz olmak üzere iki baĢlık altında 

sınıflandırılabilir. ProgramlanmıĢ hücre ölümü olarak bilinen apoptoz çok hücreli 

organizmalarda görülür (Green 2011) ve birtakım hücresel sinyal yollarıyla 

düzenlenir. Apoptoz, normal fizyolojik koĢullarda ortaya çıkabilir ve hücre kendi 

ölümünde katılımcı rol oynar (Kerr ve ark 1972).  Apoptozda hücre hasarına ve 

ölümüne yol açan bir takım biyokimyasal olaylar meydana gelir. Apoptozda hücresel 

fragmantasyon, kromozomal DNA’nın ayrılması, DNA’nın bozulması 

gözlenmektedir. Apoptotik hücre ölümü organellerin içe doğru büzülmesi, plazma 

membranının veziküler apoptotik gövdelere doğru çıkıntı oluĢturması ve genetik 

materyalin bozulması ile karakterizedir (Aslan ve Thomas 2009). Nekroz ise hücre 

ölümünün pasif Ģeklidir ve hücrelerin ya da dokuların zamanından önce ölmesi 
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Ģeklinde tanımlanabilir. Nekroz boyunca hücreler ilk olarak ĢiĢer, plazma membranı 

büzülür ve sonrasında hücreler hızlı bir Ģekilde parçalanır (Proskuryakov ve ark 

2003). Apoptoz ile hücrelerin ölümü ve eliminasyonu immun sistem tarafından 

farkedilmemiĢ olarak kalırken nekrotik hücrelerden ekstraselüler alana intraselüler 

içeriğin salımı enflamatuar cevabı indükler (Guimaraes ve Linden 2004). Yani 

apoptotik hücreler makrofajlar tarafından temizlenir dolayısıyla ölen hücrenin 

etrafında enflamasyon gözlenmez. 

           Apoptoz ve nekroz çoğu yönlerden birbirinden farklıdır. Bazen uyaranın 

derecesi hücrenin apoptoza ya da nekroza gideceğini belirler. Hipoksi örneği ile 

açıklanacak olursa düĢük konsantrasyonlarda uyaranlar apoptozu indükleyebilirken 

aynı uyaranın yüksek dozu nekroza yol açabilmektedir (Elmore 2007). 

          Hücrelerin sitotoksik ajanlara maruz bırakılması nekroz ya da apoptoza 

sebebiyet verebilir. Kullanılan endodontik materyal sitotoksik ise hücre ölümünün 

Ģeklinin tespit edilmesi, materyalin biyouyumluluğunun belirlenmesi açısından 

faydalı olacaktır. Apoptoz, hücreler toksik dental materyallere maruz bırakıldığında 

da oluĢabilir. Bundan dolayı apoptozun analiz edilmesi dental materyallerin 

sitotoksisitesi için ilave bir belirleyici olarak kullanılabilir. 

           

           Flow sitometri, hücreler ya da kromozomlar gibi mikroskobik partiküllerin 

sayılması ve incelenmesi için kullanılan bir tekniktir. Bu teknikte hücreler akan bir 

sıvının içerisine konur ve elektronik belirleyici bir aparatın içerisinden geçirilir. Flow 

sitometri kullanılarak bir saniyede binlerce hücrenin fiziksel ya da kimyasal 

karakteristiğinin eĢ zamanlı analizi yapılabilmektedir. Flow sitometri moleküler 

biyoloji, patoloji, immünoloji, bitki biyolojisi ve deniz biyolojisi gibi bilim dallarında 

pek çok uygulama alanına sahiptir. Yine tıp alanında da özellikle kan kanseri gibi 

hastalıkların teĢhisinde, transplantasyon, hematoloji, tümör immünolojisi ve genetik 

bilimlerinde bu biyoteknoloji sıklıkla kullanılmaktadır (Wikimedia 2014).   

           Flow sitometri, hem hücre siklusu analizine hem de apoptozisin 

belirlenmesine olanak sağlayan eĢsiz bir metoddur. Literatürde dental materyallerin 

ya da kök ucu dolgu maddeleri ve perforasyon tamir materyallerinin hücreler 

üzerindeki apoptotik etkisini belirlemek üzere flow sitometri yöntemini kullanan pek 

çok çalıĢma bulunmaktadır (Lin ve ark 2004, Hernandez ve ark 2005, Görduysus ve 
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ark 2007, Samuelsen ve ark 2008, Wei ve ark 2012, Zhou ve ark 2013, Eid ve ark 

2014) 

1.5.  Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) – Enerji Dağılımlı X IĢını Analizi (SEM-

EDX) 

 

           Taramalı elektron mikroskobu (SEM) katı örneklerin yüzeyindeki çok küçük 

bir noktaya odaklanan yüksek enerjili elektronlarla yüzeyin taranması prensibiyle 

çalıĢır. Elektron ve örnek etkileĢimlerinden kaynaklanan sinyaller örneğin eksternal 

morfolojisi (dokusu), kimyasal kompozisyonu ve yapısı hakkında bilgi verir. 

Elektronlar örnek ile etkileĢirken sekonder elektronları, geri yansıyan elektronları ve 

karakteristik X ıĢınını üretirler. Daha sonra bilgisayar ekranında gösterilecek olan 

görüntüleri üretmek amacıyla bu sinyaller, bir ya da daha fazla dedektör tarafından 

toplanır. Elektron ıĢını örnek yüzeyine çarptığında, hızlanan voltaj ve örneğin 

yoğunluğuna bağlı olarak birkaç mikron derinliğinde örneğin içerisine doğru penetre 

olur. Sekonder elektronlar ya da X ıĢını gibi sinyaller, örnek içerisindeki bu 

etkileĢimler sonucunda üretilir. Bir SEM görüntüsünde görülebilecek en ufak ayrıntı 

4-5 nm’dir. SEM ile analiz edilebilecek en küçük detay ise 2-3 µm boyutundadır 

(Glafo 2014). 

 

            Özel örnek hazırlama yöntemleri ile hazırlandığında biyolojik materyaller de 

SEM ile incelenebilmektedir. Biyolojik örnekleri SEM ile inceleyebilmek için, 

örneklerin yeteri kadar kuru ve dayanıklı olması ve örneğin altın ya da metal gibi 

ince bir metal tabakası ile kaplanması gerekmektedir. 

 

            EDS ya da EDAX olarak da kısaltılan enerji dağılımlı X ıĢını analizi (EDX), 

materyallerin elemental kompozisyonunu belirlemek için kullanılan bir X ıĢını 

tekniğidir. EDX sistemleri, SEM ya da TEM gibi elektron mikroskoplarına ilave 

edilerek kullanılmaktadır. SEM-EDX analizi en iyi bilinen ve yaygın olarak 

kullanılan yüzey tahlil tekniğidir. Yüksek odaklı tarayıcı (primer)  elektron ıĢını ile 

yüzey topografisinin yüksek çözünürlüklü görüntüleri oluĢturulmaktadır. Primer 

elektronlar, 0,5-30 kV enerji ile yüzeye girerler ve çok sayıda düĢük enerjili sekonder 

elektron üretirler. Bu sekonder elektronların yoğunluğu örneğin yüzey topografisi 

tarafından kontrol edilir. Dolayısıyla örnek yüzeyinin görüntüsü sekonder 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Enerji
http://tr.wikipedia.org/wiki/Elektron


30 
 

elektronların yoğunluğunun ölçülmesiyle inĢa edilir. Primer elektron ıĢını, 10 nm’den 

daha küçük noktaya odaklanabildiğinden SEM-EDX analizinde yüksek uzaysal 

çözünürlük mümkün olabilmektedir.  

            DüĢük enerjili sekonder elektronlara ilave olarak, geri yansıyan elektronlar ve 

X ıĢını da primer elektron bombardımanında üretilmektedir. Geri yansıyan 

elektronların yoğunluğu örnekleme hacmi dahilindeki elementin atom numarası ile 

iliĢkilendirilebilir. Bunun sonucu olarak bazı niteliksel element bilgileri elde 

edilebilmektedir. Örnekten yayılan karakteristik X ıĢınının analizi niceliksel 

elemental bilgi vermektedir. EDX analizi tarafından üretilen veri, incelenen örneğin 

gerçek kompozisyonunu oluĢturan elementlere karĢılık gelen pikleri gösteren 

spektrumu içermektedir. EDX ile aynı zamanda örneğin elemental haritalaması ve 

görüntü analizi de mümkün olmaktadır (Ġntertek 2014). 

           Deneysel materyallerin avantajlı özellikleri, onları kök ucu dolgusu ve 

perforasyon tamiri için aday hale getirmektedir. Pek çok yeni ürüne karĢı 

oluĢabilecek muhtemel doku cevabı ile ilgili bilgimiz kısıtlıdır. 

 

              Bu çalıĢmanın amacı dört yeni kök ucu dolgu ve perforasyon tamir 

materyali olan Biodentine (Septodont, Fransa), MM-MTA (MicroMega, Fransa), 

polimetilmetakrilat (PMMA) kemik simanı (AF cement, Laboratorios, Arjantin), 

SDR (Dentsply, Almanya) materyallerinin periodontal ligament fibroblastları 

üzerindeki toksik etkilerini değerlendirmek ve bu yeni materyalleri güncel olan IRM 

(Dentsply, ABD), Dyract Kompomer (Dentsply, Almanya), ProRoot MTA (Dentsply 

Maillefer, Ballaigues, Ġsviçre), Vitrebond (3M ESPE, Almanya) kök ucu dolgu ve 

perforasyon tamir materyalleri ile 2,3-bis-(2-metoksi-4-nitro-5-sülfofenil)-2H-

tetrazolyum-5-karboksanilid (XTT) analizi kullanarak karĢılaĢtırmaktır. ÇalıĢmanın 

ikinci kısmında yeni materyallerin eluatlarının,  insan periodontal ligament fibroblast 

hücreleri üzerindeki apoptotik etkisinin değerlendirilmesi, yaygın kullanılan 

materyaller ile flow sitometri kullanılarak karĢılaĢtırılması ve periodontal ligament 

fibroblastlarının bu materyaller üzerindeki ataçmanının SEM ile değerlendirilmesi 

amaçlanmıĢtır.  
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2.     GEREÇ ve YÖNTEM 

 

           Bu çalıĢma Selçuk Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi Etik Kurulu’nun 

09.12.2013 tarihli ve 2013/11 sayılı kararı tarafından onaylandı (Bkz EK). Bu in 

vitro çalıĢma, Selçuk Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi AraĢtırma Merkezi, 

Selçuk Üniversitesi Ġleri Teknoloji AraĢtırma ve Uygulama Merkezi ve Afyon 

Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Uygulama ve AraĢtırma Merkezi’nde yapıldı. 

2.1. Hücre Kültürü: 

          Ġnsan periodontal ligament fibroblast (PDL) hücreleri Selçuk Üniversitesi DiĢ 

Hekimliği Fakültesi Ağız, DiĢ ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Bölümü’ne ortodontik 

nedenlerle çekim yaptırmak üzere baĢvuran 11 ve 17 yaĢlarında bayan iki hastanın 

üst birinci küçük azı diĢlerinin periodontal ligament dokusundan izole edilerek elde 

edildi. Hücre kültürü prosedürleri, Selçuk Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi Etik 

Kurul Komitesi kurallarına uygun olarak gerçekleĢtirildi ve her hastadan 

bilgilendirilmiĢ onam formu alındı. Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium 

(DMEM)’dan 500 ml alınarak ve içerisine 50 ml FBS (Fetal Bovin Serum), 5 ml 100 

U/ml penisilin + 100 mg/ml streptomisin eklenerek hücre kültür medyası hazırlandı. 

Hazırlanan kültür medyasından 15 ml’lik iki adet falkon tüpe 5’er ml eklendi. Hemen 

çekimi yapılan diĢler herhangi bir yer ile temas ettirilmeden 15 ml’lik falkon tüplerde 

hazırlanmıĢ olan hücre kültür medyasının içine aktarıldı. PDL hücrelerinin primer 

kültürü Rompen ve ark (1999)’nın çalıĢmasında bahsedilen prosedürlerde minör 

modifikasyonlar yapılarak elde edildi. Falkon tüplerdeki hücre kültür medyası 

boĢaltıldı ve diĢler 60 ml’lik hücre kültür kaplarına aktarıldı. DiĢler üzerine taze 

hücre kültür medyası eklendi. DiĢler, 60 ml’lik hücre kültür kabının tabanına presel 

yardımıyla sabitlendi ve kökün orta üçlüsündeki periodontal ligament dokusu steril 

bir bistüri yardımıyla kazındı. Medya içerisindeki doku parçacıkları pastör pipet 

yardımıyla toplandı ve falkon tüpe aktarıldı. Falkon tüp 800 RPM’de 5 dakika 

santrifüjlendi. Santrifüjden sonra falkonda yüzeydeki süpernatant pastör pipet ile 

toplandı. Doku parçacıklarının üzerine tekrar taze kültür medyası eklendi. Medya ve 

doku parçacıklarının homojen karıĢması sağlandı. Tekrar 800 RPM’de 5 dakika 

santrifüjlendi. Süpernatant toplandı ve kalan doku parçacıklarının üzerine taze medya 

eklenip karıĢtırıldı. SıkıĢtırılmıĢ hücre pelleti, ataçmanının sağlanması için 6 

kuyucuklu hücre kültür kabında bulunan hücre kültür medyası (DMEM) içine 

yeniden bırakıldı ve 37 °C’de % 95 hava-% 5 CO2 atmosferinde inkübe edildi. Hücre 
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kültür kabının tabanına yapıĢan PDL hücrelerinin invert mikroskopta fotoğrafları 

çekildi (Resim 2.1). Hücreler birbirleriyle temas eder hale gelinceye kadar 

büyütüldü. Sonrasında %0,05’lik tripsin kullanılarak tripsinleme iĢlemi yapıldı ve 

hücre popülasyonunu geniĢletmek amacıyla 25 cm
2
’lik kültür flasklarında pasaj 

yapıldı (ilk hücre pasajı). Bütün deneylerde 4. ve 7. pasajdan kültürü yapılan hücreler 

kullanıldı.  

 

 

Resim 2.1. Hücre kültür flaskının tabanına yapıĢmıĢ olan insan PDL hücrelerinin 

invert mikroskop görüntüsü (soldan sağa 7, 10 ve 14. günler) (10x büyütme) 

 

2.1.1. Hücre Sayımı 

          Falkonda bulunan hücre süspansiyonu 1000’lik pipet yardımıyla karıĢtırıldı. 

200’lük pipet kullanılarak 100 μl hücre süspansiyonu 1 ml’lik plastik eppendorf tüpü 

içerisine aktarıldı. Eppendorf tüpü üzerine 50 μl tripan mavisi eklendi ve karıĢtırıldı. 

Hemositometrenin her iki alanına 10’ar μl tripan mavisi-hücre karıĢımı yerleĢtirildi 

(Resim 2.2). IĢık mikroskobu altında hemositometrenin her iki alanındaki hücreler 

sayılıp ortalaması alındı. Bu ortalama 10
4 

ve dilüsyon faktörü ile çarpılarak 

mililitredeki toplam hücre sayısı hesaplandı. 
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Resim 2.2. Hemositometrede hücre sayımı 

 

2.2. Materyal Örneklerinin Hazırlanması  

Grup 1: Vitrebond (Işıkla Sertleşen Cam İyonomer Siman) 

         Vitrebond’un (3M ESPE, S. Paul, MN, ABD) (Resim 2.3) üretici firması tozun 

likite oranı değiĢtirilerek karıĢımın akıcılığının değiĢtirilebileceğini belirtmiĢtir. Bu 

oranın 1 kaĢık toz / 2 damla likitten, 2 kaĢık toz / 1 damla likite kadar kabul edilebilir 

seviyede olduğu belirtilmiĢtir. Kök ucu dolgu veya perforasyon tamir materyali 

katılığı elde edebilmek amacıyla Vitrebond grubunun materyal örnekleri 1 damla 

likit ile 2 kaĢık toz karıĢtırılarak hazırlandı. Her bir örnek 30 saniye 1200 mW/cm
2
 

güce sahip LED ıĢık kaynağı (Bluephase, Ivoclar Vivadent, Lichtenstein, Almanya) 

ile polimerize edildi.  

 

Resim 2.3. Vitrebond 
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Grup 2:  Biodentine 

            Biodentine (Septodont, Saint-Maur-des-Fosses, Fransa) (Resim 2.4) 

grubunun materyal örnekleri üretici firma talimatlarına göre hazırlandı. Bir kapsül 

Biodentine tozu içerisine 5 damla likit ilave edildi. Amalgamatörde 30 saniye 

karıĢtırıldı. 

 

Resim 2.4. Biodentine 

 

Grup 3: IRM (Intermediate Restorative Material) 

          IRM (Dentsply, ABD) (Resim 2.5),  grubunun materyal örnekleri 1 damla likit 

ile 1 kaĢık toz karıĢtırılarak hazırlandı. 

 

Resim 2.5. IRM 
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Grup 4:  PMTA (ProRoot Mineral Trioxide Aggregate ) 

            ProRoot MTA (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Ġsviçre) (Resim 2.6) 

grubunun materyal örnekleri üretici firmanın talimatlarına göre yani 1 paket toz 1 

kapsül likit karıĢtırılarak hazırlandı. Örneklerin sertleĢme reaksiyonlarını 

tamamlamaları için nemli ortamda 4 saat bekletildi. 

 

Resim 2.6. ProRoot MTA 

Grup 5:  MM-MTA (Micro Mega Mineral Trioxide Aggregate) 

            Hazır kapsüller içindeki MM-MTA (MicroMega, Besançon, Fransa) (Resim 

2.7) örnekleri kapsül aktive edildikten sonra 30 saniye amalgamatörde karıĢtırılarak 

elde edildi. 

 

 

Resim 2.7. MM-MTA 
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Grup 6:  SDR (Smart Dentine Replacement) 

          Bir akıĢkan kompozit olan SDR (Dentsply, Almanya) (Resim 2.8) kompozit 

örnekleri LED ıĢık kaynağı ile 20 saniye polimerize edildi. 

 

Resim 2.8. SDR 

 

Grup 7:  Dyract Kompomer 

            Hazır kapsüller içerisindeki Dyract kompomer (Dentsply, Almanya) (Resim 

2.9), LED ıĢık kaynağı ile 20 saniye polimerize edildi. 

 

Resim 2.9. Dyract Kompomer 
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Grup 8: PMMA (Polimetil Metakrilat) Kemik Simanı 

           PMMA kemik simanı (AF cement, Laboratorios, Arjantin) (Resim 2.10) 

grubunun materyal örnekleri üretici firma talimatlarına göre 2 gr toz ile 1 ml likit 

karıĢtırılarak hazırlandı. 

 

 

Resim 2.10. PMMA kemik simanı 

 

             Deney gruplarının bütün örnekleri teflon kalıplar içerisinde hazırlandı. 

Materyal diskleri, 6 mm çapında ve 2 mm yüksekliğinde oluĢturuldu ve baĢlangıç 

sertleĢme reaksiyonlarının tamamlanması sağlandı. IRM, PMTA, Vitrebond, PMMA 

kemik simanı gruplarında toz ve likit karıĢtırılarak, SDR akıĢkan kompozit ve Dyract 

kompomer ıĢık ile, MM-MTA ve Biodentine gruplarında da kapsüller 

amalgamatörde karıĢtırılarak sertleĢme reaksiyonları baĢlatıldı. Ġndirek sitotoksisite 

testi için her bir deney grubu kendi içinde 1 günlük sertleĢen ve 3 günlük sertleĢen 

olmak üzere iki alt gruba ayrıldı. Her grubun materyal örnekleri baĢlangıç sertleĢme 

reaksiyonu tamamlandıktan sonra 37°C’de ve %100 nemlilikte 1 gün ve 3 gün 

inkübe edildi.  
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2.3. Materyal Eluatlarının Hazırlanması ve Ġndirek Sitotoksisite Testi: 

2.3.1. Materyal Eluatlarının Hazırlanması: 

          Ġndirek sitotoksisiteyi belirlemek amacıyla her bir gruptan 5 tanesi 1 günlük 

sertleĢen 5 tanesi de 3 günlük sertleĢen olmak üzere 10 adet materyal disk hazırlandı. 

