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1. GİRİŞ 
 
1. 1. Kök Kanal Tedavisinin Amacı ve Önemi 
 
 
            Kök kanal tedavisinin amacı; mikroorganizmaların, ürünlerinin ve artıklarının 

pulpa boşluğundan biyomekanik preparasyon, kanal içi medikamentlerle 

uzaklaştırılması ve kök kanalının tekrar enfeksiyonunu engellemek için üç boyutlu 

olarak doldurulması, böylece periapikal patolojileri engellemesidir (Siqueira ve ark 

1999).  

 

            Endodontik başarısızlığın en önemli faktörü periapikal bölgede ve kök kanal 

sisteminde kalıcı mikrobiyal enfeksiyonlardır (Nair ve ark 1990, Lin ve ark 1992). 

Bu nedenle kök kanalından mikroorganizmaların eliminasyonu, kök kanal 

tedavisinin en önemli basamağını oluşturur. Biyomekanik preparasyon, irrigasyon ve 

kanal içi medikamentler, enfekte kök kanalındaki mikroorganizmaların 

popülasyonunu önemli derecede azaltır (Ørstavik 1991). Ancak tedaviden sonra bile 

dentin tübülleri ve sementte bakterilerin varlığı tespit edilmiştir (Molander ve ark 

1999). Özellikle apikal periodontitis ve pulpa nekrozu olduğu zaman, kök kanal 

patlarının yüksek antimikrobiyal özellikleri önem kazanır. Antimikrobiyal özelliği 

olan bir kök kanal patı, kalan mikroorganizmaların çoğalmasını engeller veya 

mikrorganizma sayısını azaltır (Spangberg ve ark 1973, Abdulkader ve ark 1996). 

 

            İnert bir dolgu materyali ile sıvı geçirmez bir kapama elde etmek için çeşitli 

materyaller ve dolgu teknikleri önerilmiştir. Diş hekimliğinin diğer bütün dallarında 

olduğu gibi, endodontide de diş dokusuna adezyon son yıllarda önem kazanmıştır. 

Rezin esaslı kanal dolgu patlarının yaygın olarak kullanılmaya başlanması bu 

gelişimin bir sonucudur (Shipper ve ark 2004).         

 
1. 2. Kök Kanal Dolgu Maddeleri 
      
            Standart kök kanal dolgusu kor materyal ile patın kombinasyonu şeklindedir. 

Kök kanal dolgu maddelerinin ideal özellikleri Grossman tarafından aşağıdaki gibi 

tanımlanmıştır (Ørstavik 2005):  
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1. Kanala kolaylıkla uygulanabilmelidir. 

2. Nemden etkilenmemelidir. 

3. Bakteriyostatik olmalı ya da en azından bakteriyel çoğalmayı 

engellemelidir. 

4. Radyoopak olmalıdır. 

5. Diş yapısını boyamamalıdır. 

6. Kanalı apikalden olduğu kadar lateralden de kapamalıdır. 

7. Kanala yerleştirildikten sonra büzülmemelidir. 

8. Periapikal dokuları irrite etmemelidir. 

9. Gerektiğinde kanaldan kolayca sökülebilmelidir. 

10. Steril olmalı ya da kanala yerleştirilmeden önce kolayca ve hızlıca steril 

edilebilmeli. 

           
 
1. 3. Kök Kanal Dolgu Kor Materyalleri 
            

            Kor materyalin görevi, patın dağıtılarak boşlukların doldurulmasını ve dentin 

duvarlarına tutunmasını sağlamaktır. Kanal dolgu kor materyalleri güta-perka, gümüş 

kon, Resilon ve rezin kaplı güta-perka olarak sınıflandırılabilir. Şimdiye kadar kor 

materyal olarak sıklıkla güta-perka kullanılmıştır (Ørstavik 2005).  

 

1. 3. 1. Güta-Perka 

 

            Güta-perka prepare kök kanal sistemini doldurmak için en yaygın kullanılan 

kor materyalidir. Güta-perka Sapotaceac ağacı familyasından Isonandra percha 

ağacının öz suyundan elde edilmiştir. Poliizoprenin trans izomeridir fakat doğal 

lastikten daha sert, daha kırılgan ve daha az elastiktir (Goodman ve ark 1974).  

Kristalleri alfa ve beta fazından meydana gelmektedir. İkisi arasında kimyasal 

davranış ve fiziksel özellikleri açısından küçük farklılıklar vardır. Alfa fazı doğada 

bulunan halidir. Beta fazı arıtma işlemi esnasında ortaya çıkar. Endodontide 

kullanılan güta-perka konları beta fazı kullanılarak üretilmektedir (Ørstavik 2005). 

Alfa güta-perkanın düşük sıcaklıkta daha sıvı ve yumuşak olduğu söylenmektedir 

(Combe ve ark 2001). Güta-perka konlarının %20’si güta-perka, yaklaşık %80’i 

çinko oksitten oluşmaktadır. Güta-perkaya radyoopasite ve renk sağlamak için boya 

ve metal tuzları ilave edilmiştir (Ørstavik 2005).  
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            Güta-perkanın iyi fiziksel ve biyolojik özelliklere sahip olduğu belirtilmesine 

rağmen, dentin duvarlarına spontan olarak bağlanamadığı ve yeterli bir kapamanın 

pat kullanmaksızın elde edilemediği bildirilmiştir (Gambarini & Tagger 1996). Güta-

perka semisoliddir, lateral ve vertikal kondensasyon teknikler kullanılarak kök 

kanalının düzensiz bölümleri doldurulabilir. İrritan değildir ve boyutsal değişime 

uğramaz. Çözücüler (xylol, chloroform, eucalyptus) kullanıldığı zaman ve ısıtıldığı 

zaman plastik kıvama gelir. Radyoopak ve inerttir. Güta-perkanın çok az dezavantajı 

vardır. Basınç altında şekli bozulur, sert değildir ve küçük ebatlarının kullanımı 

zordur (Carrotte 2004b). Bu materyal kimyasal kompozisyonunda hiçbir değişiklik 

olmaksızın ısı uygulanarak yumuşatılabilir (Cohen ve ark 1992). Güta-perkanın bir 

miktar sitotoksisiteye de sahip olduğu araştırmacılar tarafından belirtilmiştir (Das ve 

ark 1981, Pascon ve ark 1990). Pascon ve ark (1990) güta-perkanın  sitotoksitesinin 

çinko iyonlarından kaynaklanabileceğini rapor etmişlerdir. Bunlara karşılık güta-

perkanın antimikrobiyal etkinliğinin oldukça az olduğu kanıtlanmıştır (Moorer & 

Genet 1982). Bu nedenle bazı araştırmacılar, materyale dezenfektan özellik 

kazandırmak için iyodoform (Chogle ve ark 2005),  kalsiyum hidroksit (Lohbauer ve 

ark 2005), klorheksidin (Lui ve ark 2004) gibi antimikrobiyal bileşenler eklemiştir. 

Güta-perka konun hızlı dezenfeksiyonu için en etkili ajanın %5,25 lik NaOCl olduğu 

belirtilmiştir (Gomes ve ark 2005). 

 

            Standart güta-perka konlar ISO standartlarına göre 0.02 açılı olarak 

ayarlanmıştır. Lateral kondensasyona imkan sağlamak için, çeşitli açılarda küçük 

çaplara sahip aksesuar konlar geliştirilmiştir. Son yıllarda da 0.04 ve 0.06 açılı güta-

perka konlar da piyasaya sürülmüştür (Carrotte 2004b). 

 

  1. 3. 2. Gümüş Kon 

 

            Gümüş konlar, hala alternatif bir kor materyali olarak sunulmaktadır. Fakat 

klinik başarısızlıklar ve korozyon oluşturması gibi sorunlar mevcuttur (Chana ve ark 

1998). Gümüş ve titanyum gibi değerli metallerden üretilen bu konlar esnektir fakat 

oldukça serttir ve fazla genişletilemeyen dar ve kurvatürlü kanallarda kullanımları 

kolaydır. Gümüş konlar pat ile simante edilebilir ve güta-perkanın aksesuar konları 

kullanılarak lateral kondensasyon tekniği uygulanabilir.  
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 Metalden toksik ürünlerin salınması ile korozyon meydana getirmesi 

enflamatuar reaksiyonu destekler ya da başlatır (Ørstavik 2005). 

 

  1. 3. 3. Resilon 

 

           Güta-perka kimyasal stabilite, biyouyumluluk, pöröz yapıda olmamak, 

radyoopasite, kolay uygulanmak ve sökülebilmek gibi birçok arzu edilen özelliklere 

sahip olmasına rağmen her zaman kök kanal dolgusunun temel fonksiyonlarını 

yerine getirememektedir (Carrotte 2004b). Bu nedenle son yıllarda Resilon (Resilon 

Research LLC, Madison, CT, ABD)  termoplastik sentetik polimer esaslı kök kanal 

dolgu materyali güta-perkaya alternatif olarak tanıtılmıştır. Polyester polimer esaslı 

Resilon biyoaktif cam, bizmut oksiklorit, baryum sülfat ve radyoopak doldurucular 

içerir. Tüm doldurucu komponentleri, ağırlığının yaklaşık %65’ini oluşturur (Shipper 

ve ark 2004). Polikaprolaktan polimerine karıştırılmış dimetakrilat monomerlerin, 

Resilon’a metakrilat esaslı rezinlere bağlanma özelliği sağladığı belirtilmiştir 

(Shipper ve ark 2004, Hiraishi ve ark 2005). Polikaprolaktan biyouyumludur ve 

mühendislik, biomedikal uygulamalar için geliştirilmiştir (Williams ve ark 2006). 

Donadio ve ark (2008) yaptıkları çalışmada Resilon’un güta-perkadan daha 

biyouyumlu olduğunu rapor etmişlerdir. Resilon, Epiphany patı ile birlikte piyasaya 

sunulmuştur. 

 

Resilon’un güta-perkaya benzer tüm ISO ebatlarında master konları ve farklı 

ebatlarda yan konları vardır. İlave olarak Resilon termoplastik ısı teknikleri ile de 

kullanılabilir. Güta-perkaya benzer özelliklere sahiptir ve retreatment gerektiğinde 

kloroform gibi çözücülerle sökülebilir ya da ısıtıcılarla yumuşatılabilir (Shipper ve 

ark 2004). Bu yüksek dolduruculu termoplastik kanal dolgu materyalinin self-etch 

dentin adezivlere ve rezin tip patlara bağlanabildiği belirtilmiştir (Shipper ve ark 

2004, Teixeira ve ark 2004). 

 

            Tanomaru-Filho ve ark (2007) yaptıkları çalışmada Resilon’un termoplastik 

özelliklerini güta-perkadan daha üstün bulmuşlardır. Miner ve ark (2006)’da 

Resilon’un erime noktasını 60 ºC bulup, güta-perka ile aynı olduğunu belirtmişlerdir. 

Williams ve ark (2006) yaptıkları çalışmada Resilon ve güta-perkanın koheziv 

dayanımlarını ve elastik modüllerini karşılaştırmışlardır. Resilon ve güta-perkanın 
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elastik modülleri sırasıyla 129 MPa ve 77 MPa, eğilmeye karşı gösterdikleri direnç 8 

MPa ve 6 MPa olarak bulmuşlardır. Her iki materyalinde elastik modüllerinin 

mekanik özellikleri arasında klinikte etkili olabilecek bir fark bulamamışlardır. 

Ayrıca iki materyalinde elastik modüllerinin ve koheziv dayanıklılıklarının 

endodontik tedavili dişlerin köklerini güçlendiremeyecek kadar düşük olduğu 

bildirilmiştir. 

 

            Resilon ve güta-perkanın karşılaştırıldığı bağlantı çalışmalarında araştırıcılar 

farklı sonuçlar bulmuşlardır. Teixeira ve ark (2004) Resilon/Epiphany ile yapılan kök 

kanal dolgusunun Güta-perka/AH Plus’la karşılaştırıldığında kök kırığına karşı dişi 

güçlendirdiğini belirtirlerken, Sagsen ve ark (2007) Resilon/Epiphany, Güta-

perka/AH 26, Güta-perka/MCS pat kullanarak yaptıkları çalışmada dişler arasında 

kırılma dayanımları açısından fark olmadığını rapor etmişlerdir. 

 

Hiraishi ve ark (2005) Resilon materyalinin Epiphany kök kanal patının, 

farklı firma tarafından üretilen Next (Heraeus-Kulzer) patıyla olan bağlantısını 

modifiye mikro makaslama bağlantı testi kullanarak değerlendirmişlerdir. Bu amaçla 

Resilon’un yüzeyini pürüzlendirerek yüzey pürüzlülüğünün bağlantı dayanımına 

etkisini araştırmışlardır. Resilon grubunun 1.64-1.74 MPa arasında makaslama 

bağlantı değerleri verdiğini ve yüzey pürüzlülüğünün artırılmasının bu patın bağlantı 

dayanımını etkilemediğini bulmuşlardır. Bu sonucu, araştırıcılar Resilon sistemine 

ilave edilmiş olan dimetakrilatın, polikaprolaktan bazlı termoplastik kompozit ile 

metakrilat içerikli patlar arasında etkin bir kimyasal birleşme yapmaya yetecek 

düzeyde olmamasına bağlamışlardır.  

 

Shipper ve ark (2005) güta-perka ve Resilon sisteminin apikal periodontitisi 

engellemedeki etkinliklerini araştırmışlar ve Resilon sisteminin apikal periodontitisi 

önlemedeki başarısını bu sistemin koronal sızıntıyı önlemedeki başarısına 

bağlamışlardır. Tay ve ark (2005a) yaptıkları SEM ve TEM çalışmasında 

Resilon/Epiphany ile Güta-perka/AH Plus dolgu materyallerinin apikal tıkamadaki 

başarılarını ve birbirlerine üstünlüklerini değerlendirmişler ve sonuç olarak apikalde 

tam hermetik bir tıkamanın her iki dolgu materyalinde de başarılamadığını rapor 

etmişlerdir. 
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1. 4. Kök Kanal Patları 

 

Kök kanal patları, kök kanal kor materyali ve dentin duvarı arasındaki 

boşluğu örtmek için gereklidir. Patlar ayrıca lateral ve aksesuar kanalları ve kök 

kanalı içindeki düzensizliklere bağlı oluşan boşlukları da doldurur (Ørstavik 2005). 

Kanal patlarının kullanım amaçları Çalışkan (2006) tarafından aşağıdaki gibi 

özetlenmiştir: 

 

1. Kanal patları, antimikrobiyal bileşenler içerirler ki kök kanalına 

yerleştirildikten sonra germisidal etkileri devam eder.  

2. Kanal patı, kanala yerleştirilen kanal dolgu maddelerinin kanal duvarına 

adaptasyonunu sağlar. 

3. Kanal patı, kanal içindeki kayganlaştırıcı özelliği ile güta-perkanın kanal 

içinde kullanımını kolaylaştırır.  

 

İdeal bir kök kanal patının; 

 

      1. İyi kapama yeteneği olmalı (Branstetter & Von Fraunhofer 1982). 

      2. Hem dentine hem de güta-perkaya yapışabilmeli (Gogos ve ark 2004). 

            3. Antimikrobiyal aktivitesi ile yaşayan mikroorganizmaları öldürmeli (Fuss 

ve ark 1997). 

            4. Biyouyumlu olmalı, toksik olmamalı (Lodiene ve ark 2008). 

      5. Dokuların onarımını engellememeli, yaralanmış yapıların tekrar yapımını 

uyarmalı (Lodiene ve ark 2008). 

            6. Dolgunun kusurlarını örtebilmeli ve güta-perkanın adaptasyonunu 

artırabilmeli (Gulsahi ve ark 2007). 

            7. Kanal duvarları boyunca akışkan olmalı, kanal duvarı ve güta-perka 

arasında uyumlu olmalı, güta-perka ve dentine sıkıca yapışmalı (Gambarini ve ark 

2006). 

            8. Kök kanalı boyunca kolayca yerleştirilebilmeli, ıslak kanal duvarlarını 

kapatabilmeli ve böylece duvara iyi adapte olmalı (Gambarini ve ark 2006). 

            9. En küçük bir boşluk ve uyumsuzlukta bile materyale en büyük bağlanmayı 

sağlaması için ince film kalınlığına sahip olmalı (Gambarini ve ark 2006). 

 



 7 

             Kullanım özellikleri; 

1. Yeterli radyoopasiteye sahip olmalı (Gambarini ve ark 2006). 

2. Yeterli çalışma zamanı olmalı (Çalışkan 2006). 

3. Kolayca karıştırılıp kanallara yerleştirilebilmeli, çözücü maddelerle ve 

aletlerle kolayca çıkarılmalı (Çalışkan 2006). 

4. Bozulmadan uzun süre saklanabilmeli (Çalışkan 2006). 

 

            Günümüzde çok sayıda farklı içerikli kök kanal patları kullanılmaktadır. 

Bunlar arasında en yaygın olanları çinko oksit öjenol, kalsiyum hidroksit, cam 

iyonomer, silikon ve rezin esaslı patlardır (Saleh ve ark 2002). 

 

 1. 4. 1. Çinko Oksit Öjenol Esaslı Patlar 

 

            Bu grubu oluşturan patlar, Wach patı, Rickert’s patı, Proco-seal, Kerr, Tubli-

seal, Grossman patı, N2, Endometazon, Estazone, Merpasone, Propylor, 

Kloroperka’dır. Çinko oksit öjenol esaslı kanal patlarının ortak özellikleri nemsiz 

ortamda yavaş sertleşmeleri (Allan ve ark 2001) ve kolay şekil verilebilmeleridir. 

Sertleştikten sonra hacimsel değişimlerinin az olduğu ve bu yüzden apikal 

örtülmelerinin iyi olduğu iddia edilmektedir (Çalışkan 2006). Çinko oksit öjenol 

esaslı patlar bileşimindeki öjenol ve çinko oksit sebebi ile güçlü antimikrobiyal 

özelliğe sahiptir (Mickel ve ark 2003, Saleh ve ark 2004). Fakat vital dokulara direkt 

yerleştirildiği zaman toksik etki gösterebildiği (Huang ve ark 2002) ve diş yapısını 

boyadığı rapor edilmiştir (Van der Burgt & Plasschaert 1985). 

 

1. 4. 2. Kalsiyum Hidroksit Esaslı Patlar 

 

            Bu grubu oluşturan patlar, Sealapex, CRCS, Apexit’dir. Sealapex ve 

Apexit’in agar difüzyon testlerinde çeşitli bakteriler üzerinde zayıf antimikrobiyal 

aktivite gösterdiği belirtilmiştir (Abdulkader ve ark 1996). Yapılan dentin blok ve 

direkt kontak testlerinde zamanla kalsiyum hidroksit esaslı patların antimikrobiyal 

etkisinin arttığı görülmüştür, bunun sebebinin de patın parçalanması sonucu hidroksil 

iyon miktarının artmasından dolayı olabileceği belirtilmiştir (Saleh ve ark 2004).  
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1. 4. 3. Cam İyonomer Esaslı Patlar 

 

            Bu grubu oluşturan patlar, Endion, Chembond, ASPA, Fuji ionomer ve 

Ketac-Endo’dur. Cam iyonomer esaslı patlar biyouyumludur (Çalışkan 2006), mine 

ve dentinin hidroksilapatitine kimyasal olarak bağlanarak hermetik örtücülük 

sağlarlar ve flor iyonları açığa çıkar (De Bruyne ve ark 2004). Cam iyonomer esaslı 

patlar sızıntı göstermesi (Schafer & Zandbiglari 2003), çinko oksit öjenol esaslı 

patlarda bulunan lubrikasyon özelliğinin olmaması, eğer retreatment gerekirse 

donmuş materyalin sökülmesinin oldukça zor olması (Friedman 1995, Mount 1999) 

ve minimal antimikrobiyal etki göstermesi (Heling & Chandler 1996) gibi 

dezavantajlara sahiptir. Son yıllarda Activ GP (Brasseler Amerika, Savannah, GA) 

dolgu sistemi, cam iyonomer dolduruculu güta-perka konun kullanımı popülarite 

kazanmıştır. Üretici firmalar, bu dolgu sistemi ile cam iyonomer esaslı pat kullanarak 

intraradiküler dentine yapışma sağlandığı ve kök kanal boşluğu içinde monoblok bir 

yapının meydana geldiğini belirtmişlerdir (Koch & Brave 2006).  

 

  1. 4. 4. Silikon Esaslı Patlar 

 

            Poli metilsiloksanlı RoekoSeal (Langenau, Almanya) gibi silikon esaslı patlar 

büzülme olmaksızın polimerize olur, mükemmel biyolojik özelliklere sahiptir,  

antimikrobiyal aktiviteden yoksundur ve zayıf bir bağlanma gösterirler (Miletic ve 

ark 2005). GuttaFlow, güta-perka tozu, gümüş partikülleri, polidimetilsilokan 

karışımı içerir. Sertleşme esnasında yavaşca genişler, akışkanlığı ile oda sıcaklığında 

kolayca uygulanır (Bouillaguet ve ark 2008). Sertleşirken yavaşça genleşmesinden 

ve akıcılığının artmasından dolayı duvarlara iyi bir adaptasyon ve iyi kapama 

sağladığı iddia edilmiştir (ElAyoti ve ark 2005). 

 

 1. 4. 5. Rezin Esaslı Patlar 

 

            Silan kaplı inorganik doldurucu ve polidimetakrillat rezin matrix içeren rezin 

esaslı patlar, restoratif diş hekimliğinde yaygın olarak kullanılmaktadır.  Epoksi rezin 

esaslı patlar, kök dentinine mikro retansiyon ve iyi apikal kapama sağlamaları, 

çözünürlüklerinin az olması ve düşük viskoziteye sahip olmalarından dolayı 

kullanılmaya başlanmıştır (Versiani ve ark 2006). Bunlar, mükemmel mekanik ve 
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dental dokulara bağlanabilme özelliklerine sahiptir (Schwartz & Fransman 2005).  

Ancak bazı çalışmalar endodontik patların adezyonunun zayıf olduğunu göstermişler 

ve kök kanal dolgusunun ilerleyen zamanlarda bakteriyel penetrasyonuna izin 

verdiğini belirtmişlerdir (Torabinejad ve ark 1990). Bu yüzden son yıllarda 

metakrilat rezin esaslı endodontik patlara olan ilgi artmıştır (Mannocci ve ark 1998, 

Ahlberg 1998,  Economides ve ark 2004, Shipper & Trope 2004).  En son Resilon ve 

birlikte kullanılan metakrilat esaslı pat dolgu sistemi piyasada Epiphany (Pentron 

Clinical Technologies, Wallingford, CT, Amerika), RealSeal (SybronEndo, Orange, 

CA, Amerika), SimpliFill (Lightspeed, San Antonio, TX, Amerika), Next (Heraeus-

Kulzer, Armonk, NY) isimleri ile yer almaktadır (Versiani ve ark 2006). 

 

            Epiphany patı dual cure rezin kompozit dolgu patıdır. Epiphany, rezin matrix 

BisGMA (bisfenol-A diglisidil metakrilat), ethoxylated BisGMA, UDMA (üretan 

dimetakrilat), hidrofilik difonksiyonel metakrilat içerir. Baryum sülfat, baryum cam, 

silika ve kalsiyum hidroksit gibi dolduruculara sahiptir (Pentron Clinical 

Tecnologies, LLC, Wallingford, CT). Patın toplam doldurucu komponentleri, 

ağırlığının yaklaşık %70’ini oluşturur (Shipper ve ark 2004). Epiphany primer bir 

self-etch sistem olup yapısında sülfonik asit, HEMA, su ve polimerizasyon 

başlatıcılar içermektedir (Pentron Clinical Technologies, Wallingford, CT, Amerika). 

Dual cure metakrilat rezin pat, self etch primer ve yeni termoplastik polimer esaslı 

kök kanal dolgu materyali şeklinde piyasaya sürülmüştür (Resilon Research LLC, 

Madison, CT, ABD). Bu kimyasal ajanların kök kanallarına uygulanması 

neticesinde, rezin dolgu maddesinin büzülerek dentin duvarlarından uzaklaşmasının 

önüne geçilmiş ve Resilon materyali ile kök kanallarının tam olarak doldurulması 

sağlanmıştır (Shipper ve ark 2004). Bunun sebebi doldurucu maddenin yumuşak 

rezin içermesinden dolayı diş dokusuna yapışabilmesidir. Böylece primer kanalın 

duvarlarına bağlanır, pat primere bağlanır ve yumuşak rezin dolgu materyali de pata 

bağlanır. Bu sayede monoblok adı verilen tek parça yapı meydana gelir ve bakteriyel 

penetrasyonu ve sızıntıyı azaltıp kökü güçlendirir (Texiera ve ark 2004). Kök kanalı 

bu sistem ile doldurulduğu zaman tipik kompozit rezin koronal restorasyona benzer 

(Gambarini ve ark 2005).  

 

 Ağız çevresinde metakrilat rezin esaslı patların kullanımı ile ilgili en yaygın 

problem, materyalin suyu emmesi ve artık monomerlerin salınmasıdır (Ortengren ve 
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ark 2001). Rezin bileşenlerden monomerlerin salınması bakterilerin büyümesini 

uyarabilir ve intraoral dokularda sitotoksik ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir 

(Cavalcanti ve ark 2005). Rezin matrikslerin içine suyun girişi fiziksel ve mekanik 

özelliklerinin kötüleşmesi ile sonuçlanabilir ve mikro çatlakların oluşmasını 

artırabilir. Ayrıca su girişi ile rezin matriksin şişmesi sonucu patın polimerizasyon 

büzülmesi bir miktar kompanse edilebilir (Yiu ve ark 2006). 

                                                                                               

            Kök kanal patları için akışkanlığın mümkün olduğu kadar uzun sürmesi, 

yavaşça sertleşmesi ve ince film kalınlığına sahip olması önemli özelliklerdir. 

