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İV. SİMGELER VE KISALTMALAR 

NaOCl: Sodyum hipoklorit  

EDTA: Etilendiamin tetraasetik asit 
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PBS: Fosfat tamponlanmış solüsyon 
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PMS: Fenazin metasülfat 

TSB: Triptik soy bulyon 

TSA: Triptik soy agar 
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1. GİRİŞ 

 

BaĢarılı bir kök kanal tedavisi için kök kanalında yaĢayan 

mikroorganizmaların tümüyle ortadan kaldırılması ve tedavi sonrası kanal içine 

bakterilerin yeniden giriĢinin önlenmesi büyük önem taĢımaktadır (Kakehashi ve 

ark 1965, Sjogren ve ark 1997, Saunders ve Saunders 1994, Siqueira ve ark 2000a). 

Kök kanal tedavisi sonrası baĢarısızlığa neden olan inatçı periradiküler 

enfeksiyonlara intraradiküler enfeksiyon, ekstraradiküler enfeksiyon, yabancı cisim 

reaksiyonu ve kolesterol kristalleri içeren kistler sebep olmaktadır (Nair 2006). Bu 

faktörler arasından en sık karĢılaĢılanı endodontik tedavi sonrası kök kanal 

sisteminde canlı kalabilen ve ardından yeniden çoğalan veya ağız boĢluğundan 

koronal sızıntı yoluyla kök kanal sistemine nüfuz eden mikroorganizmaların neden 

olduğu intraradiküler enfeksiyondur (Molander ve ark 1998). Ağız içinde bulunan 

bakterilerin kök kanal sistemini tekrar enfekte edebilmesinin nedenleri olarak 

tedavi esnasında aseptik koĢulların ihlali, seanslar arasında geçici dolgunun 

sızdırması veya kanal tedavisi sonrasında daimi dolgunun sızdırması veya kırılması 

Ģeklinde sıralanabilir (Siqueira ve ark 2000a). 

  

1.1. Endodontide İrrigasyon 

 

Kök kanal sisteminde bulunan veya kanal tedavisi sonrası yeniden kanala 

giren mikroorganizmalar apikal periodontitis oluĢumunun temel nedenidir (Sjögren 

ve ark 1997, Molander ve ark 1998). Bu nedenle endodontik tedavinin temel amacı 

kök kanal dezenfeksiyonunun sağlanması ve yeniden enfeksiyonunun önlenmesi 

olmalıdır. Kök kanalının mekanik preparasyonuyla beraber irrigasyon solüsyonları 

kullanılarak vital ve/veya nekrotik doku artıkları, mikroorganizmalar, biyofilmler 

ve debrisler uzaklaĢtırılarak kök kanal sisteminin dezenfeksiyonu amaçlanmaktadır. 

(Bystrom ve Sundqvist 1983, Zehnder 2006, Mohammadi ve Abbott 2009). Kök 

kanal tedavisinde irrigasyonun yararları ise Ģu Ģekilde sıralanabilir (Sundqvist ve 

Figdor 1998, Alaçam 2000, Zehnder 2006): 

 Kanalın ıslatılması ve yıkanarak sağlanan sıvı akıĢı ile enfekte 

materyalleri, organik ve inorganik debrisleri, yumuĢak ve sert doku 

artıklarını fiziksel ve kimyasal olarak uzaklaĢtırır. Bu sayede irrigasyon 
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solüsyonları mikroorganizmaların beslenmelerini güçleĢtirerek sayı ve 

tiplerini azaltır. 

 Ġrrigasyon solüsyonları antimikrobiyal özellikleri sayesinde kök kanalında 

bulunan mikroorganizmaları uzaklaĢtırırken, kök kanal sisteminde 

mekanik preparasyonla ulaĢılamayan alanlardaki bakteriyel biyofilmin 

ortadan kaldırılmasını sağlar. 

 Mekanik preparasyon esnasında oluĢan dentin talaĢlarının apikal bölümde 

birikmesini önleyerek apikalde tıkanma oluĢmasını önler. 

 Lubrikasyon (kayganlaĢtırıcı) özellikleri sayesinde kanal aletlerinin daha 

rahat çalıĢmasını sağlar ve mekanik preparasyonda oluĢabilecek iĢlemsel 

hataları azaltır. 

 Smear tabakasını uzaklaĢtırarak dezenfektanların dentin tübülleri içine 

giriĢini kolaylaĢtırır. Böylece kanalda kullanılan dezenfektanların 

etkinliğini artırır. 

 DiĢleri ağartma özellikleri sayesinde kanal tedavisinden sonra diĢlerin 

doğal renklerini korumalarını sağlar. 

  

Ġdeal bir irrigasyon solüsyonunda bulunması gereken özellikler ise Ģu Ģekilde 

sıralanabilir (Sundqvist ve Figdor 1998, Alaçam 2000, ÇalıĢkan 2006, Zehnder 2006, 

Haapasalo ve ark 2010): 

 

 GeniĢ antimikrobiyal spektruma sahip olmalı ve biyofilm içerisinde 

bulunan bakteri ve mantarlara karĢı yüksek düzeyde etkili olmalıdır. 

 Nekrotik doku artıklarını, organik ve inorganik doku ve debrisleri 

çözebilmelidir. 

 Bakteriyel endotoksinleri etkisiz hale getirebilmelidir. 

 KayganlaĢtırıcı özellikte olmalıdır. Enstrümanların kanalda daha rahat 

çalıĢmalarını sağlamalıdır. 



3 
 

 Smear tabakasını uzaklaĢtırabilmelidir. Bu esnada kanal duvarlarındaki 

dentin yapısında bozulmalara neden olmamalıdır. 

 DüĢük yüzey gerilimi göstererek girilemeyen alanlara nüfuzu artırmalıdır. 

 Vital dokulara teması halinde antijenik, toksik ve karsinojenik etki 

göstermemelidir. 

 Kullanım sonrasında kök kanallarında rezidüel etkisi devam etmelidir. 

 Kanal dolgusu maddesine olumsuz bir etkisi olmamalıdır. 

 Kanalda kolaylıkla nötralize olmamalıdır. 

 Restoratif maddelerin pulpa odası ve kavite duvarlarına bağlanma 

özelliklerinde değiĢime neden olmamalıdır. 

 Raf ömrü uzun olmalıdır. 

 Saklama kolaylığı olmalıdır. 

 DüĢük maliyetli olmalıdır. 

 DiĢin rengini değiĢtirmemelidir. 

 Kolay elde edilmelidir. 

 Kolay saklanabilmelidir. 

 Tadı ve kokusu kabul edilebilir olmalıdır. 

 Kullanıcıya zarar vermemelidir. 