Bir günlük ve 3 günlük sertleĢen örnekler her bir yüzü 20 dakika olacak Ģekilde 

ultraviyole ıĢığı altında bırakılarak steril edildi (Ma ve ark 2011). Sterilizasyonu 

sağlanan materyal örnekleri 24 kuyucuklu hücre kültür kabının kuyucuklarına bir 

kuyucukta 5 örnek olacak Ģekilde yerleĢtirildi (Resim 2.11)  

 

Resim 2.11. Bir günlük ve 3 günlük sertleĢen örneklerin 24 kuyucuklu hücre kültür 

kabına yerleĢtirilmesi 

 

          ISO standartlarına göre 3cm
2
/ml olacak Ģekilde silindir Ģekilli örneklerin yüzey 

alanı hesaplaması yapıldı (ISO 2009). Bir kuyucukta bulunan 5 materyal için 1400 μl 

(280x5) hücre kültür medyası (%10 FBS ve %1 penisilin + streptomisin içeren 

DMEM) örneklerin üzerine eklendi (Resim 2.12) Hücre kültür medyası ile muamele 

edilen materyal örnekleri 37°C’de 24 saat inkübe edildi. 
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Resim 2.12. SertleĢmesi tamamlanan örneklerin hücre kültür medyası ile 24 saat 

inkübasyonu 

 

           Ġnkübasyon süreci tamamlandıktan sonra materyaller üzerindeki 24 saatlik 

eluatlar 2,5 cc’lik enjektör yardımıyla 24 kuyucuklu hücre kültür kabından toplandı 

(Resim 2.13). 

 

Resim 2.13. Materyal eluatlarının enjektör yardımıyla toplanması 

         0,22 μm’lik filtreden geçirilen 24 saatlik eluatlar (Resim 2.14) 1,5 ml’lik 

eppendorf tüplerine aktarıldı (Resim 2.15). 
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Resim 2.14. Materyal eluatlarının filtreden geçirilmesi 

 

 

Resim 2.15. Eppendorf tüplerine aktarılan materyal eluatları 

 

           Orijinal materyal eluatları 1/1,  1/2, 1/4, 1/8 oranlarında seyreltilerek farklı 

dilüsyonları hazırlandı. Seri dilüsyon için eppendorf tüpleri içerisine 500 μl besiyeri 

aktarıldı. Orijinal materyal eluatının (1/1) bulunduğu tüpten 500 μl eluat alıp besiyeri 

bulunan tüpe aktarıldı. Besiyeri ve eluat karıĢtırıldı (1/2). Bu karıĢımdan 500 μl 

alınıp diğer tüpe aktarıldı (1/4). Ve aynı iĢlem üçüncü tüp için de gerçekleĢtirildi 

(1/8). Bu Ģekilde materyal eluatlarının farklı konsantrasyonları hazırlandı (Resim 

2.16). 
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Resim 2.16. Materyal eluatlarının dilüsyonu 1/2, 1/4, 1/8’lik konsantrasyonlarının 

hazırlanması 

 

2.3.2. Ġndirek Sitotoksisite Testi için Hücrelerin Hazırlanması: 

 

Ġndirek sitotoksisite testi için;  

1) Bir günlük sertleĢen örneklerin 24 saatlik eluatının 24 saat hücre ile 

inkübasyonu,  

2) Üç günlük sertleĢen örneklerin 24 saatlik eluatının 24 saat hücre ile 

inkübasyonunu değerlendirmek üzere 2 tane 96 kuyucuklu hücre kültür kabı 

kullanıldı.  

            Ġki adet 96 kuyucuklu hücre kültür kabında, kuyucuk baĢına 5000 hücre 

olacak Ģekilde her bir kuyucuğa 50 μl hücre kültür medyası ve 50 μl hücre 

süspansiyonu eklendi (Resim 2.17). PDL hücrelerinin, hücre kültür kabına yeterli 

derecede ataçmanının sağlanması için 37°C’de 24 saat inkübe edildi. 
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Resim 2.17. 96 kuyucuklu hücre kültür kabına 5000 hücre/kuyucuk olacak Ģekilde 

PDL hücrelerinin ekilmesi 

 

            PDL hücrelerinin 96 kuyucuklu hücre kültür kabında 24 saat inkübasyonu 

sonrasında kullanılmıĢ besiyerler kuyucuklardan aspiratör yardımıyla çekildi. 

Besiyerleri çekilmiĢ olan ve hücrelerin tabanına yapıĢtığı 96 kuyucuklu hücre kültür 

kabının kuyucuklarına, 1 günlük sertleĢen ve 3 günlük sertleĢen materyallerin 24 

saatlik eluatlarının 1/1, 1/2, 1/4 ve 1/8’lik konsantrasyonlarından 100’er μl aktarıldı 

(Resim 2.18). Hücre kontrol grubu için de kuyucuklardan besiyeri aspire edildikten 

sonra 100’er  μl taze hücre kültür medyası eklendi.  

 

 

Resim 2.18. Materyal eluatlarının farklı konsantrasyonlarının hücreler üzerine 

eklenmesi 
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         Farklı konsantrasyondaki materyal eluatları hücreler ile 37°C’de 24 saat inkübe 

edildi. Ġnkübasyon süreci tamamlandıktan sonra XTT analizi yapıldı.  

2.3.3. XTT ÇalıĢma Solüsyonunun Hazırlanması 

           XTT (SERVA Electrophoresis, Heidelberg, Almanya)  (Resim 2.19) 

solüsyonu daha önce Scudiero ve ark (1988)’nın belirttiği üzere deney için 

hazırlandı. 

 

 

Resim 2.19. XTT (GüneĢer 2013) 

           10 mg XTT tozu ile 10 ml fosfat tamponlanmıĢ çözelti (PBS, pH=7,2, Sigma-

Aldrich, St. Louis, MO, ABD) 15 ml’lik falkon tüp içerisinde karıĢtırılarak 1 mg/ml 

XTT hazırlandı (Resim 2.20). 

 

 

Resim 2.20. 1 mg/ml XTT’nin hazırlanması 

http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=xtt%20serva&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.serva.de%2FenDE%2FProductDetails%2F1035_38450_XTT.html&ei=6b0JUbPYMunO0QXEooGABw&usg=AFQjCNH_ZVzoZl4lFOcqYKp0mgp9nfd0lw&bvm=bv.41642243,d.d2k
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          PMS (N-metil dibenzopirazin metil sülfat) (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, 

ABD) tozundan 15,3 mg alındı ve 10 ml PBS ile karıĢtırılarak 1,53 mg/ml PMS 

hazırlandı. 1,5 ml’lik eppendorf tüplerine alikotlama yapıldı (Resim 2.21). 

 

Resim 2.21. PMS tozu ve 1,53 mg/ml PMS’nin hazırlanması 

          Karanlık ortamda, 1,53 mg/ml PMS’den 50 μl ve 1 mg/ml XTT’den 5 ml 

karıĢtırılarak XTT çalıĢma solüsyonu hazırlandı. 

2.3.4. XTT Analizi 

           Bir günlük ve 3 günlük sertleĢen örneklerin 24 saatlik eluatlarının 24 saat 

hücre ile inkübasyonu sonrasında 96 kuyucuklu hücre kültür kabının 

kuyucuklarındaki hücre-eluat karıĢımı aspire edildi. Farklı eluat konsantrasyonlarına 

maruz bırakılan PDL hücrelerinin morfolojilerindeki değiĢiklikleri değerlendirmek 

amacıyla invert mikroskop (Leica DM IL LED, Almanya) altında 10x büyütmede 

çok hızlı bir Ģekilde kuyucuk tabanlarının fotoğrafı alındı. Daha sonra her bir 

kuyucuğa 100’er μl renksiz besiyeri ve 50 μl XTT çalıĢma solüsyonu eklendi ve 96 

kuyucuklu hücre kültür kapları XTT solüsyonu ile 37°C’de 5 saat inkübe edildi 

(Resim 2.22). OluĢan solüsyonda meydana gelen renk değiĢimleri 460 nm dalga 

boyunda okundu (Resim 2.23). XTT testi üç kez tekrar edildi. 
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Resim 2.22. Bir günlük ve 3 günlük sertleĢen materyallerin 24 saatlik eluatlarının 

XTT çalıĢma solüsyonu ile 5 saat inkübasyonu sonrasında görüntüsü  

 

 

Resim 2.23.  XTT solüsyonunun optik yoğunluğunun ölçümünde kullanılan 

spektrofotometrik okuyucu 

 

2.4. Flow Sitometri Analizi 

          XTT sonuçları değerlendirildikten sonra, flow sitometri analizi için 3 günlük 

sertleĢen materyal örneklerinin eluatlarının 1:8’lik konsantrasyonu seçilmiĢtir. 

Materyal örnekleri yukarıda daha önce belirtildiği Ģekilde hazırlandı ve nemli 

ortamda 37°C’de 3 gün inkübe edildi.   Üç günlük sertleĢen örnekler her bir yüzü 20 

dakika olacak Ģekilde ultraviyole ıĢığı altında bırakılarak steril edildi (Ma ve ark 

2011). Sterilizasyonu sağlanan 8 grubun materyal örnekleri 24 kuyucuklu hücre 
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kültür kabının kuyucuklarına bir kuyucukta 5 örnek olacak Ģekilde yerleĢtirildi. 

Ġndirek sitotoksisite testi için uygulandığı Ģekliyle eluat elde edebilmek için bir 

kuyucukta bulunan 5 materyal için 1400 μl hücre kültür medyası (%10 FBS ve %1 

penisilin + streptomisin içeren DMEM) örneklerin üzerine eklendi (Resim 2.24) 

Hücre kültür medyası ile muamele edilen materyal örnekleri 37°C’de 24 saat inkübe 

edildi. 

 

Resim 2.24. Üzerine hücre kültür medyası eklenen 3 günlük sertleĢen materyallerin 

inkübatöre yerleĢtirilmeden önceki görüntüsü 

 

            Materyaller üzerindeki eluatlar 2,5 cc’lik enjektör yardımıyla toplandıktan 

sonra 0,22 μm’lik filtreden geçirilerek ependorf tüplerine aktarıldı (Resim 2.25). 

 

Resim 2.25. Üç günlük sertleĢen materyallerin 24 saatlik eluatları 
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           Flow sitometri analizi için 6 kuyucuklu hücre kültür kabına PDL hücreleri 

50.000 hücre/ml olacak Ģekilde ekildi (Resim 2.26). Her bir kuyucuğa 1,5 ml hücre 

süspansiyonu eklendi. Hücrelerin kültür kabının tabanına adezyon sağlamaları için 

mikroplakalar ekimi takiben inkübatörde 24 saat 37°C’de bekletildi. 

 

 

               Resim 2.26. 6 kuyucuklu hücre kültür kabına ekilen PDL hücreleri 

           Sonrasında PDL hücrelerinin üzerine, hücre kontrol gruplarında 500 μl taze 

besiyeri eklendi. Test gruplarında ise her bir kuyucuğa 250 μl besiyeri ve 250 μl 

seyreltilmemiĢ eluat eklendi (Resim 2.27). Bu Ģekilde 1:8’lik eluat konsantrasyonu 

elde edildi. Eluatlarla muamele edilen PDL hücrelerinin bulunduğu 6 kuyucuklu 

hücre kültür kabı 37°C’de 24 saat inkübe edildi. 

  

 

Resim 2.27. PDL hücrelerinin üzerine eluatların eklenmesi 



48 
 

           Flow sitometri için kullanılan seyreltilmemiĢ eluatların artan kısımlarının pH 

değerleri pH kağıdı (Merck Millipore, Almanya) kullanılarak ölçüldü (Resim 2.28). 

 

 

Resim 2.28.  Materyallerin seyreltilmemiĢ eluatlarının pH değerlerini ölçen pH 

kağıtları 

            Altı kuyucuklu hücre kültür kabında eluatlar ile muamele edilen PDL 

hücreleri 24 saatlik inkübasyon sürecini tamamladıktan sonra toplandı ve flow 

tüplerine aktarıldı. Hücre kültür kabının tabanına yapıĢan hücreler Hanks Balanced 

Salt Solution (HBSS) ile iki kere yıkandıktan sonra her bir kuyucuğa 500 μl tripsin 

eklendi. Tripsinlenen PDL hücreleri inkübatörde 5 dakika bekletildi. Bu iĢlem 

hücreleri yüzeyden kaldırmak için yapıldı. Ġnkübatörden çıkarılan hücre kültür 

kaplarının her bir kuyucuğuna 500 μl besiyeri eklendi. Hem yüzen hem de yüzeye 

yapıĢan hücreler toplanarak flow tüplerine aktarıldı (Resim 2.29). Sekiz materyal test 

grubu, 1 hücre kontrol grubu ve 3 boya kontrol grubu olmak üzere toplam 12 grup 

için flow sitometri analizi yapıldı. Boya kontrol gruplarının biri Annexin-V biri 

7AAD (7-aminoactinomycin-d) ve biri de boyanmamıĢ kontrol grubunu 

içermekteydi.  
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Resim 2.29. Flow sitometri için yüzen ve yapıĢan hücrelerin toplanıp flow tüplerine 

aktarılması 

 

             Örneklerin aktarıldığı flow tüpleri 1500 RPM’de 5 dakika santrifüj edildi 

(Resim 2.30). Tüplerdeki süpernatant uzaklaĢtırıldı. Tüpler, içerisindeki hücre 

pelletinin homojenize edilmesi için karıĢtırıcıda karıĢtırıldı. Hücre pelletlerinin 

üzerine 1’er μl PBS eklendi ve karıĢtırıldı. Flow tüpleri tekrar 1500 RPM’de 5 

dakika santrifüjlendi, süpernatant uzaklaĢtırıldı, tüpler karıĢtırıldı. 

 

Resim 2.30.  Santrifüj cihazına yerleĢtirilen flow tüpleri 

            Flow sitometri analizi yapmak için kullanılan kit (BD Pharmingen, Kanada), 

bağlanma tamponu, Annexin V ve 7AAD boyalarından oluĢmaktaydı (Resim 2.31). 
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Resim 2.31. Flow sitometri kiti; Bağlanma tamponu, 7AAD boyası ve Annexin V 

boyası 

 

          Annexin V bağlanma tamponunu %10’luk hazırlamak için 18 ml distile su 

içerisine 2 ml bağlanma tamponu eklendi ve karıĢtırıldı. Süpernatantı uzaklaĢtırılmıĢ 

olan hücre pelletlerinin üzerine 100’er μl bu bağlanma tamponundan eklenip 

karıĢtırıldı (Resim 2.32).  

 

Resim 2.32. Hücre pelletlerinin üzerine bağlanma tamponunun eklenmesi ve tüplerin 

karıĢtırılması 

 

             Bağlanma tamponu bütün test, hücre kontrol ve boya kontrol gruplarına 

eklendi. Hücre kontrol ve test gruplarında bağlanma tamponuna ilaveten 4’er μl 

Annexin-V boyası ve 4’er μl 7AAD boyası eklendi. BoyanmamıĢ kontrol grubuna 
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hiçbir boya eklenmedi. Annexin-V kontrol grubuna bağlanma tamponuna ilaveten 

Annexin-V boyası, 7AAD kontrol grubunda da bağlanma tamponuna ilaveten 7AAD 

boyası eklendi.  

            Üzerlerine bağlanma tamponu, Annexin-V ve 7AAD boyaları ilave edilen 

flow tüpleri oda sıcaklığında ve karanlık ortamda 15 dakika inkübe edildi. 

Ġnkübasyon süreci tamamlandıktan sonra örneklerin üzerine 400 μl bağlanma 

tamponu ilave edildi. Flow tüpleri 1500 RPM’de 5 dakika santrifüj edildi. 

Süpernatant uzaklaĢtırılıp tüpler karıĢtırıldıktan sonra flow tüplerine 500 μl bağlanma 

tamponu eklendi ve tüpler sırayla flow sitometri cihazına (BD FACSAria III 

Biosciences, San Jose, Kanada) yerleĢtirildi (Resim 2.33). Kullanılan lazer 

eksitasyonunun dalga boyu 488 nm’dir. Boyanan PDL hücrelerinin; vital, erken 

apoptotik, geç apoptotik/ nekrotik ve ölü yüzde dağılımı hesaplandı.   

 

Resim 2.33. Flow sitometri cihazı ve örnek yerleĢtirilen bölmesi 

 

2.5. SEM ve SEM-EDX ANALĠZĠ 

          Flow sitometri için eluatları toplanan 3 günlük sertleĢen materyal örnekleri 

SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu) ve SEM-EDX’de (Enerji Dağılımlı X ıĢını 

analizi) değerlendirilmek üzere aĢağıda anlatılan iĢlemlere tabi tutuldu (Resim 2.34). 
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Resim 2.34.  Flow sitometri için eluatları toplanan materyallerin SEM ve SEM-EDX 

için hazırlanması 

            Üç günlük sertleĢen materyaller 24 saat de hücre kültür medyasında 

bekletildiğinden SEM için hazırlanan örneklerin yaĢlandırması 4 gün olmuĢtur. 

             Her bir gruptan 5’er örnek 96 kuyucuklu hücre kültür kabının tabanına 

yerleĢtirildi (Resim 2.35). 

 

Resim 2.35. SEM ve SEM EDX analizi için 96 kuyucuklu hücre kültür kabına 

yerleĢtirilen materyal örnekleri 

            BeĢ örneğin 3’ü hücresel ataçmanı değerlendirmek üzere SEM için 2’si de 

elemental analizi değerlendirmek üzere SEM-EDX için kullanıldı. 

            SEM-EDX analizi için ayrılan materyal disklerinin üzerine 100’er μl hücre 

kültür medyası eklendi. SEM analizi için ayrılan materyal diskleri üzerine 100.000 
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hücre/ml olacak Ģekilde (10.000 hücre/kuyucuk) PDL hücreleri ekildi (Resim 2.36) 

Materyal örnekleri PDL hücreleri ile 37°C’de 72 saat inkübe edildi. 

 

Resim 2.36. SEM analizi için materyal diskleri üzerine hücre süspansiyonunun 

eklenmesi 

 

 

Resim 2.37. SEM ve SEM-EDX için hazırlanan örneklerin üzerlerine hücre ve 

besiyeri eklendikten sonraki görüntüsü 

            Ġnkübasyon sürecini tamamlayan materyal örneklerinin üzerine 100 μl 0,1 

molar kakodilat eklendi. Birkaç dakika beklendikten sonra kakodilat aspire edildi. Bu 

iĢlem iki kere tekrarlandı. Bu Ģekilde materyaller üzerindeki besiyeri artıkları 

uzaklaĢtırılarak yıkama iĢlemi tamamlandı (Resim 2.38).  
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Resim 2.38. Materyal örneklerinin kakodilat ile yıkama iĢlemi 

 

             Gluteraldehitin %25’lik konsantrasyonu %1’lik kakodilat ile 10 kat 

seyreltilerek %2,5’luk gluteraldehit hazırlandı (Resim 2.39). 

 

Resim 2.39.  Fiksasyon için %2,5’luk gluteraldehit solüsyonunun hazırlanması 

              Yıkama iĢlemi tamamlandıktan sonra her bir materyal disk üzerine 100 μl 

gluteraldehit eklendi. 96 kuyucuklu hücre kültür kabı içindeki, üzerine gluteraldehit 

eklenmiĢ materyal diskleri oda sıcaklığında karanlık ortamda 60 dakika inkübe 

edildi. Gluteraldehit ile inkübasyon süreci tamamlandıktan sonra gluteraldehit aspire 

edildi ve yukarıda bahsedildiği Ģekilde her bir materyal örneğine 0.1 molar 100 μl 

kakodilat eklenerek iki kere yıkama iĢlemi yapıldı. Yıkama iĢlemi tamamlanan 

örnekler üzerindeki kakodilat aspire edildi ve her bir disk üzerine 100 μl distile su 

eklendi. Hücre kültür kabı alüminyum folyo ile sarılarak -80°C’de bir gece 
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bekletildi. Sonra liyofilizatörde 1 gece bekletilerek dehidratasyon iĢlemi 

gerçekleĢtirildi (Resim 2.40).  

 

Resim 2.40. Örneklerin -80°C’de saklandığı dondurucu ve Liyofilizatör 

            Materyal örnekleri Selçuk Üniversitesi Teknoloji AraĢtırma ve Uygulama 

Merkezi AraĢtırma Laboratuarı’nda Polaron Sc7620 Sputter Coater (VG Microtech 

Inc. Japonya) cihazı kullanılarak ince bir altın film tabakası ile kaplandı. Ġki farklı 

büyütmede (500x, 5000x) SEM (Leo 440, Electron Microscopy Ltd. Cambridge, 

Ġngiltere) altında materyal yüzeyi ve materyal yüzeyine yapıĢan periodontal ligament 

fibroblastlarının yoğunluğu ve morfolojisi incelendi. 

            Materyal yüzeyleri ince bir altın film tabakası ile kaplandıktan sonra 

yüzeydeki sodyum, potasyum, magnezyum, kalsiyum, fosfor ve silikon iyonları 

hakkında bilgi elde etmek amacıyla her bir örneğin rastgele üç ayrı bölgesinden EDX 

analizi yapıldı.  