RealSeal, Epiphany ile aynı içeriğe sahiptir. Mükemmel bir akışkanlık özelliği 

gösteren RealSeal’in sertleşme zamanı yeterlidir ve eğer gerekliyse ışık kullanılarak 

kolayca kısaltılabilir (Gambarini ve ark 2006). Yapılan bir çalışmanın sonucunda 

RealSeal’in çinko oksit öjenol esaslı patlardan daha ince film kalınlığına sahip 

olduğu ve bu sayede en küçük bir boşluk ve uyumsuzlukta bile materyale en büyük 

bağlanmayı sağladığı, bu özelliğinin patın  dentin tübüllerine girmesine yardımcı 

olduğu rapor edilmiştir (Gambarini ve ark 2006). Yapılan bir diğer çalışmada, rezin 

esaslı patların dentin tübülü içinde sıkı bir kapama sağladığı ve rezin esaslı olmayan 

patların aksine, homojenite ve yapısal bir bütünlük gösterdiği rapor edilmiştir (White 

ve ark 1987). Kalan mikroorganizmaların hapsedilmesi açısından patın, dentin tübülü 

içinde homojen ve sıkı bir kapama sağlaması, dentin tübüllerine penetrasyon 

derinliğinden daha önemli olduğu bildirilmiştir (Weis ve ark 2004). 

 

 Kök kanal patlarının radyoopasitesi endodontik tedavinin kalitesini, dolgu 

içinde oluşan boşlukları değerlendirmeye yardımcı olmak açısından önemlidir (Baksı 

ve ark 2007). Çok opak olduğu zaman güta-perka ile kullanıldığında, dolgunun 

kusurunu maskeleyebilir (Baksı ve ark 2007). Yapılan bir çalışmada RealSeal’in 

akışkanlığı, film kalınlığı ve radyoopasitesi ADA standartlarına uygun değerler 

göstermiştir (Gambarini ve ark 2006). Taşdemir ve ark (2008) rezin esaslı patlardan 

AH Plus, Epiphany, Diaket’in radyoopasitesini de ADA standartlarına uygun 

bulmuşlardır.   

 

   Adanır ve ark (2006) farklı rezin esaslı patların (AH Plus, Diaket, 

EndoREZ) ve çinko oksit öjenol esaslı patın (Pulp canal sealer) kapatabilme 

yeteneklerini sıvı filtrasyon metodu kullanarak karşılaştırmışlar ve rezin esaslı 
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patların çinko oksit öjenol esaslı patlardan daha etkili bir kapama sağladığını 

bildirmişlerdir. Bununla birlikte metakrilat rezin esaslı pat olan EndoREZ ile güta-

perkanın kombinasyonu ve epoksi rezin pat olan AH Plus ile güta-perkanın 

kombinasyonunun  karşılaştırıldığı bir çalışmada  apikal kapama yeteneğinin 

EndoREZ grubunda daha az olduğu görülmüştür (Kardon ve ark 2004, Sevimay & 

Kalaycı 2005).  

 

 Her ne kadar Ørstavik ve ark (1983) kök kanal patlarının sızıntısı ile 

adezyonu arasında bir bağlantı olmadığını bildirmişse de, rezin esaslı patların kök 

kanal duvarlarına adezyonun araştırılması da kaçınılmazdır. Birçok çalışma da 

epoksi rezin esaslı patların, dentine kalsiyum hidroksit ve cam iyonomer esaslı 

patlardan daha iyi bağlandığı belirtilmiştir (Gettleman ve ark 1991, Gogos ve ark 

2004). Bu sonuç epoksi rezin esaslı patın kollajende açığa çıkmış amino grupları ile 

reaksiyona girerek, rezin ve kollajen arasında kovalent bağlar oluşturma özelliğinden 

kaynaklanabileceği şeklinde açıklanmıştır (Lee ve ark 2002). Gogos ve ark (2004) 

yaptıkları çalışmada 4 farklı kök kanal patının dentine bağlanma dayanımını 

karşılaştırmışlar ve en yüksek bağlanma dayanımını metakrilat rezin esaslı pat olan 

Fibrefill ile epoksi rezin esaslı pat olan Top Seal’in gösterdiğini bildirmişlerdir. Yine 

benzer bir çalışmada Saleh ve ark (2002) 5 farklı kök kanal patının dentin ve güta-

perkaya bağlanma dayanımı ölçmüşler ve en yüksek değeri epoksi rezin esaslı pat 

olan AH Plus’ın gösterdiğini rapor etmişlerdir. 

  

            Bir dental materyalin performansının değerlendirilmesinde, sadece sızıntıya 

direnci ya da bağlanma dayanımını bilmek yeterli değildir. Oral ortamda kullanılacak 

bir materyalin diğer dokulara etkisi de önemlidir. Leonardo ve ark (1999) yaptıkları 

çalışmada epoksi rezin esaslı patların pulpal ve periapikal doku reaksiyonlarını ve 

biyouyumluluğunu mükemmel bulmuşlardır. Aslında epoksi rezin esaslı patlar 

karıştırıldıktan hemen sonra ve birkaç saatlik periyotda ciddi bir sitotoksiteye 

ulaşırlar, birkaç ay ve günden sonra bu sitotoksik etki düşer (Miletic ve ark 2005). 

Yapılan bir diğer çalışmanın sonucunda ise Epiphany en toksik kök kanal patı olarak 

bulunmuştur. Epoksi rezin materyal AH Plus daha ılımlı sitotoksik, silikon esaslı 

RoekoSeal  metakrilat esaslı EndoREZ’den daha az toksik bulunmuştur (Lodiene  ve 

ark 2008).  
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1. 5. Smear Tabakası 

 

           Endodontik tedavide smear tabakası, dentinde metalik aletlerin ve özellikle 

döner aletlerin hareketi sonucu meydana gelir. Smear tabakası mikrobiyal elementler, 

pulpal doku kalıntıları ve kan hücreleri gibi organik materyallerden ve eğe talaşı gibi 

inorganik komponentlerden oluşur (Carrotte 2004b). Smear tabakası kullanılan alet 

ve materyale göre diş yapısının altında çeşitli kalınlıkta, yoğunlukta ve sertlikte 

olabilir (McComb & Smith 1975). Smear tabakasının bir kısmı ya da tamamı dentin 

tübüllerinde bulunabilir. İçinde bakteri, endotoksin, debris barındırır ve periapikal 

enflamasyonun devam etmesine katkıda bulunur (Şen ve ark 1995). 

 

            Smear tabakası, dentin tübüllerine medikamentlerin yeterli difüzyonunu 

engeller (Ørstavik & Haapasalo 1990). Bu sebeple smear tabakasının etkili bir 

şekilde kaldırılabilmesi için EDTA tavsiye edilmiştir (Fogel ve ark 1990). Bu görüşü 

destekleyen çalışmalarda da smear tabakasının varlığının, medikament ve irrigan gibi 

antimikrobiyal ajanların dentin tübüllerine penetrasyonunu önemli derecede 

geciktirdiği ya da önlediği belirtilmiştir (Ørstavik & Haapasalo 1990, Foster ve ark 

1993). Çobankara ve ark (2004)  iki farklı pat ile yaptıkları çalışmada smear 

tabakasının kaldırılmasının hem apikal hem de koronal sızıntıyı önemli derecede 

azalttığını belirtmişlerdir. Yine Çobankara ve ark (2002) endodontik tedavili dişlerin 

kök fraktürüne, smear tabakasının etkisini araştırmışlar ve sonucunda smear tabakalı 

ve smear tabakasız gruplar arasında bir fark olmadığını bildirmişlerdir. 

 

            Kök kanal duvarlarında kalan smear tabakasının bakteriyel penetrasyonu ve 

dentin tübüllerine kolonizasyonu engellemek için faydalı olduğunu düşünen görüşler 

de vardır (Drake ve ark 1994, Galvan ve ark 1994). Yapılan birçok çalışmalarda 

göstermiştir ki smear tabakası kaldırıldığı zaman, rezin patların mikrosızıntıya 

dayanımı ve adeziv bağlanması önemli derecede artmıştır (Gettleman ve ark 1991, 

Economides 1999). Ancak Gettleman ve ark (1991) kalsiyum hidroksit esaslı ve 

çinko oksit öjenol esaslı patları, smear tabakalı ve smear tabakasız 

değerlendirdiklerinde adeziv bağlanması açısından fark olmadığını bildirmişlerdir. 

Kimi araştırmacılar da smear tabakasının kullanılacak kök kanal patının, dentin 

tübüllerine penetrasyonunu ve adezyonunu engelleyerek fiziksel bir bariyer olarak 

görev yapacağını belirtmişlerdir (Şen ve ark 1995, Kouvas ve ark 1998). Son yıllarda 
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smear tabakasının kaldırılmasının bazı patların dentine adezyonunu zayıflattığını 

bildiren çalışmalarda vardır. Araştırmacılar smear tabakası ve adezyon konusundaki 

bu farklı görüşlerin kullanılan materyal ve tekniğe bağlı olabileceğini belirtmişlerdir 

(Saleh ve ark 2002). 

 

            Okşan ve ark (1993), Kokkas ve ark (2004) yaptıkları çalışmada smear 

tabakasının kök kanal dolgu materyallerinin dentin tübüllerine penetrasyonunu 

engellediğini ve yine Okşan ve ark (1993) smear tabakası yokluğunda, kök kanal 

dolgu materyallerinin fiziksel ve kimyasal özeliklerinin, dentin tübüllerine 

penetrasyonu etkilediğini belirtmişlerdir. 

 

 Son yıllarda genellikle kök kanal tedavisini yapmadan önce smear 

tabakasının kaldırılması savunulmaktadır (Johnson & Gutmann 2005). Böylece 

bakteriyel penetrasyona karşı koyma ve adezyonu artırarak dolgu materyalinin dentin 

duvarına daha iyi adaptasyonuna imkan sağlanacağı belirtilmiştir  (Hülsmann ve ark 

2003). 

 

 1. 6. Kök Kanal Dolgu Yöntemleri  

 

            Güta-perkanın kök kanal sistemine yerleştirilmesi için çeşitli teknikler 

geliştirilmiştir (Carrotte 2004b). 

 

1. 6. 1. Soğuk Lateral Kondensasyon 

 

            Soğuk güta-perkanın lateral kondensasyonu kolay uygulanması sebebiyle sık 

sık klinisyenler tarafından kullanılmaktadır (Qualtrough ve ark 1999). İlk güta-

perkaya ana kon denir ve ISO standartlarındaki master apikal eğe ile uyumludur. Bu 

yöntemde ana kon yerleştirildikten sonra dentin duvarları ile ana kon arasındaki 

boşluklar yardımcı konlarla doldurulur (Alaçam 2000). Bu işlem zaman alıcıdır ve 

kök fraktürüne yol açabilir (Blum ve ark 1998). Bu tekniğin en büyük avantajı 

çalışma uzunluğunun kontrolünün kolay olmasıdır (Schafer & Olthoff 2002). 

 

            Soğuk lateral kondensasyon  en yaygın kullanılan teknik olmasına rağmen sık 

sık kondensasyon sonucunda homojen olmayan bir dolgu, güta-perkanın kanal 
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duvarlarına zayıf adaptasyonu, spreader izleri, aksesuar kon ve ana kon arasında 

oluşan boşluklar gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır (Weller ve ark 1997). Bu 

problemlerin üstesinden gelebilmek için pat miktarının minimum, kor materyal 

miktarının maksimum olması amaçlanmıştır (Wu ve ark 2001).  

         

1. 6. 2. Sıcak Güta-Perkanın Lateral Kondensasyonu 

 

            Soğuk lateral kondensasyonun basit bir modifikasyonudur ve güta-perka 

sıcak uygulanır. Bu teknik Marlin tarafından geliştirilmiştir (Marlin 1981). Pilli ya da 

şarj edilebilen bir güta-perka kondensatörü ile uygulanır. Kondensatörün ucu kanal 

sonduna benzeyen 30-35 no’lu K-tipi eğe ebatlarında tamamen düz yivleri olmayan 

bir yapıdadır (Marlin 1981). Yumuşak materyal kolayca kondanse edilir ve daha 

yoğun bir kök kanal dolgusu elde edilir. Ancak bu işlem için ısıtılmış kondensatör 

uçları her zaman yeterli sıcaklıkta tutulamayabilir. Bunun için özel sıcak taşıyıcılar 

ve elektrikli ısıtılmış spreaderlar dizayn edilmiştir. Aletlerin yavaşça ısıtılması 

önemlidir. Eğer spreader çok fazla ısıtılırsa güta-perka eriyip alete yapışabilir ve 

kanaldan tekrar çıkabilir (Carrotte 2004b ).  

 

1. 6. 3. Basit Tek Kon Tekniği 

 

            Konvansiyonel patlar ile yapılan basit tek kon tekniği sıcak vertikal 

kondensasyon tekniklerinden daha az kapatabilme etkinliğine sahiptir.  Basit tek kon 

tekniğinde patın hacmi yüksektir. Bu durum boşluk oluşum riskini artırır ve dolgu 

kalitesini azaltır (Kontakiotis ve ark 1997). Bu tekniğin avantajı, kolay 

uygulanabilmesi ve lateral kondensasyon teknik ile karşılaştırıldığında önemli 

derecede daha az zaman harcanmasıdır. Dezavantajı ise pat miktarının fazla olması, 

zamanla patın çözünmesi ile kanalın üç boyutlu olarak doldurulamaması sonucu 

doku sıvıları ile temasa geçebilmesidir (Carrotte 2004b). Basit tek kon tekniğinin 

vertikal kondensasyon tekniği ve lateral kondensasyon tekniği ile karşılaştırıldığı bir 

çalışmada Wu ve ark (2006) basit tek kon tekniğinde pat kalınlığının fazla 

olmasından dolayı boşluk oluşma riskinin arttığını rapor etmişlerdir. 
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1. 6. 4. Güta-Perka’nın Termomekanik  Kondensasyonu 

 

            Mc Spadden tarafından 1979’da geliştirilmiştir. Bu teknikte güta kompaktörü 

adı verilen çok uzun olmayan, tersine çevrilmiş hendström eğesine benzer aletler 

kullanılmaktadır. Kompaktör mikromotorun ucuna takılır ve kompaktörün güta-

perkaya sürtünmesi ile güta-perka yumuşar ve kompaktörün yivleri arasında apikale 

itilerek kondanse edilir (Alaçam 2000). Başlıca problem güta-perkanın yumuşamış 

halinin apeks boyunca taşarak kontrolünün apeks kısmında zor olmasıdır. Bu 

problemin üstesinden gelebilmek için bu teknik Tagger tarafından modifiye 

edilmiştir (Tagger ve ark 1984). Bu modifiye teknikte, master kon ve iki ya da üç 

aksesuar kon ile lateral kondensasyon yapılarak, kanalın koronal kısmı ise plastize 

güta kullanılarak doldurulmuştur. Bu metot, patın apikal kısmından taşmasını yarı 

yarıya önlemiştir. Bu teknik özellikle tam bir apikal kapama sağlandıktan sonra 

koronal kısmının doldurulması için etkili ve hızlı bir yöntemdir (Carrotte 2004b). 

 

1. 6. 5. Isıtılmış Güta-Perka Taşıyıcılar 

 

            Bu tekniğin orjinali 1978 yılında Johnson tarafından tanımlanmıştır. 

Taşıyıcıların çoğu plastiktir ve üzerine alfa faz güta-perka adı verilen tabaka ile  

kaplanması sonucu elde edilir (Johnson 1978, Schafer & Olthoff  2002). Aşırı 

materyal kaldırılır ve taşıyıcı kanalın merkezinde kalır. Yumuşamış güta-perka 

akışkanlığı ile üç boyutlu olarak kanalı doldurur (Gutmann ve ark 1993). Taşıyıcılar 

0.04 açıya sahiptir. Bazı taşıyıcılar U şekilli çapraz kesitlidir ve bu retreatment 

gerektiğinde drill ile kaldırılmasına imkan sağlar. Taşıyıcı metotlar da düşük sıcaklık 

uygulanmasından dolayı dokulara ısı geçişi riski çok azdır (Carrotte 2004b). 

 

            Termafil ile yapılan kök kanal dolgularında kök kanalına yerleştirilen güta-

perka miktarı lateral kondensasyon ve Sistem B’ye göre daha fazladır. Termafil 

sistem kanal dolgusunda kullanılan kök kanal patının miktarını azaltmaktadır (De-

Deus ve ark 2006a).  
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1. 6. 6. Sıcak Güta-Perkanın Vertikal Kondensasyonu 

 

            Isıtılmış güta-perka aşırı akışkanlığı ile kanalların düzensiz bölgelerine 

penetre olur. Özellikle internal rezorbsiyonlu ve C şekilli kanallarda kullanımı 

uygundur. Bu teknikte smear tabakası kaldırıldığı zaman güta-perkanın dentin 

tübüllerine penetre olduğu belirtilmiştir (Gutmann 1993a). Bu metot için mükemmel 

sonuçlar rapor edilmesine rağmen ana konun yerleştirilmesi zordur ve zaman alıcıdır. 

Standart olmayan güta-perka (0.04, 0.06 ya da yumuşatılmış tip) dikkatlice kanala 

yerleştirilmelidir. Seçilen plugger kullanılarak, sürekli ısı dalgası uygulanarak  

ısıtılmış yumuşak güta-perka kon, kök kanalının apikal kısmına iyi kondanse edilir. 

Kök kanalının kalan kısmı diğer metotlarla doldurulabilir (Carrotte 2004b). 

 

            Güta-perkanın sıcak vertikal kondensasyonu,  soğuk lateral kondensasyonu 

ile karşılaştırıldığı zaman periodonsiyum ve kök kanalı arasındaki tüm giriş yollarını 

en iyi kapatan ve yüksek densiteli bir kök kanal dolgusu sağladığı belirtilmiştir 

(Saunders & Saunders 1994b, Gilbert ve ark 2001). Bu teknik kök kanal sistemi içine 

homojen bir dolgu kitlesinin yerleştirilmesine izin verir ve soğuk lateral 

kondensasyondan daha etkili bir şekilde lateral kanalların dolmasını sağlar (Clinton 

& Van Himel 2001). Klinik olarak bu tekniğin dezavantajı çalışma uzunluğunun 

kontrolünün zor olmasıdır. Hızlı yerleştirme dolgunun taşmasına, yavaş yerleştirme 

ise dolgunun kısa kalmasına sebep olabilir (Levitan ve ark 2003). 

 

1. 6. 7. Termoplastik Enjeksiyon Teknikleri 

 

            Güta-perkanın kanal dışında ısıtılarak kanal içine enjekte edilmesi, 

termoplastik tekniklerin bir varyasyonudur. Son yıllarda Obtura II endodontistler 

tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Alfa faz güta-perka yaklaşık 200 derecede 

yumuşar ve ısıtılmış gümüş iğne ucu ile itilip çekilir. İyi prepare edilmiş geniş 

kanallarda kullanılması tavsiye edilir (Carrotte 2004b). Üretici firmalar kök kanalının 

tamamının doldurulmasını tavsiye ederler. Fakat apikal kontrolü zordur (Carrotte 

2004b).  
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1. 6. 8. Açılı Tek Kon Teknik 

 

         Son yıllarda Ni-Ti döner alet sisteminin hekimin başarısızlığının azalması, 

preparasyonun hızının artması gibi avantajlarından dolayı popülaritesi artmaya 

başlamıştır (Thompson & Dummer 1997). Ni-Ti döner alet sistemi ile geniş açılı 

preparasyon tekniklerine eğilimin artması sonucu geniş açılı aletler, alternatif 

boyutları, farklı açı dizaynları gibi yenilikler sunulmuştur ve devamında da döner 

aletlerin açısına uygun 0.02, 0.04, 0.06 açılı güta-perka konlar kullanılmaya 

başlanmıştır (Bal ve ark 2001). Böylece açılı kanal aletleriyle hazırlanan kanalların, 

aynı açılı güta-perka konlarla doldurularak kanalların tıkama kalitesinin artırılması 

amaçlanmıştır (Carrotte 2004b, Gordon ve ark 2005). Geniş açılı güta-perka kon ile 

dolgu sonucunda daha homojen bir dolgu kütlesi ve daha az pat gözlenir. Çünkü 

prepare edilmiş kanal duvarına güta-perka kon en yakın mesafede yerleştirilir (Bal ve 

ark 2001).     

 

            Geniş açılı Ni-Ti döner aletlerinin avantajlarını Schafer (1997), Küçükay ve 

ark (2004) ve Gordon ve ark (2005) aşağıdaki gibi özetlemiştir: 

 

1. Taper açısı arttıkça kesme etkinliği artar. 

2. Kanal aleti üzerindeki stres minumuma iner. 

3. Koniklik açısı arttığında, alet kanal içinde daha önce temas etmediği alanlara      

temas ederek optimum genişletme sağlar. 

4. Geniş pulpaya sahip kanallarda koronalden etkin şekilde debris kaldırmak için 

gereksiz yere büyük çaplı aletler kullanılmaz ve apikal foramenin orijinal şekli 

korunurken istenilen flaring korkusuzca sağlanır. 

5. Kullanımı etkin ve kolay, çok az alet hatası gözlenir ve kurvatürlü kanallarda en  

iyi preparasyonu sağlar. 

6. Ni-Ti döner alet ile prepare edilmiş kanallar paslanmaz çelik alet ile prepare 

edilenden hem daha merkezi hem de daha dairesel olurlar. 

 

            Küçük çaplı ve minimal kurvatürlü üst molarların mezial ve distal kökleri, alt 

molarların mezial kökleri genellikle bu teknik için uygundur. Oval şekilli ve büyük 

çaplı kanallarda bu tekniğin kullanımı için aşırı preparasyon gerekir. Ancak eş açılı 
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güta-perkanın, oval kanallarda sıcak vertikal kondensasyon tekniğinin kullanımı ile 

kanal düzensizliklerine adaptasyonu sağlanır (Gordon ve ark 2005).  

 

            İyi adapte edilmiş tek kon tekniğin dezavantajının, irregüler şekilli bir kanalın 

orta ve koronal üçlüsünde ana konun adaptasyonunun daha az olduğu ve sonucunda  

pat kalınlığının arttığı Wu ve ark (2000) ve bunun da önemli derecede boya ve sıvı 

filtrasyon sızıntısını artırdığı belirtilmiştir (Beatty 1987). 

 

1. 7. Endodontide  Mikrosızıntı 

 

            Başarılı bir endodontik tedavinin en önemli kriterlerinden biri, kök kanal 

sisteminin üç boyutlu olarak doldurulmasıdır. Bu durum hem apikalden hem de 

koronalden kanal boşluğuna mikroorganizmaların ve doku sıvılarının geçişi 

engellendiğinde başarılmış olur (Cohen & Burns 1987). 

 

            Kök kanalında mikrosızıntı, diş ve kanal dolgu maddesi arasında bakteri, sıvı 

ve kimyasal maddelerin geçişi olarak tanımlanır (Timpawat ve ark 2001). Kök 

kanallarında mikrosızıntı, endodontik tedavili dişlerin başarısızlığından sorumlu en 

önemli faktörlerden birisi olup, kök kanallarının preparasyon miktarı, kök kanal 

sisteminin anatomisi, kullanılan irrigasyon ajanları, dolum teknikleri, kanal patlarının 

fiziksel ve kimyasal özellikleri, smear tabakasının varlığı ve yokluğu gibi birçok 

faktörden de etkilenir (Şen ve ark 1995). 

 

            Mikroorganizmalar mekanik preparasyondan sonra bile dentin tübülleri 

içinde ve kök kanalı içinde aktif olarak kalırlar. Bu yüzden kalan bakteriyi 

hapsetmek ve kök apeksinden bakteri ürünlerinin geçişini engellemek için 

mükemmel bir kapama arzu edilmektedir (Pommel ve ark 2001, Lucena-Martin ve 

ark 2002). Apikal sızıntı endodontik başarısızlıkların en yaygın sebeplerinden biridir 

(Pommel ve ark 2001). Ancak koronal sızıntı da en az apikal sızıntı kadar önemlidir 

(Saunders & Saunders 1994a, Trope ve ark 1995, Carratu ve ark 2002). Farklı 

yıllarda yapılmış iki araştırmada koronal kapamanın apikal kapamadan daha önemli 

olduğu rapor edilmiştir (Swanson ve ark 1987, Hommez ve ark 2002). Doldurulmuş 

kök kanalları geçici ya da kalıcı restoratif materyalin kırılması ve kaybı, diş yapısının 

kırılması, daimi restorasyonun yerleştirilmesinin gecikmesi gibi klinik şartlardan 
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dolayı oral bakteriyel floranın kök kanal tübüllerine girişi ile kök kanal sistemi tekrar 

kontamine olabilir. Bunun sonucunda endodontik tedavinin başarısı tehlikeye atılmış 

olur (Siqueira ve ark 1999).  

 

            Endodontik patlar dentin duvarı ve güta-perka arasındaki boşluğu elimine 

etmek için kullanılmaktadır. Sızıntı; dentin ve pat arasındaki boşlukta, pat ve güta-

perka arasında ya da patın kendi içindeki boşluklarda olabilir. Bu yüzden dolgunun 

kalitesi, patın kapatabilme yeteneğine bağlıdır (Timpawat ve ark 2001). Buna ilave 

olarak pat, hem dentine hem de güta-perkaya yapışabilmelidir. Kök kanal 

dolgusunun dentin duvarına adezyonu, hem statik hem de dinamik durum için 

önemlidir (Ørstavik ve ark 1983). 