 

1940‟lı yıllardan önce endodontide en çok kullanılan irrigasyon solüsyonu su 

olup, geçmiĢten günümüze kadar çeĢitli anestezik solüsyonlar, asitler, proteolitik 

enzimler, sodyum hipoklorit, etilendiamin tetraasetik asit, klorheksidin gibi pek çok 

irrigasyon solüsyonu kullanılmıĢtır. Kanal tedavisinde irrigasyon amaçlı kullanılan 

bu solüsyonların hiç biri tek baĢına ideali sağlayamamaktadır. Bu nedenle 

günümüzde farklı irrigasyon uygulama tekniklerinin yanı sıra yeni irrigasyon 

solüsyonları arayıĢları devam etmektedir. Fotodinamik terapi, elektrokimyasal 
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olarak aktive edilmiĢ su, ozonlanmıĢ su, MTAD, Tetraclean, morinda citrifolia ve 

oktenidin hidroklorit yukarıda bahsedilen yeni irrigasyon yaklaĢımlarından 

bazılarıdır (Gulabivala ve ark 2004, Dunavant ve ark 2006, Garcez ve ark 2007, 

Giardino ve ark 2007, Tandjung ve ark 2007, Murray ve ark 2008, Huth ve ark 

2009). 

 

1.1.1. Sodyum Hipoklorit (NaOCl) 

 

Günümüzde en popüler irrigasyon solüsyonu olan NaOCl ilk kez 1. Dünya 

SavaĢı esnasında kimyager Dakin ve cerrah Carrel tarafından yara antiseptiği olarak 

kullanılmıĢtır. „Dakin solüsyonu‟ olarak bilinen bu solüsyon NaOCl‟nin 

tamponlanmıĢ %0,5‟lik çözeltisidir (Zehnder 2006). NaOCl suda sodyum (Na
+
) ve 

hipoklorit iyonlarına ayrıĢır ve hipoklorik asit oluĢturarak denge sağlar. Asidik ve 

nötral pH‟da klor daha çok hipoklorik asit formunda bulunsa da pH 9 ve üzerinde 

olduğu durumlarda hipoklorit halindedir. NaOCl‟nin antibakteriyel etkinliğini 

sağlayan yapı hipoklorit asittir ve mikroorganizmaların hücresel fonksiyonlarını 

bozarak hücre ölümlerine sebep olur (McKenna ve Davies 1988, Barrette ve ark 

1989).  

 

GeniĢ bir antibakteriyel spektruma sahip olan NaOCl mevcut irrigasyon 

solüsyonları içinde en iyi antifungal ajan olma özelliğine sahiptir (Mohammadi 

2008).  Mikrobiyal biyofilmlerin yapısını bozarak tamamen ortadan kaldırılmasında 

diğer irrigasyonlara göre oldukça üstündür (Clegg ve ark 2006). Kemomekanik 

preparasyon esnasında vital ve nekrotik organik artıklara karĢı çözücü etkinliği 

bulunmaktadır. DüĢük yüzey gerilimi nedeniyle dentin duvarlarına kolayca diffüze 

olabilmektedir (Stojicic ve ark 2010). Ayrıca ucuz, kolay ulaĢılabilirlik ve uzun raf 

ömrü gibi özelliklerinden dolayı NaOCl endodontide en çok tercih edilen irrigasyon 

solüsyonudur (Frais ve ark 2001). 

 

Alkali bir solüsyon olan sodyum hipokloritin ticari formlarının pH‟sı 

genellikle 10-12 civarında olup bu pH değeri solüsyonun kimyasal olarak daha stabil 

olmasını sağlamaktadır (Sassone ve ark 2008). Endodonti pratiğinde genel olarak 

NaOCl‟nin %0,5 ve %6 arası değiĢen konsantrasyonları kullanılmakla beraber 

konsantrasyon arttıkça NaOCl‟nin etkinliğinde önemli rol oynayan aktif klor oranı da 
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artmaktadır (Moorer ve Wesselink 1982). Yüksek konsantrasyonlu NaOCl 

solüsyonlarının antibakteriyel aktivitesi ve doku çözücü etkinliğinin daha iyi 

olmasına rağmen periapikal dokulara taĢırıldığı zaman son derece sitotoksik olduğu 

bildirilmiĢtir (Spångberg ve ark 1973). Üstelik yüksek konsantrasyonda NaOCl 

organik dentin matriksini parçalayarak dentinin mekanik özelliklerini 

zayıflatmaktadır (Marending ve ark 2007).  Solüsyonun istenmeyen bu etkilerini en 

aza indirmek amacıyla düĢük konsantrasyonlu solüsyonların kullanılması 

önerilmektedir (Türkün ve ark 1998, Hu ve ark 2010). Kanalların irrigasyonu 

esnasında kullanılan solüsyon miktarının artırılması, kanal içindeki solüsyonun daha 

sık değiĢtirilmesi, solüsyonun ısısının artırılması, solüsyona yüzey aktif ajanların 

ilavesi, kök kanalı içindeki solüsyonun ultrasonik aktivasyonu ile düĢük 

konsantrasyonlu NaOCl solüsyonlarının etkinliği artırılabilir (Moorer ve Wesselink 

1982, Siqueira ve ark 2000b, Stojicic ve ark 2010). 

 

NaOCl’nin Smear Tabakasına Olan Etkisi: 

 

Kanal tedavisi esnasında kanal aletleri ile dentin kesildiğinde mineralize 

doku parçalanır ve bunun sonucunda önemli miktarda debris oluĢur. Eğeleme 

iĢleminin gerçekleĢtiği yüzeylerde mineralize kollajen matriks yapısından kaynaklı 

bu tabakaya smear tabakası adı verilir (Mc Comb ve Smith 1975). Bu tabaka ilk kez 

1970 yılında Eick ve ark (1970) tarafından taramalı elektron mikroskop (SEM) 

yardımıyla görüntülenmiĢtir. Smear tabakası dentin doku parçacıklarının yanı sıra, 

odontoblastik uzantılar, pulpa dokusu ve bakterileri de içermektedir (Mc Comb ve 

Smith 1975). 

 

Kök kanal sistemindeki nekrotik veya canlı pulpa dokusu parçaları ve 

mikroorganizmaların varlığı nedeniyle kök kanalı preparasyonunun ilk evrelerinde 

smear tabakası yüksek oranda organik yapı içermektedir (Cameron 1988). Ancak 

eğeleme iĢlemi devam ettikçe smear tabakası Ģelasyon ajanlarıyla 

uzaklaĢtırılamayacak ölçüde kalınlaĢır (Jodaikin ve Austin 1981). 