2.6. Verilerin Ġstatistiksel Analizi 

            XTT analizi ile elde edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS 15.0V 

bilgisayar programı kulanılarak yapıldı. Materyallerin, eluat konsantrasyonlarının ve 

materyallerin sertleĢme sürelerinin PDL hücrelerinin canlılığı üzerindeki etkisini 

değerlendirmek üzere tek değiĢkenli varyans analizi ve çoklu karĢılaĢtırma için ise 

Tukey testi kullanıldı. Ardından her bir materyal test grubunun kendi içinde eluat 

konsantrasyonlarının ve sertleĢme sürelerinin PDL hücrelerinin canlılığı üzerinde 

etkisi olup olmadığı iki yönlü varyans analizi ile değerlendirildi. Grafikler, Graphpad 

programı kullanılarak hazırlandı. 
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3. BULGULAR 

3.1. Materyallerin Farklı Konsantrasyondaki Eluatlarına Maruz Bırakılan PDL 

Hücrelerinin Morfoloji Değerlendirmesine Ait Bulgular 

            Herhangi bir iĢleme tabi tutulmayan hücre kontrol grubuna ait periodontal 

ligament fibroblastlarının (PDL) invert mikroskop altındaki görüntüsü Resim 3.1’de 

gösterilmiĢtir. PDL hücrelerinin 96 kuyucuklu hücre kültür kabının tabanına 

yapıĢtığı, kabın tabanında yayılım gösterdiği, kümeler oluĢturduğu, fibroblast 

gövdelerinin uzun mekik Ģeklinde olduğu ve iğsi uzantılara sahip olduğu 

görülmektedir. 

 

            
Resim 3.1. Hücre kontrol grubuna ait rastgele seçilen dört kuyucuktaki PDL 

hücrelerinin invert mikroskop görüntüsü (10x büyütme) 

 

            Bir günlük ve 3 günlük sertleĢen Vitrebond’un 24 saatlik eluatına maruz 

bırakılan PDL hücrelerinde ciddi morfolojik değiĢiklikler gözlemlenmiĢtir. 

Vitrebond eluatının bütün konsantrasyonlarında hücrelerin daha yuvarlaklaĢmıĢ 

gövdeye sahip olduğu ve nispeten daha kısa uzantılara sahip olduğu görülmektedir 

(Resim 3.2, Resim 3.3). Bazı konsantrasyonda (1:2) daha net olmak üzere hücrelerin 

etrafında bir takım partiküllerin bulunduğu gözlemlenmiĢtir (Resim 3.2). 
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Resim 3.2. Bir günlük sertleĢen Vitrebond’un 24 saatlik eluatına maruz bırakılan 

PDL hücrelerinin invert mikroskop görüntüsü (10x büyütme) 

 

 

Resim 3.3. Üç günlük sertleĢen Vitrebond’un 24 saatlik eluatına maruz bırakılan 

PDL hücrelerinin invert mikroskop görüntüsü (10x büyütme) 
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          Bir günlük sertleĢen Biodentine’in 24 saatlik eluatının 1:1, 1:2 ve 1:4’lük 

konsantrasyonlarına maruz bırakılan PDL hücrelerinin yuvarlaklaĢma eğiliminde 

olduğu gözlenirken 1:8’lik konsantrasyonda fibroblastlarda herhangi bir morfolojik 

değiĢiklik gözlenmemiĢtir (Resim 3.4). Üç günlük sertleĢen Biodentine’in 24 saatlik 

eluatının 1:4 ve 1:8’lik konsantrasyonlarının da PDL hücreleri üzerinde morfolojik 

değiĢikliğe neden olmadığı görülmektedir (Resim 3.5). 

 

Resim 3.4. Bir günlük sertleĢen Biodentine’in 24 saatlik eluatına maruz bırakılan 

PDL hücrelerinin invert mikroskop görüntüsü (10x büyütme) 

 

 

Resim 3.5. Üç günlük sertleĢen Biodentine’in 24 saatlik eluatına maruz bırakılan 

PDL hücrelerinin invert mikroskop görüntüsü (10x büyütme) 
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           Bir günlük ve 3 günlük sertleĢen IRM’nin 24 saatlik eluatına maruz bırakılan 

PDL hücrelerinde özellikle 1:1, 1:2 ve 1:4’lük konsantrasyonlarda morfolojik 

değiĢiklikler olduğu, hücrelerin retrakte olduğu gözlemlenmiĢtir. IRM eluatının 

1:8’lik konsantrasyonuna maruz bırakılan PDL hücrelerinde nispeten daha az 

morfolojik değiĢiklik olduğu görülmektedir (Resim 3.6, Resim 3.7). 

 

Resim 3.6. Bir günlük sertleĢen IRM’nin 24 saatlik eluatına maruz bırakılan PDL 

hücrelerinin invert mikroskop görüntüsü (10x büyütme) 

 

 

Resim 3.7. Üç günlük sertleĢen IRM’nin 24 saatlik eluatına maruz bırakılan PDL 

hücrelerinin invert mikroskop görüntüsü (10x büyütme) 
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            Bir günlük ve 3 günlük sertleĢen ProRoot MTA (PMTA)’nın 24 saatlik 

eluatına maruz bırakılan PDL hücrelerinde 1:1’lik konsantrasyon haricinde önemli 

morfolojik değiĢiklikler gözlenmemiĢtir. 1:8’lik konsantrasyonda hücrelerin normal 

fibroblastik konfigürasyon sergilediği görülmektedir (Resim 3.8, Resim 3.9). 

 

Resim 3.8. Bir günlük sertleĢen PMTA’nın 24 saatlik eluatına maruz bırakılan PDL 

hücrelerinin invert mikroskop görüntüsü (10x büyütme) 

 

 

Resim 3.9. Üç günlük sertleĢen PMTA’nın 24 saatlik eluatına maruz bırakılan PDL 

hücrelerinin invert mikroskop görüntüsü (10x büyütme) 
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            Bir günlük ve 3 günlük sertleĢen MM-MTA’nın 24 saatlik eluatlarının 

uygulandığı örneklerde PDL hücrelerinin gövdelerinin yuvarlaklaĢma eğiliminde 

olduğu ve iğsi uzantılarının kısaldığı bir morfolojik yapı sergiledikleri 

gözlemlenmiĢtir (Resim 3.10, Resim 3.11). 

                 

Resim 3.10. Bir günlük sertleĢen MM-MTA’nın 24 saatlik eluatına maruz bırakılan 

PDL hücrelerinin invert mikroskop görüntüsü (10x büyütme) 

 

                  

Resim 3.11. Üç günlük sertleĢen MM-MTA’nın 24 saatlik eluatına maruz bırakılan 

PDL hücrelerinin invert mikroskop görüntüsü (10x büyütme) 
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           Bir günlük ve 3 günlük sertleĢen SDR’nin 24 saatlik eluatına maruz bırakılan 

PDL hücrelerinin mekik Ģeklini korudukları yassılaĢma eğiliminde oldukları fakat 

sitoplazmik uzantılarının yok olduğu gözlemlenmiĢtir (Resim 3.12, Resim 3.13). 

                  

Resim 3.12. Bir günlük sertleĢen SDR’nin 24 saatlik eluatına maruz bırakılan PDL 

hücrelerinin invert mikroskop görüntüsü (10x büyütme) 

 

                   

Resim 3.13. Üç günlük sertleĢen SDR’nin 24 saatlik eluatına maruz bırakılan PDL 

hücrelerinin invert mikroskop görüntüsü (10x büyütme) 
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            Bir günlük ve 3 günlük sertleĢen Dyract Kompomerin 24 saatlik eluatının 1:1, 

1:2 ve 1:4’lük konsantrasyonlarının PDL hücreleri üzerinde morfolojik değiĢikliklere 

sebep olduğu gözlemlenmiĢtir. Her iki sertleĢme süresi için de 1:1’lik 

(seyreltilmemiĢ yüksek konsantrasyonlu eluatlarda) konsantrasyonlarda fibroblast 

gövdelerinin bir miktar kısaldığı görülmektedir (Resim 3.14, Resim 3.15). 1:8’lik 

konsantrasyonda ise PDL hücrelerinin sağlıklı olduğu görülmektedir. 

 

Resim 3.14 Bir günlük sertleĢen Dyract Kompomer’in 24 saatlik eluatına maruz 

bırakılan PDL hücrelerinin invert mikroskop görüntüsü (10x büyütme) 

       

 

Resim 3.15 Üç günlük sertleĢen Dyract Kompomer’in 24 saatlik eluatına maruz 

bırakılan PDL hücrelerinin invert mikroskop görüntüsü (10x büyütme) 
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             Bir günlük ve 3 günlük sertleĢen PMMA kemik simanının 24 saatlik 

eluatının 1:8’lik konsantrasyonunun PDL hücreleri üzerinde önemli morfolojik 

değiĢikliklere sebep olmadığı görülmüĢtür. Diğer konsantrasyonlarda ise 

fibroblastların yuvarlaklaĢmıĢ olduğu gözlemlenmiĢtir (Resim 3.16, Resim 3.17). 

               

Resim 3.16. Bir günlük sertleĢen PMMA kemik simanının 24 saatlik eluatına maruz 

bırakılan PDL hücrelerinin invert mikroskop görüntüsü (10x büyütme) 

 

 

Resim 3.17. Üç günlük sertleĢen PMMA kemik simanının 24 saatlik eluatına maruz 

bırakılan PDL hücrelerinin invert mikroskop görüntüsü (10x büyütme) 
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3.2. Farklı Materyallerin Eluatlarının, Eluatların Farklı Konsantrasyonlarının ve 

Materyallerin Farklı SertleĢme Sürelerinin PDL Hücrelerine Olan Sitotoksik 

Etkilerinin Kıyaslanmasına Ait Bulgular  

            Materyallerin, eluat konsantrasyonlarının ve materyallerin sertleĢme 

sürelerinin periodontal ligament fibroblastlarının (PDL) canlılığı üzerindeki etkisini 

değerlendirmek üzere tek değiĢkenli varyans analizi ve çoklu karĢılaĢtırma için ise 

Tukey testi uygulandı. PDL hücrelerinin canlılığı ile materyal tipi, materyalin 

sertleĢme süresi ve eluat konsantrasyonu arasında bir iliĢki olduğu bulundu. Yapılan 

istatistiksel analiz sonucunda materyallerin hücre canlılığı üzerindeki etkileri 

arasındaki fark anlamlı bulundu (p<0,05). Vitrebond ve IRM diğer kök tamir 

materyallerine göre daha sitotoksik bulundu. Biodentine ve Kompomer eluatına 

maruz bırakılan hücrelerin en yüksek oranda canlılık gösterdiği tespit edildi. PDL 

hücrelerinin, PMTA, MM-MTA, SDR ve PMMA kemik simanı gruplarının 

eluatlarına karĢı benzer derecede canlılık gösterdiği belirlendi (p>0,05).  Eluatların 

1:8’lik konsantrasyonlarının en az sitotoksik, seyreltilmemiĢ orjinal 

konsantrasyonlarının (1:1) ise en fazla sitotoksik olduğu saptandı (p<0,05).  Farklı 

sertleĢme sürelerinin hücre canlılığı üzerindeki etkisinin önemli olduğu tespit edildi 

(p<0,05). Üç günlük sertleĢen örneklerin 1 günlük sertleĢen örneklere göre daha 

sitotoksik olduğu tespit edildi (ġekil 3.1). Test gruplarına ait verilerin ortalamaları, 

standart sapmaları ve gruplar arası harflendirmeler Çizelge 3.1’de verilmiĢtir. 
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Şekil 3.1. Bir günlük ve 3 günlük sertleĢen materyal eluatlarının farklı 

konsantrasyonlarına maruz bırakılan PDL hücrelerinin canlılığı   
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Çizelge 3.1. Test gruplarının eluatlarına maruz kalan PDL hücrelerinin canlı kalma 

yüzdesini gösteren veriler  

Test Grupları Hücre Canlılık Değerleri (%) 

Vitrebond 

 

9,19 ± 1,33
 d
 

Biodentine 

 

61,57 ± 29,45
 a
 

IRM 

 

22,03 ± 26,29
 d
 

PMTA 

 

36,85 ± 19,51
 c
 

MM-MTA 

 

46,56 ± 26,10
 bc

 

SDR 

 

47,71 ± 25,87
 bc

 

Kompomer 

 

52,59 ± 30,30
 ab

 

PMMA 

 

47,71 ± 33,03
 bc

 

 

*Farklı harf taĢıyan gruplar arasındaki fark anlamlıdır (p<0,05) 

 

3.3. Her bir Materyal Deney Grubunun Kendi Ġçinde Eluat Konsantrasyonlarının ve 

SertleĢme Sürelerinin PDL Hücrelerine Olan Sitotoksik Etkilerinin Kıyaslanmasına 

Ait Bulgular  

            Her bir materyal test grubu kendi içinde eluat konsantrasyonu ve sertleĢme 

süresi değiĢken olarak ele alınıp tüm deney gruplarına tek tek iki yönlü varyans 

analizi yapılmıĢtır. 

          Vitrebond grubunda eluatların farklı konsantrasyonlarının hücre canlılığı 

üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı görülmüĢtür (p>0,05). Yine aynı Ģekilde 1 gün 

ve 3 gün sertleĢmenin hücre canlılığı üzerinde benzer etkiye sahip olduğu 

görülmüĢtür (p>0,05) (ġekil 3.2). 

 



68 
 

 

Şekil 3.2. Bir günlük ve 3 günlük sertleĢen Vitrebondun 24 saatlik eluatına maruz 

bırakılan PDL hücrelerinin % cinsinden canlılığı  

            Biodentine grubunda eluatların farklı konsantrasyonlarının hücre canlılığı 

üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı görülmüĢtür (p>0,05). Fakat farklı sertleĢme 

sürelerinin hücre canlılığına etkileri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuĢtur (p<0,05). Bir günlük sertleĢen örneklerin eluatına maruz bırakılan 

hücrelerin daha yüksek oranda canlılık sergilediği gösterilmiĢtir (ġekil 3.3). 

 

Şekil 3.3. Bir günlük ve 3 günlük sertleĢen Biodentine’in 24 saatlik eluatına maruz 

bırakılan PDL hücrelerinin % cinsinden canlılığı  
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            IRM grubunda 1:8’lik konsantrasyona maruz bırakılan PDL hücrelerinin 

canlılığının diğer konsantrasyonlara maruz bırakılan hücrelerin canlılığından 

istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu bulunmuĢtur. (p<0,05). Eluatların 

diğer konsantrasyonları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıĢtır 

(p>0,05). Bir günlük sertleĢme süresinin, üç günlük sertleĢme süresine göre daha 

fazla hücre canlılığına sebep olduğu gösterilmiĢtir (p<0,05) (ġekil 3.4). 

 

 

 

Şekil 3.4. Bir günlük ve 3 günlük sertleĢen IRM’nin 24 saatlik eluatına maruz 

bırakılan PDL hücrelerinin % cinsinden canlılığı  

 

          ProRoot MTA grubunda, eluatların 1:8’lik konsantrasyonuna maruz bırakılan 

PDL hücrelerinin 1:1’lik konsantrasyona maruz bırakılanlara göre istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde daha fazla hücre canlılığı sergilediği bulunmuĢtur (p<0,05). Üç 

günlük sertleĢen materyal eluatlarının 1 günlük sertleĢenlere nazaran daha sitotoksik 

olduğu gösterilmiĢtir (p<0,05) (ġekil 3.5). 
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Şekil 3.5. Bir günlük ve 3 günlük sertleĢen PMTA’nin 24 saatlik eluatına maruz 

bırakılan PDL hücrelerinin % cinsinden canlılığı  

            MM-MTA grubunda eluatların farklı konsantrasyonlarının hücre canlılığına 

etkileri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur (p<0,05). Eluatların 

1:1’lik konsantrasyonunun en az sitotoksik olduğu görülürken 1:4’lük 

konsantrasyonunun en sitotoksik olduğu saptanmıĢtır. Bir günlük sertleĢen MM-

MTA eluatları karĢısındaki hücre canlılığı üç günlük sertleĢenlere göre istatistiksel 

olarak önemli derecede daha yüksek bulunmuĢtur (p<0,05) (ġekil 3.6). 

 

Şekil 3.6. Bir günlük ve 3 günlük sertleĢen MM-MTA’nin 24 saatlik eluatına maruz 

bırakılan PDL hücrelerinin % cinsinden canlılığı  
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            SDR grubunda, eluatların farklı konsantrasyonlarının hücre canlılığı üzerinde 

önemli bir etkisinin olmadığı görülmüĢtür (p>0,05). Yine aynı Ģekilde 1 gün ve 3 gün 

sertleĢmenin hücre canlılığı üzerinde benzer etkiye sahip olduğu görülmüĢtür 

(p>0,05) (ġekil 3.7). 

 

Şekil 3.7. Bir günlük ve 3 günlük sertleĢen SDR’nin 24 saatlik eluatına maruz 

bırakılan PDL hücrelerinin % cinsinden canlılığı  

            Kompomer grubunda hem eluatların farklı konsantrasyonlarının hem de 

materyallerin farklı sertleĢme sürelerinin hücre canlılığı üzerinde istatistiksel olarak 

önemli derecede bir etkiye sahip olmadığı görülmüĢtür (p>0,05) (ġekil 3.8). 

 

Şekil 3.8. Bir günlük ve 3 günlük sertleĢen Dyract Kompomer’in 24 saatlik eluatına 

maruz bırakılan PDL hücrelerinin % cinsinden canlılığı  
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          PMMA kemik simanı grubunda, hücre canlılığı açısından eluatların farklı 

konsantrasyonları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıĢtır 

(p>0,05). Bir günlük sertleĢen materyal eluatına maruz kalan hücrelerin daha yüksek 

oranda canlılık gösterdiği tespit edilmiĢtir (p<0,05) (ġekil 3.9). 

 

Şekil 3.9. Bir günlük ve 3 günlük sertleĢen PMMA Kemik Simanı’nın 24 saatlik 

eluatına maruz bırakılan PDL hücrelerinin % cinsinden canlılığı  

 

3.4.  Farklı Materyallerin Eluatlarının 1:8’lik Konsantrasyonlarının PDL Hücreleri 

Üzerindeki Apoptotik/Nekrotik Etkilerinin Kıyaslanmasına Ait Bulgular (Flow 

Sitometri Bulguları) 

              Hücre kontrol ve test gruplarının iki boyutlu flow sitometri noktasal grafiği 

Ģekil 3.10’da verilmiĢtir. Q1 alanı ölü hücreleri, Q2 alanı nekrotik/geç apoptotik 

hücreleri, Q3 alanı vital hücreleri ve Q4 alanı erken apoptotik hücreleri temsil 

etmektedir. Bu grafikler değerlendirildiğinde Vitrebond eluatının 1:8’lik 

konsantrasyonunun PDL hücrelerinde nekroza yol açtığı görülmektedir. Diğer bütün 

materyallerin eluatlarının 1:8’lik konsantrasyonuna maruz bırakılan PDL 

hücrelerinin yüksek oranda vital kaldığı izlenmektedir. Test materyal gruplarının ve 

hücre kontrol grubunun nekrotik ve vital hücrelerin yüzdelerinin karĢılaĢtırıldığı bar 

grafiği Ģekil 3.11’de verilmiĢtir. 
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Şekil 3.10. Hücre kontrol ve materyal test gruplarının iki boyutlu flow sitometri 

noktasal grafiği, (A) Hücre kontrol, (B) Vitrebond, (C) Biodentine, (D) IRM, (E) 

PMTA, (F) MM-MTA, (G) SDR, (H) Kompomer, (I) PMMA kemik simanı. (x: Ann 

V, y: 7AAD) 
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Şekil 3.11. Deney gruplarının ve hücre kontrol grubunun nekrotik ve vital 

hücrelerinin yüzdesini gösteren bar grafiği 

 

3.5. Farklı Materyal Örneklerinin SeyreltilmemiĢ Eluatlarının pH Değerlerinin 

Kıyaslanmasına Ait Bulgular       

          

            Üç günlük sertleĢen materyallerin seyreltilmemiĢ eluatlarının pH değerleri 

karĢılaĢtırıldığında en asidik değerin Vitrebond’da en alkali değerin ise MM-

MTA’da olduğu görülmektedir. SDR, Kompomer, PMMA kemik simanı ve IRM 

eluatlarının pH değerleri aynıdır.  Biodentine ve PMTA eluatlarının pH değerleri 

benzer olup SDR, Kompomer, PMMA kemik simanı ve IRM eluatlarının pH 

değerlerinden hafifçe yüksektir (Çizelge 3.2). 
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Çizelge 3.2. Üç günlük sertleĢen materyallerin seyreltilmemiĢ eluatlarının pH 

değerleri 

Test Grupları Eluatların pH 

değeri 

Vitrebond 

 

6 

Biodentine 

 

9 

IRM 

 

8-9 

PMTA 

 

9-10 

MM-MTA 

 

11 

SDR 

 

8 

Kompomer 

 

8 

PMMA 

 

8 

 

3.6. SEM Analizi Bulguları 

           Flow sitometri için kullanılan örnekler aynı zamanda SEM analizi için de 

kullanılmıĢtır. Üç günlük sertleĢen materyaller 1 gün de DMEM içerisinde bekletilip 

eluatları toplandıktan sonra materyal yüzeylerine PDL hücreleri ekilmiĢtir. 