 

            Kök kanal patlarının kapatabilme kalitelerinin değerlendirilmesi için çeşitli  

in vitro metodlar kullanılmıştır (Rhome ve ark 1981, Torabinejad  1990, Wu ve ark 

1993a, Timpawat ve ark  2001).  Bunlar: 

 

1. Boya metodu  

2. Sıvı filtrasyon ya da nakil metodu 

3. Glikoz penetrasyon metodu 

4. Boya çıkarma metodu 

5. Bakteri ve bakteri ürünlerinin sızıntısı 

6. Elektrokimyasal teknik  

7. Radyoaktif izotop testi 

8. Bilgisayarlı sıvı filtrasyon metodu 

9. Elektron tarama mikroskobu 

10. Gaz kromatografi 

 

            Bu test yöntemlerinin çoğunluğu doldurulmuş kanal boyunca penetrasyonu 

ve akıcılığı izlemek için boya ya da radyoizotop gibi çeşitli kimyasal maddelerin 

penetrasyonunu değerlendirme kriterine dayanmaktadır. Bunlar arasında en yaygın 

kullanılanları: 
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1. 7. 1. Boya Metodu 

 

            Eosin, metilen mavisi, siyah hint mürekkebi gibi boyaların sızıntı testi amacı 

ile kullanımı 1939 yılında Grossman tarafından rapor edilmiştir. Bu yöntem 

günümüzde de kolay uygulanmasından dolayı yaygın olarak kullanılan bir metottur 

(Tamse ve ark 1998, Dandakis ve ark 2005). 

 

            Boyanın partikül molekül ebatı, pH’ı ve kimyasal aktivitesi penetrasyon 

derecesini etkiler (Ahlberg ve ark 1995). Literatürde boya olarak metilen mavisi daha 

sık kullanılmıştır (Kontakiotis ve ark 2001, Camps & Pashley 2003).  Çünkü pahalı 

değildir, maniplasyonu kolaydır, yüksek derecede leke yapar ve moleküler ağırlığı 

bakteriyel toksinlerden hayli düşüktür (Camps & Pashley 2003).   Kertsen & Moorer 

(1989) boyanın düşük moleküler ağırlığa sahip olduğunu ve her boşluğa penetre 

olabileceğini vurgulamıştır. 

 

 Kök kanal dolgusundaki hava boşlukları boya penetrasyon derinliğini 

saptırabilir (Goldman ve ark 1989, Spangberg ve ark 1989). Bu problemin üstesinden 

gelebilmek için vakum teknik ya da santrifuj teknik önerilmiştir. Ancak Karagöz-

Küçükay ve ark (1993) santrifuj uygulanıp uygulanmamasının boya penetrasyon 

derinliğinde bir farklılık meydana getirmediğini belirtmişlerdir. Bu çelişkinin metot 

farklılıklarından kaynaklanabileceğini bildirmişlerdir. Starkey ve ark (1993) metot 

farklılıklarının boyanın pH’ı ile ilgili olduğunu iddia etmişlerdir. 

 

 Boyama tekniğinde dişlerden enine, boyuna kesitler alınır ya da 

şeffaflaştırma yapılır ve daha sonra boyanın lineer penetrasyonu kaydedilir. Boyuna 

kesim metodunda ekspoz dolgu materyali, materyal boyunca boya penetrasyonu 

olmayan yerleri, dentin duvarının bir yönünün ara yüzünü inceleme imkanını verir 

(Ahlberg ve ark 1995).  Boyuna kesim metodu, enine kesit alma ya da şeffaflaştırma 

tekniğinden gerçek sızıntı değerleri konusunda daha güvenilirdir (Verissimo & Do 

Vale 2006). Boyuna kesitin en büyük dezavantajı kesit ekseninin rasgele seçilmesi 

sonucu, en derin boya penetrasyonunun olduğu bölgenin denk gelmesi zayıf bir 

ihtimaldir ve kaydedilen veriler güvensiz olabilir (Camps & Pashley 2003). Ahlberg 

(1995) ve Lucena-Martin (2002)’e göre enine kesit alma yönteminde dentin dokusu 
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daha az kayba uğrar ve boya daha kalın görülür. Her bir kesitte penetrasyon olup 

olmadığını belirleyen tek yöntemdir.    

          

            Boya metodu ile ilgili önemli sorunlardan birisi, kök kanal dolgusu boyunca 

sıvı akışını engellemesidir. Bu nedenle boya penetrasyonunun düşük basınç altında 

yapılıp, vakum yapılmaması tavsiye edilmiştir (Wu ve ark 1994b).  Wimonchit ve 

ark (2002) koronal boya sızıntısını farklı test teknikleri ile karşılaştırmışlardır. Pasif 

boya penetrasyon ve sıvı filtrasyondan,  vakum metodunun önemli derecede daha iyi 

boya penetrasyonu sağladığını bulmuşlardır. 

 

1. 7. 2.  Şeffaflaştırma Tekniği 

 

 Demineralizasyon, dehidratasyon ve metil salisilat uygulanmasından sonra 

dişte şeffaf bir görünüm elde edilir. Bu teknik, dentinin sağlamlığında kayıp 

olmaksızın kök kanalının internal anatomisinin üç boyutlu görünmesini sağlar. 

Sızıntı bölgesi rahatça görülür. Bu yöntem basit, hızlıdır ve kompleks bir teçhizat 

gerektirmez (Malvar ve ark 2002, Schafer & Olthoff 2002).   

 

            Lucena- Martin ve ark (2002) bu yöntem ile lateral ve aksesuar kanalların çok 

rahat görüldüğünü, apikal foramen ve dolgu materyali arasındaki ilişkiyi açıkca 

yansıttığını belirtmişlerdir. Ancak Malvar ve ark (2002), örneklerin bazılarında 

yetersiz demineralizasyon olabildiğini, bunu da dişin dentinal kısımlarının ağırlığı 

arttıkça mineral içeriğinin artabileceğine ve demineralizasyon işleminin süresinin 

uzaması gerektiğine bağlamışlardır (Verissimo & Do Vale 2006). Bu yüzden Malvar 

ve ark (2002) örneklerin final saydamlığının karşılaştırılması gerektiğini 

bildirmişlerdir. 

 

 1. 7. 3. Sıvı Filtrasyon Metodu 

 

            İlk defa Derkson ve ark (1986) tarafından tanımlanan bu metot, geçici dolgu 

materyallerinin kapatma özelliklerinin değerlendirilmesi amacıyla dizayn edilmiş,  

Pashley tarafından (1986) yılında geliştirilmiş ve 1993 yılında da Wu tarafından 

tekrar modifiye edilmiştir. Son yıllarda da Wu ve ark (2003)  tarafından geliştirilen 

bu teknik endodontik patların kapatabilme kalitelerinin değerlendirilmesinde, 
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restoratif materyallerin kapatabilme özelliklerinin karşılaştırılmasında ve dentin 

geçirgenliğinin değerlendirilmesinde kullanılmıştır (Pashley & Depew 1986). 

Kapiller tüp içinde hava kabarcığının hareketi aracılığıyla kapatma kapasitesini ölçen 

metotdur.  Kanalı doldurulmuş diş basınç altında bir tüpe, dişin diğer tarafı da boyu 

önceden belirlenmiş bir cam kapiller tüpe bağlanır. Daha sonra basınç, kanal dolgusu 

boyunca uygulanır (Wu ve ark 1994b) ve sonuçlar genellikle  µ litre/dakika olarak 

kaydedilir (Pomel & Camps 2001). 

 

            Sıvı filtrasyon metodunun, boya penetrasyon metodu ile karşılaştırıldığında  

örneklerin tekrar kullanılabilmesi ve sonuçların  sayısal olarak kaydedilebilmesi gibi 

avantajları vardır. Böylece kişisel hatalardan sakınılır. Sonuçlar kesindir, çok küçük 

hacimler bile kaydedilebilir ve kök kanalı boyunca belirlenen boş alanlar boya 

penetrasyon metotdan daha hassas olarak belirlenebilir  (Miletic ve ark 1999, Belli ve 

ark 2001, Pommel ve ark 2001, Camps & Pashley 2003). Ayrıca bu metot da 

sızıntının belirlenebilmesi için diğer metotlarda kullanılan boya, bakteri ve 

radyoaktif izotop gibi materyallere bağlı olarak standardizasyon sorunu oluşturan 

molekül boyutu veya pH ile ilgili problemler yoktur (Wu ve ark 1993b). 

 

            Pommel & Camps (2001)’a göre bu teknikte kullanılan materyal ve metotlar 

standart değildir. Basınç olarak 20-10 psi aralığı, zaman olarak da 3 saatten 1 

dakikaya kadar değişen ölçümler kullanılmaktadır. Bu elde edilen sonuçları 

değiştirir. Uzun zaman uygulandığında düşük filtrasyon değerleri, yüksek basınç 

uygulandığında yüksek değerler kaydedilebilir. Ölçme zamanı ve uygulanan basınç, 

hava kabarcığı, hava kabarcığının uzunluğu, kapillerin çapı gibi çeşitli parametreler 

testin sonuçlarını değiştirebilir (Pomel & Camps 2001). 

 

            Youngson ve ark (1999) sıvı filtrasyon metodu ve skorlama sistemi ile 

ölçülen boya penetrasyon metodu arasında istatistiksel olarak bir fark bulamamıştır. 

Fakat sıvı filtrasyon metodunun daha hassas olduğunu belirtmişlerdir. 

  

            Ciucchi ve ark (1995) sıvı akışını, horizontal olarak yerleştirilmiş cam 

kapiller tüple birleşen otomatik bir aparat kullanarak hesaplamışlardır. Kızılötesi ışın 

tüpün bir tarafı boyunca geçirilir ve tüpün karşı tarafında düzenlenmiş fotosensitif 

reseptörler pipetteki hava baloncuğunun hareketini saptar. Sistem balonun 
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dakikadaki lineer hareketini bir ölçüm oranında nanolitre olarak harekete çevirir. Bu 

bilgi verinin derlenmesi, gösterilmesi ve depolanması için bilgisayara aktarılır. 

Ünitin kalibrasyonu, şırıngayı 1 ml iten infüzyon pompası kullanılarak sıvı 

hareketinin bilinen oranını aparat boyunca dağıtması ile sağlanır. Oruçoğlu ve ark 

(2005)’da mikropipet içindeki hava kabarcığının hareketinin ilk ve son pozisyonunda 

ışık kırılmasına dayalı yeni bir komputerize sıvı filtrasyon aygıtı geliştirmişlerdir. 

Konvansiyonel metotlara göre bilgisayar kontrolü ve dijital hava basıncı düzeni gibi 

avantajları vardır. İlave olarak hava kabarcığının hareketi lazer diyodlar tarafından 

gözlemlenir. 

 

1. 7. 4. Boya Çıkarma Metodu 

 

            Boya çıkarma veya çözünme metodunda, dişler boyaya maruz bırakıldıktan 

sonra, asitlerin içinde dişler çözündürülür. Kök ve dolgu materyali arasındaki ara 

yüzeyden asit solüsyonuna salınan boyanın optik yoğunluğu spektrofotometre 

kullanılarak ölçülür. İşlem hızlıdır ve laboratuvarlarda yaygın kullanımı vardır  

(Camps & Pashley 2003). 

 

            Camps ve Pashley (2003) mikrosızıntıyı belirleyen boya çıkarma metodu ile 

sıvı filtrasyon metodu ve boya penetrasyon metodu arasında bir ilişki olmadığını 

belirtmişlerdir. Sadece sıvı filtrasyon metodu ve boya çıkarma metodunun benzer 

sonuçlar verebileceğini, bunu da her iki metodun da kök ve dolgu materyali 

arasındaki ara yüzeyin pörözitesini hesaba kattığına, ilave olarak her iki teknikte ara 

yüzey içindeki likitin geçiş yolunun sayısal ölçümlere dayandığına bağlamışlardır. 

Boya çıkarma metodunun sıvı filtrasyon metoduna göre birtakım avantajlara sahip 

olduğunu, çünkü sıvı filtrasyon metodun da su bütün düzensizliklere penetre 

oluncaya kadar zamanla filtrasyon değerinin azalmaya eğilimli olduğunu 

bildirmişlerdir.  

 

 

 

 

 

 



 24 

1. 7. 5. Glikoz Penetrasyon Modeli 

 

            Xu ve ark (2005) kök kanal dolgusu boyunca glikozun penetrasyon oranına 

dayalı endodontik sızıntı analizi için yeni bir metot geliştirmişlerdir. Bakteri için 

besin olması ve küçük moleküler ebatından dolayı taşıyıcı olarak glikoz seçilmiştir 

ve apikal odadaki glikoz konsantrasyonunun ölçülmesine dayalıdır. Sızıntının miktarı 

spektrofotometri ile ölçülür. Bu model işlemin kolay olması, testin hassasiyetinin 

yüksek olması ve materyallerin elde edilebilirliğinin kolay olması gibi avantajlara 

sahiptir (Shemesh ve ark 2006). Shemesh ve ark (2008) yaptıkları çalışmanın 

sonucunda kalsiyum hidroksit içeren ürünlerin glikoz ile direkt olarak reaksiyona 

girdiğini, bu kimyasal reaksiyonun glikoz konsantrasyonuna dayanarak ölçülen 

sızıntı modelini etkileyebileceğini belirtmişlerdir. Bu yüzden kalsiyum hidroksit 

içeren materyallerin, glikoz sızıntı modeli ile kapatabilme yeteneklerinin 

değerlendirilmesinde kullanılmaması gerektiğini vurgulamışlardır. 

  

1. 7. 6. Bakteri ve Toksin İnfiltrasyon Metodu 

 

            Bakteriyel sızıntı, alt oda ve üst odadan oluşan iki odalı sistem düzeneği, ilk 

olarak Torabinejad ve ark (1990) tarafından tanımlanmıştır. Bir çok araştırmacıya 

göre özellikle koronal sızıntıyı değerlendirmek için bakteri kullanımı, boya 

metodundan kliniğe daha yakın sonuçlar verir (Siqueira ve ark 1999, Timpawat ve 

ark 2001). Boya metodu basit, bakteriyel sızıntı metodu daha komplekstir. Bakteriyel 

sızıntı düzeneği belirli zaman periyotlarında örneklerin değerlendirilmesini sağlar ve 

örnekler korunabilir. Yine de bu statik modelin kliniğe yakın sonuçlar vermesi için 

uzun periyotlarda takip edilmesine gerek vardır (Siqueira ve ark 1999). Bakteriyel 

çalışmalar nicelden daha çok nitel sonuçlar verir. Eğer doldurulmuş kök kanalından 

bir bakteri geçişi olursa besi yerinde bulanıklaşma meydana gelir (Britto ve ark 

2003). Alt odadaki besi yerinde görülen renklenme mikroorganizmalar tarafından 

kontaminasyonun ilk işaretidir (Carratu 2002, Britto ve ark 2003). 

 

            Birçok araştırmacı bakteriyel sızıntı çalışmalarında değişik bakterileri 

kullanmışlardır. Barthel ve ark (1999) S. epidermis, Timpawat ve ark (2001) E. 

faecalis, Carratu ve ark (2002) P. mirabilis ve S. epidermis, Miletic ve ark (2002) C. 

albicans, S. mutans, S. mitis, P. melaninogenica, L. acidophilus gibi bakterileri 
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kullanmışlardır. E. faecalis normal ağız florasında bulunması, diğer aerobik ve 

anaerobik bakteriler ile enfeksiyondan sorumlu olması ve kök kanalı içinde en sık 

bulanan mikroorganizmalardan birisi olmasından dolayı en yaygın kullanılan 

bakteridir (Timpawat ve ark 2001).  Fungus candida albicans ise doldurulmuş 

kanallara penetre olabilen aynı kapasitede bakterilerden biridir (Miletic ve ark 2002).   

   

            Barthel ve ark (1999)’na göre bakteri ya da bakteri ürünlerinin penetrasyonu 

enflamasyon sürecini reaktive edebilir ya da başlatabilir. Tükrük sızıntısı da 

bakterinin büyümesini canlandırabilir. Bakteri ve endotoksinleri arasındaki farklı 

davranışlar onların kimyasal aktiviteleri ile ilgili olabilir (Ørstavik & Pitt Ford 1998).  

 

1. 8. Enterococcus  faecalis    

            Enterekoklar, küresel ya da ovoid olan, sıvı ortamda tek olarak, çiftler halinde ya 

da kısa zincirler halinde bulunabilen gram pozitif koklardır. Son yıllarda Enterecoccus 

faecalis endodontik tedavi sonrası, inatçı enfeksiyonların gözlendiği dişler için sıklıkla 

ifade edilmektedir. Apikal periodontitisli, kök kanal dolgulu dişlerde E. faecalis’in 

artışı, onu tedavi sonrası hastalıkların bir etyolojik faktörü olarak ilginin merkezine 

yerleştirmiştir (Portenier ve ark 2003). 

            Apikal periodontitis, kök kanal sisteminin enfeksiyonunun sebep olduğu 

apikal bölgenin enflamasyonudur. Çoğu vakada kök kanalının kemomekanik 

preparasyonu ve kalsiyum hidroksit ile lokal medikasyonu sonrasında güta-perka ve 

pat ile kök kanalının doldurulması, enfeksiyonun eliminasyonu ve lezyonun 

iyileşmesi ile sonuçlanmaktadır. Bazen apikal periodontitis, kök kanal tedavisine 

olumlu cevap vermez ve kök kanal enfeksiyonunun sebep olduğu periapikal 

enflamasyon tedaviye rağmen, aylar hatta yıllarca kalabilir (Orstavik ve ark 1991). 

Birçok faktör inatçı vakaların tedavisinin başarısızlığına katkıda bulunabilir. Bu 

faktörler kök kanal sisteminin kemomekanik preparasyonundaki güçlüklerle 

ilişkilidir (Waltimo ve ark 2003). Araştırmalar göstermiştir ki; kemomekanik 

preparasyon esnasında kök kanalının bazı kısımlarında dokunulmamış alanlar sık sık 

kalır (Lin ve ark 1991). Radyografik olarak kök kanal dolgusu yeterli görünmesine 

rağmen dokunulmamış bölgeler bakteri ve nekrotik doku içerebilir (Nair ve ark 1990, 

Lin ve ark 1991). Radyografta iyi tedavi edilmiş görünse bile bu kök kanal 
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sisteminin tamemen temizlendiğini göstermez (Kertsen ve ark 1987). Bakteriler 

istmus, ramifikasyon, deltalarda, dentin tübüllerinde ve endodontik dezenfeksiyon 

işlemlerinden etkilenmemiş lokalize bazı bölgelerde bulunabilir (Lin ve ark 1991, 

Siqueira & Uzeda 1996). Ramifikasyonlarda ve deltalarda lokalize olmuş, kök kanal 

tedavisinden sonra dokunulmamış kalan bakterilere bu bölgelerde destek sağlayan 

besinler bulunabilir. Bu bölgedeki bakteriler, kök kanal dolgusu tarafından sıkıştırılıp 

genellikle ya ölürler ya da önemli bir sayıya ulaşırlarsa perirapikal enflamasyonlara 

neden olurlar (Siqueira 2001). E. faecalis’in kuluçka dönemi 3 haftadır ve 300-

400µm olan E. faecalis dentin tübüllerine kolayca yerleşip ürerler. Uzun süre devam 

eden enfeksiyonlarda, enfeksiyon tübüllerde başlar ve zamanla bakteriler tübüllerin 

derinliklerine giderler (Haapasalo ve ark 1987).  

 

 E. faecalis insanda normal ağız florasının bir parçasıdır ve insanlarda oluşan 

fırsatçı enfeksiyonlardaki önemli bir patojendir. Bu mikroorganizmalar ekolojik 

koşulları tolere edebilir ve zorlu koşullarda canlı kalabilme yeteneğine sahiptirler 

(Portenier ve ark 2003). E. faecalis primer apikal periodontitiste nadiren bulunur, 

fakat tedavi sonrası apikal periodontitisi bulunan kök kanal dolgulu dişlerdeki baskın 

mikroorganizmadır. Bu mikroorganizma sık sık saf kültürde kök kanalından izole 

edilir, fakat başka bakterilerle ya da mayalarla da birlikte bulunabilir. Komplike 

enfeksiyonlarda E. faecalis baskın olarak ortamdan izole edilir (Timpawat ve ark 

2001). Endodontik enfeksiyonlarda, E. faecalis’in patojenliği hakkında şüphe 

bulunmazken, bu mikroorganizmanın nadiren akut enfeksiyonlardan ya da flare-

up’tan da sorumlu olduğu bildirilmiştir (Portenier ve ark 2003). Yapılan bir 

çalışmada 9 vaka’nın 3’ünde 5 yıl sonra iyileşmedeki başarısızlığının sebebi E. 

faecalis olarak bulunmuştur (Sundqvist ve ark 1998).     

             

            Mikroorganizmalar tarafından konak dokuya adezyon ve kolonizasyon çoğu 

enfeksiyöz hastalıkların meydana gelmesinde ilk basamaktır ve sonrasında patolojik 

değişiklikler görülmeye başlar. Endodontik enfeksiyonlarda E. faecalis’in dentin 

tübüllerine kolonizasyonu, dentinin organik komponentine ve bakteriye ait kollajenin 

adezyonu boyunca meydana geldiği gösterilmiştir (Love 2001). Kollajen E. 

faecalis’in dentine yapışmasında rol alan özel bir maddedir. E. faecalis, Ace adı 

verilen enfeksiyon esnasında ve büyüme sırasında (46 0C) bakteri tarafından üretilen  

kollajen bağlayıcı proteinaköze sahiptir. Ace E. faecalis’in dentine yapışmasında 
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önemli bir faktördür (Rich ve ark 1999). Kollajen bağlayıcı bir protein olan serine 

proteazın’da (Spr) E. faecalis’in dentine yapışmasında rolü olduğu belirtilmiştir 

(Hubble ve ark 2003). 

 

            E. faecalis’in kalsiyum hidroksit içeren medikamentlere dirençli olduğu 

bildirilmiştir (Siqueira & Uzeda 1996). Bu yüzden kök kanalında E. faecalis 

bulunduğu zaman geleneksel yöntemlerle yok etmek son derece zordur (Molander ve 

ark 1998). Birçok çalışmada NaOCl kullanımı ile E. faecalis’in kanaldan tam olarak 

uzaklaştırılamayacağı ifade edilmiştir (Gomes ve ark 2001, Peciuliene ve ark 2001). 

Sedgley ve ark (2005) E. faecelis hücrelerinin kök kanalında ek bir besin olmaksızın 

12 ay boyunca canlılığını sürdürebildiğini belirtmiştir. Figdor ve ark (2003) ise bu 

mikroorganizmanın suda 4 aydan uzun bir süre canlılığını devam ettirebildiğini ifade 

etmişlerdir. Klorheksidinin ve dezenfektanların kombine kullanımı ümit verici 

olmasına rağmen, E. faecalis’in kök kanallarından tam olarak eliminasyonu hala bir 

problem olarak kalmaktadır (Portenier ve ark 2003). 

 

1. 9. Kök Kanal Dolgusunun Kalitesi 

 

 Kök kanal dolgusunun başarısında diğer önemli faktörlerden biri de kanal 

dolgusunun kalitesidir. Yapılan pek çok çalışmada kanal dolgu patlarının kanal 

içerisinde devamlılığında problemler olduğu belirtilmiştir. Bu devamlılıkta 

bozulmaların sebebi farklı araştırıcılar tarafından farklı şekillerde açıklanmıştır. 

Rezin esaslı patların polimerizasyon büzülmesi (Alster ve ark 1997, Bouillaguet ve 

ark 2003), kök kanalına bağlantıyı etkileyen faktörler: irrigasyon solüsyonları 

(Erdemir ve ark. 2004a), medikamentler (Erdemir ve ark 2004b), patların 

çözünürlüğü (Donnelly ve ark 2007) gibi… 

 

1. 9. 1. Kök Kanal Dolgusunun Kalitesinin Değerlendirilmesinde Kullanılan 

Yöntemler 

 

 Son yıllarda dolgu tekniğinin kalitesi ile ilgili çalışmalar yaygınlaşmaktadır. 

Bu çalışmalarda yatay kesitlerde güta-perka, kök kanal patı ve diş dokusu arasında 

veya patlar içerisindeki boşluklar ölçülmekte ve buna göre dolgulu bölgelerin 
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boşluklu bölgelere göre yüzdeleri hesaplanmaktadır (Gülşahi ve ark 2007, De-Deus ve 

ark 2008). 

 

 Kök kanal dolgusunun kalitesini değerlendirirken sıklıkla kullanılan 

yöntemler aşağıdaki gibidir: 

 

1- Mikroskop ve görüntü analiz programlarıyla her bir kesitten digital 

fotoğraf alarak bilgisayar ortamına aktarıp ölçümler yapılır. Kor materyal, boşluk, 

debris ve pat yüzdeleri farklı bilgisayar yazılımlarında fotoğraflar kullanılarak 

hesaplanır (Wu ve ark 2000, Gordon ve ark 2005, De- Deus ve ark 2007, James ve 

ark 2007, Gülşahi ve ark 2007, Monticelli ve ark 2007b, De-Deus ve ark 2008). 

 

2- Tomografi ile incelenecek örnek tomografi cihazına yerleştirilir ve 

cihazın teknik özelliğine bağlı olarak farklı çözünürlüklerde kesit görüntüleri elde 

edilir (Özçopur  2008). 

 

3- Mikro CT örnekleri incelemek amacıyla laboratuvar ortamında kullanılan 

tomografiye göre daha yüksek çözünürlük ve düşük kesit aralığı sağlayan etkin bir 

yöntemdir (Jung ve ark 2005).  

 

 Mikroskoptan elde edilen fotoğraflar üzerinde sayısal ölçüm yapabilmek için 

kalibrasyon yapılır ve elde edilen fotoğraflar üzerinde iki boyutlu ölçümler 

yapılabilir. Stero mikroskoplar incelediğimiz nesneleri iki gözümüzle beraber üç 

boyutlu görmemizi sağlasalar da mikroskoba bağlı kamera tek sensor içerir ve tek 

açıdan görüntü alabilmemize olanak sağlar (Schwaller ve ark 2008). 

 

 Gerçek yüksek performanslı stero mikroskop görüntüsü elde etmek için iki 

sensörlü dijital kamera gerekir. Stero fotoğraflar iki boyutlu görüntülerden farklıdır 

ve üzerinde sınırsız bilimsel ve teknolojik uygulama yapabilme imkanı sağlar. 