 

Amorf, düzensiz ve granüler yapıda gözlenen smear tabakası kanal 

duvarlarını kaplayan 1-2 µm kalınlığındaki yüzeyel tabaka ve dentin tübülleri 

içerisinde 40 µm derinliğine kadar ulaĢabilen derin tabaka olmak üzere iki kısımdan 
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oluĢmaktadır (Mader ve ark 1984). Smear tabakasının dentin tübüllerindeki 

penetrasyon derinliği dentinin kuru ya da nemli preparasyonuna, kök kanal aletinin 

keskinliğine ve tipine, kök kanalının Ģekline, çapına ve kullanılan irrigasyon 

solüsyonunun miktarı ve içeriğine bağlı olarak değiĢmektedir (Gilboe ve ark 1980).  

 

Bazı araĢtırmacılar smear tabakasının kaldırılmaması gerektiğini, dentin 

kanallarının ağzının tıkanmasıyla bakteri ve toksinlerin dentin tübüllerine 

penetrasyonunun önüne geçildiğini ileri sürmektedir (Dippel ve ark 1984, Safavi ve 

ark 1990). Öte yandan Nissan ve ark (1995) kanal içi mikroorganizma ve 

toksinlerinin smear tabakasına tutunabileceğini ve bu tabakanın mikroorganizmalara 

karĢı etkili bir bariyer olmadığını belirtmiĢtir. Ayrıca smear tabakası nedeniyle 

irrigasyon solüsyonları ve medikamentlerin dentin tübüllerine penetre olamayacağı, 

kanal dolgu materyallerinin kanal duvarlarına tam adaptasyonunun sağlanamayacağı 

ve bünyesinde nekrotik materyal ve mikroorganizma barındırarak düzensiz yapısıyla 

ileride sızıntı için yol oluĢturabileceği savunulmaktadır (Mader ve ark 1984, 

Haapasalo ve Orstravik 1987, Orstravik ve Haapasalo 1990, Guttmann 1993).  

 

Smear tabakasının yalnızca organik kısmını uzaklaĢtırabilen NaOCl ancak 

EDTA veya sitrik asit gibi Ģelasyon ajanlarının kombine kullanımıyla smear 

tabakasının tümünü ortadan kaldırabilmektedir (Baumgartner ve Mader 1987, 

Aktener ve Bilkay 1993, Garberoglia ve Becce 1994, Haapasalo ve ark 2010, Leow 

ve ark 2012). 

 

NaOCl’nin Dentin Dokusuna Olan Etkisi: 

 

Endodontik tedavinin temel amaçlarından biri kalan diĢ yapısını korumaktır. 

Bu nedenle kanal tedavisi iĢlemleri süresince kök ve dentin yapısının zayıflamasına 

neden olacak fiziksel ve kimyasal iĢlemlerden kaçınmak gerekir (Haapasalo ve ark 

2010). Dentin ağırlıkça yaklaĢık olarak %22 oranında organik materyal içermektedir. 

Organik dokunun büyük bir kısmı ise tip I kollajenlerden oluĢur. Dentine 

dayanıklılık ve esneklik sağlayan bu kollajenlerin içeriğindeki uzun peptid 

zincirlerinin NaOCl tarafından kırılmasıyla dentinin organik içeriği ayrıĢır ve 

mekanik özellikleri olumsuz etkilenir (Currey ve ark 1994, Marending ve ark 2007).  
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Slutzky-Goldberg ve ark (2004) %2,5 ve %6 konsantrasyonlu NaOCl 

solüsyonlarının kök dentini sertliğine olan etkisini araĢtırdıkları çalıĢmalarında 10 

dakika ve daha fazla NaOCl‟ye maruz kalan örneklerde anlamlı ölçüde dentin 

sertliğinde azalma olduğunu tespit etmiĢlerdir. Ayrıca %6 NaOCl ile irrigasyon, 

%2,5 NaOCl ile irrigasyona göre kök dentini sertliğinde daha fazla bir düĢüĢe sebep 

olmuĢtur. Sim ve ark (2001) %3‟ten daha yüksek konsantrasyonlu NaOCl 

solüsyonlarına 2 saat maruz kalan insan kök dentini örneklerinin sertlik ve 

elastisitesinin serum fizyolojiğe göre önemli ölçüde azaldığını belirtmiĢlerdir.  

 

Bir baĢka çalıĢmada ise %5 NaOCl‟nin dentin kollajeni ve 

glikozaminoglikanların yapısında değiĢikliklere neden olduğu ve NaOCl‟den 

etkilenmeyen hidroksiapatit kristallerinin dentin organik matriksinin korunmasında 

önemli rol oynadığı gösterilmiĢtir. Aynı zamanda %5,25‟lik konsantrasyon serum 

fizyolojik ile kıyaslandığında dentinin elastik modülü ve bükülme direncini de 

azaltmaktadır (Sim ve ark 2001).  

 

Marending ve ark (2007) NaOCl ile irrigasyonun insan kök dentininin 

yapısal, kimyasal ve fiziksel özelliklerine olan etkisini değerlendirdikleri 

çalıĢmalarında NaOCl‟nin konsantrasyonu arttıkça dentinin sertliği ve elastisitesinde 

daha fazla düĢüĢe neden olduğunu rapor etmiĢlerdir. Dentinin inorganik yapılarında 

herhangi bir değiĢiklik bulunmazken karbon ve nitrojen içeriğinde azalma 

gözlenmiĢtir. Ayrıca NaOCl‟nin konsantrasyonundaki artıĢ dentin tübüllerinin bazik 

fuksin boyasına karĢı geçirgenliğinde artıĢa neden olmuĢtur. 

 

Hu ve ark (2010) yaptıkları çalıĢmada insan kök dentininin inorganik 

kısmına herhangi bir etki gösteremeyen NaOCl‟nin dentinden yalnızca organik 

materyalleri değil karbonat ve magnezyum iyonlarını da uzaklaĢtırdığını ileri 

sürmüĢlerdir. DüĢük konsantrasyonda uzun süreli NaOCl kullanımını tavsiye eden 

araĢtırmacılara göre solüsyonun konsantrasyonu ile dentin deproteinasyonu doğru 

orantılı artıĢ göstermektedir. 