Dolayısıyla SEM analizi yapılan bütün örneklerin sertleĢme süresi 4 gün olmuĢtur. 

AĢağıda belirtilen SEM görüntülerinden üsttekiler orijinal materyal yüzeyini 

alttakiler PDL hücresi ekilen materyal yüzeyini göstermektedir. Her bir SEM 

görüntüsü içerisindeki küçük kare alanda yer alan görüntüler aynı alandaki 

görüntünün 5000x’lik büyütmesini göstermektedir. 

            Vitrebond materyal yüzeyinin hafif pürüzlü ve homojen olduğu ve bazı 

bölgelerde küçük çatlaklar olduğu görülmektedir. Materyal yüzeyinde düzensiz 

tümseklere ve bazı alanlarda küçük boĢluklara rastlanmıĢtır. PDL hücresi ekilen 

materyal yüzeyi tarandığında oldukça az sayıda hücreye rastlanmıĢtır. Vitrebond 

örneklerinin SEM görüntüleri PDL hücrelerinin materyale iyi tutunamadığını 

göstermektedir. Fibroblast hücrelerinin yuvarlaklaĢmıĢ morfoloji sergilediği 

izlenmektedir (Resim 3.18). 
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Resim 3.18. Vitrebond materyal yüzeyi (A) ve bu yüzeye tutunan PDL hücreleri’ne 

ait SEM görüntüleri (B) (500x ve 5000x büyütme) 
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           Biodentine materyal yüzeyi kristalli, amorföz bir yapıya sahip olmakla birlikte 

liyofilizatörün vakum etkisine bağlı olarak materyal yüzeyinde çatlaklar 

izlenmektedir. Biodentine örnekleri üzerinde sayıca oldukça fazla PDL hücresine 

rastlanmıĢtır. Fibroblastların orijinal morfolojilerini korudukları ve çok sayıda 

filopodyal ve lamelipodyal oluĢum gösterdikleri izlenmektedir (Resim 3.19). 

 

Resim 3.19. Biodentine materyal yüzeyi (A) ve bu yüzeye tutunan PDL hücreleri’ne 

ait SEM görüntüleri (B) (500x ve 5000x büyütme) 
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           IRM materyal yüzeyinin yapısal küçük boĢluklar haricinde düzgün olduğu 

gözlemlenmektedir. IRM yüzeyindeki PDL hücrelerinin sayıca oldukça az olduğu ve 

hücrelerin yuvarlaklaĢmıĢ bir Ģekilde materyal yüzeyinde kaldığı izlenmektedir. Bazı 

alanlarda PDL hücrelerinin ciddi morfolojik değiĢikliğe uğradığı gözlemlenmiĢtir. 

IRM’ye tutunan PDL hücrelerinde herhangi bir filopodyal oluĢuma rastlanmamıĢtır 

(Resim 3.20). 

 

Resim 3.20. IRM materyal yüzeyi (A) ve bu yüzeye tutunan PDL hücreleri’ne ait 

SEM görüntüleri (B) (500x ve 5000x büyütme) 
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          PMTA yüzeyinin kristalize bir yapıda olduğu gözlemlenmiĢtir. PDL 

hücrelerinin tipik yapısal morfolojisi açıkça izlenmektedir. En iyi hücre 

morfolojisinin PMTA grubunda olduğu görülmektedir. PDL hücrelerinin PMTA 

yüzeyinde tek kat hücre tabakası oluĢturduğu, daha çok lamelipodyal oluĢum 

gösterdikleri izlenmektedir. PMTA grubunda Biodentine ile karĢılaĢtırıldığında daha 

az PDL hücresine rastlanmıĢtır fakat hücrelerin Biodentine grubuna göre daha fazla 

uzamaya meyilli oldukları göze çarpmaktadır (Resim 3.21). 

 

Resim 3.21. PMTA materyal yüzeyi (A) ve bu yüzeye tutunan PDL hücreleri’ne ait 

SEM görüntüleri (B) (500x ve 5000x büyütme) 
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          MM-MTA yüzeyinin amorföz, globüler tarzda kristalize bir yapıda olduğu 

görülmektedir. MM-MTA yüzeyinde çok fazla sayıda yuvarlaklaĢmıĢ PDL hücresine 

rastlanmıĢtır. Çok az alanda PDL hücrelerinin tutunup uzamaya baĢladığı ve kısa 

filopodyalar oluĢturduğu gözlemlenmiĢtir (Resim 3.22).  

 

Resim 3.22. MM-MTA materyal yüzeyi (A) ve bu yüzeye tutunan PDL hücreleri’ne 

ait SEM görüntüleri (B) (500x ve 5000x büyütme) 
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          SDR materyal yüzeyinin homojen ve nispeten pürüzsüz olduğu izlenmektedir. 

Materyal yüzeyinde dalga Ģeklinde küçük katlantılar görülmektedir. SDR yüzeyinde 

az sayıda hücreye rastlanmıĢtır ve hücrelerin yuvarlaklaĢma eğiliminde olduğu 

gözlemlenmiĢtir. Çok az sayıda hücrenin ince filopodyalar oluĢturduğu göze 

çarpmaktadır (Resim 3.23). 

 

Resim 3.23. SDR materyal yüzeyi (A) ve bu yüzeye tutunan PDL hücreleri’ne ait 

SEM görüntüleri (B) (500x ve 5000x büyütme) 
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           Kompomer materyal yüzeyinin 500’lük büyütmede bulutsu bir görünüme 

sahip olduğu 5000’lik büyütmede ise yüzeyde küçük katlantıların olduğu 

izlenmektedir. PMTA ve Biodentine ile kıyaslandığında Kompomer yüzeyinde daha 

az sayıda hücreye rastlanmıĢtır. Fakat tutunan hücrelerin iyi uzadıkları ve filopodyal 

ve lamelipodyal oluĢum gösterdikleri görülmektedir (Resim 3.24). 

 

Resim 3.24. Kompomer materyal yüzeyi (A) ve bu yüzeye tutunan PDL hücreleri’ne 

ait SEM görüntüleri (B) (500x ve 5000x büyütme) 
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           PMMA kemik simanı yüzeyinin çeĢitli boyutlarda globüllerden oluĢtuğu 

görülmektedir. PMMA yüzeyine yapıĢan hücre sayısı oldukça azdır. Nadir bazı 

alanda hücre görüntüsü yakalanabilmiĢtir. Tutunan hücrelerin ince uzun ipliksi 

görünümleri ve filopodyal oluĢumları dikkat çekmektedir (Resim 3.25). 

 

Resim 3.25. PMMA kemik simanı materyal yüzeyi (A) ve bu yüzeye tutunan PDL 

hücreleri’ne ait SEM görüntüleri (B) (500x ve 5000x büyütme) 
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3.7. SEM-EDX Analizi Bulguları 

            Yapılan SEM-EDX incelemesinde materyal yüzeyi altınla kaplandığı için her 

bir EDX spektrumunda altın elementine rastlanmaktadır. Elemental kompozisyon 

belirtilirken altın elementi dikkate alınmamıĢtır. AĢağıdaki EDX spektrumlarında X 

ekseni KV birimli X ıĢını enerjisini gösterirken Y ekseni X-ray ıĢınının yoğunluğunu 

temsil etmektedir. 
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           Vitrebond örneğinin SEM-EDX analizinde rastlanan elementler ve bunların 

ağırlıkça yüzdeleri Çizelge 3.3’de verilmiĢtir. Vitrebond’un ana kompozisyonunu 

karbon, oksijen ve flor oluĢturmaktadır. EDX analizi silikon, çinko ve alüminyum 

pikleri de göstermektedir (ġekil 3.12). Bunun yanında eser miktarda magnezyum, 

kalsiyum, fosfor ve iyota da rastlanmıĢtır. 

Çizelge 3.3. Vitrebond grubunda SEM-EDX analizi sonucunda elde edilen elemental 

kompozisyon ve ağırlıkça yüzdeleri  

Elemental Kompozisyon Ağırlıkça Yüzde (%) 

Karbon 16,01 

Oksijen 33,97 

Flor 24,07 

Magnezyum 2,03 

Alüminyum 5,40 

Silikon 8,31 

Fosfor 1,43 

Kalsiyum 0,37 

Çinko 7,30 

Ġyot 1,12 

 

 

Şekil 3.12. Vitrebond materyal yüzeyinde rastgele seçilen bir alanın SEM görüntüsü 

(1000x büyütme)  ve aynı alanın EDX spektrumu 
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            EDX analizi sonuçlarına göre Biodentine’in ana kimyasal kompozisyonunu 

karbon, oksijen ve kalsiyum elementlerinin oluĢturduğu görülmektedir (Çizelge 3.4). 

EDX analizi düĢük oranda sodyum, arsenik ve klor pikleri de göstermektedir (ġekil 

3.13). 

Çizelge 3.4. Biodentine grubunda SEM-EDX analizi sonucunda elde edilen 

elemental kompozisyon ve ağırlıkça yüzdeleri  

Elemental Kompozisyon Ağırlıkça Yüzde (%) 

Karbon 11,28 

Oksijen 43,02 

Sodyum 2,29 

Klor 7,87 

Kalsiyum 26,27 

Arsenik 9,26 

 

 

Şekil 3.13. Biodentine materyal yüzeyinde rastgele seçilen bir alanın SEM görüntüsü 

(1000x büyütme)  ve aynı alanın EDX spektrumu 
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           IRM’nin elemental kütlesinin çoğunluğunu çinko ve oksijen oluĢturmaktadır 

(Çizelge 3.5). EDX analizi düĢük oranda karbon, kalsiyum ve magnezyum pikleri de 

göstermektedir (ġekil 3.14). 

Çizelge 3.5. IRM grubunda SEM-EDX analizi sonucunda elde edilen elemental 

kompozisyon ve ağırlıkça yüzdeleri  

Elemental Kompozisyon Ağırlıkça Yüzde (%) 

Karbon 5,42 

Oksijen 26,26 

Magnezyum 2,31 

Kalsiyum 0,61 

Çinko 65,40 

 

 

Şekil 3.14. IRM materyal yüzeyinde rastgele seçilen bir alanın SEM görüntüsü 

(1000x büyütme)  ve aynı alanın EDX spektrumu 
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         PMTA örneğinin ana elemental kompozisyonunu kalsiyum ve oksijen 

oluĢturmaktadır (Çizelge 3.6). Bunun yanında EDX analizi düĢük oranda karbon, 

sodyum ve arsenik pikleri sergilemektedir (ġekil 3.15). 

Çizelge 3.6. PMTA grubunda SEM-EDX analizi sonucunda elde edilen elemental 

kompozisyon ve ağırlıkça yüzdeleri  

Elemental Kompozisyon Ağırlıkça Yüzde (%) 

Karbon 6,72 

Oksijen 48,63 

Kalsiyum 39,51 

Sodyum 1,00 

Arsenik 1,90 

 

 

Şekil 3.15. PMTA materyal yüzeyinde rastgele seçilen bir alanın SEM görüntüsü 

(1000x büyütme)  ve aynı alanın EDX spektrumu 
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            MM-MTA grubunun ana elemental kompozisyonunu kalsiyum ve oksijen 

oluĢturmaktadır (Çizelge 3.7). EDX analizi düĢük oranda karbon piki göstermiĢtir. 

MM-MTA’nın kompozisyonunda eser miktarda alüminyum, silikon ve klora 

rastlanmıĢtır (ġekil 3.16). 

Çizelge 3.7. MM-MTA grubunda SEM-EDX analizi sonucunda elde edilen 

elemental kompozisyon ve ağırlıkça yüzdeleri  

Elemental Kompozisyon Ağırlıkça Yüzde (%) 

Karbon 8,29 

Oksijen 60,45 

Alüminyum 0,08 

Silikon 0,26 

Klor 0,24 

Kalsiyum 30,68 

 

 

 

Şekil 3.16. MM-MTA materyal yüzeyinde rastgele seçilen bir alanın SEM görüntüsü 

(1000x büyütme)  ve aynı alanın EDX spektrumu 
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          SDR örneklerinde çeĢitli sayıda elemente rastlanmıĢtır. SDR 

kompozisyonunda yüksek oranda oksijen ve karbon bulundururken düĢük oranda 

sodyum, alüminyum, silikon, arsenik ve baryum bulundurmaktadır (Çizelge 3.8). 

EDX analizi eser miktarda kalsiyum ve klor pikleri göstermiĢtir (ġekil 3.17). 

Çizelge 3.8. SDR grubunda SEM-EDX analizi sonucunda elde edilen elemental 

kompozisyon ve ağırlıkça yüzdeleri  

 

Elemental Kompozisyon Ağırlıkça Yüzde (%) 

Karbon 18,45 

Oksijen 51,66 

Sodyum 5,64 

Alüminyum 2,05 

Silikon 9,14 

Kalsiyum 0,27 

Arsenik 7,06 

Baryum 5,47 

Klor 0,24 

 

 

 

Şekil 3.17. SDR materyal yüzeyinde rastgele seçilen bir alanın SEM görüntüsü 

(1000x büyütme)  ve aynı alanın EDX spektrumu 
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         Kompomer grubunun ana elementlerini oksijen, flor ve silikon oluĢturmaktadır 

(Çizelge 3.9). EDX spektrumu karbon, alüminyum ve daha az oranda olmak üzere 

sodyum, magnezyum ve kalsiyum pikleri göstermektedir (ġekil 3.18). 

Çizelge 3.9. Kompomer grubunda SEM-EDX analizi sonucunda elde edilen 

elemental kompozisyon ve ağırlıkça yüzdeleri  

Elemental Kompozisyon Ağırlıkça Yüzde (%) 

Karbon 9,77 

Oksijen 30,74 

Flor 24,93 

Sodyum 2,89 

Magnezyum 1,95 

Alüminyum 8,76 

Silikon 20,51 

Kalsiyum 0,46 

 

 

Şekil 3.18. Kompomer materyal yüzeyinde rastgele seçilen bir alanın SEM 

görüntüsü (1000x büyütme)  ve aynı alanın EDX spektrumu 
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         PMMA kemik simanı örneklerinin ana kimyasal kompozisyonunu karbon, 

oksijen ve baryumun oluĢturduğu görülmektedir (Çizelge 3.10). EDX analizi düĢük 

oranda sülfür, kalsiyum ve magnezyum pikleri de sergilemektedir (ġekil 3.19). 

Çizelge 3.10. PMMA kemik simanı grubunda SEM-EDX analizi sonucunda elde 

edilen elemental kompozisyon ve ağırlıkça yüzdeleri  

 

Elemental Kompozisyon Ağırlıkça Yüzde (%) 

Karbon 32,23 

Oksijen 50,17 

Magnezyum 1,13 

Sülfür 3,02 

Kalsiyum 0,14 

Baryum 13,31 

 

 

 

Şekil 3.19. PMMA kemik simanı materyal yüzeyinde rastgele seçilen bir alanın SEM 

görüntüsü (1000x büyütme)  ve aynı alanın EDX spektrumu 

 

 

 

 

 



93 
 

4. TARTIŞMA  

 

           Endodonti alanında kullanılan materyallerin biyouyumluluğu bu materyallerde 

ilk baĢta aranan özelliklerden birisidir. Özellikle perforasyon tamiri ya da kök ucu 

dolgusu yerleĢtirilmesi iĢlemlerinde materyal çevredeki canlı doku ile uzun süre, 

temas halinde kalacağından bu durum daha da önem kazanmaktadır. Biyouyumlu 

olmayan retrograd dolgu materyalleri komĢu periapikal dokularda dejenerasyona 

sebebiyet verebilmekte ve yara iyileĢmesini geciktirebilmektedir.   

            Bir kök ucu dolgu maddesi ya da perforasyon tamir materyalinin 

biyouyumluluğu üç aĢamada değerlendirilmektedir. Ġlk aĢamada bir takım laboratuar 

sitotoksisite deneyleri yapılır. Materyalin in vitro Ģartlarda sitotoksik olmadığı tespit 

edilirse, subkütanoz doku ya da kas içerisine implante edilip lokal doku reaksiyonu 

değerlendirilir. Son olarak da test materyaline karĢı hedef dokunun in vivo 

reaksiyonu hayvan ya da insan deneklerinde değerlendirilir (Osorio ve ark 1998).  

            Hücresel reaksiyonların in vitro analizi genellikle baĢlangıç yaklaĢım olarak 

düĢünülmektedir (Schmalz 1994).  Sitotoksisite,   biyouyumluluğu değerlendiren in 

vitro testlerin yaygın olarak kullanılanlarından bir tanesidir. Sitotoksisite hangi 

materyalin çalıĢmadan çıkartılacağı ve hangi materyalin ileri testlere tabi tutulacağı 

konusunda değerli bilgiler veren basit, hızlı, tekrar edilebilir ve pahalı olmayan bir 

test metodudur (Torabinejad ve ark 1995c, Hirschman ve ark 2012). İn vitro 

sitotoksisite çalıĢmaları materyalin temel biyolojik karakterinin ve bunun altında 

yatan hücresel mekanizmaların analizine izin verir (Camargo ve ark 2009). 

Ġmplantasyon gibi in vivo testler, konak ve incelenen materyaller arasındaki 

kompleks etkileĢimlerin belirlenmesine olanak tanır. İn vivo Ģartlarda gerçekleĢtirilen 

deneylerde sıklıkla problem teĢkil eden deneysel değiĢkenler in vitro testlerde 

kontrol altına alınabilmektedir (Spangberg 1969). 

            Dental materyallerin biyouyumluluğunu değerlendirmek üzere pek çok metod 

önerilmiĢtir. Fonksiyonel testler, tipik olarak hücrelerin anabolik aktiviteler için 

gerekli enerjiyi sağlayabilme yeteneklerini ölçmektedir (Keiser ve ark 2000). Bu tez 

çalıĢmasında bir fonksiyonel test olan XTT tekniği kullanılmıĢtır. XTT metodu, 

MTT gibi tetrazolyum tuzlarını kullanan diğer prosedürlere göre daha az basamaklı 

bir iĢlemdir. XTT ve MTT metodlarının bir farkı da gerçekte aynı enzim sistemlerini 
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değerlendirmemeleridir. MTT redüksiyonunun sadece mitokondri ile iliĢkili olmadığı 

aynı zamanda sitoplazma ve lizozom, plazma membranı gibi mitokondriyal olmayan 

membranlarla iliĢkili olduğu gösterilmiĢtir (Berridge ve ark 2005). Çözdürme iĢlem 

basamağına gerek kalmamasının yanında, XTT metodunun hızlı sonuçlar ile yüksek 

verimlilik, daha az hücre ile daha yüksek hassasiyet ve doğruluğunun 

tekrarlanabilirliği gibi pekçok avantajı bulunmaktadır (Atay ve ark 2012). Bu metod 

aynı zamanda radyoaktif olmayan bir test metodu olup hücrelerden krom salınımı 

esasına dayanan diğer sitotoksisite testlerine göre daha çok tercih edilmektedir (Bean 

ve ark 1995). 

          Biyouyumluluk çalıĢmalarındaki önemli noktalardan birisi de hücre tipinin 

seçimidir. Biyouyumluluğu değerlendirme için kullanılan hücre tipi klinikte 

kullanılan biyomateryalle temas halinde olan hücreleri temsil etmelidir. Dental 

materyallerin sitotoksisitesini değerlendiren daha önceki çalıĢmalarda osteoblastlar 

(Zhu ve ark 2000, Perez ve ark 2003, Saidon ve ark 2003), fare fibroblastları (Joffe 

2002, Haglund ve ark 2003, Osorio ve ark 1998) ve insan fibroblastları (Koka ve ark 

1996, Keiser ve ark 2000, Pistorius ve ark 2003, Balto 2004) kullanılmıĢtır. 