(Schwaller ve ark 2008). 

 

  Mikroskobun optik akslarının biraz farklı olması, iki farklı perspektifte elde 

edilen iki farklı imajın birleştirilmesi nesnenin derinlik algısı ve üç boyutlu 

görüntüsünü sağlar (Schwaller ve ark 2008). İki sensörlü kameradan elde edilen 
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görüntü mikroskopta gözümüzle gördüğümüzün aynısıdır. Stero görüntü çiftlerinden 

birindeki pikselin diğerinde hangi piksele karşılık geldiğini belirlenir ve görüntüler 

arası açı farkı, büyütme, görüntü dengeleme, odak uzaklığı, piksel büyüklüğü 

hesaplanarak nesnenin yüzey topoğrafyasını Digital Elektronik Model (DEM) olarak 

oluşturur. Böylelikle yüksek çözünürlüklü görüntü çiftlerinden detaylı üç boyutlu 

görüntü ve doküman elde edilir. Bu üç boyutlu görüntüler nesnenin profil, alan ve 

hacim analizlerinde kullanılabilir (Schwaller ve ark 2008). 

 

 Son yıllarda sık kullanılmaya başlanan rezin esaslı patların ve kor materyali 

Resilon’un, yine son yıllarda tercih edilen açılı tek kon tekniği ile kombine 

kullanımının klinik başarısını önceden değerlendirebilmek için gerek bakteriyel 

sızıntıya direnci ve gerekse kök kanal dolgusunun kalitesinin incelenmesi önemlidir. 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

            Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Araştırma 

Laboratuvarı ve Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Mikrobiyoloji 

Laboratuvarında yapılmıştır. Farklı rezin esaslı kök kanal patları ve kor 

materyallerinin bakteriyel sızıntıya dirençleri ve kök kanal dolgusunda oluşan 

boşlukların fotoğrafların sayısallaştırılması yöntemi ile incelenmesi amaçlanmıştır. 

 

2. 1. Örneklerin Hazırlanması 

  

Bu çalışmada 129 adet ortodontik veya periodontal nedenlerle çekilmiş, kök 

gelişimini tamamlamış, benzer boyda ve kalınlıkta, yuvarlak, tek kanala sahip dişler 

kullanıldı ve çekilmiş dişlerin kullanımının etik açıdan sakıncalı olmadığı Selçuk 

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Etik Kurulu tarafından onaylandı (2006/24-1). 

Dişler üzerindeki yumuşak doku artıkları ve eklentiler bir kretuarla temizlendi ve 

polisaj yapıldı. Dişlerin kron kısımları mine sement sınırından devamlı su soğutması 

altında ve köklerin boyları 15±0,5 olacak şekilde elmas frez ile ayrıldı. Tüm 

örneklerin apikal foramenlerinin açık olduğunu saptamak için 15 numaralı K-file 

kanal eğesinden (Mani Inc., Tochigi-Ken, Japonya) faydalanıldı. Son olarak tüm 

örneklerin apikal genişliklerini eşitlemek için kök kanalından 20 numara K-File eğe 

ile 0.5 mm taşkın çalışıldı. Örneklerin kanal dolguları için çalışma boyu apikal 

foramenden 1 mm kısa olacak şekilde belirlendi.  

 

2. 1. 1. Kök Kanallarının Şekillendirilmesi 

 

            Kök kanallarının genişletilmesi 0.06 açılı K3 (Sybron Endo, Orange County, 

CA, Amerika) nikel titanyum döner aletler ile üretici firmanın talimatları 

doğrultusunda crown-down tekniği ile gerçekleştirildi. Tüm kanalların apikal 

genişlikleri 0.06/#45, olacak şekilde hazırlandı ve her eğe değişiminde kök kanalları 

2 ml %1’lik NaOCl solüsyonu ile yıkandı.            
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2. 1. 2. Kök Kanallarının Final İrrigasyonu 

 

 Kanallar genişletildikten sonra irrigasyon amacıyla örneklere ultrasonik 

banyoda 3’er dakika sırasıyla %5,25 NaOCl, %17’lik EDTA solüsyonu ve distile su 

uygulandı. Kök kanalları kağıt konlarla (Dentsply-Maillefer Instruments SA, 

Ballaigues, İsviçre) kurulandıktan sonra her grupta 15, kontrol gruplarında 12 olacak 

şekilde tüm örnekler rasgele 9 gruba ayrıldı (7 deney grubu ve iki kontrol grubu; 

Çizelge 2. 1).  

 

 Tüm örnekler 121ºC’de 20 dakika otoklavda steril edildi ve kanallar 

doldurulmadan önce steril kağıt kon ile kurulandı. 

 

Çizelge 2. 1. Kanal dolgusunda kullanılan farklı materyallere göre oluşturulan deney 
ve kontrol grupları. 
 

Gruplar 
Örnek 

Sayısı 
Obturasyon Materyali 

Ana 

Apikal Eğe 

Obturayon 

Yöntemi 

Grup 1 15 Acroseal/K3 Güta-perka 0.06/#45 Tek kon 

Grup 2 15 Diaket/K3 Güta-perka 0.06/#45 Tek kon 

Grup 3 15 AH Plus Jet/K3 Güta-perka 0.06/#45 Tek kon 

Grup 4 15 MetaSeal/K3 Güta-perka 0.06/#45 Tek kon 

Grup 5 15 MetaSeal/Resilon 0.06/#45 Tek kon 

Grup 6 15 RealSeal/Resilon 0.06/#45 Tek kon 

Grup 7 15 RealSeal/K3 Güta-perka 0.06/#45 Tek kon 

Grup 8 12 Negatif kontrol 0.06/#45 Tek kon 

Grup 9 12 Pozitif kontrol 0.06/#45 Tek kon 
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2. 1. 3. Kök Kanallarının Doldurulması 

  

 Grup 1: Acroseal (Çizelge 2. 2) steril ortamda üretici firmanın tavsiyeleri 

doğrultusunda karıştırılıp, önce lentülo ile kanala gönderildi ve K3 0.06 açılı #45’lik 

güta-perka kon (Sybron Endo, Lone Hill Ave. Glendora, CA, Amerika Lot:042006)   

pata bulanarak tek kon tekniği ile dolduruldu. 

 

Çizelge 2. 2. Materyalin üretici firması ve içeriği 

Materyal Acroseal 

Üretici Firma Septodont, Saint Maur des Fosses, Fransa 

Komponent 

Komponent A: Kalsiyum hidroksit  enoxolone, DGEBA, 

Radyoopak excipient 

Komponent B:  Methenamine, Radyoopak excipient 

Lot no Katalizör: M4 098, Base: M3 190 

             

 

 

 Grup 2: Diaket (Çizelge 2. 3) steril ortamda üretici firmanın tavsiyeleri 

doğrultusunda tozu ve likiti karıştırılıp, önce lentülo ile kanala gönderildi ve K3 0.06 

açılı #45’ lik güta-perka kon pata bulanarak tek kon tekniği ile dolduruldu. 

 

Çizelge 2. 3. Materyalin üretici firması ve içeriği 

Materyal Diaket 

Üretici firma 3M ESPE Dental, Seefeld, Almanya 

Komponent 
Toz: Çinko oksit, Propionyl 

Likit: Acetophenone 

Lot no 064 

           

   

   Grup 3: AH Plus Jet (Çizelge 2. 4) steril ortamda üretici firmanın tavsiyeleri 

doğrultusunda karıştırılıp önce lentülo ile kanala gönderildi, sonra K3 0.06 açılı #45 

lik güta-perka kon pata bulanarak tek kon tekniği ile dolduruldu. 
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Çizelge 2. 4. Materyalin üretici firması ve içeriği 

Materyal AH Plus Jet 

Üretici firma Dentsply Caulk, Milford, DE, USA 

Komponent 

Komponent A: Epoksi rezin, Kalsiyum tungstate, Zirkonyum 

oksit, Aerosil, İron oksit 

Komponent B:  Adamantane amin, N,N-dibenzil-5-oxanonane 

TCD-diamin, Kalsiyum tungstate, Aerosil,  Zirkonyum oksit 

Lot no 0708000701 

            

 

 

  Grup 4: MetaSeal (Çizelge 2. 5) steril ortamda üretici firmanın tavsiyeleri 

doğrultusunda 3 damla likit, bir ölçek toz karıştırılarak önce lentülo ile kanala 

gönderildi. Daha sonra 0.06 açılı #45’lik K3 güta-perka kon pata bulanarak tek kon 

tekniği ile dolduruldu. 

    

Çizelge 2. 5. Materyalin üretici firması ve içeriği 

Materyal                          MetaSeal 

Üretici firma Sun Medical, Tokyo, Japan; Parkell Inc, Farmington, NY 

Komponent 

Toz: Zirkonyum oksit doldurucular,  Amorphous silika 

Polimerizasyon başlatıcılar 

Likit: %60 4-META, %40 HEMA Dimetakrilat 

Lot no Toz:060309  Likit:051004 

4-META=4-metakrilooksietil trimellitate anhydride; HEMA:2-hidroksietil metakrilat 

 

Grup 5: MetaSeal (Çizelge 2. 5) steril ortamda üretici firmanın tavsiyeleri 

doğrultusunda 3 damla likit, bir ölçek toz karıştırılarak lentülo ile kanala gönderildi. 

Daha sonra 0.06 açılı #45’lik Resilon pata bulanarak tek kon tekniği ile dolduruldu.  
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 Grup 6: RealSeal (Çizelge 2. 6)  patın primeri steril kağıt kon kullanılarak 

üretici firmanın tavsiyesi doğrultusunda kanala 20 saniye uygulandı, fazla primer 

yine steril kağıt kon ile alındı, önce lentülo ile pat kanala gönderildi daha sonra 0.06 

açılı #45’lik Resilon pata bulanarak tek kon tekniği ile dolduruldu. 

 

Çizelge 2. 6. Materyalin üretici firması ve içeriği 

Materyal RealSeal 

Üretici firma SybronEndo, Orange, CA, USA 

Komponent 
BisGMA, UDMA 

Hidrofilik metakrilatlar 

Lot no 157794 

 

            Grup 7: Grup 6’daki işlemler tekrarlandıktan sonra 0.06 açılı #45’lik K3 

güta-perka kon pata bulanarak tek kon tekniği ile dolduruldu. 

 

 Bakteriyel sızıntı düzeneği için oluşturulan kontrol grupları: 

 

      Pozitif kontrol grubu: 

   Kök kanalı şekillendirilmesi tamamlanmış, fakat pat kullanılmadan sadece 

0.06/ #45’lik güta-perka ile doldurulmuş 12 örnekten oluşturuldu. 

 

   Negatif kontrol grubu: 

   Kök kanalı şekillendirilmesi tamamlanmış, fakat pat kullanılmadan sadece 

0.06/#45’lik güta-perka ile doldurulmuş 12 örnekten oluşturuldu. Negatif kontrol 

grubundaki örnekler, bakteriyel sızıntı test düzeneğine tüm yüzeyi yapıştırıcı mum 

ile kaplanarak alındı. 

 

            Tüm gruplardaki örnekler, aseptik koşullarda doldurulduktan sonra steril 

nemli gazlı bezler ile sarılarak, steril bir kapta 37ºC’de %100 nemli ortamda 14 gün 

inkübatörde patların sertleşmesi için bekletildi.  
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2. 2. Bakteriyel Sızıntı Test Düzeneğinin Hazırlanması 

 

   Çalışmanın bu kısmında Torabinejad ve ark (1990)  tarafından tanımlanan, alt 

ve üst odadan meydana gelen iki odalı bakteriyel sızıntı test düzeneği modifiye 

edilerek kullanıldı (Şekil 2. 1). Üst oda 15 ml’lik Corning tüpünden (Corning Inc., 

Corning , NY, Amerika) alt oda 20 ml steril edilmiş şeffaf cam şişelerden (Assistent 

Almanya) oluşturuldu. Deneyde kullanılmak üzere hassas terazide tartılan 30 gr 

Triptic Soy Broth (TSB) (Biomerieux, Marcy I’Etoile, Fransa) üretici firmanın 

talimatına göre 1000 ml distile su içine eklendi ve bu karışım 121oC’de 20 dakika 

otoklavda steril edildi. Sterilizasyon sonrası bu besiyerinin içerisine 40 ml distile 

steril su içinde çözünmüş halde bulunan 2000 mg streptomisin (Sigma-Aldrich 

Chemie GmbH, Steinheim, Almanya), besiyerindeki konsantrasyonu 2 mg/ml olacak 

şekilde eklendi. Besiyerine streptomisin eklenmesi ile streptomisine duyarlı suşların 

yaşaması önlenerek, çevresel kontaminasyon riskinin önüne geçilmiş oldu. 

 

 
Şekil 2. 1. Alt oda ve üst odadan oluşan iki odalı bakteriyel sızıntı test düzeneği. 
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2. 2. 1. Örneklerin Bakteriyel Sızıntı Test Düzeneğine Alınması 

 

   Yukarıya doğru genişleyen 15 ml’lik Corning tüplerin uçları örneklerin 

koronal kısmını içine alacak şekilde kesildi. Alt oda olan steril cam şişelere 10 ml 

streptomisinli TSB sıvı besiyeri koyuldu. Kökler koronal bölgesi üst odada, apikal 

bölgesi alt odada olacak şekilde sisteme yerleştirildi. Kökün sadece apikal 1-2 

mm’lik kısmı alt odadaki sıvı besiyerine temas ettirildi. Kökün tüp ile temas eden 

kısmı ve tüpün cam şişe ile temas eden kısmı ısıtılan yapıştırıcı mum (Sticky Wax, 

Kerr Corporation, Orange, CA, Amerika) ile sızıntı olmayacak şekilde kaplandı 

(Resim 2. 1). 

 

 

 
Resim 2. 1. 

 

 Daha öncede bahsedildiği gibi, sadece negatif kontrol grubundaki köklerin 

tüm yüzeyi (koronal ve apikal dahil) yapıştırıcı mum ile kaplandı ve sızıntı test 

düzeneğine yerleştirildi. Pozitif kontrol grubuna diğer gruplarla aynı işlemler 

uygulandı. Bu işlemler aseptik koşullar altında gerçekleştirildi. Sonrasında üst odaya 

sıvı besiyerinden 2 ml koyuldu. Alt oda olan cam şişedeki sıvı besiyeri seviyesine 

asetat kalemle işaret koyuldu. Alt odadaki besiyerinin seviyesi 24 saat sonra 

incelenerek, üst odadan alt odaya bir sızıntı olup olmadığı ve alt odadaki besiyerinde 
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çevresel kontaminasyon ile mikrobiyal üremenin varlığına işaret eden bulanıklığın 

olup olmadığı kontrol edildi. 

 

2. 2. 2. Enterococcus faecalis’in  Uygulanışı 

 

   Sızıntının ve kontaminasyonun olmadığı bakteriyel sızıntı düzeneğine 10 ml 

besiyerinde 24 saat bekletilerek hazırlanan streptomisine dirençli Enterecoccus 

faecalis A197A suşundan (Finlandiya izolatı) alınan örnek 600 nm dalga boyundaki 

spektrofotometrede (Biotec Instruments, Inc, Winovski, Vt) absorbans değeri 580–

610 arasında olacak şekilde ayarlandı. Sonrasında her bir sızıntı düzeneğinin üst 

odasına 25 µl hazırlanan enfekte besi yeri eklendi. Bakterilerin canlılıklarını 

sürdürebilmeleri için sızıntı düzeneklerinin üst odalarındaki enfekte besiyerleri 3 

günde bir taze hazırlanmış besiyeri ile değiştirildi. Corning tüpünün kapağı 

kontaminasyon ve buharlaşmayı engellemek için sıkıca kapatıldı. Örnekler 

37°C’deki inkübatöre koyuldu (Resim 2. 2). 

 

 
Resim 2. 2. İnkübatöre koyulmak üzere hazırlanan örnekler. 

 

 

 Kök kanal dolgusu boyunca sızıntının göstergesi olan alt odada bulanıklığın 

(Resim 2. 3) oluşup oluşmadığı 60 gün boyunca günlük kontrol edilip önceden 

hazırlanmış bir forma veriler kaydedildi. 
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Resim 2. 3. Sağ tarafta bakteri ile kontaminasyonun işareti olan bulanıklık      
görülmektedir. 

 

 Sızıntı olmayan örnekler için veri olarak 60 gün kabul edildi. Bu verilere 

Kaplan-Meier testi ile alfa=0.05 anlam düzeyinde istatistiksel analiz yapıldı. Daha 

sonra örnekler bakteriyel sızıntı test düzeneğinden çıkarıldı ve %3’lük gluteraldehitte 

bekletilerek bakterilerin fiksasyonu sağlandı. Böylece kesit alım işlemleri sırasında 

çevresel kontaminasyon riski elimine edildi.   

 

 Resim 2. 4 ve 2. 5 de pozitif kontrol grubundan rasgele seçilmiş bir örnekte 

kök kanalında ve dentin tübüllerinde mikroorganizmalar görülmektedir. 
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Resim 2. 4. Pozitif kontrol grubuna ait bir örnekten alınan SEM resminde E. 
faecalis’in görüntüsü (X5000). 
 

 

 
Resim 2. 5. Pozitif kontrol grubuna ait bir örnekten alınan SEM resminde E. 
faecalis’in dentin tübülleri içerisindeki görüntüsü (X5000). 
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2. 3. Kök Kanal Dolgusunda Oluşan Boşlukların Değerlendirilmesi 

 

2. 3. 1. Kesitlerin Hazırlanması 

 

   Her bir gruptan rasgele seçilen 6 örnek, İsomet (Isomet, Buehler, Ltd., Lake 

Bluff, IL, Amerika) kesit cihazına koronal tarafından yerleştirildi (Resim 2. 6). 

Apikalin 1±0.3 mm üzerinden ard arda su soğutmalı sistem altında elmas separe 

(Diomand Wafering Blade, Buehler, IL, Amerika) ile her birinin kalınlığı yaklaşık 

0.30 ± 0.02 mm olacak şekilde 15 kesit alındı.  

 

 

 
               Resim 2. 6. Örneklerden kesit elde etmek için kullanılan Isomet cihazı. 

    

Elde edilen kesitler Leica MZ16A mikroskop (Leica StereoExplorer, Leica 

Microsystems Ltd, Heerbrugg, İsviçre), IC3D çift sensörlü kamera (Leica 

StereoExplorer, Leica Microsystems Ltd, Heerbrugg, İsviçre) ve StereoExplorer 

2.1 yazılımından (Leica StereoExplorer, Leica Microsystems Ltd, Heerbrugg, 

İsviçre) oluşan ölçüm sistemi kullanılarak X50 büyütmede incelendi (Resim 2. 

7).  
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    Resim 2. 7. Elde edilen kesitlerin incelendiği Leica MZ16A mikroskop. 
 
 
 

Her bir ölçümden önce mikrometre (Clemex, CL-04-114-0607, Longueuil, 

Kanada) yardımı ile ölçüm sisteminin kalibrasyonu yapıldı ve her bir kesitin 

incelenmesi için aynı anda iki farklı açıdan çekilen iki fotoğraf elde edildi. Her 

bir gruptan bir örneğin aynı açıdan çekilen koronalden apikale kesit fotoğrafları 

Resim 2. 8- 2. 14 arasında gösterilmiştir.    
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Resim 2. 8. Acroseal/K3 Güta-perka grubuna ait bir örneğin koronalden apikale  
kesit görüntüleri (X50). 
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Resim 2. 9. Diaket/K3 Güta-perka grubuna ait bir örneğin koronalden apikale kesit 
görüntüleri (X50). 
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Resim 2. 10. AH Plus Jet/ K3 Güta-perka grubuna ait bir örneğin koronalden apikale  
kesit görüntüleri (X50). 
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Resim 2. 11. MetaSeal/K3 Güta-perka grubuna ait bir örneğin koronalden apikale  
kesit görüntüleri (X50). 
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Resim 2. 12. MetaSeal/Resilon grubuna ait bir örneğin koronalden apikale kesit 
görüntüleri (X50). 
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Resim 2. 13. RealSeal/Resilon grubuna ait bir örneğin koronalden apikale kesit 
görüntüleri (X50). 
 



 48 

   

   

   

   

   
 
Resim 2. 14. RealSeal/K3 Güta-perka grubuna ait bir örneğin koronalden apikale  
kesit görüntüleri (X50). 
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2. 3. 2. Boşlukların Hesaplanması 

 

 Boşlukların değerlendirilmesinde üç farklı sınıflama yapılması planlandı.  

1- Güta-perka/Resilon ve pat arasında oluşan boşluklar, 

2- Kök dentini ve pat arasında oluşan boşluklar, 

3- Patın kendi içinde oluşan boşluklar. 

 

 Bu amaçla öncelikle her bir kesitten iki dijital fotoğraf elde edildi. Görüntü 

elde etmede soğuk ışık kaynağı (Leica StereoExplorer, Leica Microsystems Ltd, 

Heerbrugg, İsviçre),  her biri 3.3 megapixel olan iki sensörden oluşan Leica IC3D 

kamera (Leica StereoExplorer, Leica Microsystems Ltd, Heerbrugg, İsviçre) ve 0,6 

Leica APO makro lens (Leica StereoExplorer, Leica Microsystems Ltd, Heerbrugg, 

İsviçre) kullanıldı. Leica ölçüm sistemi, farklı açılardan aynı anda elde edilen iki 

fotoğrafla 3 boyutlu rekonstrüksiyon yapar. Leica StereoExplorer yazılımı, bir 

fotoğraftaki pixelin diğer fotoğrafta hangi pixele karşılık geldiğini belirler ve yüzey 

topoğrafyasını fotoğrafların açılarının farkına ve büyütme çarpanına göre 

hesaplayarak DEM (Digital Evaluation Model) elde edilmesini sağlar (Leica 

StereoExplorer, Leica Microsystems Ltd, Heerbrugg, İsviçre). Böylece elde edilen 

matematiksel model üzerinde yüzey ve hacim incelemeleri 3 boyutlu mikron 

seviyesinde sayısal olarak yapılabilir. Bu çalışmada tüm kesitlerin DEM’leri elde 

edildikten sonra, kesitlerde görülen boşlukların alanları DEM üzerinde ölçüldü 

(Resim 2. 15- 2. 21). 
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Resim 2. 15. Dentin-pat arasındaki boşluğun sayısal olarak incelenmesi için elde 
edilen stero görüntüler. 
 
 
 

 
 
Resim 2. 16. Programda elde edilen DEM modeli. 
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Resim 2. 17. Hassas bir ölçüm için DEM model yakınlaştırılması ve ölçümü. 
 
 
 
 

 
 
Resim 2. 18. Güta-perka/Resilon-pat arasındaki boşluğun sayısal olarak incelenmesi 
için elde edilen stero görüntüler. 
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Resim 2. 19. Hassas bir ölçüm için DEM model yakınlaştırılması ve ölçümü. 
 
 
 

 
 
Resim 2. 20. Patın kendi içinde oluşan boşluğun sayısal olarak incelenmesi için elde 
edilen stero görüntüler. 
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Resim 2. 21. Hassas bir ölçüm için DEM model yakınlaştırılması ve ölçümü. 
 

 
  Her bir örnekte kesitlerde bulunan boşluklardan elde edilen veriler dentin-pat, 

güta-perka/Resilon-pat, patın kendi içindeki boşluklar olarak gruplara ayrıldı. Bir 

kesitte birden fazla aynı grupta değer varsa bunlar toplandı. 

 

2. 4. Elektron Tarama Mikroskop (SEM) Analizi 

 

 SEM analizi için her grubu temsil eden birer örnek seçildi. Örneklerin kök 

kanal dolgusuna zarar verilmeden su soğutması altında, elmas separe ile yatay 

eksene paralel olarak kesit alındı. Örnekler %10’luk fosforik asitte 5 saniye, 

%5.25’lik NaOCl’de 5 dakika bekletildi, vakum altında kurutuldu, havasız ortamda 

altınla kaplandı. Dolgu materyallerinin birbirleriyle, dentinle ve dentin tübülleriyle 

arasındaki ilişki Erciyes Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinde 

Taramalı Elektron Mikroskobu (LEO-440 Oxford Microscopy, Cambridge, İngiltere) 

kullanılarak incelendi.  
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2. 5. İstatistiksel Değerlendirme 

 

Verilerin değerlendirilmesinde elde edilen verilere SPSS versiyon 16.0 

kullanılarak alfa=0,05 anlam seviyesinde (Tüm istatistiksel değerlendirmelerde 

anlamlılık düzeyi P<0.05 kabul edildi) istatistiksel analizler yapıldı. 

 

  Bakteriyel sızıntı test düzeneğinden elde edilen verilere Kaplan-Meier 

istatistiği uygulanıp farklı rezin esaslı kök kanal patlarının bakteriyel penetrasyona  

dirençleri arasında fark olup olmadığı tespit edildi. 

 

  Boşlukları değerlendirdiğimiz her bir ölçüm grubumuzun içinde farklı 

patlardan oluşan deney gruplarında, farklı kesitlerde ve farklı bölgelerde (güta-

perka/Resilon-pat, dentin-pat, patın kendi içinde) oluşan boşlukların sayısal değerleri 

vardır. Boşlukların miktarına grupların, kesitlerin ve bölgelerin (güta-perka/Resilon-

pat, dentin-pat, patın kendi içinde) etkisini incelemek için bu değerlere Çok Yönlü 

Varyans analizi (ANOVA) ve Tukey HSD testleri uygulandı.  

 

 Deney gruplarının, hangi bölgelerde (güta-perka/Resilon-pat, dentin-pat, 

patın kendi içinde) başarısız olduğunun belirlenmesi için One Way Anova ve Tukey 

HSD testleri uygulandı.  