 

NaOCl‟nin dentinin kimyasal ve mekanik yapısını etkilemesi, yüksek 

toksisitesi, irrigasyon esnasında gerçekleĢen komplikasyonlar sonrası oluĢan doku 

yıkımları, nadir de olsa gözlenen alerjik reaksiyonlar, antibakteriyel ve doku çözücü 
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özelliğinin dentin tarafından tamponlanarak etkinliğini yitirmesi, kötü koku ve tat 

gibi dezavantajları nedeniyle günümüzde yeni irrigasyon solüsyonu arayıĢları devam 

etmektedir (Mohammadi 2008). Ayrıca NaOCl solüsyonunun smear tabakasını 

uzaklaĢtırmada yetersiz kalması ve inatçı patojenlere karĢı etki gösterememesi 

nedeniyle NaOCl‟nin birden fazla solüsyonla kombine kullanımı tavsiye 

edilmektedir (Bystrom ve Sundqvist 1985). 

 

1.1.2 Etilendiamin tetraasetik asit (EDTA) 

 

Kök kanallarının preparasyonunda dekalsifiye edici bir ajan olan EDTA 

endodontide ilk kez Nygaard-Østby tarafından %15‟lik EDTA kullanımı ile dar ve 

kalsifiye kök kanallarını Ģekillendirmeye yardımcı olması için kullanılmıĢtır  

(Hülsmann ve ark 2003). Nygaard-Østby‟e göre dentin gibi ana mineral içerikleri 

fosfat ve kalsiyum olan lipofobik maddeler suda çözünebilir. EDTA‟nın disodyum 

tuzları ise bu ortama eklendiğinde kalsiyum iyonları bu solüsyondan uzaklaĢtırılır. 

Bu reaksiyon dentindeki minerallerin çözünmesini baĢlatır ve Ģelatörlerin dentinde 

dekalsifikasyona sebep olmasıyla sonuçlanır (ÇalıĢkan 2006). 

 

EDTA‟nın (%15 veya 17 konsantrasyon) yanı sıra sitrik asit (%10, 20 ya da 

50 konsantrasyon), laktik asit (%75 konsantrasyon) ve fosforik asit (%6 

konsantrasyon) gibi farklı asitler de smear tabakasının inorganik kısmının 

kaldırılması amacıyla endodontide kullanılmaktadır (Mc Comb ve Smith 1975, 

Wayman ve ark 1979, Aktener ve Bilkay 1993, Takeda ve ark 1999). Organik 

dokulara çok az etkisi bulunan EDTA, günümüzde daha çok %17 konsantrasyonda 

ve nötral pH‟da kullanılmaktadır (Haapasalo ve ark 2010).  

 

EDTA sınırlı bir antimikrobiyal etkinliğe sahiptir. Gram negatif bakterilerin 

hücre duvarları dıĢındaki katyonlarına bağlanarak lipopolisakkaritlerin salınımına ve 

hücrelerin yapısının bu yolla bozulmasında rol oynayabilir. Aynı etkiyi ise gram 

pozitif bakterilere karĢı gösterememektedir (Russel ve ark 1991). EDTA‟nın dentin 

yüzeyinde herhangi bir antimikrobiyal etkisi bulunmamaktadır. Ancak smear 

tabakasını uzaklaĢtırması sonrası dentinin derin kısımlarında dezenfeksiyonu 

sağlayan antiseptiklerin antibakteriyel etkinliğini artırmaktadır (Haapasalo ve 

Orstravik 1987). Ayrıca EDTA biyofilm içinde bulunan bakterilerin birbirine 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sundqvist%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3922900
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tutunmasını sağlayan ağır metallere bağlanarak biyofilmin parçalanmasına ve 

ardından kullanılan antiseptiklerin bakterilerle doğrudan temasına olanak 

sağlamaktadır (Chavez de Paz ve ark 2010).  

 

EDTA’nın Smear Tabakasına Olan Etkisi: 

 

Smear tabakasının hem organik hem de inorganik komponentler içermesi 

nedeniyle günümüzde kullanılan irrigasyon solüyonlarının tek baĢına smear 

tabakasını ortadan kaldırması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle organik ve 

inorganik dokuları çözen solüsyonların sırasıyla kullanılması önerilmektedir 

(Baumgartner ve Mader 1987, Aktener ve Bilkay 1993, Garberoglia ve Becce 1994, 

Leow ve ark 2012). Smear tabakasının uzaklaĢtırılmasında 10 ml %17 EDTA‟nın 

ardından 10 ml %5,25 NaOCl kullanımının en etkili kombinasyon olduğu 

belirtilmiĢtir (Goldman ve ark 1982). Ancak son yıkama NaOCl yerine EDTA ile 

bitirildiğinde smear tabakasında bulunan kollajen dahil diğer organik yapılar 

ortamdan uzaklaĢtırılamamaktadır (Goldman ve ark 1982). Enterococcus faecalis (E. 

faecalis) gibi birçok bakterinin duyarlı olduğu kollajenin bakterilerin dentin yüzeyine 

adezyonunda rol oynadığı düĢünüldüğünde EDTA ile bitirilen son yıkama 

bakterilerin adezyonunda bir artıĢa neden olabilir (Love 2001, Hubble ve ark 2003). 

 

Ġrrigasyon solüsyonlarının ulaĢmasının oldukça güç olduğu kökün apikal 

üçlüsündeki smear tabakası sırasıyla %17 EDTA ve %5 NaOCl ile yapılan irrigasyon 

sonrası etkili bir Ģekilde uzaklaĢtırılabilmektedir (Mader ve ark 1984, O‟Connell ve 

ark 2000, Çalt ve Serper 2002). Ancak bu sonuçların tam aksine kökün apikal 

üçlüsündeki smear tabakasının bu irrigasyon solüsyonları ile dahi ortadan 

kaldırılamadığını ortaya koyan çalıĢmalar da mevcuttur (Mc Comb ve Smith 1975, 

Takeda ve ark 1999, Saito ve ark 2008). Yüzey gerilimini düĢüren katyonik ve 

anyonik ajanların %17 EDTA solüsyonu içerisine ilavesiyle smear tabakasını 

kaldırma etkinliğinin artırıldığı SmearClear solüsyonu ile %17 EDTA‟nın 

karĢılaĢtırıldığı bir çalıĢmada ise her ikisinin de kökün apikal üçlüsündeki smear 

tabakasına etki edemediği bulunmuĢtur (Khedmat ve Shokouhinejad 2008).  

 

Mader ve ark (1984)‟ın %17‟lik EDTA‟nın uygulama süresi ile smear 

tabakasını kaldırma etkinliğini değerlendirdikleri çalıĢmalarında EDTA‟nın etkisinin 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ch%C3%A1vez%20de%20Paz%20LE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20003938
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5. dakikada baĢladığı ve 30. dakikaya kadar artıĢ gösterdiği ancak bu süreden sonra 

24 saate kadar herhangi bir değiĢikliğin gözlenmediği bulunmuĢtur. Çalt ve Serper‟e 

(2002) göre EDTA ile smear tabakasının uzaklaĢtırılabilmesi için 1 dakika yeterlidir. 