Biyouyumluluğu test etmek için çok sayıda hücre hattı günümüzde mevcuttur fakat 

bu hücre hatlarının çoğu yeniden farklılaĢmıĢtır ve dokuya özel karakteristiklerinin 

çoğunu kaybetmiĢ durumdadırlar (Macnair ve ark 1997). Dolayısıyla bu tez 

çalıĢmasında sitotoksisiteyi değerlendirmek üzere primer periodontal ligament 

fibroblast hücreleri kullanılmıĢtır. Primer hücre kültürü sistemleri iyi belirlenmiĢ 

yöntemlerdendir ve hücre ile biyomateryal arasındaki reaksiyonu değerlendirmek 

için oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır (Sun ve ark 1998). Ġnsan hücrelerinin 

aynı zamanda daha az sayıda pasaj ile kültürü yapılabilmekte ve bu Ģekilde hücresel 

değiĢiklikler minimale indirilmektedir (Karimjee ve ark 2006). Ġnsan hücre hatlarının 

L929 gibi hayvan hücre hatlarına göre biyouyumluluk testlerine daha hassas olduğu 

yakın zamanda yapılan bir sitotoksisite çalıĢmasında gösterilmiĢtir (Illeperuma ve ark 

2012). 

 

          Hwang ve ark (2011) kök ucu dolgu maddelerinin eluatlarının kullanılmasının 

laboratuar Ģartlarında toksisiteyi belirlemek amacıyla oldukça kullanıĢlı olduğunu 

belirtmiĢtir. Eluatların filtrasyon yoluyla kolayca steril edilebilme ve materyallerin, 

komĢu hücreler ya da materyallere uzak olan hücreler üzerindeki etkilerinin 
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belirlenebilmesini sağlama gibi önemli avantajları mevcuttur (Keiser ve ark 2000). İn 

vitro eluat testi, kök ucu dolgu ve perforasyon tamir materyallerinin toksik 

elementlerinin kemik kriptası ve doku sıvılarına sızabileceği cerrahi sonrası 

periradiküler alanı taklit etmektedir (Huang ve ark 2005, Modareszadeh ve ark 

2011). Aynı zamanda eluat çalıĢmalarında farklı konsantrasyonlar kullanılarak olası 

doza bağlı iliĢkiler de değerlendirilebilmektedir (Keiser ve ark 2000). Bu çalıĢmada 

materyal eluatları elde edebilmek için yüzey alanının hacme oranı olarak 3cm
2
/ml 

kullanılmıĢtır (ISO 2009). Bu ISO standardı kalınlığı 0,5 mm’den fazla olan sentetik 

polimerler, metaller ve kompozit materyaller için belirlenmiĢtir (ISO 2009). Bizim 

çalıĢmamızda kullandığımız materyallerin ve örnek kalınlığının bu gruba uygun 

olduğu görüldüğünden bu ISO standardı seçilerek deneyler yapılmıĢtır. 

 

            Bu tez çalıĢmasının XTT testinin bulguları test edilen materyal eluatlarına 

maruz bırakılan hücrelerin canlılığının eluat konsantrasyonlarına yüksek oranda bağlı 

olduğunu, yüksek eluat konsantrasyonlarının düĢük eluat konsantrasyonlara göre 

daha sitotoksik olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar toksikolojik risklerin hücreler 

bileĢiğe maruz kaldığında ortaya çıkabilceğini ve bütün maddelerin doza bağlı olarak 

toksik olabileceğini yansıtmaktadır (Deichmann ve ark 1986). Üstünde durulması 

gereken önemli konulardan birisi de hücre kültürü koĢullarının homeostatik 

olmadığıdır ve in vivo Ģartlarda gerçekleĢen toksik maddelerin eliminasyonu hücre 

kültürü koĢullarında sağlanamamaktadır (Wei ve ark 2012). Aksine canlı dokular 

toksik artıkları uzaklaĢtırabilecek periapikal savunma mekanizmasına ve lemfatiklere 

sahiptir (Camps ve About 2003).  Bu çalıĢmada materyal eluatlarının seyreltilmiĢ 

konsantrasyonları kullanılarak hem doza bağlı etkinin araĢtırılması hem de klinik 

Ģartların simülasyonu amaçlanmıĢtır. Çünkü ağız ortamında yerleĢtirilen kök ucu 

dolgu ve perforasyon tamir materyallerinden salınan toksik komponentlerin 

konsantrasyonu sirkülasyondaki doku sıvıları tarafından seyreltilmektedir (Wei ve 

ark 2012). 

 

             Materyal eluatlarına maruz bırakılan PDL hücrelerinin invert mikroskop 

altındaki incelemeleri, hücreler ve kullanılan retrograd dolgu maddeleri arasındaki 

etkileĢimi bize görsel olarak sunabilmektedir. Ġnvert mikroskop incelemeleri, 

Biodentine ve kompomer eluatına maruz bırakılan hücre kültürlerinde yoğun ve 

hemen hemen konflüant hücrelerin bulunduğunu göstermektedir. Biodentine ve 
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kompomer eluatlarının 1:8’lik konsantrasyonunda PDL hücrelerinin oldukça sağlıklı 

olduğu gözlemlenmiĢtir. PMTA grubunda da PDL hücrelerinin minimal morfolojik 

değiĢiklik gösterdiği gözlemlenirken, morfolojisi ciddi anlamda bozulan PDL 

hücrelerine Vitrebond grubunda rastlanmıĢtır. IRM grubunda 1:8’lik konsantrasyon 

haricinde PDL hücrelerinin retraksiyona uğradığı görülmektedir. SDR grubunda daha 

fazla olmak üzere PMMA kemik simanı ve MM-MTA gruplarında da PDL 

hücrelerinin morfolojisinin değiĢmeye meyilli olduğu görülmektedir. Deney 

esnasında alınan mikroskop görüntülerinin XTT testinin sonuçları ile paralel olduğu 

görülmektedir. Diğer bütün gruplardan farklı olarak Vitrebond simanından bir takım 

partiküllerin hücre kültür sistemi içine salındığı invert mikroskop ile saptanmıĢtır. 

Vitrebondun sınırları içerisindeki çok sayıda ve yoğun olarak karĢımıza çıkan bu 

salınan partiküllerin hücre geliĢimini olumsuz yönde etkilemiĢ olabileceği 

söylenebilir. Deney esnasında PDL hücrelerinin mikroskobik görüntüsü de 

alındığından materyallerden salınan iyonların hücre morfolojisi üzerinde farklı 

etkilerde bulunabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

            Cam iyonomer simanlar, adeziv özellikleri ve flor salma kapasiteleri 

nedeniyle diĢ hekimliğinde popülarite kazanan materyallerden olmuĢlardır. Ġyi 

adezyon özelliklerine rağmen neme olan hassasiyetleri, bu malzemelerin endodontik 

cerrahi alanındaki kullanımlarını kısıtlamıĢtır.  Bu tez çalıĢmasında Vitrebond en 

sitotoksik iki materyalden biri olarak karĢımıza çıkmaktadır. Cam iyonomer 

simanların MTA’ya göre daha sitotoksik maddeler olduğu daha önce yapılan 

çalıĢmalarda gösterilmiĢtir (Abdullah ve ark 2002, Görduysus ve ark 2007, Camargo 

ve ark 2009, Nunez ve ark 2014). Dental materyallerin süzülebilir komponentleri 

hücre kültürleri üzerinde olumsuz etki oluĢturmaktadır (de Souza Costa ve ark 2003). 

Cam iyonomer simanların eluatlarında tespit edilen düĢük miktarda alüminyum 

ve/veya demir iyonları bu sitotoksisitenin sebeplerinden biri olabilir (Soheili ve ark 

2003).  

            Karimjee ve ark (2006) yaptıkları sitotoksisite çalıĢmasında cam iyonomer 

siman eluatının mitokondriyal aktiviteyi yavaĢlattığını göstermiĢtir. Bizim tez 

çalıĢmamızın bulgularıyla uyumlu olarak farklı değerlendirme yöntemlerini kullanan 

çalıĢmalar da Vitrebond’un yüksek derecede sitotoksik olduğunu göstermiĢtir  

(Schuster ve ark 2001, Galler ve ark 2005). Yine yapılan baĢka birtakım çalıĢmalar 



97 
 

da, bizim çalıĢmamızın bulgularıyla paralel olarak Vitrebond’un sitotoksik bir 

materyal olduğunu doğrulamıĢtır (Geurtsen ve ark 1998a, Nicholson ve Czarnecka 

2008, Vajrabhaya ve ark 2009). 

             Cam iyonomer simanlardan salınan komponentlerin materyalin 

biyouyumluluğunu etkilediği bilinmektedir (Schuurs ve van Amerongen 1993). 

Materyalden alüminyum ve flor salınımının asidite ile kombinasyonu cam iyonomer 

simanları toksik yapmaktadır (Savarino ve ark 2000). ÇalıĢmamızda gösterdiğimiz 

Vitrebondun toksisitesinin sebebi materyalden flor (Doherty 1991) ve alüminyum 

fosfat salınımı olabilir (Sogawa 1981). Florun insan pulpa hücrelerinde hücre 

geliĢimini, proliferasyonunu, mitokondriyal aktiviteyi ve protein sentezini inhibe 

ederek sitotoksik etki gösterdiği bildirilmiĢtir (Chang ve Chou 2001). 

            Reaktif oksijen türleri normal oksijen metabolizmasının doğal yan ürünleridir 

ve hücre haberleĢmesinde, proliferasyonunda, canlılığında önemli rol oynamaktadır 

(Ray ve ark 2012). Stres altında reaktif oksijen üretiminde artıĢ, hücre yapılarında 

ciddi hasara neden olmakta ve kanser, yaĢlanma, nörodejeneratif hastalıklar ve 

diyabet gibi hastalıklarda görülmektedir (Floyd 1990, Ames ve Shigenega 1992, 

Jenner 1994, Dandona ve ark 1996). Dolayısıyla reaktif oksijen üretimindeki artıĢ 

hücresel toksisitenin olası mekanizmalarından birini açıklayabilmektedir. Nitekim 

Camargo ve ark (2009) Vitrebond’un orijinal eluatının reaktif oksijen üretimini 7 kat 

arttırdığını bulmuĢlardır. Dolayısıyla Vitrebond’un sitotoksisitesiyle reaktif oksijen 

üretimine etkisi arasında sıkı bir iliĢki olduğu söylenebilir (Camargo ve ark 2009).  

            ÇalıĢmamızda istatistiksel olarak önemli olmasa da IRM’nin Vitrebond’dan 

sonra en sitotoksik materyal olduğu bulunmuĢtur. ÇalıĢmamızın bulgularıyla paralel 

olarak yapılan bazı çalıĢmalarda da IRM’nin yüksek derecede sitotoksisite sergilediği 

gösterilmiĢtir (Haglund ve ark 2003, Lin ve ark 2004). 

             Retrograd dolgu maddesi olarak kullanıldığında çinkooksit öjenol simanların 

suda yüksek çözünürlük özelliği dolayısıyla su ve doku sıvıları ile kontak 

halindeyken çinko hidroksit ve öjenole ayrıĢtığı bilinmektedir (Mazumdar ve ark 

2005). IRM grubunda hücre sayısının önemli derecede azalmasının sebebi öjenol 

olabilir (Haglund ve ark 2003, Sousa ve ark 2004). Konsantrasyonuna bağlı olarak 

öjenol, prostoglandin sentezini ve duyusal sinir aktivitesini inhibe edebilmekte ve 

allerjen özellikler sergileyebilmektedir (Hume 1984, Hume 1986). DüĢük 
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konsantrasyonda öjenolün analjezik, antienflamatuar ve antiplatelet etkileri vardır ve 

reaktif oksijen türlerini uzaklaĢtırabilir (Markowitz ve ark 1992, Fujisawa ve ark 

2000). Öjenolün dental pulpa hücrelerine, oral mukozal fibroblastlara ve epitelyal 

hücrelere karĢı toksik olduğu gösterilmiĢtir (Kasugai ve ark 1990, Jeng ve ark 1994, 

Chang ve ark 2002)  

            Cox ve ark (1996) yapmıĢ oldukları bir çalıĢmada çinko oksit öjenol içerikli 

restoratif materyalleri direk olarak ekspoze vital pulpa üzerine yerleĢtirmiĢ ve 

bakteriyel sızıntıya neden olmadan uzun dönemde pulpal enflamatuar cevaba yol 

açmadıklarını göstermiĢlerdir. Mazumdar ve ark (2005) tavĢanlarda yaptığı 

implantasyon çalıĢmasında IRM’ye karĢı orta dereceli bir enflamasyon geliĢtiğini 

fakat 12 hafta sonra enflamasyon izlenmeden tamamen iyileĢme görüldüğünü 

bildirmiĢtir. Enflamasyonun zamanla çözülmesinin sebebinin, serbest öjenolün 

sistemik dolaĢımdaki serum ve ekstraselüler proteinlere bağlanması olabileceği yine 

bu çalıĢmada belirtilmiĢtir (Mazumdar ve ark 2005). Tez çalıĢmamızda da IRM 

eluatının 1:1, 1:2 ve 1:4’lük konsantrasyonunda hücre canlılığı oldukça düĢük iken 

1:8’lik konsantrasyonda hücre canlılığının arttığı tespit edilmiĢtir. Yukarıda 

bahsedilen hayvan çalıĢmasının sonuçlarıyla paralel olarak IRM’nin en seyreltilmiĢ 

konsantrasyonunun en az sitotoksik olduğu bulunmuĢtur. 

            ÇalıĢmamızda IRM’nin biyouyumluluk değerleri düĢük çıksa da, IRM’nin 

endodontik cerrahi alanındaki klinik baĢarısının MTA ile karĢılaĢtırılabilecek 

düzeyde yüksek olduğu gösterilmiĢtir  (Chong ve ark 2003). Bu durumda öjenol 

toksisitesinin hücrelerde geçici bir cevaba yol açtığı ve materyalin 

biyouyumluluğunun apikal cerrahinin klinik baĢarısını etkileyen tek faktör 

olmadığını söyleyebiliriz. Dentine bağlanma kapasitesi, kapatma yeteneği, sızıntı 

potansiyeli, boyutsal stabilitesi, uygulama kolaylığı vs gibi faktörler de klinik baĢarı 

için önem teĢkil etmektedir. 

             Biodentine, periradiküler dokular ile yakın temasta ve kalıcı yerleĢtirilmek 

üzere tasarlanan yeni bir kalsiyum silikat esaslı materyaldir. Dolayısıyla 

Biodentine’in periodontal ligament fibroblastları üzerindeki olası sitotoksik 

etkilerinin değerlendirilmesi oldukça önemlidir. 
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            ÇalıĢmamızın XTT testinin bulguları Biodentine’in en biyouyumlu materyal 

olduğunu göstermektedir. Biodentine’in likit kısmını kalsiyum klorit 

oluĢturmaktadır. Yeni portland simanlarının biyouyumluluğunu araĢtıran bir 

çalıĢmada portland simanının kompozisyonuna kalsiyum klorit ilave edilerek 

sertleĢme zamanını kısaltmak ve materyallerden kalsiyum iyonu salınımı sağlanarak 

hücre geliĢimini indüklemek amaçlanmıĢtır (Abdullah ve ark 2002, Bortoluzzi ve ark 

2006, Gandolfi ve ark 2008a). Biodentine kompozisyonunda bulunan kalsiyum 

kloritin, materyalin biyouyumluluğuna katkısı olduğu görülmektedir.  

 

             Biodentine eluatlarının biyouyumluluğunu araĢtıran çalıĢma sayısı oldukça 

azdır (Laurent ve ark 2008, Zanini ve ark 2012, Zhou ve ark 2013, Nunez ve ark 

2014). ÇalıĢmamızın bulguları Biodentine’in PMTA’ya göre çok daha fazla tercih 

edilebilir bir materyal olduğunu göstermektedir. Bizim sonuçlarımızdan farklı olarak 

Nunez ve ark (2014) Biodentine ve MTA’ya maruz bırakılan hücrelerin canlılık 

açısından benzer sonuçlar sergilediğini bulmuĢlardır. Yine Zhou ve ark (2013)’nın 

yaptığı çalıĢmada da Biodentine ve MTA eluatlarına maruz bırakılan insan gingival 

fibroblast hücrelerinin benzer derecede canlılık sergilediği gösterilmiĢtir. Chang ve 

ark (2014b) da Biodentine ve MTA’nın benzer derecede hücre canlılığı sergilediğini 

bildirmiĢlerdir.  

     

           ÇalıĢmamızın bulgularıyla paralel olarak Laurent ve ark (2008) Biodentine ve 

MTA’nın insan pulpa hücreleri üzerindeki sitotoksik etkilerini değerlendirmiĢler ve 

MTA ile karĢılaĢtırıldığında Biodentine’in toksik olmadığını bulmuĢlardır. Zanini ve 

ark (2012) Biodentine’in immortalize fare pulpa hücreleri üzerindeki sitotoksik 

etkisini incelemiĢler ve hücreler Biodentine’e maruz bırakıldığında, ilk iki gün 

boyunca hücre çoğalmasında inhibisyon gözlemlemiĢlerdir. Bu inhibitör etki 

gözlemlendikten sonra iĢlem görmemiĢ kontrollere nazaran hücre proliferasyonunda 

artıĢ olduğunu bulmuĢlardır. Bu sonuçlar Biodentine ve PMTA’nın 

kompozisyonlarındaki farklılık ile açıklanabilir. Biodentine’in radyoopaklık veren 

maddesi zirkonyum oksit iken PMTA’nın radyoopasitesini bizmut oksit 

sağlamaktadır. Daha önce yapılan çalıĢmalarda bizmut oksitin hücre geliĢimini 

indüklemediği gösterilmiĢtir (Camilleri ve ark 2004). Zirkonyum oksitin toksisitesini 

değerlendiren çalıĢmalar daha olumlu sonuçlar göstermiĢtir (Camilleri ve ark 2011a, 

Cutajar ve ark 2011). Dion ve ark (1997)’nın yaptığı bir çalıĢmada zirkonyum oksitin 
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fare fibroblast hücreleri ve insan farklılaĢmamıĢ hücreleri üzerinde sitotoksik 

etkisinin olmadığı rapor edilmiĢtir. Biodentine’in PMTA’ya olan diğer bir üstünlüğü 

de yukarıda bahsettiğimiz Biodentine’nin yapısında bulunan kalsiyum kloritin 

PMTA’da bulunmamasıdır. 

 

            Biodentine’in kompozisyonundaki diğer bir fark ise yapısında saf olmayan 

elementlerin bulunmamasıdır (Septodont 2014). Üretici firma Biodentine’in 

üretiminde kullanılan aktif biyosilikat teknolojisi sayesinde katıĢıksız bir kalsiyum 

silikat elde etmenin mümkün olduğunu iddia etmektedir (Septodont 2014).   MTA 

gibi Portland simanı kaynaklı kalsiyum silikat simanlarda ise düĢük konsantrasyonda 

metalik katıĢıklarla birlikte intrinsik olarak saflaĢtırılamayan alaĢımlar bulunmaktadır 

(Septodont 2014). Yapılan bir takım çalıĢmalarda MTA eluatlarında arsenik, krom, 

kurĢun gibi toksik ağır metallerin olduğu bulunmuĢtur (Dammaschke ve ark 2005, 

Monteiro Bramante ve ark 2008, Schembri ve ark 2010).  Yakın zamanda yapılan bir 

çalıĢmada, Biodentine eluatında eser miktarda arsenik, kurĢun ve krom elementlerine 

rastlanmıĢtır (Camilleri ve ark 2012). ÇalıĢmamızın SEM-EDX bulguları da 

Biodentine’in kompozisyonunda arsenik içerdiğini doğrulamaktadır. Fakat bu miktar 

gözardı edilebilir seviyede olduğundan, güvenli kabul edilebileceği bildirilmiĢtir 

(Camilleri ve ark 2012).  

  

            Laurent ve ark (2008) Biodentine’in iyi biyouyumluluğu dolayısıyla dental 

pulpa ile direk temas halinde yerleĢtirilebileceğini bildirmiĢtir. ÇalıĢmamızın 

bulguları gözönüne alınarak Biodentine’in kök ucu dolgu ve perforasyon tamir 

materyali olarak alternatif olabileceği söylenebilir. 