 

 Deney grubunun bakteriyel sızıntısı ile boşluk miktarı arasında ilişki olup 

olmadığını tespit etmek için her gruptan kesit aldığımız 6 örneğin sızıntı verileri ile 

aynı örneklerin 15 kesitindeki boşluksuz kesit sayısı arasında Pearson Korelasyon 

Testi uygulandı. 
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3. BULGULAR 
 
 
3. 1. Bakteriyel Sızıntı Test Düzeneğine İlişkin Bulgular 
 
           Bakteriyel sızıntı testinde 60 gün sonunda sızan ve sızıntıya direnen örnek 

sayısı ile yüzde oranları Çizelge 3. 1’de verilmiştir.    

  
Çizelge 3. 1. Bakteriyel sızıntı testinde sızıntıya direnen örneklerin oranı. 
 

Gruplar n Sızan 
Örnek 

Sızıntıya 
direnen 
örnek 

Ortanca 
Sızıntıya 
direnen 

örnek (%) 
Acroseal/K3 Güta-perka 15 13 2 1 13.3% 

Diaket/K3 Güta-perka 15 13 2 1 13.3% 

AH Plus Jet/K3 Güta-perka 15 14 1 3 6.7% 

MetaSeal/K3 Güta-perka 15 10 5 1 33.3% 

MetaSeal/Resilon 15 10 5 3 33.3% 

RealSeal/Resilon 15 9 6 41 40.0% 

RealSeal/K3 Güta-perka  15 12 3 5 20.0% 

Negatif Kontrol 12 0 12 60 100% 

Pozitif Kontrol 12 12 0 0 0% 

 
 

 Test gruplarının bakteriyel penetrasyona dirençleri istatistiksel olarak Kaplan-

Meier testi ile değerlendirildiğinde gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmadı 

(p=0.76). Negatif kontrol grubundaki örneklerde 60 günlük deney süresince sızıntı 

gözlenmedi, pozitif kontrol grubundaki tüm örneklerde 24-48 saat içerisinde sızıntı 

gözlendi. Altmış günlük bakteriyel sızıntı deneyi sonucunda, deney grupları arasında 

istatistiksel olarak bir fark çıkmamasına rağmen, bakteriyel penetrasyona en fazla 

direnci %40’lık oran ile RealSeal/Resilon grubu gösterdi. Bunu %33.3’lük oran ile 

MetaSeal/K3 Güta-perka ve MetaSeal/Resilon grubu takip etti. Bakteriyel 

penetrasyona en az direnç gösteren grup ise %6.7 lik oranla AH Plus Jet/K3 Güta-

perka grubu oldu. 
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Grafik 3. 1 Tüm grupların başlangıca göre 60 gün boyunca sızıntı değerlerinde 
kaydedilen değişimler. 
 
 

Acroseal/K3 Güta-perka, RealSeal/Resilon, RealSeal/K3 Güta-perka, AH 

Plus Jet/K3 Güta-perka gruplarında zamana bağlı kademeli olarak sızıntıya direncin 

düştüğü gözlenirken, MetaSeal/K3 Güta-perka, MetaSeal/Resilon, Diaket/K3 Güta-

perka gruplarının sızıntıya dirençleri ilk 10 günde düşüp sonrasında sabit kalmıştır. 

 

3. 2. Kök Kanal Dolgusunda Oluşan Boşlukların Değerlendirilmesine Ait 

Bulgular 

 

            Her gruptan rasgele seçilmiş 6 örneğe ait her bir kesitte yapılan incelemede; 

güta-perka/Resilon-pat arasında oluşan boşlukların, dentin-pat arasında oluşan 

boşlukların ve patın kendi içinde oluşan boşlukların toplamı gruplara göre Çizelge 3. 

2- 3. 8 arasında verilmiştir. 
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Çizelge 3. 2. Acroseal/K3 Güta-perka grubunda her bir kesitteki a:Güta-perka/pat 
arasında oluşan boşlukların toplamı b:Dentin/pat arasında oluşan boşlukların toplamı 
c:Patın kendi içinde oluşan boşlukların toplamı (µm2). 
 
Acroseal/K3 
Güta-perka 1.diş 2.diş 3.diş 4.diş 5.diş 6.diş 

1.kesit 0 
 0 255c 0 0 0 

2.kesit 3456c 946c 0 
 0 1727c 0 

3.kesit 1177b 1343c 0 
 0 0 0 

4.kesit 0 3014c 0 
 1565c 0 571c 

5.kesit 0 0 
 1920c 1664c 557c 0 

6.kesit 0 
 7803c 0 2314c 0 343c 

7.kesit 22.564a 0 
 0 0 0 0 

8.kesit 19.991a 0 
 0 0 0 0 

9.kesit 7527c 0 
 0 0 0 777c 

10.kesit 0 
 1585a 16.003b 1629c 0 1043a 

11.kesit 0 
 0 3310c 0 0 779a 

12.kesit 4586c 0 
 3155c 1523c 7437c 0 

13.kesit 5379c 0 
 1025c 13.490c 0 1752c 

14.kesit 16.124c 0 5684c 15.715c 0 6006a 
295c 

15.kesit 11.918c 1500c 3286c 16.358c 0 5214b 
6882c 
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Çizelge 3. 3. Diaket/K3 Güta-perka grubunda her bir kesitteki a:Güta-perka/pat 
arasında oluşan boşlukların toplamı b:Dentin/pat arasında oluşan boşlukların toplamı 
c:Patın kendi içinde oluşan boşlukların toplamı (µm2). 
 
Diaket/K3 
Güta-perka 1.diş 2.diş 3.diş 4.diş 5.diş 6.diş 

1.kesit 0 0 2359a 
586b 0 0 1292c 

2.kesit 239b 328b 1158a 414b 0 
 0 

3.kesit 0 974a 579c 0 
 1928c 0 

4.kesit 166c 2217a 
462b 4079a 0 0 2622a 

5.kesit 0 2648a 2358a 
464c 0 0 1524b 

136c 

6.kesit 5160a 1478a 
1535b 1323a 0 649c 2220b 

606c 

7.kesit 0 1114b 1163c 1337b 
123a 
283b 
153c 

355c 

8.kesit 0 674a 841a 0 
 1312a 4183b 

9.kesit 0 1095a 
490b 3549a 0 831c 5911b 

10.kesit 10.083a 1360b 
933c 6404a 820c 

104a 
109b 
533c 

0 

11.kesit 3702b 
3245c 463c 2267a 

1165c 643c 6304b 
132c 1347c 

12.kesit 1921c 742c 7342a 0 
 1879a 957c 

13.kesit 1066a 
437c 0 4005a 0 1265a 

265c 0 

14.kesit 3568b 0 0 5654c 3690a 
1514b 0 

15.kesit 3227b 0 0 1811a 2245a 
495b 0 
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Çizelge 3. 4. AH Plus Jet/K3 Güta-perka grubunda her bir kesitteki a:Güta-perka/pat 
arasında oluşan boşlukların toplamı b:Dentin/pat arasında oluşan boşlukların toplamı 
c:Patın kendi içinde oluşan boşlukların toplamı (µm2). 
 
AH Plus Jet/K3 

Güta-perka 1.diş 2.diş 3.diş 4.diş 5.diş 6.diş 

1.kesit 0 0 
 0 0 0 0 

2.kesit 0 0 
 0 0 0 0 

3.kesit 0 0 0 0 3207a 
498b 0 

4.kesit 757c 0 576b 
134c 2686b 1351a 0 

5.kesit 1366b 
1333c 0 0 0 1189c 0 

6.kesit 0 262c 0 
 1031b 0 0 

7.kesit 350b 
74c 

3350b 
942c 0 393a 

2074b 1372b 11.092b 

8.kesit 3202b 
300c 

700b 
545c 0 233a 

5079a 
1671b 
2226c 

2978b 

9.kesit 818c 3220c 3338a 482c 0 
 7420b 

10.kesit 1033c 0 2954a 
1404c 1018c 1310a 3696b 

956c 

11.kesit 736c 11.146b 
946c 

2500a 
1416c 3386c 2620b 941a 

2954b 

12.kesit 0 8020b 10.934b 0 2060b 
848c 

3809a 
929c 

13.kesit 9966b 
2574c 46.362b 1364b 

1009c 0 0 6398b 

14.kesit 4755b 19.216b 2998b 
569c 0 0 2006b 

15.kesit 12.014
b 3870b 2063a 

4726b 0 0 0 
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Çizelge 3. 5. MetaSeal/K3 Güta-perka grubunda her bir kesitteki a:Güta-perka/pat 
arasında oluşan boşlukların toplamı b:Dentin/pat arasında oluşan boşlukların toplamı 
c:Patın kendi içinde oluşan boşlukların toplamı (µm2). 
 
MetaSeal/K3 
Güta-perka 1.diş 2.diş 3.diş 4.diş 5.diş 6.diş 

1.kesit 0 
 0 0 0 978a 2220b 

2.kesit 0 0 2378a 2901a 
948b 0 0 

3.kesit 0 
 7842a 0 1601a 0 0 

4.kesit 0 
 3296a 1101a 739a 0 0 

5.kesit 0 0 4593a 
919c 1354a 0 0 

6.kesit 615a 3283a 3151c 0 
 0 0 

7.kesit 1006a 
830c 0 2803c 0 1025c 0 

8.kesit 2769b 0 4375c 0 
 0 0 

9.kesit 2754a 
2795b 0 0 2439a 0 1462a 

10.kesit 0 0 1365c 3300a 0 
 2204b 

11.kesit 2243a 539a 3686c 2286a 3714a 
2952c 0 

12.kesit 561a 259a 
1691c 

1329b 
1648c 4115a 593a 

255c 0 

13.kesit 1783c 4655a 6379a 
1991c 

9353a 
2767c 0 0 

14.kesit 1484c 0 4232a 
4350c 

6354a 
4468c 0 4958b 

15.kesit 5044c 6794c 0 2982b 4306a 5724a 
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Çizelge 3. 6. MetaSeal/Resilon grubunda her bir kesitteki a:Resilon/pat arasında 
oluşan boşlukların toplamı b:Dentin/pat arasında oluşan boşlukların toplamı c:Patın 
kendi içinde oluşan boşlukların toplamı (µm2). 
 

 
MetaSeal/Resilon 

 
1.diş 2.diş 3.diş 4.diş 5.diş 6.diş 

1.kesit 944a 917a 6009a 0 
 0 3753a 

2.kesit 2956a 
7463b 744a 0 0 0 1498b 

3.kesit 21.088b 7353a 2127a 13.471a 0 
 9251a 

4.kesit 7212b 3376a 5175a 4976a 0 
 3640b 

5.kesit 16.263a 14.616a 4019a 7823a 
932b 0 3415b 

6.kesit 2643a 2482a 
168c 5165a 2921a 0 5000b 

7.kesit 15.177b 1502a 6892a 7739a 0 
 5000b 

8.kesit 0 2999a 7886a 10.002a 0 
 5915b 

9.kesit 0 
 3565b 5471a 7104a 585a 7907a 

10.kesit 7644b 0 
 8378a 3819a 4180a 2053a 

11.kesit 4548b 0 8831a 3531a 
1515b 4899a 1439b 

12.kesit 0 0 
 9067a 9139a 7617a 4787a 

13.kesit 0 1363a 12950a 1215a 6023a 
6153b 5490a 

14.kesit 0 0 
 3806a 4308b 26.311a 3571b 

15.kesit 0 8166b 0 2776a 
7433b 4625a 4125b 
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Çizelge 3. 7. RealSeal/Resilon grubunda her bir kesitteki a:Resilon/pat arasında 
oluşan boşlukların toplamı b:Dentin/pat arasında oluşan boşlukların toplamı c:Patın 
kendi içinde oluşan boşlukların toplamı (µm2). 
 

 
RealSeal/Resilon 

 
1.diş 2.diş 3.diş 4.diş 5.diş 6.diş 

1.kesit 0 
 0 0 0 0 0 

2.kesit 0 
 0 0 0 0 12.510a 

3.kesit 7143a 0 
 0 0 0 0 

4.kesit 0 0 
 0 0 0 0 

5.kesit 11.387a 0 
 0 0 0 0 

6.kesit 6585a 1012b 0 
 0 0 2362a 

7.kesit 4288a 725b 0 
 0 0 0 

8.kesit 5257a 0 0 
 0 0 0 

9.kesit 0 0 0 
 0 2109b 0 

10.kesit 0 0 0 
 0 0 0 

11.kesit 1839a 0 0 
 0 1717b 6422c 

12.kesit 0 0 0 
 8473a 0 4887a 

13.kesit 0 0 3644a 9764a 1491b 1998c 
2296b 

14.kesit 0 0 
 10.242a 8276a 2357b 10.597c 

15.kesit 8292a 6560b 2059a 13.474a 10000b 21944c 
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Çizelge 3. 8. RealSeal/K3 Güta-perka grubunda her bir kesitteki a:Güta-perka/pat 
arasında oluşan boşlukların toplamı b:Dentin/pat arasında oluşan boşlukların toplamı 
c:Patın kendi içinde oluşan boşlukların toplamı (µm2). 
 

RealSeal/K3 

Güta-perka 1.diş 2.diş 3.diş 4.diş 5.diş 6.diş 

1.kesit 0 0 0 0 
 0 0 

2.kesit 0 0 698c 0 
 0 5713c 

3.kesit 0 0 0 0 
 0 0 

4.kesit 0 0 0 0 
 0 1194c 

5.kesit 0 0 697c 0 
 0 3290c 

6.kesit 0 2420a 0 0 
 0 0 

7.kesit 1386a 2747a 0 0 
 0 4010c 

8.kesit 2249a 1559a 0 0 
 0 0 

9.kesit 0 0 1596a 0 
 0 4000c 

10.kesit 0 2604c 1571a 0 
 3368b 0 

11.kesit 1594b 2360c 1451c 0 
 2822b 1378a 

12.kesit 6013b 1264c 0 0 
 0 522a 

13.kesit 6439b 2385a 1455b 0 
 1389b 0 

14.kesit 2249c 0 2441b 0 
 5680b 0 

15.kesit 1891c 0 0 0 9380b 0 
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Deney gruplarında 15 kesitte, üç farklı bölgede (güta-perka/Resilon-pat, 

dentin-pat, patın kendi içinde) oluşan boşlukların sayısal değerlerine ait çok yönlü 

varyans analizi (ANOVA) testi değerlendirmesi Çizelge 3. 9’da gösterilmiştir. 

 

Çizelge 3. 9. Çok yönlü varyans analizi (ANOVA) tablosu 

Varyasyon kaynağı Kareler Toplamı Kareler Ortalaması F P 

Genel 3.330 1.060 1.779 .000 
Grup 2.712 4.519 7.582 .000 
Bölge 9.814 4.907 8.232 .000 
Kesit 3.306 2.361 3.961 .000 
Grup* bölge 8.455 7.046 11.820 .000 
Grup * kesit 4.482 5335348.252 .895 .739 
Bölge * kesit 1.432 5115673.392 .858 .679 
Grup * bölge * kesit 1.193 7102048.611 1.191 .056 
 
 

1. Gruplar, bölgeler ve kesitler boşlukların miktarını etkiler (p<0.05).  

2. Grupların oluşan boşluk miktarına etkisi vardır (p<0.05). 

3. Bölgelerin (güta-perka-pat, dentin-pat, patın kendi içinde) oluşan boşluk 

miktarına etkisi vardır (p<0.05). 

4. Farklı kesitlerin oluşan boşluk miktarına etkisi vardır (p<0.05). 

5. Grup-bölge etkileşiminin boşluk miktarına etkisi vardır (p<0.05). 

6. Grup-kesit etkileşiminin boşluk miktarına etkisi yoktur (p>0.05). 

7. Bölge-kesit etkileşiminin boşluk miktarına etkisi yoktur (p>0.05). 

8. Grup-bölge-kesit etkileşiminin boşluk miktarına etkisi yoktur (p>0.05). 

 

Boşluk miktarına etkili varyasyon kaynaklarını ayrı ayrı incelemek amacıyla 

Tukey HSD testleri uygulandı ve bu sonuçlara göre varyasyon kaynaklarının 

gruplandırmaları Çizelge 3. 10- 3. 12’de görülmektedir. 
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Çizelge 3. 10. Boşlukların gruplara göre bölge ve kesit ayrımı olmaksızın incelendiği 
Tukey HSD testi sonuçlarına göre yapılan gruplandırma (ortalama µm2). 

Alt grup Grup N 
1 2 

RealSeal/K3 Güta-perka 270 332.65  

Diaket/K3 Güta-perka 270 535.61  

MetaSeal/K3 Güta-perka 270 631.63  

RealSeal/Resilon 270 702.63  

Acroseal/K3 Güta-perka 270 856.27  

AH Plus Jet/K3 Güta-perka 270 932.43  

MetaSeal/Resilon 270  1610.8 

P  .066 1.000 
 

Farklı sütunlarda görünen ortalama boşluk değerleri, istatistiksel olarak farklı 

alt grupları belirtmektedir. MetaSeal/Resilon grubu, kesitlerdeki boşlukların ortalama 

alanları yönünden istatistiksel olarak diğerlerinden farklı bulundu ve bu grupta daha 

fazla boşluk (1610.8µm2) gözlendi. Diğer gruplar arasında istatistiksel olarak fark 

bulunmadı (p>0.05). En az boşluk olan grup ise RealSeal/K3 Güta-perka olarak 

bulundu (332.65 µm2). 

 

 

Çizelge 3. 11. Boşlukların üç farklı bölgeye göre grup ve kesit ayrımı olmaksızın 
incelendiği Tukey HSD testi sonuçlarına göre yapılan gruplandırma (ortalama µm2).  

Alt grup Bölge N 
1 2 

Patın kendi içinde 630 545.64  

Dentin-pat arasında 630 756.59  

Güta-perka/Resilon- pat arasında 630  1098.70 
P  .276 1.000 
 

Farklı sütunlarda görünen ortalama boşluk değerleri istatistiksel olarak farklı 

alt grupları belirtmektedir. Tüm gruplarda güta-perka/Resilon-pat arasında oluşan 

boşluklar, dentin-pat arasında oluşan boşluklara ve patın kendi içinde oluşan 

boşluklara göre daha fazla bulundu. Dentin-pat arasında oluşan boşluklar ve patın 

kendi içinde oluşan boşluklar arasında istatistiksel olarak fark bulunmadı (p>0.05). 
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Çizelge 3. 12. Grup ve bölge ayrımı olmaksızın boşlukların kesitlere göre 
dağılımının incelendiği Tukey HSD testi sonuçlarına göre yapılan gruplandırma 
(ortalama µm2).  

Alt grup Kesit N 
1 2 3 

1 126 153.28   

2 126 365.69   

4 126 404.04   

6 126 496.28 496.28  

9 126 613.06 613.06 613.06 
3 126 631.60 631.60 631.60 
5 126 670.37 670.37 670.37 
8 126 690.05 690.05 690.05 
10 126 741.93 741.93 741.93 
7 126 808.48 808.48 808.48 
11 126 871.17 871.17 871.17 
12 126 939.38 939.38 939.38 
13 126  1486.8 1486.8 
14 126  1535.5 1535.5 
15 126   1596.7 
P  .401 .053 .091 

 
 
Farklı sütunlarda görünen ortalama boşluk değerleri istatistiksel olarak farklı 

alt grupları belirtmektedir. Ortalama boşluk miktarı apikalden koronale doğru 1, 2 ve 

4. kesitte daha az, 15. kesitte en fazla bulundu. Apikalde kesitlerde boşluk daha az 

görülürken koronalde kesitlerde boşluk daha fazla görüldü.  

 

Deney gruplarında kullanılan patların bölgesel başarı veya başarısızlıklarını 

tespit etmek için her grupta oluşan boşlukların lokalizasyonları Tek Yönlü Varyans 

Analizi (ANOVA) ile incelendi ve P<0.05 olan gruplarda Tukey HSD testi 

uygulandı. Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonuçları ve alt gruplardaki 

farklılıklar Çizelge 3. 13-3. 26 arasında verilmiştir. 
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Çizelge 3. 13. Acroseal/K3 Güta-perka grubunda farklı bölgelerde oluşan boşlukların 
tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile değerlendirilmesi. 

 Kareler toplamı Kareler ortalaması F P 

Gruplar arasında 1.10 5.54 6.140 .002 
Grup içinde 2.41 9031531.33   

Toplam 2.52    
 
Çizelge 3. 14. Tukey HSD testi sonuçlarıyla Acroseal/K3 Güta-perka grubunda 
oluşan boşluklara göre bölgelerin gruplandırması (ortalama µm2). 

Alt grup Acroseal/K3 Güta-perka N 
1 2 

Dentin-pat arasında 90 248.82  

Güta-perka- pat arasında 90 577.42  

Patın kendi içinde 90  1742.55 
P  .744 1.000 
 
  Farklı sütunlarda görünen ortalama boşluk değerleri istatistiksel olarak farklı 

alt grupları belirtmektedir. Acroseal/K3 Güta-perka grubunda patın kendi içinde 

oluşan boşluklar, dentin-pat ve güta-perka-pat arasında oluşan boşluklardan daha 

fazladır. 

 

 

Çizelge 3. 15. Diaket/K3 Güta-perka grubunda farklı bölgelerde oluşan boşlukların 
tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile değerlendirilmesi. 

 Kareler toplamı Kareler ortalaması F P 

Gruplar arasında 1.39 6992129.73 4.05 .018 
Grup içinde 4.60 1724494.90   

Toplam 4.74    
 
Çizelge 3. 16. Tukey HSD testi sonuçlarıyla Diaket/K3 Güta-perka grubunda oluşan 
boşluklara göre bölgelerin gruplandırması (ortalama µm2). 

Alt grup Diaket/K3 Güta-perka N 
1 2 

Patın kendi içinde 90 306.43  

Dentin-pat arasında 90 454.50 454.50 

Güta-perka- pat arasında 90  845.90 

P  .730 .114 
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Farklı sütunlarda görünen ortalama boşluk değerleri istatistiksel olarak farklı 

alt grupları belirtmektedir. Diaket/K3 Güta-perka grubunda güta-perka-pat arasında 

oluşan boşluk en fazla, patın kendi içinde oluşan boşluklar en azdır. 

 
 
Çizelge 3. 17. AH Plus Jet/K3 Güta-perka grubunda farklı bölgelerde oluşan 
boşlukların tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile değerlendirilmesi. 

 Kareler toplamı Kareler ortalaması F P 

Gruplar arasında 2.07 1.03 8.811 .000 
Grup içinde 3.14 1.17   

Toplam 3.35    
 
Çizelge 3. 18. Tukey HSD testi sonuçlarıyla AH Plus Jet/K3 Güta-perka grubunda 
oluşan boşluklara göre bölgelerin gruplandırması (ortalama µm2). 

Alt grup AH Plus Jet/K3 Güta-perka N 
1 2 

Güta-perka- pat arasında 90 301.97  

Patın kendi içinde 90 323.40  

Dentin-pat arasında 90  2171.90 
P  .999 1.000 
 

Farklı sütunlarda görünen ortalama boşluk değerleri istatistiksel olarak farklı 

alt grupları belirtmektedir. AH Plus Jet/K3 Güta-perka grubunda dentin-pat arasında 

oluşan boşluklar fazla, güta-perka-pat arasındaki boşluklar daha azdır. 

 
 
 
Çizelge 3. 19. MetaSeal/K3 Güta-perka grubunda farklı bölgelerde oluşan 
boşlukların tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile değerlendirilmesi. 

 Kareler toplamı Kareler ortalaması F P 

Gruplar arasında 2.91 1.45 6.75 .001 
Grup içinde 5.76 2157763.29   

Toplam 6.05    
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Çizelge 3. 20. Tukey HSD testi sonuçlarıyla MetaSeal/ K3 Güta-perka grubunda 
oluşan boşluklara göre bölgelerin gruplandırması (ortalama µm2). 

Alt grup MetaSeal/ K3 Güta-perka N 
1 2 

Dentin-pat arasında 90 224.50  

Patın kendi içinde 90 640.96 640.96 
Güta-perka- pat arasında 90  1029.43 
P  .140 .180 

 

Boşluk ortalamalarının farklı sütunda olması alt grupların istatistiksel olarak 

farklılığını gösterir. MetaSeal/K3 Güta-perka grubunda dentin-pat arasında oluşan 

boşluklar az, güta-perka-pat arasında oluşan boşluklar daha fazladır. 

 
 
 
Çizelge 3. 21. MetaSeal/Resilon grubunda farklı bölgelerde oluşan boşlukların tek 
yönlü varyans analizi (ANOVA) ile değerlendirilmesi. 

 Kareler toplamı Kareler ortalaması F P 

Gruplar arasında 5.23 2.61 24.15 .000 
Grup içinde 2.89 1.08   

Toplam 3.41    
 
Çizelge 3. 22. Tukey HSD testi sonuçlarıyla MetaSeal/Resilon grubunda oluşan 
boşluklara göre bölgelerin gruplandırması (ortalama µm2). 

Alt grup MetaSeal/Resilon N 
1 2 3 

Patın kendi içinde 90 1.8667   

Dentin-pat arasında 90  1431.41  

Resilon-pat arasında 90   3.399.23 
P  1.000 1.000 1.000 
 
 

Boşluk ortalamalarının farklı sütunda olması alt grupların istatistiksel olarak 

farklılığını gösterir. MetaSeal/Resilon grubunda patın kendi içindeki boşluklar az, 

Resilon-pat arasında oluşan boşluklar en fazladır. 
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Çizelge 3. 23. RealSeal/Resilon grubunda farklı bölgelerde oluşan boşlukların tek 
yönlü varyans analizi (ANOVA) ile değerlendirilmesi. 

 Kareler toplamı Kareler ortalaması F P 

Gruplar arasında 5.55 2.77 4.40 .013 
Grup içinde 1.68 6303552.42   

Toplam 1.73    
 
Çizelge 3. 24. Tukey HSD testi sonuçlarıyla RealSeal/Resilon grubunda oluşan 
boşluklara göre bölgelerin gruplandırması (ortalama µm2). 