Aynı araĢtırmacıların baĢka bir çalıĢmasında ise farklı konsantrasyon ve pH‟lardaki 

EDTA‟nın smear tabakasının uzaklaĢtırma etkinliği incelenmiĢ ve nötral pH‟daki 

%17 EDTA‟nın pH‟sı 9 olan EDTA‟ya oranla daha etkili olduğu belirtilmiĢtir 

(Serper ve Çalt 2002).  AraĢtırmalardan elde edilen sonuçların farklılığında test 

edilen diĢlerin yaĢı, tipi, örnek büyüklüğü, kök kanal enstrümantasyon teknikleri, 

irrigasyon teknikleri, solüsyonun hacmi, pH‟sı, uygulama süresi ve kökte ulaĢtığı 

derinlik gibi faktörler önemli rol oynamaktadır (Estrela ve ark 2009).  

 

EDTA’nın Dentin Dokusuna Olan Etkisi:  

 

Dentindeki kalsiyum iyonlarına bağlanarak kalsiyum Ģelatları oluĢturan 

EDTA‟nın 5 dakikalık uygulama sonrası dentinin 20-30 µm derinliğindeki yüzeyini 

dekalsifiye edebildiği ortaya konmuĢtur (Violich ve Chandler 2010). Hatta insan kök 

kanallarında 2 saatten fazla süreyle %17 EDTA bekletilmesi sonrasında kök yüzeyi 

dentininin 150 µm derinliğine kadar kalsiyum
 
iyonunun tamamen ortadan kalktığı 

ileri sürülmektedir (Kawasaki ve ark 2000). Tek baĢına %17 EDTA ve %17 EDTA + 

%2,5 NaOCl ile yapılan irrigasyon ile dentinden önemli ölçüde kalsiyum iyonunun 

uzaklaĢtığı bildirilmektedir. Dentinin EDTA‟ya maruz kalma süresi ile dentinden 

kalsiyum iyonunun uzaklaĢması arasında doğru orantılı bir artıĢ bulunmaktadır 

(Sayın ve ark 2007). 

 

Kök kanalı enstrümantasyonu enasında 10 ml %17 EDTA ardından 10 ml 

%5,25 NaOCl ile yapılan irrigasyon smear tabakasını tamamen uzaklaĢtırırken kök 

kanal dentininde ciddi erozyonlara yol açmaktadır. (Çalt ve Serper 2002).  Yapılan 

bir çalıĢmada kök kanalının yalnızca %15 EDTA ile yıkanması durumunda dentin 

yüzeyinin pürüzsüz, dentin tübül ağızlarının ise birbirinden ayrılmıĢ ve düzenli bir 

görünüme sahip olduğu belirtilmiĢtir. Ancak %15 EDTA sonrası uygulanan %6 

NaOCl kombinasyonunun dentin yüzeyinde erozyona sebep olduğu, dentin tübül 

ağızlarını düzensizleĢtirdiği belirtilmiĢtir.  
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EDTA ve NaOCl ile irrigasyon sonrası smear tabakasının kalkması ve dentin 

tübüllerinin açığa çıkması neticesinde dentinin yüzey pürüzlülüğünde artıĢ meydana 

gelmektedir (Arı ve ark 2004, Eldeniz ve ark 2005, Tay ve ark 2007). Ayrıca bu 

solüsyonların kullanımıyla kök dentini sertliğinde azalma söz konusudur (Saleh ve 

Ettman 1999, Arı ve ark 2004, Eldeniz ve ark 2005, Saghiri ve ark 2009). 

Ġntertübüler dentinde bulunan minerallerin ve hidroksiapatit miktarının dentin 

yapısının sertliğinde rol oynadığı göz önünde bulundurulduğunda EDTA ve 

NaOCl‟nin dentinin kimyasal yapısını doğrudan etkilediği anlaĢılmaktadır (Panighi 

ve G‟Sell 1992). Dentinin bükülme direnci ve elastik modülü EDTA ile irrigasyon 

sonrası olumsuz etkilenmektedir (Vollenweider ve ark 2007). Dentinin mekanik 

yapısında gözlenen bu değiĢimler diĢte kök kırıklarının görülme riskini artırmaktadır 

(Saleh ve Ettman 1999). 

 

1.1.3. Klorheksidin Glukonat (CHX) 

 

Bisguanid grubunun en etkili üyesi olan klorheksidin 1940‟lı yılların 

sonunda Imperial Chemical Industries Ltd. tarafından geliĢtirilmiĢtir (Zehnder 2006). 

Tuz formu en stabil halidir ve orijinal tuzları klorheksidin asetat ile hidroklorit suda 

çok az miktarda çözünür (Foulkes 1973). DiĢ hekimliğinde klorheksidin diglukonat 

daha yaygın kullanılan formdur (Haapasalo ve ark 2010). Güçlü bir antiseptik olan 

CHX plak oluĢumunun önlenmesi amacıyla periodontolojide suda çözünmüĢ %0,1-

0,2 konsantrasyonlarında kullanılmaktadır. Endodonti pratiğinde ise kök kanal 

irrigasyon solüsyonu olarak %2‟lik konsantrasyonu önerilmektedir (Zamany ve ark 

2003).  

 

Hidrofobik ve lipofilik bir molekül olan CHX katyonik özellikleri sayesinde 

bakterilerin hücre membranlarındaki fosfolipit ve polisakkaritlerine bağlanarak hücre 

içine girebilir. CHX düĢük konsantrasyonlarda bakteriostatik, %2 gibi yüksek 

konsantrasyonlarda ise bakterisidal etkiye sahiptir. Güçlü bakterisidal etkisini hücre 

içindeki sitoplazmik ürünlerin yıkımı ve hücrelerin ölümüyle göstermektedir 

(Athanassiasidis ve ark 2007). Sahip olduğu geniĢ antimikrobiyal spektrumu 

sayesinde gram pozitif bakteriler, gram negatif bakteriler ve mantarlara karĢı oldukça 

etkilidir. Ancak mikobakteriler, bakteri sporları ve çoğu virüsler CHX‟e karĢı 

dirençlidir (Haapasalo ve ark 2005). 
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 CHX‟in bakteriler üzerine antimikrobiyal etkisinin en az NaOCl kadar 

yüksek olduğu belirtilmektedir (Jeansonne ve White 1994, Heling ve Chandler 1998, 

Roças ve Siqueira 2011). ÇeĢitli konsantrasyonlardaki NaOCl ve CHX‟in E. 

faecalis‟e karĢı antibakteriyel etkinliğini araĢtıran Gomes ve ark (2001) %5,25 

NaOCl ile %2 CHX‟in en etkin konsantrasyonlar olduğunu ve bakterileri tümüyle 

ortadan kaldırabildiğini bulmuĢlardır.  