 

          Ümit vadedici ve doku dostu retrograd dolgu maddesi olarak tanıĢtırıldığımız 

MTA’nın biyouyumlu bir materyal olduğu ve osteogenezis ve sementogenezisi 

indüklediği yapılan önceki çalıĢmalarda gösterilmiĢtir (Torabinejad ve ark 1993, 

Torabinejad ve ark 1995c, Koh ve ark 1997, Thomson ve ark 2003). PMTA, son 

yıllarda oldukça popüler bir retrograd dolgu maddesi olan en bilindik MTA 

preparatıdır (Hayashi ve ark 2004). PMTA’nın uzun sertleĢme süresi, zor 

manipülasyon ve yüksek fiyat gibi dezavantajları bulunmaktadır (Bozeman ve ark 

2006). 
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            MTA’nın çeĢitli hücre hatlarında ve test sistemlerinde nontoksik ya da en az 

sitotoksik olduğu defalarca gösterilmiĢtir (Osorio ve ark 1998, Lin ve ark 2004, De-

Deus ve ark 2005, Souza ve ark 2006, Rezende ve ark 2007). Yine yapılan bazı 

baĢka çalıĢmalarda da MTA’nın en biyouyumlu retrograd dolgu materyali olduğu ve 

PDL hücrelerine karĢı toksik olmadığı rapor edilmiĢtir (Torabinejad ve Parirokh 

2010, Fayazi ve ark 2011). Ayrıca, kalsiyum silikat MTA simanlarının osteoblast 

geliĢimi ve proliferasyonuna izin verdiği gösterilmiĢtir (Torabinjad ve Parirokh 

2010). Buna karĢın bazı yazarlar MTA’ya kısa süre maruz bırakılan hücrelerin 

canlılığının azalabileceğini bildirmiĢtir (De-Deus ve ark 2005, Guven ve ark 2007).  

 

           ÇalıĢmamızda PMTA diğer materyaller ile karĢılaĢtırıldığında orta sıralarda 

yer almakta istatistiki olarak önemli olmasa da PMMA kemik simanı, SDR ve MM-

MTA’dan daha sitotoksik olarak karĢımıza çıkmaktadır. PMTA kompozisyonundaki 

bizmut oksitin ortama salınımı hücre canlılığının azalmasının sebeplerinden biri 

olabilir (Gandolfi ve ark 2010a). Nitekim daha önce yapılan çalıĢmalarda bizmut 

oksitin hücre geliĢimini desteklemediği gösterilmiĢtir (Camilleri ve ark 2004). Min 

ve ark (2007)’nın yaptığı bir çalıĢmada bizmut oksit içeren MTA ve portland 

simanının dental pulpa hücrelerinin sitotoksisitesini indüklediği ve hücre canlılığını 

olumsuz yönde etkilediği gösterilmiĢtir. 

 

            ÇalıĢmamızın bulgularıyla paralel olarak kalsiyum silikat MTA esaslı 

simanların IRM, Süper EBA, amalgam gibi daha eski kulanılan kök ucu dolgu 

maddelerine nazaran daha biyouyumlu olduğu gösterilmiĢtir (Bonson ve ark 2004, 

Pelliccioni ve ark 2004, Gandolfi ve ark 2008a, Gandolfi ve ark 2008b, Chen ve ark 

2009, Torabinejad ve Parirokh 2010). Biyouyumluluk çalıĢmasında gingival 

fibroblastları kullanan Osorio ve ark (1998) MTA grubunun kontrol grubuna eĢit 

düzeyde ve cam iyonomer ve amalgam grubundan ise daha fazla hücre canlılığı 

gösterdiğini bulmuĢtur. 

 

            Haglund ve ark (2003) çalıĢmamızın XTT bulgularıyla uyumlu olarak 

MTA’nın makrofajlar ve fibroblastlar üzerinde sitotoksik etkisi olduğunu 

bildirmiĢtir. Aynı çalıĢmada MTA’nın yüksek pH’sı dolayısıyla komĢu hücrelerin 

ölümüne ve kültür medyası proteinlerinin denatürasyonuna sebep olduğu 

bildirilmiĢtir. MM-MTA’dan sonra en yüksek pH’nın PMTA eluatına ait olduğu 
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görülmektedir. PMTA grubunun toksisitesi hücrelerin sitoplazmik membranındaki 

enzim aktivitesini engelleyen yüksek pH’sından kaynaklanabilir (Özdemir ve ark 

2008). 

            PMTA’ya alternatif olarak üretilen MM-MTA dental marketin yeni 

ürünlerinden biri olarak karĢımıza çıkmaktadır. MM-MTA’yı araĢtıran çalıĢma sayısı 

oldukça azdır (Kum ve ark 2014, Chang ve ark 2014a). Yapılan bir çalıĢmada primer 

osteoblastların MTA’nın farklı tipleriyle farklı yollardan reaksiyona girdiği 

gösterilmiĢtir (Perez ve ark 2003). Bu durum MTA’nın farklı ticari formlarının olası 

sitotoksik etkileri bakımından farklı sonuçlara yol açabileceğini göstermektedir. Bu 

tez çalıĢmasında MM-MTA’nın biyouyumluluğu bütün gruplar içerisinde orta 

sıralarda yer almaktadır. Nitekim MM-MTA; PMMA kemik simanı, SDR ve PMTA 

ile benzer sitotoksisite sergilemiĢtir. ÇalıĢmamızda, istatistiksel olarak anlamlı 

olmasa da MM-MTA’nın PMTA’dan daha yüksek hücre canlılık değerleri sergilediği 

gösterilmiĢtir. MTA Angelus, MM-MTA ve Bioagregat’ın içeriğindeki ağır metal 

düzeylerini araĢtıran bir çalıĢmada MM-MTA’nın minör düzeyde alüminyum, 

arsenik, berilyum, kadmiyum, krom ve demir içerdiği gösterilmiĢtir (Kum ve ark 

2014). Fakat bu metal oksitlerin seviyesinin güvenli düzeyde olduğu belirtilmiĢtir. 

ÇalıĢmamızın SEM-EDX bulguları da MM-MTA’da ağırlıkça %0,08 oranında 

alüminyum bulunduğunu göstermektedir. Kum ve ark (2014)’nın çalıĢmasının 

sonuçlarından yola çıkarak MM-MTA’nın PMTA ile benzer düzeyde ağır metal 

içerdiğini söyleyebilmekteyiz. Tez çalıĢmamızda gösterdiğimiz MM-MTA ve 

PMTA’nın benzer sitotoksisite değerleri, bu iki materyalin aynı seviyede ağır metal 

içermesinden kaynaklanabilir. Chang ve ark (2014a)’nın yakın zamanda yaptıkları 

çalıĢmanın sonuçlarına göre PMTA ve MM-MTA’nın benzer derecede 

biyouyumluluk gösterdiği ve MM-MTA’nın hücre canlılık değerlerinin IRM’den 

daha yüksek olduğu bulunmuĢtur. Ġnsan dental pulpa hücrelerini kullanan bu 

çalıĢmanın bulguları bizim tez çalıĢmamızın bulgularıyla paralellik göstermektedir.  

 

             Rezin kompozit dolgu materyalleri, diĢ hekimliğinde istikrarlı bir Ģekilde 

popülarite kazanmıĢlardır ve hem anterior hem de posterior diĢlerin restorasyonu için 

kabul gören materyallerden olmuĢlardır (ADA 1998). Kompozit rezinler, retrograd 

dolgu maddesi olarak nemli ortamda yerleĢtirildiğinde mikrosızıntı 

sergileyebilmektedirler. IĢıkla sertleĢen kompozit rezinler kök ucu dolgu maddesi 
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olarak kullanıldığında, polimerizasyonu sağlayan ıĢığın derin kanallara zayıf 

transmisyonu ve derin kök ucu dolgu maddeleri için kendi kendine sertleĢen veya 

dual sertleĢen rezin materyallere ihtiyaç duyulması gibi problemler doğmaktadır 

(Roberson ve ark 2006).  Bu tez çalıĢmasının gruplarından biri olan SDR düĢük 

büzülmeye sahip olan akıcı kompozittir. Üretici firma tarafından direk 

restorasyonların altında kaide maddesi ve pit ve fissür örtücü olarak tasarlanan SDR 

kavite içerisine 4 mm kalınlığında yerleĢtirilebilmektedir (Dentsply 2014). SDR’de 

polimerizasyon büzülmesinden kaynaklanan stres minimumdur ve iyi internal kavite 

adaptasyonu sayesinde post operatif hassasiyeti azalttığı üretici firma tarafından 

bildirilmiĢtir (Dentsply 2014). Bu avantajları gözönünde bulundurulduğunda, iyi bir 

nem izolasyonu sağlanması Ģartıyla SDR’nin yaklaĢık 3 mm derinliğinde hazırlanan 

kök ucu kavitelerinde kullanılabilen alternatif bir retrograd dolgu materyali 

olabileceğini düĢündük. Nitekim literatürde SDR’yi retrograd dolgu materyali olarak 

değerlendiren bir çalıĢma bulunmamaktadır. Literatürde yapılan çalıĢmalar SDR’nin 

çoğunlukla fiziksel ve mekanik özelliklerini ele almıĢlardır (Juloski ve ark 2013, 

Bukovinszky ve ark 2014, Garcia ve ark 2014, Leprince ve ark 2014). Akıcı 

kompozitlerin pulpa ve gingival dokulara yakınlığı sebebiyle bu dokular üzerindeki 

sitotoksik etkisini inceleyen bir çalıĢmada SDR, baĢka bir ticari akıcı kompozit ile 

karĢılaĢtırılmıĢ ve SDR’nin rezin içerikli dental restoratif materyal olarak 

seçilebileceği önerilmiĢtir (Rodriguez-Lozano ve ark 2013). Daha önce de 

belirttiğimiz gibi SDR grubu PMTA, MM-MTA ve PMMA kemik simanı grupları ile 

benzer sitotoksisite sergilemiĢtir. Kompozit rezinlerdeki rezin monomerler yüksek 

konsantrasyonda sitotoksik etki göstermektedirler (Geurtsen ve ark 1998a, Al-

Hiyasat ve ark 2005). SDR’nin rezin monomer içeriği PDL hücrelerinin canlılığının 

azalmasına sebep olmuĢ olabilir. 

 

           Doksanlı yılların baĢında üretilen kompomerler, kompozitlerin iyi mekanik 

özellikleri ve cam iyonomer simanların düĢük teknik hassasiyet ve flor iyonu salma 

özelliklerini kombine eden ve dental kompozitlere daha yakın olan materyallerdir. 

Kompomerler poliasit modifiye monomer ve flor salan silikat camlar içermektedirler.  

ÇalıĢmamızın XTT bulguları, Biodentine ve kompomeri en iyi biyouyumluluğa sahip 

retrograd dolgu materyalleri olarak sunmaktadır. Hücre canlılığı yönünden 

değerlendirildiğinde Biodentine ve kompomer arasındaki fark istatistiksel olarak 

önemli olmasa da kompomer eluatına maruz bırakılan PDL hücrelerinin Biodentine 
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grubuna göre daha azının canlı kalabildiği gösterilmiĢtir. Nitekim literatürde 

Biodentine ve kompomerin biyouyumluluğunu karĢılaĢtıran bir çalıĢma 

bulunmamaktadır.  

 

            Kompomer eluatları pulpa hücreleri üzerinde sitotoksik etki gösterseler de 

daha önce yapılan bir çalıĢmada kompozit eluatları ile karĢılaĢtırıldığında 

kompomerin hücreler ile daha olumlu reaksiyon gösterdiği bildirilmiĢtir (Huang ve 

Chang 2002). ÇalıĢmamızın bulgularından farklı olarak Huang ve ark (2002) 

kompomerin insan gingival fibroblastlarına karĢı sitotoksik olduğunu göstermiĢtir. 

BaĢka bir çalıĢmada kompomer eluatının 3T3 fibroblast hücrelerinin yaralanmasını 

indüklediği gösterilmiĢtir (Geurtsen ve ark 1998a). Yine benzer Ģekilde 

kompomerlerin aköz eluatlarının kültürü yapılan hücrelerde yaralanmayı indüklediği 

bildirilmiĢtir (Schedle ve ark 1998). Tunç ve ark (2009) kompomerlerin insan pulpa 

fibroblastlarına karĢı toksisite potansiyeli taĢıdığını göstermiĢlerdir. Kompomer 

materyalinden Bis-GMA, TEGDMA ve UDMA’nın sızabileceği ve olumsuz etkilere 

yol açabileceği rapor edilmiĢtir (Geurtsen ve ark 1998a). Kompomerlerin sitotoksik 

etkisinin ortadan Ģiddetliye doğru değiĢebileceği bildirilmiĢtir (Sletten ve Dahl 

1999). Bu farkın olası açıklaması hücre hatlarının farklılığı olabilir. Literatürde farklı 

dokulardan izole edilen hücrelerin farklı davrandığı bildirilmiĢtir (Koka ve ark 1996). 

Yine farklı ticari materyallerin kullanılması ve farklı metodların uygulanması 

literatür ile bazı noktalarda çeliĢen sonuçlarımızı kısmi olarak açıklayabilir. 

Kompomerlerin retrograd dolgusu olarak kullanıldığı biyouyumluluğunu 

değerlendiren klinik çalıĢmalara ihtiyaç vardır.  

 

           Polimetil metakrilat esaslı simanlar diĢ hekimliğinin protetik diĢ tedavisi 

dalında sıklıkla kullanılmaktadır. Bu materyaller ağız dokuları ile uzun süre temas 

halinde kalmaktadır. Termal değiĢiklikler, pH, nem, mikroorganizmalar-enzimler 

gibi oral çevrenin biyolojik faktörleri bu materyallerin fiziksel ve kimyasal 

özelliklerini değiĢtirebilmektedir (Sehajpal ve Sood 1989). PMMA esaslı 

simanlardan sızan komponentlerin ağız dokusunda irritasyon, enflamasyona ve 

hastalarda alerjik reaksiyona yol açtığı gösterilmiĢtir (Aalto-Korte ve ark 2008).   

 

            Literatürde PMMA kemik simanını retrograd dolgu maddesi olarak 

değerlendiren çalıĢmalar bu malzemeyi daha çok sızıntı yönünden incelemiĢlerdir 
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(Holt ve Dumsha 2000). PMMA kemik simanının retrograd dolgu maddesi olarak 

biyouyumluluğunu araĢtıran çalıĢma sayısı oldukça azdır (High ve Russell 1989, 

Badr 2010). ÇalıĢmamızın bulguları diğer materyaller ile karĢılaĢtırıldığında PMMA 

kemik simanının ne Biodentine kadar biyouyumlu ne de Vitrebond kadar toksik 

olmadığını göstermektedir. Bizim çalıĢmamızın bulgularıyla uyumlu olarak Badr 

(2010) MTA ve PMMA kemik simanının fibroblast hücreleri üzerinde benzer 

derecede toksisite sergilediğini bulmuĢtur. PMMA esaslı materyallerin 

siktotoksisitesinin asıl nedeninin materyalden salınan rezidüel metil metakrilat 

monomeri olduğu bildirilmiĢtir (Stafford ve Brooks 1985). 

 

            ÇalıĢmamızda Vitrebond, SDR, Kompomer gruplarında farklı sertleĢme 

sürelerinin hücre canlılığı üzerinde önemli bir etkiye sahip olmadığı bulunmuĢtur. 

Biodentine, IRM, PMTA, MM-MTA ve PMMA kemik simanı gruplarında ise 1 

günlük sertleĢen örneklerin 3 günlük sertleĢenlere nazaran daha biyouyumlu olduğu 

bulunmuĢtur. 

      

             IRM grubunda konsantrasyonlar dikkate alındığında 1:1, 1:2 ve 1:4’lük 

konsantrasyonların benzer derecede ve oldukça sitotoksik olduğu görülmektedir. 

1:8’lik konsantrasyonda ise hücre canlılığının arttığı göze çarpmaktadır. SertleĢme 

süresinin hücre canlılığına olan etkisi değerlendirildiğinde 1:8’lik konsantrasyonun  

istatistik sonucunu etkilediğini söyleyebiliriz. Nitekim sertleĢme süreleri 1:1, 1:2 ve 

1:4’lük konsantrasyonlarda, hücre canlılığını pek etkilememiĢtir. IRM’de öjenol 

salınımı uzun dönem devam ettiğinden (Markowitz ve ark 1992) daha yaĢlı örnekler 

daha yüksek toksisite sergilemiĢ olabilir.  

 

            Camilleri ve ark (2004) yaptığı bir biyouyumluluk çalıĢmasında bizim 

çalıĢmamızın bulgularıyla uyumlu olarak 1 gün sertleĢen MTA örneklerinin 28 gün 

sertleĢenlere nazaran daha biyouyumlu olduğunu göstermiĢlerdir. 28 gün sertleĢen 

simanların daha zayıf hücre geliĢimi gösterdiği bildirilmiĢtir. Camilleri ve ark 

(2008a)’nın diğer bir çalıĢmasında cam iyonomer siman ve trikalsiyum silikat esaslı 

prototip materyallerin biyouyumluluğu araĢtırılmıĢ ve yine bizim çalıĢmamızın 

bulgularıyla uyumlu olarak 1 günlük sertleĢen örneklerin yaĢlandırılmıĢ örneklere 

nazaran daha iyi hücre geliĢimi sergilediği tespit edilmiĢtir. Trikalsiyum silikatın 

sertleĢme reaksiyonu sonucunda kalsiyum hidroksit üretilmektedir (Lea 1970). 
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Kalsiyum hidroksitin materyalin erken dönemdeki biyouyumluluğunun sorumlusu 

olabileceği rapor edilmiĢtir (Camilleri ve ark 2004, Camilleri ve ark 2008a). 

Materyal yaĢlandıkça kalsiyum hidroksit seviyesinde azalma gerçekleĢmektedir ve 

bunun sertleĢme süresince havaya maruz kalan materyalin yüzey 

karbonizasyonundan kaynaklanabileceği bildirilmiĢtir (Camilleri ve ark 2004). Daha 

uzun sertleĢme sürelerinde materyalde daha az miktarda kalsiyum hidroksit mevcut 

olacağından 3 günlük sertleĢen Biodentine, PMTA ve MM-MTA örnekleri daha 

yüksek sitotoksisite sergilemiĢ olabilir. 

 

            PMMA esaslı bir simanın protetik malzeme olarak sitotoksisitesini 

değerlendiren bir çalıĢmada uzun dönem yaĢlandırmanın materyalin sitotoksisitesini 

arttırdığı bulunmuĢtur (Uzun ve ark 2013). Bizim çalıĢmamızda da 1 günlük 

sertleĢen PMMA kemik simanının 3 günlük sertleĢene nazaran daha az sitotoksik 

olduğu gösterilmiĢtir. Bunun sebebi PMMA’dan rezidüel monomer salınımının 3 gün 

sertleĢme süresi sonunda dahi devam ediyor olması olabilir (Uzun ve ark 2013).  

 

           Apoptoz deneyleri ile hücresel hasar tarafından indüklenen plazma membran 

değiĢiklikleri incelenmektedir. Apoptozun baĢlangıç aĢamalarında, membran 

içerisindeki fosfatidilserin plazma membranının dıĢ kısmına doğru yer değiĢtirir. 

Fosfolipit bağlı bir protein olan An-V’nin fosfatidilserine karĢı yüksek afinitesi 

vardır. Dolayısıyla An-V boyası ile hücre yüzeyindeki fosfatidilserinin tespiti 

yapılabilir (Verhoven ve ark 1995). An-V normal canlı hücrelere bağlanamazken 

apoptotik hücrelerin yüzeyinde ortaya çıkan fosfatidilserine bağlanabilmektedir. 

Aynı zamanda plazma membranı bozulmuĢ olan nekrotik hücreler de An-V 

tarafından etiketlenebilmektedir. Dolayısıyla flow sitometri değerlendirmesi 

yapılırken, fosfatidilserin pozitif olan hücrelerin membran geçirgenliğini kontrol 

edebilmek için 7-aminoactinomycin-d (7AAD) gibi membrandan geçemeyen DNA 

boyaları ile çift boyama yapılması gerekli olmaktadır (Wei ve ark 2012).  

 

           ÇalıĢmamızda flow sitometri deneyine geçmeden önce XTT testinin sonuçları 

değerlendirilmiĢtir. XTT deneyinin sonuçlarına göre tüm gruplar için aynı sertleĢme 

süresi ve tek bir konsantrasyon seçilerek flow sitometri deneyine devam edilmiĢtir. 

Bu seçimi yaparken hücre canlılığı yüzdesinin %50-60 civarında olmasına dikkat 

edilmiĢtir. Bu yüzde değerlerinde canlılık gösteren hücrelerin kullanılmasıyla hem 
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canlı kalan hücreler hem de eğer apoptoz varsa hücre ölümünün ilk safhasının tespiti 

amaçlanmıĢtır. Daha düĢük hücre canlılığının tespit edildiği materyal sertleĢme 

süresi ve eluat konsantrasyonu seçilseydi Vitrebond gibi oldukça toksik olan 

materyalin hücre ölümü flow sitometri ile gösterilememiĢ olacaktı. Aynı zamanda bu 

canlılık yüzdesine karĢılık gelen parametrelerin seçilmesiyle erken apoptoz ve geç 

apoptozu ayırt edebilmek, ölüm basamaklarını yakalayabilmek amaçlanmıĢtır. 