Alt grup RealSeal/Resilon N 
1 2 

Dentin-pat arasında 90 314.07  

Patın kendi içinde 90 455.12  

Resilon-pat arasında 90  1338.73 
P  .925 1.000 
 

Boşluk ortalamalarının farklı sütunda olması alt grupların istatistiksel olarak 

farklılığını gösterir. RealSeal/Resilon grubunda Resilon-pat arasında oluşan boşluk 

en fazla, dentin-pat arasında oluşan boşluk azdır. 

 

 
Çizelge 3. 25. RealSeal/K3 Güta-perka grubunda farklı bölgelerde oluşan boşlukların 
tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile değerlendirilmesi. 

 Kareler toplamı Kareler ortalaması F P 

Gruplar arasında 2916537.36 1458268.68 1.161 .315 
Grup içinde 3.35 1255574.83   

Toplam 3.38    
 
 

RealSeal/K3 Güta-perka grubunda oluşan boşluklara göre bölgeler arasında 

istatistiksel olarak fark yoktur (p>0.05). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 71 

3. 3. Bakteriyel Sızıntı ile Kök Kanal Dolgusunda Oluşan Boşluklar Arasındaki 

İlişki 

 
Yedi deney grubunun kesit alınan örneklerinin bakteriyel sızıntısı ile aynı 

örneklerin 15 kesitinden boşluksuz kesit sayısı arasında ilişki olup olmadığını tespit 

etmek için yapılan Pearson Korelasyon Testleri Çizelge 3. 27-3. 34’de verilmiştir. 

 

Çizelge 3. 27 
Acroseal/K3 Güta-perka grubunda Korelasyonlar 

  Sızıntı verileri Boşluksuz kesit sayısı 
Pearson 

Korelasyon 
1 -.224 

P  .670 
Sızıntı verileri 

N 6 6 
Pearson 

Korelasyon 
-.224 1 

P .670  
Örneklerinin 
boşluksuz kesit sayısı 

N 6 6 
 
 
Çizelge 3. 28 

Diaket/K3 Güta-perka grubunda Korelasyonlar 

  Sızıntı verileri Boşluksuz kesit sayısı 

Pearson 
Korelasyon 

1 -.644 

P  .167 
Sızıntı verileri 

N 6 6 
Pearson 

Korelasyon 
-.644 1 

P .167  
Örneklerinin 
boşluksuz kesit sayısı 

N 6 6 
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Çizelge 3. 29 
AH Plus Jet/K3 Güta-perka grubunda Korelasyonlar 

  Sızıntı verileri Boşluksuz kesit sayısı 

Pearson 
Korelasyon 

1 -.227 

P  .665 
Sızıntı verileri 

N 6 6 
Pearson 

Korelasyon 
-.227 1 

P .665  
Örneklerinin 
boşluksuz kesit sayısı 

N 6 6 
 
Çizelge 3. 30 

MetaSeal/K3 Güta-perka grubunda Korelasyonlar 

  Sızıntı verileri Boşluksuz kesit sayısı 

Pearson 
Korelasyon 

1 -.402 

P  .430 
Sızıntı verileri 

N 6 6 
Pearson 

Korelasyon 
-.402 1 

P .430  
Örneklerinin 
boşluksuz kesit sayısı 

N 6 6 
 
Çizelge 3. 31 

MetaSeal/Resilon grubunda Korelasyonlar 

  Sızıntı verileri Boşluksuz kesit sayısı 

Pearson 
Korelasyon 

1 .055 

P  .917 
Sızıntı verileri 

N 6 6 
Pearson 

Korelasyon 
.055 1 

P .917  
Örneklerinin 
boşluksuz kesit sayısı 

N 6 6 
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Çizelge 3. 32 
RealSeal/Resilon grubunda Korelasyonlar 

  Sızıntı verileri Boşluksuz kesit sayısı 

Pearson 
Korelasyon 

1 -.106 

P  .842 
Sızıntı verileri 

N 6 6 
Pearson 

Korelasyon 
-.106 1 

P .842  
Örneklerinin 
boşluksuz kesit sayısı 

N 6 6 
 
 
Çizelge 3. 33 

RealSeal/K3 Güta-perka grubunda Korelasyonlar 

  Sızıntı verileri Boşluksuz kesit sayısı 

Pearson 
Korelasyon 

1 -.502 

P  .310 
Sızıntı verileri 

N 6 6 
Pearson 

Korelasyon 
-.502 1 

P .310  
Örneklerinin 
boşluksuz kesit sayısı 

N 6 6 
 
  
 Deney gruplarının hiçbirinde örneklerin sızıntı gün sayısıyla, boşluksuz 
kesit sayısı arasında anlamlı bir korelasyon tespit edilmemiştir (p>0.05). 
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Çizelge 3. 34 
Tüm gruplarda Korelasyonlar 

  Sızıntı verileri Boşluksuz kesit sayısı 
Pearson 

Korelasyon 1 -.008 

P  .958 
Sızıntı verileri 

N 42 42 

Pearson 
Korelasyon -.008 1 

P .958  
Örneklerinin 
boşluksuz kesit sayısı 

N 42 42 

 
 
 Gruplar gözardı edildiğinde rezin esaslı patların sızıntı gün sayısıyla, 

boşluksuz kesit sayısı arasında anlamlı bir korelasyon tespit edilmemiştir (p>0.05). 
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4. 4. SEM Analizi Bulguları 
 

 
 

 
 
Resim 3. 1. Acroseal/K3 Güta-perka grubuna ait bir örneğin SEM görüntüsü 
(X1000),  P: Kanal patı, RT: Rezin Tag. 
 
 
 

 
 
Resim 3. 2.  Acroseal/K3 Güta-perka grubuna ait bir örneğin SEM görüntüsü 
(X5000), RT: Rezin Tag, P: Kanal patı. 
 

P 

RT 

RT 

P 
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Resim 3. 3. Acroseal/K3  Güta-perka grubuna ait bir örneğin SEM görüntüsü (X 
500), P: Kanal patı, GP: Güta-perka, D: Dentin. Kesitlerdeki bulguları destekler 
şekilde bu örnekte de boşlukların patın kendi içinde oluştuğu görülmektedir. 
 
 
 

 
 
Resim 3. 4. Diaket/K3 Güta-perka grubuna ait bir örneğin SEM görüntüsü (X 1000), 
DT: Dentin Tübülü, P: Kanal patı. Kök kanal patının dentin tübüllerine penetre 
olduğu ve uzun rezin tagları oluşturduğu görülmektedir. 
 

P 

GP 

DT 

P 

D 
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Resim 3. 5. AH Plus Jet/K3 Güta-perka grubuna ait bir örneğin SEM görüntüsü 
(X500), P: Kanal patı, RT: Rezin Tag, GP: Güta-perka. Bu örnekte AH Plus Jet’in 
dentin duvarına adaptasyonunun çok iyi olduğu, uzun rezin tagları oluşturarak dentin 
tübüllerine de iyi penetre olduğu ancak güta-perkaya bağlanmadığı görülmektedir. 
 
 

 
 
Resim 3. 6. AH Plus Jet/K3 Güta-perka grubuna ait bir örneğin SEM görüntüsü 
(X500),  P: Kanal patı, GP: Güta-perka, RT: Rezin Tag. Bu örnekte gerek güta-perka 
gerekse dentine mükemmel bir adaptasyon olduğu görülmektedir. 
 
 

GP 

P 

RT 

GP 

RT 
P 

GP 
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Resim 3. 7.  MetaSeal/K3 Güta-perka grubuna ait bir örneğin SEM görüntüsü 
(X500), D: Dentin, P: Kanal patı, GP: Güta-perka. Gerek güta-perka gerekse dentine 
mükemmel bir adaptasyon olduğu görülmektedir. 
 
 

 
 
Resim 3. 8.  MetaSeal/K3 Güta-perka grubuna ait bir örneğin SEM görüntüsü 
(X1000), RT: Rezin Tag, P: Kanal patı. Yaklaşık 15 µm uzunlukta rezin taglar 
oluştuğu ancak örneklerin elektron mikroskobunda incelenmek üzere hazırlık 
işlemleri sırasında oluştuğu düşünülen kırıklar meydana geldiği gözlenmektedir.  
 

GP 

P 

D 

RT 

P 
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Resim 3. 9. MetaSeal/Resilon grubuna ait görüntü grubuna ait bir örneğin SEM 
görüntüsü (X500),  P: Kanal patı, R: Resilon, D: Dentin. Bu örnekte pat içerisinde 
dikey yönde çatlaklar oluştuğu görülmektedir. Benzer çatlak tipine alınan kesitlerde 
sadece MetaSeal grubunda rastlanmıştır. 
 
 

 
 
Resim 3. 10.  MetaSeal/Resilon grubuna ait bir örneğin SEM görüntüsü (X500), P: 
Kanal patı, R: Resilon, D: Dentin. 
 
 

P 

P 

R 

D 

D 

R 



 80 

 
 
Resim 3. 11. RealSeal/Resilon grubuna ait bir örneğin SEM görüntüsü (X500), P: 
Kanal patı, R: Resilon, D: Dentin. Bu örnekte, alınan kesitin tübüllere paralelliği 
farklı olduğu için tam olarak rezin tagların boyu anlaşılamamakla birlikte, patın 
dentin tübüllerine iyi penetre olduğu, dentin duvarına iyi adaptasyon oluşturduğu 
ancak pat içerisinde büyük bir aralık oluştuğu gözlenmektedir. 
 

 
 
Resim 3. 12. RealSeal/K3 Güta- perka grubuna ait bir örneğin SEM görüntüsü 
(X500), RT: Rezin Tag, P: Kanal patı, GP: Güta-perka. Bu örnekte patın dentine iyi 
adapte olduğu, dentin tübüllerine mükemmel bir penetrasyon gösterdiği ancak güta-
perka ile bağlantıda başarısız olduğu görülmektedir. 
 

RT 

P 

D 

R 

P 

GP 
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Resim 3. 13. RealSeal/K3 Güta- perka grubuna ait bir örneğin SEM görüntüsü 
(X500), P: Kanal patı, GP: Güta-perka, D: Dentin. Bu örnekte rezin taglar görülmese 
de patın gerek dentin duvarına, gerekse güta-perkaya iyi adapte olduğu 
görülmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 

D 

GP 
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4. TARTIŞMA 

       

            Kök kanal sistemi, dentin tübülleri ve kök kanalına ilaveten ramifikasyon, 

deltalar, finler ve isthmus gibi anatomik varyasyonlara sahiptir. Bu kompleks 

morfolojik sisteme pulpa nekrozundan sonra mikroorganizmalar kolayca kolonize 

olurlar. Bazen kök kanal sistemi içindeki mikroorganizmalara mekanik temizleme 

ile ulaşılamayabilir ve irrigasyon ajanlarının mikroorganizmalara ulaşması da zor 

olabilir (Lin ve ark 1991, Siqueira & Uzeda 1996). Böyle durumlarda 

mikroorganizmaları elimine etmek için intrakanal medikamentlere ihtiyaç vardır 

(Siqueira & Uzeda 1996). Ayrıca kök kanal sistemi içinde etkili bir mikrobiyal 

kontrol için, antibakteriyel etkili bir pat kulanımı da şarttır (Siqueira ve ark 2000,  

Kayaoğlu ve ark 2005).  

 

  Bakteri ve bakteri ürünlerinin periapikal dokulara sızıntısı periradiküler 

hastalıkların en önemli sebebi olarak bildirilmiştir (Torabinejad ve ark 1990, Bae ve 

ark 1998). Kök apeksinden bakteri ve bakteri ürünlerinin sızıntısını engellemek için 

mükemmel bir kapama arzu edilmektedir (Pommel ve ark 2001, Lucena-Martin ve 

ark 2002). Kök kanal dolgulu bir dişte sızıntı pat-dentin, pat-kök kanal dolgu 

materyali ya da patın kendi içindeki boşluklar boyunca meydana gelir (Timpawat ve 

ark 2001). Kök kanal dolgusunun kalitesi, patın güta-perka ve dentin duvarına 

yapışmasına ve patın dağılımına bağlıdır (Şen ve ark 1996, Pommel ve ark 2003). 

Son yıllarda kök kanal tedavisinde patların kullanımının kor dolgu materyalinden 

daha önemli olduğu savunulmaktadır. Pat kullanmadan doldurulan pozitif kontrol 

gruplu çalışmalarda aşırı sızıntı gözlenmiştir (Limkangwalmongkol ve ark 1992, 

Dulac ve ark 1999). Bu nedenle mükemmel bir kapama için kor dolgu materyali 

yanı sıra kök kanal patı kullanımı da şarttır (Ørstavik ve ark 1983).  

 

 İdeal bir kök kanal patı akışkan olmalı, kanal duvarlarını ıslatabilmeli ve kök 

kanalı boyunca kolayca yerleştirilmelidir (Caicedo ve ark 1988). Patların kök kanal 

sisteminin tüm bölgelerine penetrasyonunu etkileyen pekçok faktör vardır. 

Kullanılan dolgu tekniği, anatomik varyasyonların boyutu ve patların akışkanlık 

oranı bunlardan birkaçıdır (Siqueira ve ark 2000). Patların adezyonu, adaptasyonu, 

degradasyonu gibi fiziksel özelliklerinin yanında bakteriyel penetrasyona dirençleri 

de önemlidir (Timpawat ve ark 2001).  
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         Sızıntının gösterilmesinde en iyi izleyici maddenin bakteri olduğu 

araştırmacılar tarafından belirtilmiştir (Torabinejad ve ark 1990, Bae ve ark 1998).   

Bu çalışmada farklı rezin esaslı kök kanal patlarının bakteriyel penetrasyona 

dirençlerini değerlendirmek için Torabinejad ve ark (1990) tarafından dizayn edilen 

ve koronal sızıntı çalışmaları için birkaç araştırmacı tarafından modifiye edilerek 

kullanılan iki odalı bakteriyel sızıntı test düzeneği kullanıldı (Shipper & Trope 2004, 

Shipper ve ark 2004).  

 

 Bakteriyel sızıntı metodunun boya sızıntı metodundan daha biyolojik ve 

kliniğe yakın sonuçlar verdiği birçok araştırmacı tarafından bildirilmiştir (Kertsen & 

Moorer 1989, Behrend ve ark 1996, Siqueira ve ark 1999). Radyoizotop ve boyalar, 

bakteri ve ürünlerinden daha küçük moleküllere sahiptir. Bu durum hava tuzağına 

düştükleri zaman yanlış negatif sonuç, eğer partiküller yeteri kadar küçükse yanlış 

pozitif sonuç verebilir (Kertsen ve ark 1989). Boya metodu bakteriyel sızıntı metodu 

ile karşılaştırıldığı zaman klinik duruma yakın bir doğruluk sağlamaz (Goldman ve 

ark 1989, Wu & Wesselink 1993a).  

 

            Barthel ve ark (1999)’nın kök kanal dolgusunun kapatabilme yeteneğinin 

belirlenmesi için yaygınlıkla kullanılan bakteri ve boya sızıntı testlerini 

karşılaştırdıkları bir çalışmada, iki test metodu arasında bir ilişki olmadığı 

bildirilmiştir. Aynı çalışmanın sonucunda, kullanılan penetrasyon ajanının 

moleküler boyutunun, kök kanalının kapatabilme yeteneğinin değerlendirilmesinde 

yanlış bir parametre olabileceği buna ilave olarak boya metodunda boyanın 48 saat 

maruz bırakılmasının yetersiz bir zaman olduğu, bakteriyel penetrasyon için 38 gün 

takibin yeterli olduğu rapor edilmiştir. Bu sebeplerden bu çalışmada bakteriyel 

sızıntı testi kullanılmış ve takip süresi olarak literatürde önerildiği gibi 60 gün tercih 

edilmiştir (Siqueira ve ark 2000, Yücel ve ark 2006a, Yücel ve ark 2006b). 

 

 Kullanılan dolgu tekniğinin de, patın dentin tübüllerine penetrasyonuna 

(Siqueira ve ark 2000)  ve dolayısıyla sızıntıya etkisi vardır (Khayat ve ark 1993). 

Torabinejad ve ark (1990) koronal restorasyonsuz, lateral kondensasyon tekniği ile 

kanallar dolduğu zaman 30 gün içinde kanalda %50 bakteriyel penetrasyon 

olduğunu, Khayat ve ark (1993) lateral ve vertikal kondensasyon ile doldurulmuş 

kanallarda 4-48 gün sonra bakteriyel sızıntı görüldüğünü rapor etmişlerdir. 
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Yücel ve ark (2006a) dört farklı kök kanal patının (AH 26, AH Plus, 

Sealapex, Ketac-Endo) lateral kondensasyon tekniği kullanarak bakteriyel 

penetrasyona dirençlerini karşılaştırmışlar, 30 ve 60 günde bakteriyel 

penetrasyonları arasında fark olmadığını bildirmişlerdir. Siqueira ve ark (2000)’da 

Sistem B, lateral kondensasyon ve Termafil dolgu tekniklerinin 60 günde bakteriyel 

penetrasyona dirençlerini karşılaştırmışlar ve bu üç dolgu tekniği arasında koronal 

kapamayı sağlaması açısından istatistiksel olarak bir fark olmadığını bildirmişlerdir. 

Benzer olarak Yücel ve ark (2006b) Sistem B, lateral kondensasyon, Thermafil, 

Single ProTaper güta-perka ve lateral kondensasyon ProTaper güta-perka dolgu 

tekniklerinin 60 günde bakteriyel penetrasyona dirençlerini karşılaştırmışlar ve 

sonuç olarak bu teknikler arasında bir fark olmadığını rapor etmişlerdir. 

Baumgartner ve ark (2007) güta-perka/AH Plus ve Epiphany/Resilon gruplarını 

sürekli ısı tekniği ile doldurup, E. faecalis ile bakteriyel sızıntıya dirençlerini 50 gün 

takip etmişler ve aralarında bir fark olmadığını rapor etmişlerdir. 

 

            Lateral kondensasyon tekniği kolay uygulanması sebebi ile en yaygın 

kullanılan teknik olmasına rağmen, sık sık kondensasyon sonucunda homojen 

olmayan bir dolgu, güta-perkanın kanal duvarlarına zayıf adaptasyonu, spreader 

izleri, aksesuar kon ve ana kon arasında oluşan boşluklar gibi sorunlarla 

karşılaşılmaktadır (Weller ve ark 1997). Geniş açılı master kon ile dolgu, daha 

homojen bir dolgu kütlesi ve en az pat gözlenmesi gibi avantajlara sahiptir. Çünkü 

prepare edilmiş kanal duvarına güta-perka kon en yakın mesafede yerleştirilir (Bal 

ve ark 2001) ve böylece minimal apikal genişletme, açılı preparasyon ile maximum 

apikal kapama sağlanabilir (Coldero ve ark 2002). Weis ve ark (2004) genelde geniş 

açılı master konların kullanımının daha etkili bir teknik olduğunu belirtmişlerdir. 

Nitekim Ni-Ti döner aletlerin açısına eş açılı güta-perka konların üretilmeye 

başlanması ile tek kon dolgu tekniğine de ilgi artmaya başlamıştır (El Ayouti 2005, 

Zmener 2005). 

 

 Monticelli ve ark (2007a) yaptıkları bir bakteriyel sızıntı çalışmasında güta-

perka/AH Plus ile sıcak vertikal kompaksiyon, Activ GP ve GuttaFlow ile tek kon 

tekniğini kullanarak kanalları doldurup, alt odada gözlenen renklenmeyi 100 gün 

takip etmişlerdir. Güta-perka sıcak vertikal kondensasyon grubu, GuttaFlow ve 
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Activ GP grubundan bakteriyel sızıntıyı minumuma indirerek daha etkili bir apikal 

kapama sağladığını bildirmişlerdir. 

 

 Bu çalışmada dolgu tekniği olarak yukarıda belirtilen sebeplerden ve son 

yıllarda daha çok tercih edilmesinden dolayı açılı tek kon tekniği kullanılmıştır. 

Eldeniz & Ørstavik (2009) tek kon tekniğini kullanarak yaptıkları bakteriyel sızıntı 

çalışmasında, yeni kök kanal patlarının (Epiphany, EndoREZ, GuttaFlow, RC 

Sealer, Acroseal) konvansiyonel patlarla (Apexit, AH Plus, RoekoSeal)  40 günlük 

periyotta bakteriyel sızıntıya dayanımlarını karşılaştırmışlardır. Sonuç olarak 

Epiphany ve GuttaFlow’un diğer yeni ve geleneksel patlardan bakteriyel 

penetrasyona dayanımının daha iyi olduğunu rapor etmişlerdir. Aynı şekilde Saleh 

ve ark (2008) kök kanallarının her birini ISO 80 olacak şekilde genişletip tek kon 

tekniği ile doldurup, bakteri olarak E. faecalis’i kullanarak 135 gün takip sonunda 

Apexit, RealSeal ve AH Plus’ın smear tabakalı ve smear tabakasız olarak bakteriyel 

sızıntıya direncini karşılaştırmışlardır. Sonucunda smear tabakasının kaldırılmasının 

kök kanal dolgusu boyunca bakteriyel penetrasyonu zayıflatmadığını, smear 

tabakası yokluğunda RealSeal’in AH Plus’tan daha hızlı sızdığını belirtmişlerdir. 

 

 Saleh ve ark (2008)’nın aksine bizim çalışmamızda smear tabakalı ve smear 

tabakasız arasında bir karşılaştırma yapılmadı. Ancak sodyum hipokloritin rezin 

esaslı patların bağlanma dayanımına olumsuz etkisi sebebi ile (Bouillaguet ve ark 

2003) üretici firmaların tavsiyeleri doğrultusunda son irrigasyon solüsyonu olarak 

%17’lik EDTA kullanıldı. Kanallar açılı tek kon tekniği ile dolduruldu ve farklı 

rezin esaslı kök kanal patlarının bakteriyel penetrasyona dirençleri arasında anlamlı 

bir fark bulunmadı (p>0.05). Eldeniz & Orstavik (2009) ile Saleh ve ark (2008)’nın 

çalışmalarının sonuçları bizim çalışmamız ile karşılaştırıldığında takip sürelerinin ve 

operatörün farklı olması, dişler arasındaki anatomik farklılıklar ve açılı güta-perka 

kullanmamaları gibi sebeplerden dolayı farklı sonuçlar çıkmış olabilir. RealSeal 

içerik olarak Epiphany ile aynı olmasına rağmen Donnelly ve ark. (2007) aynı 

içeriğe sahip patların farklı fiziksel özellikler gösterebileceğini bildirmişlerdir. 

Ayrıca Eldeniz & Orstavik (2009) bizim çalışmamızdan farklı olarak, çalışmalarında 

bakteri olarak S. mutans’ı kullanmışlardır. Eldeniz ve ark (2009) yaptıkları bir diğer 

çalışmada bakteriyel sızıntı değerlendirilmesinde kullanılan bakteri tipine göre 

örneklerin bakteriyel sızıntıya dirençlerinin değiştiğini bildirmişlerdir.  
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 Bakteriyel sızıntı çalışmalarında yanlış pozitif sonuçları elimine etmek için 

streptomisine dayanıklı bakteriler kullanılmalıdır (Timpawat ve ark 2001). Bu 

çalışmada bakteri olarak fakültatif anaeroblar ve diğer aeroblar ile karışık 

enfeksiyonlarda sık sık bulunmasından, insan normal ağız florasında yer almasından 

(Baumgartner & Falkler 1991, Timpawat ve ark 2001), inatçı enfeksiyonlardan 

sorumlu ve kök kanalından en yaygın izole edilen mikroorganizmalardan biri 

olmasından dolayı E. faecalis kullanıldı (Baumgartner & Falkler 1991, Molander ve 

ark 1998).  

 

 Son yıllarda açılı tek kon tekniği araştırmalarda sıklıkla kullanılmaktadır. 

Fransen ve ark (2008) yaptıkları çalışmada Activ GP/Cam iyonomer grubunu 

06/#50 açılı tek kon tekniği ile, Resilon/Epiphany ve Güta-perka/AH Plus grubunu 

sürekli ısı uygulayarak sıcak vertikal kondensasyon tekniği ile doldurmuşlardır. Her 

bir kanal 06/#50 açılı Ni-Ti döner alet ile crown-down tekniği kullanılarak 

genişletilmiş ve E. faecalis ile bakteriyel sızıntı metodu kullanarak grupların 

kapatabilme yetenekleri karşılaştırılmıştır. Sonucunda 3 dolgu sistemi arasında 

istatistiksel olarak önemli bir fark bulunamamıştır ve açılı tek kon tekniğinin diğer 

popüler dolgu sistemleri ile karşılaştırıldığında başarılı bir kapama sağladığı iddia 

edilmiştir. 

 

 Bouillaguet ve ark (2008) 4 farklı kök kanal patının uzun dönem 

kapatabilme yeteneğini sıvı filtrasyon tekniğini kullanarak karşılaştırdıkları bir 

çalışmada; dişleri açılı güta-perka ile tek kon tekniği kullanarak AH Plus, PCS, 

GuttaFlow ve Epiphany patları ile doldurmuşlardır. GuttaFlow ve Epiphany’nin kök 

kanal dolgusu boyunca en az sıvı hareketi gösterdiğini belirtmişlerdir. Bizim 

çalışmamız ile bu çalışma arasındaki sonuçların farklı çıkmasının nedeni, sızıntı 

yöntemi olarak farklı metodların kullanılması olabilir. 

 

 Siqueira ve ark (2000) yaptıkları çalışmada, farklı içerikli patların 

mikroorganizmalara karşı farklı antibakteriyel aktivite gösterdiklerini 

belirtmişlerdir. Bu sonucu çoğu patın öjenol, çinko oksit, gümüş, 

hexametilentetramin, kalsiyum oksit, kalsiyum hidroksit ve epoksi rezin gibi 

antibakteriyel komponentlere sahip olmasına bağlamışlardır. Timpawat ve ark 

(2001) epoksi rezin esaslı kök kanal patlarının kalsiyum hidroksit esaslı patlardan 



 87 

daha az bakteriyel sızıntı gösterdiğini belirtmişlerdir. Bunun sebebi kalsiyum 

hidroksit esaslı patın (Apexit), epoksi rezin esaslı pattan (AH Plus) daha az 

antibakteriyel etki göstermesi ve rezin esaslı patların kanal duvarlarına daha iyi 

adapte olması şeklinde açıklanmıştır.  