 

CHX‟in NaOCl‟ye karĢı bir diğer üstünlüğü ise göreceli olarak daha düĢük 

toksisiteye sahip olmasıdır (Jeansonne ve White 1994). Ancak Giannelli ve ark 

(2008) CHX‟in osteoblastik, endotelyal ve fibroblastik hücrelerde apoptozis ve 

nekroz ile hücre ölümüne neden olduğunu belirtmiĢlerdir. Üstelik CHX 

mitokondrilerin fonksiyonlarının bozulmasına,  hücre içi kalsiyum iyonu ve oksidatif 

stresin artıĢına yol açmaktadır. 

 

CHX‟i diğer solüsyonlardan ayıran baĢka bir özelliği mine ve dentin gibi sert 

dokulara bağlanarak „substantivite‟ adı verilen yavaĢ salınımı sayesinde 

antimikrobiyal etkisini uzun bir süre koruyabilmesidir (Mohammadi ve Abbott 

2009). CHX‟e maruz kalan dentinin yüzeyinden salınan pozitif yüklü moleküller 

bakterilerin membranlarına yapıĢarak yapısını bozmakta ve bunun sonucunda 

bakterilerin dentine adezyonu önlenmektedir. Enstrümante edilmiĢ kök kanallarında 

CHX rezidüel antimikrobiyal etkisini 48-72 saat süreyle koruyabilmektedir (Yang ve 

ark 2006). 

 

Nekrotik doku artıklarını çözememesi ve kök kanal sistemini kimyasal olarak 

temizleyememesi CHX‟in endodonti pratiğinde NaOCl‟nin alternatifi olamayıĢının 

sebepleri arasında bulunmaktadır (Naenni ve ark 2004, Zehnder 2006). CHX 

antibakteriyel etkinliğini tip I kollajen, ölü hücreler ve dentin gibi organik yapılar 

varlığında kaybetmektedir (Portenier ve ark 2002). Gram negatif bakterilere karĢı 

gram pozitif bakterilere olduğu kadar güçlü bir antibakteriyel etkinlik 

gösterememektedir (Athanassiasidis ve ark 2007). Ayrıca %2 CHX biyofilm yapısını 

ortadan kaldıramamaktadır ve bu nedenle biyofilmi fiziksel olarak parçalayabilen 

NaOCl gibi bir solüsyonla kombine kullanımı tavsiye edilmektedir (Clegg ve ark 

2006). Yine baĢka bir çalıĢmada antimikrobiyal etkinliği NaOCl‟den daha düĢük 
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bulunan CHX‟in biyofilmi parçalamakta yetersiz kaldığı gözlenmiĢtir (Bryce ve ark 

2009).  

 

CHX sahip olduğu katyonik özellikler sayesinde hidroksiapatit kristalleri 

içerisinde bulunan fosfat gruplarına güçlü bir Ģekilde tutunur ve bu Ģekilde diĢin 

mine ve dentin dokusuna bağlanma gösterir Smear tabakası içinde bulunan 

hidroksiapatit artıkları da bu nedenle CHX‟in mine ve dentine bağlantısını olumlu 

yönde etkilemektedir. Yani CHX smear tabakası ile kaplanmıĢ yüzeylere çok daha 

fazla bağlantı göstermektedir (Hiraishi ve ark 2009).  

 

CHX‟in açığa çıkan dentin kollajeninin demineralizayonunu önleyemediği 

belirtilmektedir (van Strijp ve ark 1997). Bu görüĢe kısmen destek veren Tay ve 

Pashley (2009) CHX‟in dentin yıkımının önüne geçemediğini ancak sınırlı 

substantivitesi sayesinde bir süre geciktirebildiğini ileri sürmüĢtür. Ayrıca %2 

konsantrasyonlu CHX uygulaması sonrasında dentinin elastik modülünde ilk 2 hafta 

bir değiĢiklik gözlenmediği ancak 4-6 hafta sonrasında önemli ölçüde artıĢ 

gerçekleĢtiği belirtilmiĢtir (Kim ve ark 2011). 

 

1.1.4. NaOCl ve EDTA’nın Etkileşimi ve Kombine Kullanımları 

 

Hiçbir irrigasyon solüsyonunun tek baĢına smear tabakasını kaldırıp organik 

dokuları çözememesinden dolayı kök kanal enstrümantasyonu esnasında 

antibakteriyel etkisi güçlü bir solüsyonla beraber EDTA gibi bir Ģelasyon ajanının 

kombine kullanımı tavsiye edilmektedir (Zehnder 2006). Üstelik bakterilerin 

uzaklaĢtırılmasında NaOCl ile EDTA kombine kullanımının tek baĢına NaOCl 

kullanımına göre daha etkili olduğu bulunmuĢtur (Bystrom ve Sundqvist 1985).  

 

NaOCl ile EDTA solüsyonlarının karıĢtırılmasıyla NaOCl‟nin pH değeri 

düĢmekte ve solüsyon içindeki aktif klorin yapısı etkilenmektedir. Açığa hipokloröz 

asit ve klorin gazı çıkmasıyla hipoklorit etkinliğini kaybetmektedir. Böylelikle 

NaOCl‟nin antibakteriyel özellikleri ve doku çözücü etkinliğinde bir düĢüĢ 

gözlenmektedir (Zehnder ve ark 2005). EDTA ise kalsiyuma bağlanma özelliğini, 

smear tabakasını uzaklaĢtırma etkinliğini ve antibakteriyel özelliklerini 

kaybetmeyerek klinik performansını sürdürmektedir  (Grawehr ve ark 2003). Kök 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sundqvist%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3922900
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kanalında EDTA irrigasyonunu takiben NaOCl kullanımı iki nedenle tavsiye 

edilmektedir:  

 

 NaOCl‟nin doku çözücü ve antimikrobiyal etkinliğinin korunması (Grawehr 

ve ark 2003). 

 EDTA‟nın kök kanalı içindeki rezidüel asidik etkilerinin ortadan kaldırılması 

(Grandini ve ark 2002).  