Nitekim 3 günlük sertleĢme süresi ve eluatların 1:8’lik konsantrasyonunda test 

gruplarının çoğunda hücre canlılığının %50-60 civarlarında olduğu görülmektedir. 

Dolayısıyla flow sitometri deneyi için 3 günlük sertleĢen materyal eluatlarının 1:8’lik 

konsantrasyonu seçilmiĢtir.  

 

             ÇalıĢmamızın flow sitometri sonuçlarına göre Vitrebond’un PDL 

hücrelerinde nekroza yol açtığı görülmektedir. Vitrebond haricindeki diğer bütün 

gruplarda ise PDL hücrelerinin benzer derecede ve yüksek oranda vital kaldığı 

görülmektedir. Vitrebond grubu için XTT ile gösterdiğimiz hücre canlılık 

değerlerinin flow sitometri ile gösterdiğimiz vitalite değerinden yüksek olduğu 

görülmektedir. Bu bağlamda XTT ile apoptoz sonuçlarının paralellik göstermediğini 

söyleyebiliriz. XTT ve flow sitometri hücre fonksiyonunu farklı açılardan 

ölçmektedir. Önce yapılan XTT analizi hücre canlılığı ile ilgili bilgi sağlamaktayken 

flow sitometri ile hücre ölüm Ģekli değerlendirilmiĢtir. XTT mitokondriyal metabolik 

aktiviteyi ölçmekte flow sitometri ise membran geçirgenliğini belirlemektedir. Flow 

sitometri ile nekroza yol açtığı gösterilen Vitrebond eluatının 1:8’lik 

konsantrasyonunun XTT testinde %10 civarında hücre canlılığı sergilemesi stres 

altında kalan hücrenin normal hücreden çok daha fazla metabolik aktivite 

göstermesinden kaynaklanabilir (Lancel ve ark 2009). Yani az sayıda hücre yüksek 

mitokondriyal aktivite sergilediğinden sayıca çokmuĢ gibi bir yanılgıya düĢmemize 

sebep olabilir.  

 

           Biodentine, IRM, Dyract Kompomer, PMTA, MM-MTA, SDR, PMMA 

kemik simanı gruplarında flow sitometri ile elde edilen hücre canlılık değerlerinin 

XTT ile elde edilen değerlere göre daha yüksek olduğu gösterilmiĢtir. Bunun olası 

bir açıklaması, sitotoksik ajanların plazma membranından önce hücre içine zarar 

vermesi olabilir. Yani plazma membranı bozulmadan kalmıĢ ama hücre geri 

dönüĢümsüz olarak hasara uğramıĢ olabilir (Wei ve ark 2012). Flow sitometri 
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yöntemi membran geçirgenliğini değerlendirdiğinden hücresel hasarı tam olarak 

göstermekte yetersiz kalabilir. Bu farkın diğer bir açıklaması da XTT deneyleri 96 

kuyucuklu hücre kültür kabında gerçekleĢtirilirken flow sitometri için PDL 

hücrelerinin 6 kuyucuklu hücre kültür kaplarına ekilmesi olabilir. Nitekim bulunduğu 

yüzeye yapıĢıp uzayarak büyümeyi tercih eden PDL hücreleri için 6 kuyucuklu hücre 

kültür kabı daha uygun bir ortam teĢkil etmektedir. 

 

             Sitotoksik ilaçlar ya da kanser gibi patolojiler sonucunda apoptoz 

düzenlemesi bozulabilmektedir (Cha ve Kim 2012, Engeler ve ark 2012, Kobayashi 

ve ark 2013). Dental kompozitlerin içerisinde bulunan kamferokinon gibi sitotoksik 

ajanlar oksidatif strese sebep olabilmekte ve apoptozu indükleyebilmektedir (Masuki 

ve ark 2007, Christensen ve ark 2010). Yakın zamanda yapılan bir çalıĢmada 

PMTA’nın baĢlangıç sitotoksisitesinin apoptoza atfedilebileceği bildirilmiĢtir (Eid ve 

ark 2014). Lin ve ark (2004)’nın yaptığı bir çalıĢmada IRM ve cam iyonomer 

simanın hücresel apoptotik değiĢiklikleri indüklediği gösterilmiĢtir. Kompomer 

eluatlarının makrofajlarda hücre ölümünü indükleme kapasitesine sahip olduğu 

gösterilmiĢtir (Becher ve ark 2006). Retrograd dolgu materyalleri tarafından 

indüklenen hücre membran hasarının ve apoptozisin açıklığa kavuĢturulması için 

daha ileri çalıĢmalara ihtiyaç vardır. 

 

            Fibrobastların da dahil olduğu hücre grupları ekstraselüler pH değiĢikliklerine 

hassas olup hücre kültürlerinin ideal pH’ının 7,2-7,4 olduğu bildirilmiĢtir (Harrison 

ve Rae 1997). Trikalsiyum silikat esaslı simanlardan kalsiyum salınımı meydana 

geldiği ve sonuç solüsyonun alkali pH’da olduğu gösterilmiĢtir (Grech ve ark 2013). 

Biodentine ve PMTA gibi materyallerin solüsyon içerisine kalsiyum hidroksit 

salınımı gerçekleĢtirdiği bilinmektedir (Camilleri 2011a). MM-MTA grubunun 

seyreltilmemiĢ eluatlarının pH değeri diğer bütün gruplar arasında en yüksek 

çıkmıĢtır. Bu pH artıĢının sebebi fazla miktarda kalsiyum hidroksitin materyalden 

çözünmesi olabilir (Gandolfi ve ark 2010b). Materyalin yüksek pH’sı komĢu 

hücrelerin parçalanmasına ve materyal ile temas halinde olan fibroblastların kültür 

medyası proteinlerinin denatürasyonuna neden olmaktadır (Haglund ve ark 2003). 

ÇalıĢmamızda Vitrebond’un pH’ının ise en düĢük olduğu gösterilmiĢtir. Daha önce 

de belirttiğimiz gibi Vitrebond eluatının asiditesi yüksek toksisitesinin sebeplerinden 

biri olabilir. Yapılan pH ölçümlerinin flow sitometri için hazırlanan örneklerde yani 
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3 günlük sertleĢen materyallerin 24 saatlik eluatları üzerinde yapıldığına dikkat 

edilmelidir. Nitekim çalıĢmamızda zamana bağlı pH değiĢikliği 

değerlendirilmemiĢtir. 

 

            Fibroblast migrasyonu, ataçmanı, oryentasyonu hücre adezyon 

rejenerasyonunun önemli basamaklarıdır ki bu rejenerasyon süreci endodontik 

cerrahiyi takiben iyileĢme gerçekleĢmesinin ön koĢuludur (Weston ve ark 1999). 

Hücreler fonksiyonel olarak ihtiyaç duyuldukları noktaya göç etmeli ve 

tutunmalıdırlar, aksi taktirde fonksiyonal doku ve organların geliĢimi ve 

rejenerasyonu imkansız olacaktır (Singer ve Clark 1999). Aynı zamanda hücre 

adezyonu ve yayılması retrograd dolgu materyallerinin biyouyumluluğunun 

değerlendirilmesindeki önemli kriterlerden bir tanesidir (Zhu ve ark 2000). Hücre 

adezyonu sürecinde, hücre önce yüzeye tutunur sonrasında filopodyal uzantılar 

geliĢtirir, sitoplazmik ağ ile çevrilir ve son olarak da hücre yassılaĢmaya baĢlar 

(Rajaraman ve ark 1974).  

            

             ÇalıĢmamızda, retrograd dolgu maddelerinin biyouyumluluğunu 

değerlendirmek üzere hücre canlılık testine ve flow sitometriye ilave olarak bu 

materyaller ile temas halindeyken geliĢen PDL hücrelerinin adezyonunu ve 

morfolojisini değerlendirmek için SEM analizi yapılmıĢtır. Seçilen hücre hattının 

dental materyal ile temas halinde bulunduğunda morfolojisini incelemek amacıyla 

SEM’in kullanımı, sitotoksisiteyi belirlemek amacıyla daha önce de önerilmiĢtir 

(Koh ve ark 1998, Zhu ve ark 2000, Al-Sabek ve ark 2005, Yoshimine ve ark 2007). 

  

            Taramalı elektron mikroskobu altında materyal üzerindeki hücre geliĢiminin 

ve proliferasyonunun incelenmesi için hücreleri fikse etmek amacıyla gluteraldehit 

kullanılmaktadır ve fiksasyondan sonra hücre yapısını korumak amacıyla kritik nokta 

kurulaması yapılmaktadır. MTA tipi materyaller üzerinde SEM kullanılması 

artefaktların oluĢumuna yol açabilmektedir (Camilleri 2008b). Fosfat tamponlu 

gluteraldehit materyal üzerinde fosfat kristalerinin çökelmesine sebebiyet 

vermektedir (Camilleri 2005a). Kritik nokta kurulaması ise materyal yüzeyi üzerinde 

kalsiyum karbonat polimorflarının oluĢumuna sebep olmaktadır (Camilleri ve ark 

2004). SEM her ne kadar kalsiyum silikat esaslı simanların sitotoksisitesini 

değerlendirmek için tercih edilen yöntemlerden biri olsa da SEM’deki iĢlem süreci 
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hücrelerin görünümlerini etkileyebilmektedir (Camilleri ve ark 2004). Materyal 

yüzeyindeki değiĢiklikler materyalin biyouyumluluğunu etkileyen doğru olmayan 

çıkarımlara yol açabilmektedir (Camilleri 2008b).  

 

             ÇalıĢmamızın SEM bulguları en iyi hücresel ataçmanın PMTA ve 

Biodentine yüzeylerinde gerçekleĢtiğini göstermektedir. Biodentine yüzeyinde 

PMTA’ya göre sayıca daha fazla PDL hücresine rastlanırken PMTA yüzeyindeki 

PDL hücrelerinin daha fazla uzama sergiledikleri görülmüĢtür. Yani Biodentine 

yüzeyinde PDL hücrelerinin daha fazla bölünerek çoğaldıklarını söyleyebiliriz. Bu 

iki materyalden sonra en iyi hücre morfolojisinin kompomer yüzeyinde olduğu 

gözlemlenmiĢtir. Kompomer grubundaki yüzeye tutunan PDL hücrelerinin sayısı 

Biodentine ve PMTA’ya göre nispeten daha azdır. PMTA, Biodentine ve kompomer 

yüzeyinde görülen mekik Ģeklinde ve kümeleĢmiĢ PDL hücreleri, hücre geliĢiminin 

bu simanlardan diğer simanlara göre daha az etkilendiğine iĢaret edebilir. PDL 

hücrelerinin iyi yayılması ve lamelipodyal-filopodyal oluĢumlar göstermesi bu 

hücrelerin materyallere iyi ataçman gerçekleĢtirdiğini göstermektedir. Aksine izole 

ve yuvarlaklaĢmıĢ hücreler Vitrebond ve IRM yüzeylerinde gözlemlenmiĢtir. Hiç 

yayılamayan ya da çok az yayılan yuvarlaklaĢmıĢ hücrelerin varlığı materyal 

yüzeyinin toksik olabileceğine iĢaret etmektedir (Zmener ve Cabrini 1986, Zhu ve 

ark 2010).  

 

           ÇalıĢmamızda gösterdiğimiz PDL hücrelerinin IRM yüzeyine zayıf ataçmanı 

daha önce yapılan çalıĢmalar ile uyumlu bulunmuĢtur (Zhu ve ark 2000, Al-Hiyasat 

ve ark 2012). Al-Sabek ve ark (2005) gingival fibroblastların IRM’ye zayıf bir 

Ģekilde tutunduğunu, Zhu ve ark (2000) da osteoblastlar ile benzer sonuçlar elde 

ettiğini, hücrelerin yuvarlak bir yapıya sahip olduğunu bildirmiĢtir. Yakın zamanda 

yapılan bir çalıĢmada bizim çalıĢmamızın bulgularıyla paralel olarak Biodentine’in 

dental pulpal kök hücrelerinin migrasyon ve adezyon yeteneğini arttırdığı 

gösterilmiĢtir (Luo ve ark 2014). 

 

           PMTA’nın osteoblast hücrelerinde biyolojik cevabı stimüle ettiği ve aynı 

zamanda hücre adezyonu için biyouyumlu bir yüzey sağladığı daha önce yapılan 

çalıĢmalarda gösterilmiĢtir (Koh ve ark 1997, Koh ve ark 1998, Zhu ve ark 2000, 

Bonson ve ark 2004). PMTA ile ilgili SEM bulgularımız Balto (2004) ve Al-Hiyasat 
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ve ark (2012) ile uyum içerisindedir. Abdullah ve ark (2002), osteosarkom 

hücrelerinin MTA yüzeyine 12 saatte ataçman gösterdiğini ve bu yüzeyde 3 günde 

prolifere olduğunu bulmuĢtur. Yine Al-Rabeah ve ark (2006)’nın çalıĢmasında 

MTA’nın hem gri hem de beyaz formülasyonlarının hücre ataçmanını desteklediği 

bildirilmiĢtir. MTA’dan salınan komponentlerden biri olan kalsiyum, fibroblast 

adezyonunda önemli rol oynamaktadır (Baxter ve ark 2002, Al-Sa’eed ve ark 2008). 

PMTA’nın en iyi hücresel ataçman sergileyen materyal olması çalıĢmamızın EDX 

bulgularında gösterdiğimiz PMTA’nın yüksek orandaki kalsiyum içeriğinden 

kaynaklanabilir. Nitekim bütün gruplar içerisinde en fazla kalsiyum yüzdesi PMTA 

grubunda bulunmuĢtur. MTA yüzeyinin granüler bir görünümde olduğu SEM analizi 

bulgularımızda görülmektedir. Hücrelerin PMTA’nın pürüzlü yüzey yapılarına 

girmesi MTA yüzeyi ve PDL hücreleri arasında sıkı bir integrasyon oluĢmasına 

yardımcı olmuĢ olabilir (Yoshimine ve ark 2007).  

 

           ÇalıĢmamızın SEM analizi bulguları PDL hücrelerinin MM-MTA, SDR ve 

PMMA kemik simanı yüzeyinde zayıf hücresel ataçman gerçekleĢtirdiğini 

göstermektedir. Bu materyaller üzerinde sadece hücre yoğunluğunun azalması değil 

aynı zamanda morfolojilerinin de farklılaĢmaya baĢladığı gözlemlenmiĢtir. MM-

MTA örneklerinin pH’ı diğer bütün örneklerden daha yüksektir. Bu materyale olan 

zayıf hücresel ataçman MM-MTA’nın yüksek yüzey pH’sına bağlı olarak, materyal 

ile temas halindeki hücrelerin ölmesine ve medya proteinlerinin denatürasyona 

uğramasına atfedilebilir (Saidon ve ark 2003). Chang ve ark (2014a) dental pulpa 

hücrelerinin PMTA, MM-MTA ve IRM materyalleri üzerindeki ataçmanını 

değerlendirmiĢler ve hücrelerin PMTA ve MM-MTA üzerinde yayıldığını 

gözlemlerken, IRM yüzeyindeki pulpa hücrelerinin tamamen yuvarlak halde 

kaldığını ve zayıf hücresel ataçman sergilediğini göstermiĢlerdir. BaĢka bir hücre 

adezyon çalıĢmasında osteoblastların polisajlanmıĢ kompozit rezin yüzeylerde 

normal geliĢim gösterdiği bulunmuĢtur (Zhu ve ark 2000). MTA ve PMMA esaslı bir 

materyalin osteoblastlardaki biyolojik cevabının karĢılaĢtırıldığı bir çalıĢmada 

PMMA’nın hücre adezyonunu desteklemediği gösterilmiĢtir (Koh ve ark 1997).   

 

           ÇalıĢmamızın SEM analizi bulguları en iyi hücre adezyonunun ve hücre 

yayılımının Biodentine, PMTA ve kompomer gruplarında olduğunu açıkça 

göstermektedir. Oldukça sitotoksik olan ve hücre nekrozuna yol açan Vitrebond 
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örneklerinde zaten iyi bir hücresel adezyon beklenmemektedir. Vitrebond’un düĢük 

pH’sı hücresel ataçmanı olumsuz etkileyen etmenlerden biri olabilir.  

 

             Bu çalıĢmada olduğu gibi hücrelerin direk materyaller üzerine uygulanması 

klinik uygulama ile tam olarak örtüĢmemektedir. Çünkü vücut savunma 

mekanizması ve doku sıvıları hücrelerin maruz kaldığı yaralanmayı hafifletmektedir. 

Bu sebeple klinik uygulamalarda hücrelerin cevabının böyle bir deneydeki hücre 

cevabından daha iyi olacağı düĢünülebilir (Gandolfi ve ark 2011).  

 

            ÇalıĢmamızda materyallerin PDL hücreleriyle inkübasyon süresi 3 gün olarak 

seçilmiĢtir. Hücre inkübasyon periyodunun arttırılmasının daha iyi hücre adezyonu 

sağlayabileceği bildirilmiĢtir (Camilleri ve ark 2004). Ancak daha önce yaptığımız 

pilot çalıĢmalarda materyaller 3 günden fazla PDL hücreleri ile inkübe edildiğinde 

alınan SEM görüntülerinde hücreye rastlanmamıĢtır. Bunun sebebi yüksek ihtimalle 

96 kuyucuklu hücre kültür kabında bulunan hücre kültür medyasının besin 

değerlerini kaybetmesi ve aynı ortamı paylaĢan PDL hücrelerinin çoğaldıkça 

ortamdaki besini tüketmesi ve beslenemeyen hücrelerin ölmesi olabilir (Mitchell ve 

ark 1999). Daha önce yapılan çalıĢmalarda hücrelerle inkübasyon süresi olarak 3 gün 

seçildiği görülmektedir (Mitchell ve ark 1999, Yuan ve ark 2010, Ma ve ark 2011, 

Maeda ve ark 2011, Shon ve ark 2012). ÇalıĢmamızda farklı inkübasyon süreleri 

karĢılaĢtırılmamıĢ olup materyal örnekleri 3 gün PDL hücreleri ile inkübe edilerek 

değerlendirilmiĢtir.  

 

           Materyalin yüzey kimyası ve yüzey topografisinin; hücre adezyonu, hücre 

yayılımı, proliferasyon ve farklılaĢma gibi çeĢitli hücre davranıĢlarını 

etkileyebileceği bildirilmiĢtir (Hamilton ve Brunette 2007). Kök ucu dolgu ve 

perforasyon tamir materyalleri doku sıvılarıyla temas halinde yerleĢtirildiğinde çevre 

dokuları etkileyebilecek elementler yapılarından ortama salınabilmektedir (Grech ve 

ark 2013). Dolayısıyla materyalin kompozisyonu klinik olarak önem taĢımaktadır. 

ÇalıĢmamızda materyallerin içeriğindeki elemental kompozisyonu belirlemek 

amacıyla SEM-EDX analizi kullanılmıĢtır. SEM-EDX analizi daha önce Portland 

simanının ve MTA’nın hidratasyon karakteristiğini değerlendirmek üzere 

kullanılmıĢtır (Camilleri 2007). SEM-EDX metodu duyarlı ve güvenilir bir metod 

olmakla birlikte temel dezavantajı homojen örnekler üzerinde ideal sonuçlar 
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verebilmesidir. Heterojen örnekler değerlendirmede hatalara yol açabilir (Camilleri 

2011b). ÇalıĢmamızda elde karıĢtırılarak hazırlanan Vitrebond, IRM, PMTA ve 

PMMA kemik simanı gibi gruplarda manipülasyona bağlı olarak bir takım 

heterojenlikler söz konusu olabilir. 