 

            Bu çalışmada en fazla bakteriyel penetrasyona direnci RealSeal/Resilon 

grubu gösterdi. Bu durum pekçok faktöre bağlı olabilir. RealSeal dual cure  

metakrilat rezin bir pattır. Rezinin yapısında bulunan methacryloxyin yardımıyla 

rezin tip pat Resilona yapışır (Tay ve ark 2005b) ve bonding ajan, rezin pat, Resilon 

dolgu materyali ve dentin ile birlikte monoblok bir yapı meydana gelir (Teixeira ve 

ark 2004). Hidroksietilmetakrilat (HEMA) gibi hidrofilik primerlerin, dentin 

tübüllerine rezin penetrasyonuna yardımcı olduğu ve daha etkili bir kapama 

sağladığı belirtilmiştir (Nakabayashi & Takarada 1992). Ayrıca RealSeal ile benzer 

içeriğe sahip Epiphany patının yüksek antibakteriyel aktivitesi de bakteriyel 

penetrasyon direncine katkı sağlayabilir (Eldeniz & Ørstavik 2007c). Tay ve ark 

(2005b) yaptıkları çalışmada Resilon’un tükrük enzimleri ve bakteri ile 

inkübasyonundan sonra, yüzey genişliğinin inceldiğini, ağırlık kaybının oluştuğunu 

ve biyolojik bozulumun meydana geldiğini rapor etmişlerdir. Çalışmamızda da 

Resilon’un biyolojik bozulumu, pat ile Resilon arayüzeyinde daha fazla boşluk 

çıkmasının bir sebebi olabilir (Çizelge 3. 24). 

 

 Kök kanal patları, güçlü antibakteriyel özelliklerinin yanında sitotoksik hatta 

mutajenik bulunmuştur (Geurtsen & Leyhausen 1997). Toksik özelliği olan kök 

kanal  patlarının sadece konak hücrelerine toksik etkileri yoktur. Mikroorganizmalar 

üzerinde antibakteriyel etki de gösterirler. Bu nedenle materyallerin sitotoksik 

etkilerinin bilinmesi onların muhtemel antibakteriyel özellikleri hakkında da bilgi 

verir (Eldeniz ve ark 2006). 

 

            Lodiene ve ark (2008) yaptıkları sitotoksite çalışmasında Epiphany patının 

araştırılan materyaller arasında en yüksek toksik etkiye sahip olduğunu belirtmişlerdir. 

AH Plus ise daha ılımlı sitotoksik etkiye sahip bulunmuştur. Benzer olarak Versiani 

ve ark (2006), Merdad ve ark (2007) Epiphany’nin hem karıştırıldıktan hemen sonra, 

hem de sertleşme periyotları esnasında ılımlıdan ciddiye doğru artan bir toksik etki 
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gösterdiğini rapor etmişlerdir. Bu durumun sertleşme esnasında artık monomerlerin 

salınmasından dolayı olabileceğini belirtmişlerdir (Versiani ve ark 2006).   

 

  Susini ve ark (2006)’da Resilon/Epiphany, RoekoSeal/Güta-perka, Sealite/ 

Güta-perka’nın sitotoksitesini değerlendirmişler ve Resilon/Epiphany grubu 1 ve 2. 

günlerde en sitotoksik materyal olarak belirtilmiştir. Bunu da Resilon toksik olmadığı 

için sitotoksitenin Epiphany’den kaynaklandığı şeklinde açıklamışlardır. Bouillaguet 

ve ark (2006) diğer yandan AH Plus, Epiphany ve GuttaFlow’un sitotoksitesini 

değerlendirmişler ve zamanla arttığını bulmuşlardır ve sonucunda da bu materyallerin 

önemli derecede sitotoksik etkiye sahip olduğunu bildirmişlerdir.   

 

 Epoksi rezin esaslı pat AH Plus Jet’in bizim çalışmamızda bakteriyel 

penetrasyona direnci zayıf çıkmıştır. Bu durum sadece sertleşme esnasında epoksi tip 

AH Plus patın polimerizasyon büzülmesinden ve sertleştikten 4 hafta sonra geç 

genleşmeye başlamasından değil (Ørstavik ve ark 2001), aynı zamanda sertleştikten 

sonra zamanla antibakteriyel özelliğinin azalmasından dolayı da olabilir (Pizzo ve ark 

2006). AH Plus’ın uzun dönem stabilitesi yeterli olmasına rağmen kapatabilme 

yeteneği tartışmalara yol açmıştır, çünkü AH Plus’ın güta-perkaya bağlanmadığı rapor 

edilmiştir (Ørstavik ve ark 2001, Çobankara ve ark 2002). Sevimay & Kalaycı (2005) 

güta-perka ve pat arasındaki yapışma eksikliğinden dolayı bakteriyel sızıntının 

artabileceğini belirtmiştir. Miletic ve ark (1999) yaptıkları çalışmada AH Plus’ın AH 

26’dan daha fazla sızdırdığını bildirmişlerdir. Bu durumu AH Plus’ın hızlı sertleşmesi 

sonucu büzülme stresi yaratıp dentin duvarından erken ayrıldığı ve silikon yağları gibi 

bazı bileşenlerinin materyalin örtüleme kabiliyetini etkilemesi ile açıklamışlardır.  

 

 Sevimay & Kalaycı (2005)’nın sonuçlarının aksine, bu çalışmada AH Plus’ın 

dentinde bağlantısı problemli bulunmuştur (Çizelge 3. 18). Bu da AH Plus’ın 

sızıntısının Miletic ve ark (1999)’nın çalışmasını destekler şekilde, patın hızlı 

sertleşmesi sonucu dentin duvarından erken ayrılması sebebiyle oluştuğu şeklinde 

açıklanabilir.  

 

Mickel ve ark (2003) yaptıkları çalışmada AH Plus’ın antibakteriyel aktivite 

göstermediğini rapor etmişlerdir. Bunun sebebinin formaldehit salımının 

olmamasından kaynaklandığını belirtmişlerdir. Kaplan ve ark (1999)’da en etkili 
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antibakteriyel özelliği olan patların öjenol ve formaldehit içerenler olduğunu, 

formaldehitsiz AH Plus’ın tümüyle E. faecalis’e karşı etkisiz olduğunu belirtmişlerdir. 

Yasuda ve ark (2008) yaptıkları çalışmada AH Plus’ın C. albicans ve S. mutans’a 

karşı yüksek antibakteriyel etki gösterdiğini, E. faecalis’e karşı ise ılımlı derecede 

antibakteriyel etki gösterdiğini rapor etmişlerdir. Bodrumlu ve Semiz (2006) AH 26 

ve AH Plus’ın E. faecalis’e karşı antibakteriyel etki gösterdiğini bulmuşlardır. 

 

            Kayaoğlu ve ark (2005) yaptıkları bir çalışmada patların antibakteriyel 

aktivitesini araştırmışlar ve epoksi rezin esaslı pat olan AH Plus’ın E. faecalis’e karşı 

güçlü antibakteriyel aktivite gösterdiğini bulmuşlardır. Ancak bu çalışmada özellikle 

taze karıştırılmış ve yerleştirilmemiş materyalin antibakteriyel aktivitesini 

karşılaştırmışlar ve materyalin antibakteriyel özelliğinin başlangıç aktivitesi ile ilgili 

olduğunu ve uzun dönem olmadığını bildirmişlerdir. Yapılan benzer araştırmaların 

sonucunda materyalin mikroorganizmalara karşı hızlı bir antibakteriyel aktivite 

göstermesinin bir avantaj olduğu ve sonuç olarak kök kanal patlarının erken ve uzun 

dönem antibakteriyel etkilerinin önemli olduğu vurgulanmıştır (Miletic ve ark 2000, 

Huang ve ark 2004, Miletic ve ark 2005). AH Plus’ın muhtemel antibakteriyel 

aktivitesinin içeriğindeki epoksi rezin ve amin gibi komponentlerden olabileceği 

(Schweikl ve ark 1995, Schweikl & Schmalz 2000), epoksi rezinin ve aminin toksik 

olabileceği ve karıştırıldığında polimerize olmamış kalıntıların toksik etki 

yaratabileceği belirtilmiştir (Schweikl & Schmalz 2000). AH Plus’ın toksisitesinin 

zamanla azalması ise toksik madde salınımında olası bir  azalmaya bağlı olabileceği 

şeklinde açıklanmıştır (Miletic ve ark 2000, Azar ve ark 2000, Huang ve ark 2004). 

 

 Bu çalışmada tüm test edilen patlar karıştırılıp doldurulduktan sonra 

sertleşmeleri için 14 gün bekletildiğinden dolayı (Shipper ve ark 2004, Eldeniz & 

Ørstavik 2009) patların taze karıştırılmış andaki sitotoksitelerinin dolayısıyla 

muhtemel antibakteriyel etkilerinin bir etkisi olmamıştır.  

    

            Patlardan pH ve Ca salımı önemlidir. Çünkü kalsiyum iyonlarının bolluğu 

dokuda kalsiyuma bağlı adenozin trifosfot aktivasyonuna katılır (Estrela ve ark 1995). 

Karbondioksit ile kalsiyum iyonlarının reaksiyonu anaerobik bakterilerin solunum 

kaynağını azaltır (Kontakiotis ve ark 1995). Dokulara kalsiyum iyonlarının salımı ve 

yüksek pH zamanla potansiyel antibakteriyel etki göstermesini sağlar (Fuss ve ark 
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1997 ) ve apikal periodontitiste daha hızlı iyileşme gözlenir (Waltimo ve ark 2001). 

Hücre farklılaşması ve makrofaj aktivasyonu bakterileri muhtemelen elimine eder 

(Silva ve ark 1997) ve kökün apeksindeki mineral dokunun formasyonu ile biyolojik 

iyileşme artar (Sonat ve ark 1990). Tüm bu nedenlerden dolayı periapikal bölgede 

iyileşmenin indüklenebilmesi ve antibakteriyel etki için, alkali pH ortam yaratabilen 

kök kanal ilaçları ve kök kanal patlarının kullanılması önerilmektedir. 

 

            Eldeniz ve ark (2007a) yaptıkları çalışmada Apexit, Sealeapex ve Acroseal’in 

kalsiyum iyon salımı ve pH’ını değerlendirmişlerdir. Acroseal en az miktarda 

kalsiyum ve hidroksil iyon salımı göstermiştir ve bunu araştırıcılar içindeki 

bileşenlerin çözünmezliğine bağlamışlardır. Acroseal’in içerisinde AH 26 ve Sealer 

26’nın da yapısında bulunan, epoksi komponentleri olarak bilinen diglycidyl ether of 

bisphenol A (DGEBA) ve methenamine vardır. Kalsiyum hidroksit esaslı Acroseal 

patı, diğer kalsiyum hidroksit esaslı patlardan daha düşük çözünürlüğe sahiptir ve bu 

muhtemelen epoksi rezin komponentlerinden kaynaklanmaktadır. Epoksi matrix 

içeren kalsiyum hidroksit esaslı Acroseal patının daha az çözünmesinin sonucu olarak 

daha az iyon salımı bu bulguları doğrular.  

 

 Acroseal patının bakteriyel penetrasyona direnci bu çalışmada, diğer patlarla 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmasa da çok düşük bulunmuştur. Bunun 

sebebi Mutal & Gani (2005) tarafından epoksi komponentleri sebebi ile patın 

polimerizasyon büzülmesi ya da bu patın kendi içindeki boşluklardan kaynaklandığı 

şeklinde açıklanmıştır. Nitekim alınan kesitlerde ve SEM görüntülerinde Mutal & 

Gani (2005)’nin çalışmasını destekler şekilde Acroseal patının kendi içindeki 

boşlukların fazla olduğu görülmüştür (Çizelge 3. 14, Resim 3. 3). Diğer yandan 

yaptığımız korelasyon testi, bakteriyel sızıntı ve boşluklar arasında bir ilişki 

olmadığını göstermiştir (Çizelge 3. 27- 3. 33). Bu sonuca göre bu çalışmada sızıntının 

sebebi boşluk oluşumundan değil,  diğer faktörlere bağlı olabilir. Bu faktörlerden biri 

Acroseal’in azalan iyon salınımına bağlı düşen antibakteriyel etkisi olabilir 

(Kontakiotis ve ark 1995, Fuss ve ark 1997). 
 

           Rezin esaslı bir pat olan Diaket, vinil polimerler içeren poliketon bileşiğine 

sahiptir. Çok yoğun bir materyaldir ve sertleşirken büzülmektedir. Ancak su emme 

özelliği ile bu büzülme dengelenmektedir (Briseno & Willershausen 1991). 
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Materyalin yoğunluğu kanal içinde tam bir dağılım göstermesine engel olabilir. Bizim 

çalışmamızda da diğer patlarla istatistiksel olarak anlamlı bir fak olmamakla birlikte 

Diaket’in bakteriyel penetrasyona direncinin zayıf çıkmasının sebebi materyalin 

fiziksel özelliğinden olabilir.  

 

Eldeniz ve ark (2006) yaptıkları çalışmada AH 26, Diaket, Sultan, Apexit ve 

RoekoSeal’in antibakteriyel aktivitesini karşılaştırmışlar ve Diaket’i E. faecalis ve P. 

aeruginos’a karşı AH 26 ve Sultan’dan daha antibakteriyel bulmuşlardır. Briseno & 

Willershausen (1991) Diaket’in sitotoksitesini değerlendirdikleri çalışmalarında 

başlangıç fazında hafif sitotoksite gösterdiğini 5. günün sonunda da sitotoksitesinin 

arttığını bulmuşlardır. Sitotoksitesinin farklı çıkmasının sebebinin, sertleşme 

zamanının birkaç dakikadan birkaç saate kadar sürüp değişiklik göstermesinden dolayı 

olabileceği, bunun da Diaket’in çevre şartlarına karşı hassas olmasından 

kaynaklanabileceği şeklinde açıklamıştır. Aynı şekilde Miletic ve ark (2000)’da 

Diaket’in sitotoksitesini ilk 24 saatte AH Plus ve AH 26’dan daha az bulmuşlar ve 

biyouyumlu bir materyal olduğunu bildirmişlerdir. 

 

Okşan ve ark (1993) yaptıkları çalışmada smear tabakası kaldırıldığı zaman 

Diaket’in, N2 ve SPAD’ın dentin tübüllerine iyi penetre olduğunu rapor etmişlerdir. 

Saleh ve ark (2003) yaptıkları çalışmada smear tabakası kaldırıldığı zaman patların 

dentin tübüllerine penetrasyonunun patın bağlanma dayanımı ile ilgili olmadığını, 

tübüllere penetrasyonun patın fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olduğunu rapor 

etmişlerdir. Şen ve ark (1996) yaptıkları çalışmada Diaket, Endomethasone, CRCS 

Ketac-Endo’nun boya sızıntısı ve dentin tübüllerine penetrasyonu arasındaki ilişkiyi 

incelemişlerdir. En az sızıntıyı Diaket’in gösterdiğini, boya sızıntısı ve dentin 

tübüllerine penetrasyon arasında bir ilişki olmadığını belirtmişlerdir. Çalışmamızda 

yapılan SEM incelemelerinde test edilen tüm materyallerin kök dentini arayüzeyinde 

tübüllere mükemmel penetre olduğu gözlenmiştir. Ancak tam olarak hiçbir materyal 

bakteriyel penetrasyona direnç gösterememiştir. Bu sonucumuzda Şen ve ark 

(1996)’nın sonuçlarını destekler şekildedir. 

 

 Self adeziv dual cure metakrilat rezin esaslı MetaSeal (Parkell Inc, 

Farmington, NY) kök kanal patı son yıllarda tanıtılmıştır. Bu pat Japonya’da Hybrid 

Bond Seal (Sun Medical, Shiga, Japan) olarak piyasaya sürülmüştür. Bu pat 
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amaçlandığı gibi her iki yüzeyde de hibrit tabaka meydana getirerek hem termoplastik 

dolgu materyaline hem de radiküler dentine yapışır. Pat asidik rezin monomer 4-

methacryloyloxyethyl trimellitate anhydride (4-META) içermesinden dolayı 

hidrofiliktir ve sadece soğuk lateral kondensasyon ya da tek kon teknik ile Resilon ve 

güta-perka ile kullanımı tavsiye edilmiştir (Lawson ve ark 2008). Yeni bir pat olması 

sebebiyle bu patla ilgili sınırlı sayıda çalışma vardır.  Pinna ve ark (2008) MetaSeal, 

AH Plus Jet ve Pulp Canal Sealer’ın sitotoksitesini karşılaştırdıkları bir çalışmada 

MetaSeal’in birinci haftada AH Plus Jet’den daha toksik olduğunu bildirmişlerdir. 

İkinci ve üçüncü haftalarda daha ılımlı toksisite gösteren MetaSeal, 3. haftadan sonra 

toksik olmamaya başlamıştır. Yine benzer bir sonuç olarak Ames ve ark (2009) 

yaptıkları çalışmada MetaSeal’in 1. haftada ciddi derecede toksik, 2. ve 4. haftalarda 

ılımlı, 5. haftadan sonra toksik olmadığını rapor etmişlerdir. 

 

             Lawson ve ark (2008) MetaSeal ile doldurulan kök kanal dolgularında 

radiküler dentinde minimal bir hibrit tabaka meydana geldiğini ve kök kanal 

duvarlarında düzensiz rezin tagları belirlendiğini bulmuşlardır. Diğer primer 

kullanılmayan patlarla karşılaştırıldığı zaman, kök kanal patının güta-perkaya daha iyi 

bağlanıp yer değiştirmeme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Ancak bu 

iddianın aksine çalışmamızda MetaSeal’in güta-perka ve Resilon’a bağlantısı 

problemlidir ve boşluklar genellikle kor materyali ve pat arasında bulunmuştur. 

MetaSeal ile yapılan mikroskobik incelemede de Lawson ve ark (2008)’nın 

bulgularını destekler şekilde düzensiz rezin taglar görülmüştür (Resim 3. 8). 

 

 Belli ve ark  (2009) yaptıkları çalışmada sıvı filtrasyon metot kullanarak 

MetaSeal kök kanal patının kapatabilme yeteneğini RealSeal ve AH Plus ile 

karşılaştırmışlardır. 0.04/#45 ile tek kon tekniği kullanarak kanalları doldurup, 24 

haftada hem güta-perka hem de Resilonlu MetaSeal grubunun AH Plus ve RealSeal 

ile benzer kapama yeteneği gösterdiğini bildirmişlerdir. Bakteriyel sızıntı 

sonuçlarımız Belli ve ark (2009)’nı destekler şekilde RealSeal, AH Plus Jet ve 

MetaSeal’in, bakteriyel penetrasyona dirençlerinde patlar arasında anlamlı bir fark 

olmadığını gösterdi. Belli ve ark (2009)’nın aksine bizim çalışmamızda koronalden 

ışık uygulanmadı. Rezin esaslı materyaller 70’li yıllarda tanıtıldığından bu yana, 

polimerizasyon sırasında büzülmeleri ve kontraksiyon stresleri oluştuğu bilinmektedir 

(Davidson ve ark 1984). Materyalin içeriği ve polimerizasyon tipi büzülmeyi 
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etkileyen faktörlerdendir. Kontraksiyon stresleri aynı zamanda kavitenin geometrisi ve 

rezinin kalınlığıyla da ilgilidir (Feilzer ve ark 1987, Alster ve ark 1997, Bouillaguet ve 

ark 2003). Konfigürasyon faktör (C faktör) diş dokularına bağlantıda kabul edilmiş bir 

tanıdır ve bağlanan yüzeylerin bağlanmayan yüzeylere oranı olarak bilinir (Davidson 

ve ark 1984, Feilzer ve ark 1987, Feilzer ve ark 1993). Normal bir kavitede C faktör 1 

ile 5 arasında değişirken Bouillaguet ve ark (2003) C faktörün kanal içinde 200’ü 

geçebileceğini belirtmişlerdir. Kök kanalı gibi C faktörün yüksek olduğu bölgelerde, 

materyallerin yavaş ve uzun sürede polimerizasyonu, stresi azaltma açısından tercih 

edilir. MetaSeal ve RealSeal dual cure materyallerdir. Normalde koronalde 

polimerizasyonu başlatmak amacı ile ışık uygulanabilir. Ancak bu çalışmada ışığa 

bağlı hızlı polimerizasyon ve devamında dentin yüzeylerinden ayrılmaları önlemek 

amacı ile ışık uygulanmadı.  Belli ve ark (2009)’nın yaptığı sıvı filtrasyon çalışmasına 

benzer sonuçlar elde etmemiz ise, dual cure rezin patlarda ışık uygulanımının sonucu 

değiştirmediği fikrini verebilir. 

 

 RealSeal ve MetaSeal dual-cure karakterlere sahip, self-etch patlardır. Dual-

cure karakter, rezin esaslı bir patta avantaj olmasına rağmen sonuçlar değerlendirildiği 

zaman AH Plus ile benzerlik göstermesi metakrilat esaslı patların tek kon tekniğinin 

sonucu olarak pat kalınlığının artmasına (De-Deus ve ark 2006) ve takibinde 

polimerizasyon büzülmesinin olmasına bağlanabilir (Schwartz & Fransman 2005, 

Belli ve ark 2009).  

 

 Metakrilat esaslı rezin sistemlerin polimerizasyon süreci esnasında büzülme 

göstermesi kaçınılmazdır (Visvanathan ve ark 2007). Hammad ve ark (2008) 

yaptıkları çalışmada, son yıllarda geliştirilen RealSeal, EndoREZ ve GuttaFlow 

patlarının polimerizasyon büzülmelerini TubliSeal patıyla karşılaştırmışlardır. 

EndoREZ en yüksek polimerizasyon büzülmesi gösterirken, bunu RealSeal takip 

etmiştir. En az polimerizasyon büzülmesini ise TubliSeal göstermiştir. GuttaFlow ise 

genleşme göstermiştir. Silikas ve ark (2000) patların polimerizasyon büzülmesi 

göstermesinin, kök kanal duvarlarında stres gelişmesine ve sonucunda boşluk, 

mikrosızıntı ve klinik başarısızlığa sebep olacağını bildirmişlerdir. 

 

 Donnelly ve ark (2007)  yaptıkları çalışmada metakrilat rezin esaslı 

endodontik patların (EndoREZ, Epiphany, InnoEndo) su emilimini ve çözünürlüğünü 
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Kerr EWT, GuttaFlow, Ketac-Endo ve AH Plus ile karşılaştırmışlardır. Sonucunda 3 

metakrilat rezin esaslı patın çözünürlüğünün (3.5-4%) ve Kerr EWT’nin (3.95) 

çözünürlüğünün önemli derecede diğer patlardan yüksek olduğunu ve en yüksek su 

emilimini Epiphany patının gösterdiğini rapor etmişlerdir. ADA standartlarına göre 

endodontik patların çözünürlüğünün %3’den küçük olması gerekmektedir. Sadece 

GuttaFlow, Ketac-Endo ve AH Plus bu kritere uygun sonuç vermiştir. Kök kanal 

patlarının yüksek çözünürlüğü arzu edilmeyen bir durumdur. McMichen ve ark 

(2003)’na göre patın çözünmesi dolgu materyali ve kök kanalı arasında boşlukların 

oluşmasına sebep olur ve zamanla bakteriyel sızıntının artması ile sonuçlanır. Bizim 

çalışmamızda da metakrilat rezin esaslı patların diğer patlara göre sızıntı açısından 

üstünlük gösterememesinin bir sebebi de yüksek çözünürlüğe sahip olmalarından 

kaynaklanabilir. 

 

 Açılı tek kon tekniğinde, geniş açılı güta-perkanın preparasyona eş olmasından 

dolayı pat hacmi minumumdur (Wu ve ark 2006). Ni-Ti döner alet ile prepare edilmiş 

kanallar paslanmaz çelik alet ile prepare edilen kanallardan hem daha merkezi hem de 

daha dairesel olduğundan (Schafer 1997) tek kon tekniğinin standart şartlar altında 

tüm materyallerin performansını karşılaştırmada kullanılabileceği rapor edilmiştir 

(Wu ve ark 2006). 

 

 İdeal bir kök kanal dolgusu yeterli güta-perka hacminde ve ince bir pat 

kalınlığında olmalıdır (Kontakiotis ve ark 1997, Wu ve ark 2001). Bu görüşe destek 

olarak Wu ve ark (1994a), De-Deus ve ark (2006b) genellikle kök kanal dolgularının 

kapatabilme yeteneğini değerlendirdikleri çalışmalarında büyük pat kalınlığının kök 

kanal dolgusunu negatif yönde etkilediğini rapor etmişlerdir. Fransen ve ark (2008) 

yaptıkları çalışmada açılı tek kon tekniği ile doldurulan Activ GP/Cam iyonomer 

grubunun Ni-Ti döner aleti ile standart yuvarlak bir açılı preparasyon meydana 

getirdiğini, böylece kök kanal boşluğunun maksimum kor materyali, minumum pat ile 

doldurulup, patın büzülmesi sırasında meydana gelebilecek boşlukların da azalacağını 

bildirmişlerdir. Weis ve ark (2004) ise pat kalınlığının kullanılan dolgu tekniğine 

güçlü bir şekilde bağlı olduğunu, patın dentin tübüllerine penetrasyon derinliği ve 

sıklığının dolgu tekniği ile ilgili olmadığını bildirmişlerdir. 
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  Hembrough ve ark (2002) 0.06 açılı Profile döner alet ile tek köklü bir kanalın 

preparasyonundan sonra, 0.06, 0.02 ve 0.054 açılı güta-perka konlar ile lateral 

kondensasyonun kalitesi ve etkinliğini karşılaştırmıştır. Dolgu etkinliği açısından 0.06 

açılı ve 0.054 açılı güta-perka kon, 0.02 açılı güta-perka kondan daha etkili 

bulunmuştur. Güta-perka ve kanal duvarı arasında bulunan pat miktarı ölçülerek elde 

edilen dolgu kalitesi yönünden de aralarında önemli bir fark olmadığı belirtilmiştir.  