 

1.1.5.   NaOCl ve CHX’in Etkileşimi ve Kombine Kullanımları 

 

CHX‟in doku çözücü özelliğinin bulunmayıĢı nedeniyle NaOCl ile kombine 

kullanımı tavsiye edilmektedir (Naenni ve ark 2004, Haapasalo ve ark 2010). NaOCl 

ile irrigasyonun ardından CHX kullanımı NaOCl‟nin tek baĢına kullanımına göre 

kök kanal sistemindeki bakterilerin ortadan kaldırılmasında daha etkilidir (Zamany 

ve ark 2003). Yalnızca NaOCl veya CHX ile irrigasyon sonrası kök kanalı içindeki 

mikrobiyal florada sırasıyla %59,4 ve %70 oranında bir düĢüĢ sağlanırken 

NaOCl‟nin ardından CHX kullanımıyla bu oran %84,6‟ya yükselmektedir (Kuruvilla 

ve Kamath 1998).  

 

Kök kanalı içinde NaOCl bulunurken kanalın CHX ile irrigasyonu sonucu iki 

solüsyon arasında kimyasal bir asit-baz reaksiyonu gerçekleĢmektedir. Dikatyonik 

bir asit olan CHX‟ten çıkan protonlar alkalen NaOCl‟ye bağlanmaktadır ve nötr 

yapıda suda çözünemeyen bir çökelti meydana gelmektedir (Rossi-Fedele ve ark 

2012). Koyu kahverengi/açık turuncu renkli bu çökelti içinde oldukça karsinojen 

olan parakloranilin bulunmaktadır (Chhabra ve ark 1991). Yapılan bir çalıĢmada %1 

NaOCl ile %2 CHX uygulaması sonrası kanal içinde oluĢan bu çökeltinin dentin 

tübül ağızlarını kimyasal bir smear tabakası gibi tıkadığı belirtilmiĢtir (Akisue ve ark 

2010). Hatta kök kanalı içindeki NaOCl‟nin paper-pointlerle uzaklaĢtırılıp ardından 

CHX irrigasyonunda dahi bu tabakanın oluĢumunun önüne geçilemediği 

gözlenmiĢtir (Bui ve ark 2008). Klinikte NaOCl ile CHX kombine kullanılacağı 

zaman iki irrigasyon arasında kök kanalının alkol, distile su veya serum fizyolojik ile 

yıkanması tavsiye edilmektedir (Krishnamurthy ve Sudhakaran 2010). 
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1.1.6. EDTA ve CHX’in Etkileşimi ve Kombine Kullanımları 

 

EDTA ve CHX‟in teması sonucu homojen olmayan beyaz renkte bir çökelti 

oluĢmaktadır. Çökeltinin esasının tuz olduğu ve katyonik yapıdaki CHX ile anyonik 

yapıdaki EDTA‟nın nötralizasyonuyla oluĢtuğu belirtilmiĢtir. Günümüzde hakkında 

çok çalıĢma bulunmayan bu çökeltinin %90‟dan fazlası EDTA veya CHX içerirken 

çökelti içinde parakloranilin maddesi tespit edilmemiĢtir (Rasimick ve ark 2008). 

Bunun yanı sıra EDTA‟nın CHX ile temasında smear tabakasını kaldırma etkinliğini 

yitirdiği ileri sürülmektedir (Haapasalo ve ark 2010). 

 

1.1.7. Serum Fizyolojik 

 

Tıp biliminde kullanılan bir serum türü olan serum fizyolojik %0,9 NaCl 

izotonik yapıda bir eriyiktir.  Bir miktar antibakteriyel etkinliğinden dolayı pediatride 

bebeklerin burun temizliğinde kullanılmaktadır. Tıpta kullanım alanları arasında 

diyabet koması, meme protezi, kan ve plazma hacminin ani düĢmesiyle ortaya çıkan 

Ģok gibi durumlar bulunmaktadır.  

 

Endodontide irrigasyon solüsyonu olarak kullanılan serum fizyolojiğin 

antibakteriyel etkinliği NaOCl ve CHX ile kıyaslandığında oldukça düĢüktür 

(Jeansonne ve White 1994, Zamany ve ark 2003). Serum fizyolojik nekrotik doku 

çözücü özelliğine sahip değildir (Naenni ve ark 2004). Kök kanal sistemini 

temizleme kapasitesi oldukça düĢük olup smear tabakasını uzaklaĢtırma etkinliği de 

yok denecek kadar azdır (Mc Comb ve Smith 1975, Yang ve ark 2006, Carvalho ve 

ark 2008, Gürbüz ve ark 2008). Serum fizyolojikle irrigasyon sonrası kök kanal 

dentininin mekanik özelliklerinde bir değiĢiklik gözlenmemektedir (Sim ve ark 

2001). Ayrıca yüzey gerilimi yüksek olup dentin yüzeyinde erozyona neden olmadığı 

belirtilmiĢtir (Saghiri ve ark 2009).  

 

1.1.8. QMix 

 

Smear tabakasını çıkarmak ve kök kanal dezenfeksiyonu sağlamak amacıyla 

EDTA, CHX ve deterjan gibi antimikrobiyal ajanların karıĢımından üretilen QMix 

piyasaya 2011 yılında „QMix® 2in1‟ ismiyle sunulmuĢtur (Ma ve ark 2011). EDTA 

http://www.ansiklopedika.org/Diyabet
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ile CHX‟in karıĢımında oluĢan beyaz renkli çökelti QMix‟in kimyasal yapısı 

sayesinde gözlenmemektedir (Rasimick ve ark 2008, Ma ve ark 2011). Ayrıca 

NaOCl ile CHX karıĢımında ortaya çıkan karsinojenik parakloranilin ve kahverengi 

renklenme QMix ile NaOCl karıĢımında meydana gelmemektadir. Nötr pH‟a sahip 

olan QMix‟in içeriğine deterjan ilavesi ile solüsyonun yüzey gerilimi düĢürülmüĢtür. 

Kanalların NaOCl ile irrigasyonunun ardından son yıkama solüsyonu olarak QMix 

kullanımı tavsiye edilmektedir. Böylece EDTA‟nın smear tabakasını çıkarabilme 

etkinliği ve CHX‟in antimikrobiyal ve substantivite özelliklerinden yararlanılması 

amaçlanmaktadır (Stojicic ve ark 2012). 

 

Kök kanal duvarlarından smear tabakasının çıkarılmasında %5,25 NaOCl 

solüsyonu ile irrigasyonun ardından uygulanan QMix‟in %17 EDTA kadar etkili 

olduğu belirtilmiĢtir (Dai ve ark 2011). Bir baĢka in vitro çalıĢmada QMix‟in 

planktonik ve biyofilm yapıda bulunan E. faecalis‟e ve karıĢık plak bakterilerine 

karĢı antimikrobiyal etkinliği ve smear tabakasını çıkarabilme etkinliği 

değerlendirilmiĢtir. QMix ve %1 NaOCl planktonik E. faecalis hücrelerini 5 sn 

içinde tümüyle ortadan kaldırırken %2 CHX ve bir baĢka antimikrobiyal solüsyon 

olan MTAD 3 dakikadan sonra bile bakterilere tam olarak etki edememiĢtir. QMix 

plak biyofilm bakterilerine karĢı %2 CHX‟e göre daha etkin bulunurken smear 

tabakasını uzaklaĢtırma etkinliği bakımından QMix ve %17 EDTA arasında bir fark 

bulunamamıĢtır. AraĢtırmacılar NaOCl‟nin ardından EDTA ile yıkanan kök 

kanallarının dentin yüzeyinde gerçekleĢen erozyonun NaOCl ile Qmix‟in kombine 

kullanımında görülmediğini belirtmiĢtir (Stojicic ve ark 2012). 