 

              Avulsiyon, daimi dentisyonda görülen, diĢin alveolar soketinden tamamen 

ayrıldığı en ciddi travmatik yaralanma türüdür. Avulse diĢin prognozunu geliĢtirmek 

ve ağızda uzun dönem idamesini sağlamak için avulsiyon yaralanmalarında tedavi 

yaklaĢımı pulpa ve periodontal ligament hücrelerinin canlılığını korumaya yöneliktir 

(Ingle ve ark 2008). PDL hücrelerinin sağlıklı olması replante edilen avulse diĢlerin 

iyileĢmesi için zorunludur (Blomlöf 1981). Avulse olan diĢin ekstra-alveolar saklama 

koĢulları PDL hücrelerinin canlılığını etkilemektedir (Patel ve ark 1994). Avulsiyon 

yaralanmasında kullanılan saklama solüsyonunun PDL hücrelerinin canlılığını 

korumaya yardımcı olacak oral çevre koĢullarını sağlayan fizyolojik bir solüsyon 

olması gerektiği bildirilmiĢtir (Ingle ve ark 2008). Avulse olan diĢleri saklamak üzere 

pek çok solüsyon önerilmiĢtir. Hanks tuz çözeltisi, Eagle Medyumu, süt, Viaspan, 

Custodiol, DMEM, propolis, Dentosafe, kontakt lens solüsyonu, yumurta akı, normal 

salin solüsyonu, tükrük ekstraktı, hindistan cevizi suyu önerilen saklama solüsyonları 

arasında yer almaktadır (Udoye ve ark 2012). PDL hücrelerinin canlılığını korumak 

için pH ve osmolalite değerleri primer olarak önem taĢısa da bu solüsyonların 

kimyasal kompoziyonu da PDL hücrelerinin canlılığı için önem teĢkil etmektedir 

(Udoye ve ark 2012). Nitekim yukarıda bahsedilen solüsyonlar genel olarak 

değerlendirildiğinde bunların aminoasit, vitamin ve esansiyel metabolitler açısından 

zengin olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bu tez çalıĢmasında materyallerin 

bünyesinde bulunan esansiyel metabolit olan sodyum, potasyum ve magnezyumun 

PDL hücrelerinin canlılığını etkileyebileceğini düĢündük. SEM-EDX analizi 

bulgularımız Vitrebond, IRM ve PMMA kemik simanı örneklerinde eser miktarda 

magnezyum; Biodentine, PMTA ve SDR örneklerinde eser miktarda sodyum; 

kompomerde de minimal oranda sodyum ve magnezyum bulunduğunu 

göstermektedir. MM-MTA’da bu üç elementten hiçbirine rastlanmamıĢtır. Hücre 

canlılığını olumlu yönde etkileyebileceğini düĢündüğümüz sodyum, magnezyum ve 

potasyum elementleri hiçbir materyalin bünyesinde yüksek oranlarda yer 

almamaktadır. Dolayısıyla bu elementlerin materyallerin biyouyumluluğunu 

etkilediği yönünde bir çıkarım yapamamaktayız. 
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             Kalsiyum iyonu canlı hücrelerin geliĢimini ve fonksiyonunu devam 

ettirmesinde önemli rol oynamaktadır ve ekstraselüler kalsiyumun osteoblastların 

proliferasyonu/diferansiyasyonunda önemli etkisi olduğu gösterilmiĢtir (Nemeth ve 

Carafoli 1990, Nakade ve ark 2001, Maeno ve ark 2005). Kontonasaki ve ark 

(2007)’nın biyoaktif seramiklerin biyouyumluluklarını değerlendirdikleri bir 

çalıĢmada PDL hücrelerinin kalsiyum ve fosfor kaplı yüzeylerde kalsiyum ve fosfor 

partiküllerine yönelmiĢ bir Ģekilde filopodyal ve lamellipodyal geliĢim sergilediği 

gösterilmiĢtir. Yine baĢka bir çalıĢmada materyal yüzeyinde kalsiyum karbonat 

oluĢumunun biyouyumluluğu olumlu Ģekilde etkilediği gösterilmiĢtir (Gallego ve ark 

2008). Materyal yüzeyinde bulunan kalsiyum ve fosfordan zengin biyoaktif 

tabakanın osteoblastların adezyonunu ve proliferasyonunu indüklediği gösterilmiĢtir 

(Camilleri ve ark 2005b. Gandolfi ve ark 2008a, Gandolfi ve ark 2008 b, Gandolfi ve 

ark 2009). Pulpa kuafajı apeksogenezis gibi prosedürlerde de kalsiyum salınımı 

biyolojik olarak önemli rol oynamaktadır (Takita ve ark 2006, Tuna ve Ölmez 2008, 

Nair ve ark 2008). Kalsiyum iyonları pulpa hücrelerinin farklılaĢması ve 

mineralizasyonu için gerekli olmaktadır (Schröder 1985).   

             Silikon iyonunun da hücre davranıĢında anahtar faktör olabileceği 

bildirilmiĢtir (Gough ve ark 2004, Shie ve ark 2012). Silikon iyonları kemik 

remodelasyon sürecini teĢvik etmektedir (Porter ve ark 2004). Retrograd dolgu 

materyallerinden salınan kalsiyum ve silikon iyonlarının hücre geliĢimini ve 

osteoblasts maturasyonunu uyarabileceği rapor edilmiĢtir (Gandolfi ve ark 2010a). 

Silikon iyon konsantrasyonunun apoptoz, hücre ataçmanı, proliferasyon ve 

diferansiyasyon gibi hücre davranıĢlarını düzenleyebildiği bildirilmiĢtir (Shie ve ark 

2011). Lai ve ark (2014)’nın yaptığı bir çalıĢmada simanlardan salınan uygun silikon 

konsantrasyonunun dental pulpa hücrelerinin proliferasyonunu desteklediği ve 

hücrelerin enflamatuar cevabını azalttığı gösterilmiĢtir. Yine baĢka çalıĢmalarda 

silikonun hücre canlılığını ve adezyonunu geliĢtirebileceği gösterilmiĢtir (Gandolfi 

ve ark 2009, Gandolfi ve ark 2010a). 

             Yapılan çalıĢmalar dikkate alındığında retrograd dolgu maddelerinin 

kimyasal kompozisyonundaki kalsiyum, silikon ve fosfor elementlerinin PDL 

hücrelerinin proliferasyonunu indükleyebileceği görülmektedir. ÇalıĢmamızın SEM-

EDX analizi bulguları %39 ile en yüksek kalsiyum oranının PMTA grubunda 

olduğunu göstermektedir. Kalsiyumun hücreler üzerindeki bu olumlu etkisi PMTA 
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grubunda PDL hücrelerinin iyi ataçman sergilemesinin sebebi olabilir. ÇalıĢmamızın 

SEM-EDX bulguları en yüksek silikon yüzdesinin (%20,51) kompomer örneklerinde 

olduğunu göstermektedir. PDL hücrelerinin kompomere iyi adezyon göstermesinin 

sebebi yüksek silikon oranından kaynaklanabilir. Fosfor elementine sadece 

Vitrebond örneklerinde rastlanmıĢtır. ÇalıĢmamızın SEM-EDX analizi fosfor 

bulguları ile materyal biyouyumluluğu arasında bağlantı kurmak doğru çıkarımlara 

yol açmayabilir. SEM-EDX analizi bulgularımız Vitrebond’un kimyasal 

kompozisyonunda % 24,07 oranında flor, %7,30 oranında çinko bulunduğunu;  

IRM’nin elemental kompozisyonunda ise %65,40 oranında çinko bulunduğunu 

göstermektedir. Flor ve çinkonun toksik ajanlar olabileceği daha önce bildirilmiĢtir 

(Leirskar ve Helgeland 1977, Doherty 1991). Materyallerin bünyesinde bulunan bu 

elementler bu retrograd dolgu maddelerinin yüksek sitotoksisitesinin olası 

sebeplerinden birini açıklayabilir. SEM-EDX analizi sonuçları materyallerin 

kimyasal kompozisyonu ile ilgili genel bilgiler sunmaktadır. Bu sonuçlar 

değerlendirilirken SEM-EDX analizinin yarı-kantitatif bir değerlendirme olduğu göz 

önünde bulundurulmalıdır. 
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5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

          Sekiz farklı kök ucu dolgu ve perforasyon tamir materyalinin 

biyouyumluluğunun değerlendirildiği bu in vitro çalıĢmanın sınırları dahilinde Ģu 

sonuçlara ulaĢılmıĢtır:  

          ● Yapılan mikroskobik incelemede IRM ve Vitrebond eluatlarına maruz 

bırakılan PDL hücrelerinin yuvarlaklaĢarak morfolojik yapılarının bozulduğu, SDR 

grubunda daha belirgin olmak üzere MM-MTA ve PMMA kemik simanı gruplarının 

PDL hücrelerinde gövdelerinde kısalma ve retrakte olma Ģeklinde morfolojik 

değiĢikliklere sebep olduğu bulunmuĢtur. PMTA eluatına maruz bırakılan PDL 

hücreleri minimal morfolojik değiĢiklik sergilerken Biodentine ve Kompomer 

eluatlarının özellikle 1:8’lik konsantrasyonlarına maruz bırakılan PDL hücrelerinin 

oldukça sağlıklı olduğu görülmektedir.   

          ● Bu çalıĢmada test edilen farklı materyallerin, materyal eluatlarının farklı 

konsantrasyonlarının ve materyallerin farklı sertleĢme sürelerinin PDL hücrelerinin 

canlılığı üzerinde önemli ölçüde etkisinin olduğu gözlenmiĢtir. Eluatların 1:8’lik 

konsantrasyonlarının en az sitotoksik, seyreltilmemiĢ konsantrasyonlarının (1:1) en 

sitotoksik olduğu bulunmuĢtur. Üç günlük sertleĢen örneklerin 1 günlük sertleĢen 

örneklere nazaran daha az hücre canlılığına sebep olduğu görülmektedir. 

         ● Bu çalıĢmanın XTT bulgularına göre Vitrebond ve IRM’nin en sitotoksik, 

Biodentine ve kompomerin en az sitotoksik olduğu bulunmuĢtur. PMTA, MM-MTA, 

SDR ve PMMA kemik simanı gruplarında PDL hücrelerinin benzer derecede canlılık 

sergilediği gösterilmiĢtir. 

         ● Vitrebond, SDR, kompomer gruplarında farklı sertleĢme sürelerinin hücre 

canlılığı üzerinde önemli bir etkiye sebep olmadığı gözlenirken Biodentine, IRM, 

PMTA, MM-MTA ve PMMA kemik simanı gruplarında 1 günlük sertleĢen 

örneklerin 3 günlük sertleĢenlere kıyasla daha biyouyumlu olduğu gösterilmiĢtir. 

         ● Bu çalıĢmanın flow sitometri bulgularına göre 3 günlük sertleĢen Vitrebond 

eluatının 1:8’lik konsantrasyonunun PDL hücrelerinde nekroza yol açtığı, diğer 

bütün grupların 3 günlük sertleĢen örneklerinin eluatlarının 1:8’lik konsantrasyonuna 

maruz bırakılan PDL hücrelerinin vital kaldığı gözlemlenmiĢtir. 
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          ●  pH ölçümleri değerlendirildiğinde en yüksek pH’ın MM-MTA eluatında en 

düĢük pH’ın ise Vitrebond eluatında olduğu tespit edilmiĢtir. SDR, kompomer ve 

PMMA kemik simanı eluatlarının pH değerleri benzer olup Biodentine, IRM ve 

PMTA’nın pH değerlerinin bunlardan hafifçe yüksek olduğu gösterilmiĢtir. 

           ● Bu çalıĢmanın SEM analizi bulgularına göre en iyi hücresel ataçmanın 

PMTA, Biodentine ve kompomer gruplarında olduğu görülmektedir. Biodentine’de 

sayıca daha fazla PDL hücresine rastlanırken PMTA’ya tutunan PDL hücrelerinin 

daha iyi morfoloji sergiledikleri görülmektedir. Kompomer örnekleri üzerindeki 

hücre sayısı PMTA ve Biodentine’e göre daha azdır. En zayıf hücresel ataçman IRM 

ve Vitrebond örneklerinde gözlemlenmiĢtir. MM-MTA, SDR ve PMMA kemik 

simanı örnekleri üzerindeki PDL hücrelerinde sayıca azalma ve morfolojik 

farklılıklar gözlenmiĢtir.  

           ● Bu çalıĢmanın SEM-EDX analizi bulgularına göre ağırlıkça en yüksek 

kalsiyum yüzdesi PMTA örneklerinde, ağırlıkça en yüksek silikon yüzdesi 

kompomer örneklerinde tespit edilmiĢtir. Hücre davranıĢını olumlu yönde etkileyen 

kalsiyum ve silikon elementleri bu materyallerin daha iyi biyouyumluluk 

sergilemesinin sebebi olabilir. Materyal içeriğindeki ve ortama salınan kalsiyum ve 

silikon elementlerinin PDL hücrelerinin canlılığı üzerine olan etkilerinin 

değerlendirilebilmesi için ileri çalıĢmalar gerekmektedir. 

           ● PMTA, Biodentine’den daha toksik olmasına rağmen PDL hücreleri için 

uygun bir iskele sunmaktadır. PMTA’nın eluatından ziyade simanın kendisinin 

biyouyumlu olduğu söylenebilir. 

           ● Biodentine ve Dyract Kompomer, hücresel ataçman ve potansiyel 

biyouyumluluk bağlamında değerlendirildiğinde diğer materyallerden daha üstün kök 

ucu dolgu ve perforasyon tamir materyalleri olabilir. Bu çalıĢmanın verileri 

endodonti pratiğinde, özellikle periradiküler cerrahide ve iyatrojenik 

perforasyonların tamirinde Biodentine ve kompomerin kullanımını desteklemektedir. 
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6.ÖZET 

T.C. 

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ  

Farklı Kök Ucu Dolgu ve Perforasyon Tamir Materyallerinin Periodontal 

Ligament Fibroblastlarının Proliferasyonu, Adezyonu ve Morfolojisi Üzerindeki 

Etkisi 

Makbule Bilge AKBULUT 

 Endodonti Anabilim Dalı  

DOKTORA TEZİ / KONYA-2014 

            Bu çalıĢmanın amacı yeni önerilen kök ucu dolgu ve perforasyon tamir materyalleri olan; 

Biodentine (Septodont, Fransa), MM-MTA (MicroMega, Fransa), polimetilmetakrilat (PMMA) kemik 

simanı (AF cement, Laboratorios, Arjantin) ve SDR (Dentsply, Almanya)’nin insan periodontal 

ligament fibroblastları (PDL) üzerindeki biyouyumluluğunu değerlendirmek ve bu materyalleri güncel 

olan; IRM (Dentsply, ABD), Dyract Kompomer (Dentsply, Almanya), ProRoot MTA (PMTA) 

(Dentsply, Ġsviçre), Vitrebond (3M ESPE, Almanya) ile karĢılaĢtırmaktır. 

             Her bir materyalden 10 tane disk steril Teflon kalıplar içerisinde hazırlandı ve her kök tamir 

materyali 1-gün ya da 3-gün sertleĢtikten sonra hücre kültür medyasında bekletilerek 24 saatlik 

eluatları elde edildi. Ġnsan periodontal ligament fibroblastları 5.000 hücre/ kuyucuk olacak Ģekilde 

ekildi. Ġndirek toksisite testi için, fibroblastlar eluatların 1:1, 1:2, 1:4 ve 1:8’lik konsantrasyonlarıyla 

24 saat inkübe edildi. Hücre canlılığı XTT testi ile değerlendirildi. Hücre canlılık değerleri, hücre 

kontrol grubuna göre yüzde olarak hesaplandı. Materyallerin, eluat konsantrasyonlarının ve sertleĢme 

sürelerinin fibroblastlara olan sitotoksik etkisini değerlendirmek için tek değiĢkenli varyans analizi 

ardından çoklu karĢılaĢtırma için Tukey testi kullanılarak istatistik analizi yapıldı (σ= 0.05). Üç gün 

sertleĢen materyallerin 1:8’lik konsantrasyonuna maruz bırakılan PDL hücrelerinin apoptotik/nekrotik 

aktivitesi flow sitometri ile belirlendi. Test materyalleri ile 3 gün inkübe edilen PDL hücrelerinin 

ataçmanı, yoğunluğu ve morfolojik değiĢiklikleri taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile 

değerlendirildi. Materyallerin elemental kompozisyonu (ağırlıkça yüzde) enerji dağılımlı x ıĢını 

analizi (SEM-EDX) ile tespit edildi.  

           Hücre canlılık değerlerinin istatistiksel sıralaması Ģu Ģekildedir: Biodentine ≥ Dyract 

Kompomer > MM-MTA= SDR = PMMA kemik simanı ≥ PMTA > IRM ≥ Vitrebond. Üç günlük 

sertleĢen örnekler 1 günlük sertleĢen örneklerden daha sitotoksiktir (p<0.05). Siman eluatlarının 

1:1’lik konsantrasyonları 1:2, 1:4 ya da 1:8’lik konsantrasyonlarından önemli derecede daha 

sitotoksiktir (p<0.05).  Vitrebondun hücre nekrozunu indüklediği flow sitometri ile gösterilmiĢtir. 

SEM bulguları hücrelerin Biodentine, PMTA ve kompomer yüzeylerine tutunduklarını ve iyi 

yayıldıklarını gösterirken diğer gruplarda çeĢitli morfolojik değiĢiklikler gözlemlenmiĢtir. SEM-EDX 

analizi en fazla kalsiyum yüzdesinin PMTA örneklerinde, en fazla silikon yüzdesinin Dyract 

Kompomer örneklerinde olduğunu göstermiĢtir. 

           Bu in vitro çalıĢma Biodentine ve kompomerin diğer kök ucu dolgu ve perforasyon tamir 

materyallerinden daha biyouyumlu olduğunu göstermektedir. PMTA, PDL hücre agregatlarının 

ataçmanı için uygun iskele sunmaktadır. Materyalin kalsiyum ve silikon içeriği hücre ataçmanını 

arttırabilir.  

Anahtar Sözcükler: Biyouyumluluk; kök ucu dolgusu; periodontal ligament fibroblastları, 

perforasyon tamir materyalleri; sitotoksisite 
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7. SUMMARY 

Effects of Different Root End Filling and Perforation Repair Materials on 

Proliferation, Adhesion and Morphologic Behaviour of Periodontal Ligament 

Fibroblasts 

          The objective of this in vitro study was to evaluate the biocompatibility of newly proposed root-

end filling and perforation repair materials; Biodentine (Septodont, France), MM-MTA (MicroMega, 

France), polymethylmethacrylate (PMMA) bone cement (AF cement, Laboratorios, Argentina), SDR 

(Dentsply, Germany) in comparison with contemporary root repair materials; IRM (Dentsply, USA), 

Dyract Compomer (Dentsply, Germany), ProRoot MTA (PMTA)  (Dentsply, Switzerland), Vitrebond 

(3M ESPE, Germany) by using human periodontal ligament fibroblasts (PDL). 

         Ten disc from each material were fabricated in sterile Teflon molds and 24h eluates were 

obtained from each root repair material in cell culture media after 1 or 3-day setting. Human 

periodontal ligament fibroblasts were plated at a density of 5.000/well. For indirect toxicity assay, 

fibroblasts were incubated for 24h with 1:1, 1:2, 1:4 and 1:8 concentrations of eluates. Cell viability 

was evaluated by XTT assay. Cell viabilities were calculated as percentage relative to the cell control. 

The impact of materials, eluate concentration and setting time on cytotoxicity of fibroblasts was 

statistically analyzed using univariate analysis of variance followed by post hoc tukey test (σ= 0.05). 

Apoptotic/necrotic activity of PDL cells exposed to 1:8 concentration of 3-day set material eluates 

was established by flow cytometry. Attachment, density and morphological changes of PDL cells 

incubated with test materials for 3-days was evaluated with scanning electron microscope (SEM). The 

elemental composition (%weight) of materials was determined by energy dispersive X-ray 

spectroscopy (SEM-EDX). 

         The statistical ranking of cell viability values was as follows: Biodentine ≥ Dyract Compomer > 

MM-MTA= SDR = PMMA bone cement ≥ PMTA > IRM ≥ Vitrebond. Three-day old samples were 

more cytotoxic than 1-day old samples (p<0.05). Eluates from the cements at 1:1 concentration were 

significantly more cytotoxic than that eluates at 1:2, 1:4 or 1:8 concentration (p<0.05). Vitrebond 

induced cell necrose as demonstrated by flow cytometry. Cells were attached and well spread on the 

surfaces of Biodentine, PMTA and compomer whilst varied morphological alterations were observed 

in other groups with SEM. SEM-EDX analysis revealed maximum calcium percentage on PMTA 

specimens as well maximum silicon percentage on Dyract Compomer specimens. 

          This in vitro study demonstrated that Biodentine and Compomer are more biocompatible than 

other root end filling and perforation repair materials. PMTA presents a favourable scaffold for better 

attachment of the PDL cell aggregates. Calcium and silicon content of a material may enhance PDL 

cell attachment.  

Key Words: Biocompatibility; cytotoxicity; perforation repair materials; periodontal ligament 

fibroblasts; root-end filling  
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