 

   Nagas ve ark (2009) farklı açılı güta-perka konların apikal kapama yeteneğini 

ve bağlanma dayanımını farklı kök kanal patları ile birlikte karşılaştırmışlardır. 

Araştırıcılar 0.02 ve 0.04 açılı ana kon ile lateral kondensasyon tekniğini kullanarak, 

0.06 açılı ana konu tek kon tekniği kullanarak kanalları doldurmuşlardır. Çalışmanın 

sonucunda en fazla push-out bağlanma dayanımının 0.06 açılı master kon grubunda 

olduğunu rapor etmişlerdir. Bu şekilde pat miktarının mimumum olduğunu ve patın 

büzülmesinden ve çözünmesinden kaynaklanabilecek potansiyel boşlukların 

azalacağını rapor etmişlerdir. Bu çalışmanın sonucunda açılı döner aletler ile prepare 

edilen kök kanallarında, eş açılı güta-perka kullanımı ile kök kanal dolgu 

materyallerinin bağlanma dayanımlarını geliştirdiğini vurgulamışlardır. 

 

 Wilson & Baumgartner (2003) geniş açılı güta-perka konların sıcak vertikal 

kondensasyon ya da soğuk lateral kondensasyon teknikleri ile de kullanılabileceğini 

ve Ni-Ti döner alet ile prepare edilen kök kanalının, pat kullanımı ile lateral 

kondensasyona zaman harcamadan ve aksesuar kon gerekmeksizin üç boyutlu bir kök 

kanal dolgusu sağlanabileceğini bildirmişlerdir. 

 

 Bu çalışma için kronlar uzaklaştırıldıktan sonra tam yuvarlak olarak izlenen 

kanallara sahip dişler seçildi. Kanal dolgusunun kalitesini incelemek üzere yapılan 

çalışmanın ikinci aşamasında, her gruptan rasgele 6 örnek seçildi. Apikalden koronale 

doğru kesitler elde edildi. Tüm gruplarda 5 ile 19. kesitler arası değerlendirilmeye 

alındı. Apikaldeki varyasyonların ve koronalde geniş kanalların sonuçları 

etkilememesi için apikalden ve koronalden alınan kesitler değerlendirilmeye alınmadı. 

Kesit alınan örneklerin % 10’unda 15. kesitten sonra kanalların ovalleşmeye başladığı 

gözlendi. Aynı dişlerde diğer kesitlerde kanalların yuvarlak olduğu ve tek kon tekniği 

ile mükemmel tıkandığı gözlendi. Tek kon tekniği, yuvarlak kesitli kanallarda ideal 
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olmasına rağmen dişin karmaşık anatomisinden dolayı her zaman her kanalda 

güvenilir olmayabilir. 

 

 Allan ve ark (2001) deney tekniklerinin yetersiz standardizasyonundan dolayı 

test edilen örneklerde kanaldaki pat dağılımı ve miktarında çeşitlilik gözlenebileceğini 

ve bunun yanında patların değişken olabileceği ve kesit alma esnasında yer 

değiştirebileceği ve sık sık kanal duvarlarında ya da güta-perka ve dentin arasında pat 

bulunamayacağını bildirmişlerdir. Wu ve ark (2000) 3 farklı dolgu tekniği (lateral 

kondensasyon, vertikal kondensasyon ve tek kon) ile doldurulmuş kanalların, apikal 

üçlüdeki pat yüzdelerini dişlerden horizontal kesitler alarak digital analiz programı ile 

incelemişlerdir. Sonuçta sürekli olmayan tutarsız bir kapama olduğunu, kesit alma 

esnasında patların yerinden çıktığını belirtmişlerdir. Juhlin ve ark (1993),  Sakkal ve 

ark (1991)’da patların ya sürekli bulunmayıp ara ara bulunduğunu, ya da hiç 

olmadığını tespit etmişlerdir. 

 

            Ryan Facer ve ark (2003) yaptıkları çalışmada lateral kondensasyon tekniği 

uygulanan 3 farklı pat (Roth’s, Sealapex, AH 26)  ile doldurulan kanalları, patın 

miktar ve lokalizasyonuna göre örnekleri patsız, zayıf patlı, orta patlı, tamamen patlı 

olmak üzere sınıflandırmışlar ve kapatabilme yeteneğini değerlendirmişlerdir. En iyi 

kapama koronal kısımda gözlenmiştir. Patların hiç birinde güta-perka ve kanal duvarı 

arasında ve güta-perka kon arasında devamlı izlenen pat gözlenmediğini 

bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızda da en az boşluk apikal bölgeden alınan kesitlerde 

gözlenmiştir ki kök kanal dolgusunun apikal üçlüdeki kalitesinin önemi De-Deus 

(2006a), Gülşahi ve ark (2007) tarafından da vurgulanmıştır. 

      

            Son yıllarda dolgu tekniğinin kalitesi ve güta-perka bölgeli alanlar ile ilgili 

çalışmalara ilgi artmaktadır. Bu yaklaşım ilk olarak Eguchi tarafından tanımlanmıştır 

(Equchi ve ark 1985). Benzer çalışmalarda güta-perka, pat dolgulu alanlar ve 

boşluklar yatay kesitlerde ölçülmüş, dolgulu bölgelerin yüzdeleri hesaplanmıştır (Wu 

ve ark 2000, 2001). 

          

            James ve ark (2007) Resilon/Epiphany ve AH 26/Güta-perka ile sürekli ısı 

tekniği ile doldurulmuş kanallardan, anatomik apeksten itibaren horizontal olarak 2, 4 

ve 6 mm’lik kesitlerdeki kor materyal, boşluk, debris ve pat yüzdelerini 
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hesaplamışlardır. Bu amaçla her bir kesitten fotoğraflar alıp İmage-J (Wayne 

Rasband; National Institute of Health, Bethesda, MA) bilgisayar yazılım programına 

aktarılmıştır. Sonuçta iki grup arasında kor materyal, boşluk, debris ve pat yüzdesi 

açısından bir fark olmadığı rapor edilmiştir. 

 

            Wu ve ark (2000)  farklı dolgu teknikleri ile doldurulan kanalların apikal ve 

orta üçlüsünden horizontal kesitler alarak pat dağılımlarını digital imaging analiz 

programı kullanarak değerlendirmişlerdir. Bunun sonucunda da lateral kondensasyon 

ve vertikal kondensasyon tekniklerinde apeksten alınan 3 mm’lik kesitte elde edilen 

pat yüzdesi arasında fark bulamamışlardır. 6mm’lik kesitte lateral kondensasyon 

teknikteki pat yüzdesi, vertikal kondensasyondan önemli derecede yüksek 

bulunmuştur. Kanal duvarlarını en iyi kapatan grubun basit tek kon tekniği ile 

doldurulan grup olduğu belirtilmiştir. Her iki kesitte de basit tek kon teknikteki pat 

yüzdesi diğerlerine göre fazla bulunmuştur. Bunu da kondensasyon işlemleri 

esnasında kanal duvarından patın kalkabileceği şeklinde açıklamışlardır.  

 

            Hugh ve ark (2005) yaptıkları çalışmada 5 farklı dolum tekniği ile (Obtura II, 

System B, SimpliFill ve Thermafil Plus, lateral kondensasyon) patın kanal içindeki 

dağılımını araştırmışlar ve sonucunda hiçbir teknikte güta-perka ve kanal duvarı 

arasında devamlılığa rastlamamışlar ve dolgu tekniğine bakılmasızın pat dağılımının 

düzensiz olduğunu rapor etmişlerdir. 

 

            De- Deus ve ark (2007) yaptıkları çalışmada Sistem B, Thermafil ve lateral 

kondensasyon teknik kullanarak güta-perka dolgulu bölgelerin yüzdesini 

hesaplamışlardır. Her bir dişin apikal forameninin 4 ve 6 mm’lik bölümlerinden 

horizontal kesitler alıp, her bir kesitten fotoğraflar alarak ve digital analiz programı 

Windows’un Carnoy 2.0 sistemi (Laboratory of Plant Systematics, K.U Leuven, 

Flanders, Belçika) kullanarak güta-perka dolgulu bölgelerin alanlarını ölçmüşlerdir. 

Çalışmanın sonucunda Termafil sistemin boşluk ve pat yüzdesini düşürebileceğini 

belirtmişlerdir. Yine De-Deus ve ark (2008) oval şekilli kanallarda üç farklı dolgu 

tekniğinin (Lateral kondensasyon, Sistem B, Termafil) bakteriyel sızıntı yöntemi ile 

kapatabilme yeteneklerini ve kanal dolgulu bölgelerini (güta-perka ve patın toplam 

kapladığı alanı dolgulu bölge varsayarak) karşılaştırmışlardır. Termafil ile doldurulan 

kanallarda güta-perka ve pat miktarı en yüksek bulunmuştur. Diğer yandan bakteriyel 
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sızıntı açısından karşılaştırıldığında diğer gruplardan istatistiksel olarak bir fark 

bulunmamıştır. Bu sonuca dayanarak bakteriyel sızıntı ile kök kanal dolgulu bölgeler 

arasında bir ilişki olmadığını bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızda da bakteriyel sızıntı 

sonuçları ile kök kanal dolgusunda oluşan boşluklar arasında korelasyon 

bulunmamıştır. Bunun sebebi De-Deus ve ark (2008) da belirttiği gibi, boşlukların cul 

de sac (çıkmaz sokak) tipte olabileceği, bu nedenle koronalden apikale doğru yer yer 

kesintiye uğrayabileceği ve buna bağlı olarak sızıntının kök kanalı boyunca devamlı 

olamayacağı şeklinde açıklanabilir. 

 

.        Monticelli ve ark (2007b) yaptıkları çalışmada kök kanallarını 06/#40 ile 

genişletip, AH Plus’ı sıcak vertikal kondensasyon tekniği ile Activ GP ve 

GuttaFlow’u tek kon teknik ile doldurmuşlar ve sıvı filtrasyon ile sızıntı miktarını 

değerlendirmişlerdir. Sonra 3, 6, 9 ve 12 mm’lik bölümlerinden kesitler almışlardır. 0 

ve 3mm’lik kesitlerde dolgu teknikleri arasında fark bulunmamıştır. Activ GP ve 

GuttaFlow 6, 9 ve 12 mm’lik kesitlerde AH Plus’tan daha fazla sızıntı göstermiştir. 

AH Plus tüm sonuçlarda en iyi olarak kaydedilmiştir.  

         

            Gülşahi ve ark (2007) yaptıkları çalışmada 06/#40 final lateral kondensasyon 

teknik ile Epiphany/Resilon ve Epiphany/güta-perka ile doldurulmuş kanallarda 

oluşan boşlukları IBM-uyumlu PC. AutoCAD 2000 (Autodesk Inc, San Rafael, CA) 

bilgisayar yazılım programına transfer edip hesaplamışlardır. Apikal foramenden 

itibaren 1 mm’den 5 mm’ye kadar horizontal kesitler almışlardır. Her bir kesitten 

digital fotoğraf alarak bilgisayar ortamına aktarıp ölçümleri yapmışlardır. Sonucunda 

da Epiphany ile doldurulan her iki dolgu tekniğinde de seviyesine bakılmaksızın 

boşluk ve pat miktarı açısından bir fark olmadığını rapor etmişlerdir. 

 

            Gordon ve ark (2005) 0.06 açı ile genişletilmiş kurvatürlü kanallarda 0.06 açılı 

güta-perka ile tek kon ve 0.02 açılı güta-perka ile lateral kondensasyon teknik 

kullanarak oluşan boşluk, pat ve güta-perka yüzdelerini karşılaştırmışlardır. Apikal 

foramenden itibaren 0.5, 1.5, 2.5, 4.5, 7.5 ve 11.5 mm’lik bölümlerinden kesitler alan 

araştırıcılar, X40 büyütmede steromikroskop (SZ-40; Olympus, Tokyo, Japonya) 

altında halojen fiber optik ışık kaynağı kullanarak fotoğraflar almışlardır. 

Sayısallaştırılmış görüntüler Adobe PhotoShop 7.0 programıyla değerlendirilerek, kök 

kanal dolgusundaki boşluk, pat ve güta-perka yüzdesi hesaplanmıştır. Sonuçta 



 99 

araştırıcılar lateral kondensasyon tekniğinin, tek kon tekniğinden çok farklı sonuçlar 

vermediğini belirtmişlerdir. 

 

 Dijital fotoğraflar üzerinde çalışmanın diğer ölçüm yöntemlerine göre 

avantajı; yüksek çözünürlükte elde edilen fotoğrafların gözle görülmeyen detayların 

tespitini ve ölçülmesini sağlamasıdır. Kulllanılan ölçüm sistemi µm’ye hassastır. 

Artan teknolojik gelişmelerle beraber daha yüksek çözünürlükte dijital fotoğrafların 

elde edilebilmesiyle ölçümler daha da az hatalarla yapılabilecektir (Schwaller ve ark 

2008). 

 

Boşlukların ölçümünde kullanılabilecek bir diğer yöntemde mikro CT’dir 

(Jung ve ark 2005). Mikrotomografik değerlendirmede örnekte bozulma olmaksızın 

seri görüntüler alınabilir. Görüntü aralığı en aza indirilebilir ve tekrar aynı örnek 

kullanılabilir. Bu çalışmada kullanılan yöntemde ise dişlerden seri kesitler alındı ve bu 

amaçla da elmas separeler kullanıldı. Her ne kadar separe kalınlığı en aza indirilse de 

(…mm) separe kalınlığından kaynaklanan kaybedilen örnek miktarı olmuştur. Diğer 

taraftan boşlukların üç boyutlu  incelenmesine olanak veren bir program kullanılması, 

kesit sayısının artırılması ile bu telafi edilmeye çalışılmıştır. Böylece uygulanımı daha 

kolay ve daha ekonomik olan bir yöntem tanıtılmıştır. 

 

 Digital imaging yöntemi ile yapılan çalışmaların çoğunda genellikle 2, 3 ile 6 

arasında kesit alınmıştır (Wu ve ark 2000, Gordon ve ark 2005, De- Deus ve ark 2007, 

James ve ark 2007, Monticelli ve ark 2007b, Gülşahi ve ark 2007, De-Deus ve ark 

2008). Çalışmamızın güvenilirliğinin artırılması amacıyla her bir örnekten 15 kesit 

alındı.  

 

 Bu çalışmanın ikinci aşamasında sonuçlar değerlendirildiğinde güta-perka 

ve/veya Resilon’a bağlantıda problem olduğu görülmüştür ve en fazla ortalama 

boşluğun tüm gruplarda bu bölgede olduğu tespit edilmiştir. Bu da literatürde 

belirtilenin aksine Resilon’un patlarla bağlantısında güta-perkaya oranla bir üstünlüğü 

olmadığını göstermektedir (Shipper ve ark 2004, Gülşahi ve ark 2007). Yine her üç 

bölgede de oluşan boşlukların toplamı tüm gruplarda değerlendirildiğinde en fazla 

boşluğun MetaSeal/Resilon grubunda olduğu görüldü. Yeni geliştirilen bu kök kanal 

dolgu patının Resilonla değil güta-perkayla kullanılması daha uygun olacaktır. 
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Çalışmamızda test edilen 7 grupta ortalama boşluk dağılımı koronal bölgede 

yoğunlaşmıştır. Bunun nedeni açılı tek kon tekniğinde koronale doğru pat kalınlığının 

artması ve buna bağlı olarak rezin esaslı materyalin kendi içinde büzülme miktarının 

artması olabilir. Gerek çalışma süresini kısaltması ve gerekse teknik olarak basit 

olması nedeniyle tercih edilen bir yöntem olsa da açılı tek kon tekniği doğru 

endikasyon ile seçilmiş vakalarda dikkatli bir kullanım gerektirmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 101 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

  

          1. Bu çalışmada farklı rezin esaslı kök kanal patları ve kor materyallerinden 

oluşturulan test grupları arasında bakteriyel sızıntıya direnç açısından anlamlı bir fark 

bulunmadı (p=0.76).  

 

2. Acroseal/K3 Güta-perka, RealSeal/Resilon, RealSeal/K3 Güta-perka, AH 

Plus Jet/K3 Güta-perka gruplarında zamana bağlı kademeli olarak sızıntıya direncin 

düştüğü gözlenirken, MetaSeal/K3 Güta-perka, MetaSeal/Resilon, Diaket/K3 Güta-

perka gruplarında sızıntıya dirençlerin ilk 10 günde düştüğü ve sonrasında sabit 

kaldığı gözlendi (Grafik 3. 1). 

 

3. Bu çalışmada test edilen tüm rezin esaslı kök kanal patlarının dentin 

tübüllerine penetre olduğu görülmekle birlikte (Resim 3. 1- 3. 13), bakteriyel sızıntı 

engellenememiştir (Çizelge 3. 1). Dentin tübüllerine penetrasyon tek başına 

sızdırmazlık açısından yeterli olamayabilir.  

 

4. Dolgu kalitesinin incelendiği çalışmanın ikinci bölümünde en fazla boşluk 

MetaSeal/Resilon grubunda gözlendi (1610.8 µm2). Diğer gruplar arasında istatistiksel 

olarak fark bulunmadı (p=0.66) (Çizelge 3. 10). Üretici firma tarafından Resilon ve 

güta-perka ile birlikte kullanımı tavsiye edilen MetaSeal’in, güta-perka ile birlikte 

kullanımı, kök kanal dolgusunun kalitesi açısından daha uygundur. 

 

5. Tüm gruplarda güta-perka/Resilon-pat arasında oluşan boşluklar, dentin-pat 

arasında oluşan boşluklara ve patın kendi içinde oluşan boşluklara göre daha fazla 

bulundu (p<0.05). Dentin-pat arasında oluşan boşluklar ve patın kendi içinde oluşan 

boşluklar arasında istatistiksel olarak fark bulunmadı (Çizelge 3. 11). Bu sonuçtan 

rezin esaslı patların kor materyallere adezyonunda hala problem olduğu anlaşılmaktır. 

 

6. Toplam boşluk apikal bölgede az, koronal bölgede daha çok görüldü 

(Çizelge 3. 12). Koronal bölgede etkili bir dolgu için daha büyük taper’lı konlar 

önerilebilir. 
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7. Test edilen tüm rezin esaslı patlar arasında sadece Acroseal’in kendi içinde 

boşluklar gözlendi. Buradan Acroseal için açılı tek kon tekniğinin uygun 

olmayabileceği, kondensasyon tekniklerinin bu patın uygulanımında daha uygun 

olabileceği sonucu çıkarılabilir. 

 
            8. Deney gruplarının hiçbirinde örneklerin sızıntı gün sayısıyla, boşluksuz 

kesit sayısı arasında anlamlı bir korelasyon tespit edilmemiştir (p>0.05) (Çizelge 3. 

27- 3. 33). Bakteriyel sızıntıda, kanal dolgusunun kalitesinden başka faktörlerde 

etkilidir.  

. 
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6. ÖZET 
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SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 
 

 

Rezin Esaslı Kanal Patları ve Kök Dentini Arasında Oluşan Mikroboşlukların 

Bakteriyel Sızıntı ve Fotoğrafların Sayısallaştırılması Yöntemi ile İncelenmesi 

 

‘‘Melek AKMAN’’ 

Endodonti Anabilim Dalı 

 

DOKTORA TEZİ / KONYA-2009 

 
 Bu çalışmanın amacı; farklı rezin esaslı kök kanal patları ve kor materyallerinden oluşturulan 
test gruplarının sızıntıya dirençlerinin ve kök kanal dolgusu kalitesinin bakteriyel sızıntı testi ve 
fotoğrafların sayısallaştırılması yöntemi ile incelenmesidir. 

Bu amaçla 129 adet ortodontik veya periodontal nedenlerle çekilmiş, benzer boyda ve 
kalınlıkta yuvarlak, tek kanallara sahip dişler kullanıldı. Dişlerin kron kısımları mine sement 
sınırından devamlı su soğutması altında ayrıldı. Kök kanallarının apikalleri 0.06/#45, olacak şekilde 
K3 döner alet sistemi kullanılarak hazırlandı. Dişler ekteki şekilde, farklı patlar ve kore 
materyallerinden oluşturulan 7 deney grubu (n=15)  ve 2 kontrol grubu (n=12)’na ayrıldı: 
Acroseal/K3 Güta-perka, Diaket/K3 Güta-perka, AH Plus Jet/K3 Güta-perka, MetaSeal/K3 Güta-
perka, MetaSeal/Resilon, RealSeal/Resilon, RealSeal/K3 Güta-perka. Tüm gruplardaki örnekler 
aseptik koşullarda açılı tek kon tekniği ile doldurulduktan sonra iki odalı sisteme bakteriyel sızıntısını 
ölçmek üzere yerleştirildi. Bakteriyel sızıntıya dirençleri 60 gün boyunca takip edildi ve elde edilen 
verilerle Kaplan-Meier testi ile istatistiksel analiz yapıldı.  

 Örnekler bakteriyel sızıntı test düzeneğinden çıkarıldı ve %3’lük gluteraldehitte bekletilerek 
bakterilerin fiksasyonu sağlandı. Her gruptan rasgele seçilen 6 örnekten ard arda su soğutmalı sistemle 
kesitler alındı.   Elde edilen kesitler Leica MZ16A mikroskop, IC3D kamera ve stereoexplorer 2.1 
yazılımından oluşan sistem kullanılarak X50 büyütme altında incelendi. Her bir kesitin incelenmesi 
için stereo fotoğraflar elde edildi. Kesitlerde görülen boşlukların alanları elde edilen görüntüler 
üzerinde oluşturulan matematiksel modeller üzerinde ölçüldü. Boşlukların miktarına grupların, 
kesitlerin ve bölgelerin etkisini incelemek için bu değerlere SPSS versiyon 16.0 kullanılarak Çok 
Yönlü Varyans analizi (ANOVA) ve Tukey HSD testleri uygulandı. 
 Grupların bakteriyel sızıntıya dirençleri arasında anlamlı bir fark bulunmadı (p=0.76). 

Kesitler incelendiğinde boşluk miktarı yönünden MetaSeal/Resilon grubu istatistiksel olarak 
diğerlerinden farklıdır ve bu grupta daha fazla boşluk (1610.8µm2) vardır. Diğer gruplar arasında 
istatistiksel olarak fark yoktur (p=0.66). 
 Tüm gruplarda güta-perka/Resilon- pat arasında oluşan boşluklar, dentin-pat arasında oluşan 
boşluklara ve patın kendi içinde oluşan boşluklara göre daha fazladır.  

Toplam boşluk apikal ilk 4 kesitte daha az, 15. kesitte daha fazladır. 
Deney gruplarının hiçbirinde örneklerin sızıntı gün sayısıyla, boşluksuz kesit sayısı arasında 

korelasyon tespit edilmemiştir (p>0.05). 
 
 

 Anahtar Sözcükler: Bakteriyel sızıntı; boşluk; rezin esaslı kök kanal patı. 
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7.SUMMARY 
 

T.C. 
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 
 
 

Investigation of micro gaps occurred between resin based root canal sealers and 
root canal dentin using bacterial leakage and photogrametry methods. 

 
 

‘‘Melek AKMAN’’ 

Department of Endodontics 

 

DOCTORATE (PhD) THESIS / KONYA- 2009 

 
 The aim of this study was to evaluate the sealing ability or obturation quality of test groups 
created using different resin based sealers or core materials using bacterial leakage test or by means of 
photogrammetic analysis of digital images. 

One hundred twenty nine teeth extracted for orthodontic reasons or periodontal problems 
with similar size and single rounded canals were used for this purpose. The crowns of the teeth were 
removed under water cooling. The apical part of the root canals was prepared K3 rotary instruments 
to a size of 0.06/#45. The root canals were then obturated using the following sealers or core materials 
to create seven test groups (n=15) and 2 control groups (n=12): Acroseal/K3 Güta-perka, Diaket/K3 
Güta-perka, AH Plus Jet/K3 Güta-perka, MetaSeal/K3 Güta-perka, MetaSeal/Resilon, 
RealSeal/Resilon, RealSeal/K3 Güta-perka. After obturating the roots using a tapered single cone 
technique in aseptic conditions, the samples were inserted in a microbial leakage model consisting 
upper chamber and a lower chamber to evaluate the resistance to bacterial penetration. The leakage 
values were then recorded for 60 days and the data was statistically evaluated using Kaplan-Meier 
test. 

After leaving the bacterial leakage model, the bacteria were fixed using 3% Glutaraldehyde. 
Randomly selected 6 roots from each group were serially sectioned under water cooling. The sections 
were then evaluated under X50 magnification using Leica MZ16A microscope, IC3D camera and a 
system consisting stereoexplorer 2.1 software. Stereo digital images were taken fort his purpose. The 
mean areas of the voids were measured on the mathematical models created on these digital images. 
To evaluate the effect of group, sections and location on the quantity of the voids, ANOVA and 
Tukey HSD tests were done using SPSS version 16.0. 

No significant difference was found among the test groups according to their resistance to 
bacterial leakage. 

When the sections were evaluated, MetaSeal/Resilon group showed statistically more voids 
when compared to the other obturation groups (1610.8µm2). No significant difference was found 
among the other tested groups (p=0.66). 

The voids occurred between the sealer and the core material gutta percha/Resilon was 
significantly higher in all the tested groups. 

The total area of the voids were smaller in apical area (4th section) and higher in the coronal 
region. 

No correlation was found among the resistance to bacterial penetration and occurrence of 
voids (p>0.05). 

 

Key words: Bacterial leakage; void; resin based root canal sealer. 
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