 

QMix‟in %6 NaOCl kadar etkili bir antimikrobiyal solüsyon olduğu ve 

dentin tübülleri içine penetre olan E. faecalis hücrelerini oldukça kısa bir sürede yok 

edebildiği bulunmuĢtur (Ma ve ark 2011). Yine bir baĢka çalıĢmada QMix ve %6 

NaOCl‟nin E. faecalis biyofilmlerini %2 NaOCl ve %2 CHX‟e göre daha etkili 

ortadan kaldırdığı bulunmuĢtur. Ayrıca içeriğindeki deterjan sayesinde yüzey 

gerilimi düĢürülen QMix‟in dentin tübüllerinin derinliklerindeki mikroorganizmalara 

daha etkin bir Ģekilde ulaĢabildiği belirtilmiĢtir. QMix ve NaOCl her ne kadar güçlü 

antibakteriyel etkinliğe sahip olsalar da dentinin inhibitör etkisi karĢısında bu 

etkinliklerini kaybetmektedirler. Böylece bakterilerin tümüyle ortadan 
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kaldırılabilmeleri için kök kanalında bu solüsyonların daha uzun süre kullanımlarına 

ihtiyaç duyulmaktadır (Wang ve ark 2012). 

 

QMix‟in biyouyumluluğunu fareler üzerinde in vivo inceleyen 

Chandrasekhar ve ark (2013) QMix‟in %3 NaOCl, %2 CHX ve %17 EDTA‟ya 

kıyasla daha az toksik olduğunu bulmuĢlardır. 

 

1.1.9. Oktenidin Hidroklorit (OCT) 

 

Oktenidin hidroklorit (N,N‟-(1,10-Decanediyldi–1(4H)-pyrindinyl–4-

ylidene)bis-[1-octanamine] dihydrochloride); travmatik, akut, kronik, cerrahi ve 

yanık yaralarının iyileĢmesinde, mukoza membranı dezenfeksiyonunda ve ağız 

gargaralarında antiplak ajan olarak kullanılan bir dezenfektandır. Solüsyon 

bisprimidin bileĢiği olan oktenidin hidroklorit (0,1 gr) ve etanolün bir türevi olan 

fenoksietanoldan (2 gr) oluĢmaktadır. OCT geniĢ bir antimikrobiyal spektruma sahip 

olup gram pozitif ve gram negatif bakteriler, mantarlar ve bazı virüs çeĢitlerine karĢı 

oldukça etkilidir (Slee ve O‟Connor 1983, Sedlock ve Bailey 1985, Decker ve ark 

2003, Tiralı ve ark 2009, Zumtobel ve ark 2009). OCT katyonik yapısından dolayı 

negatif yüklü hücre duvarına bağlanır. Böylece hücrelerin yapısal bütünlüğü dağılır 

ve vital fonksiyonlarında meydana gelen bozulmalar sonrası hücre ölümü gerçekleĢir 

(Brill ve ark 2006). Oktenidin hidroklorit solüsyon içinde fenoksietanole göre daha 

düĢük konsantrasyonda bulunmaktadır. Buna rağmen solüsyonun aktif 

antimikrobiyal ajanı oktenidin hidroklorittir. Fenoksietanol ise oktenidin hidroklorit 

ile sinerjistik etki göstererek antibakteriyel etkinliğin artmasına yardımcı olmaktadır 

(Tandjung ve ark 2007).  

 

OCT‟in dental plak oluĢumuna neden olan bakterilere karĢı bakterisidal 

etkisi CHX kadar güçlüdür (Slee & O‟Connor 1983). Hatta Sedlock ve Bailey (1985) 

OCT‟in antibakteriyel etkinliğinin CHX‟ten daha üstün olduğunu ve düĢük 

konsantrasyonda bile bakterilere karĢı oldukça hızlı etki gösterebildiğini ileri 

sürmüĢtür. Yine bir baĢka çalıĢmada OCT‟in CHX‟e kıyasla planktonik veya yüzeye 

yapıĢık halde bulunan bakterileri daha etkili bir Ģekilde ortadan kaldırdığı 

belirtilmiĢtir. Ayrıca OCT‟in üstün antiadeziv özelliklerine dikkat çekilmiĢtir 

(Decker ve ark 2003). Antimikrobiyal ajanlara karĢı oldukça dirençli bakterilerden 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chandrasekhar%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23349574
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biri olan Listeria monocytogenes‟in oluĢturmuĢ olduğu biyofilm yapısının OCT 

tarafından etkin bir Ģekilde parçalandığı ve hatta bu bakterinin yüzeye bağlanmasının 

engellendiği belirtilmiĢtir (Amalaradjou ve ark 2009). Zumtobel ve ark (2009) OCT 

ile kaplanmıĢ yüzeylerde OCT‟in antimikrobiyal etkinliğinin devam ettiğini, yüzeye 

yapıĢan bakterilerin sayısında düĢüĢ gözlendiğini ve biyofilm oluĢumunun 

engellendiğini ortaya koymuĢlardır. 

  

Endodontik tedavinin baĢarısızlığından sorumlu tutulan bakterilerden 

Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis ve Candida albicans‟ın 

öldürülmesinde NaOCl ile OCT‟in farklı konsantrasyonlarını kıyaslayan Tiralı ve ark 

(2009) yarı yarıya sulandırılmıĢ OCT‟in %5,25 NaOCl‟den bile daha etkili olduğunu 

ileri sürmüĢlerdir.  

 

Tandjung ve ark (2007) deneysel olarak enfekte edilmiĢ kök kanal 

dentinindeki E. faecalis’e karĢı kanal içi medikament olarak hazırlanan OCT‟in 

antimikrobiyal aktivitesini değerlendirdikleri ex vivo çalıĢmalarında 10 dakikalık 

temasın sonunda bakterilerin büyük ölçüde ortadan kaldırıldığını bulmuĢlardır. Bir 

haftanın sonunda ise yalnızca bir örnekte bakteriye rastlanmıĢtır.  

 

E. faecalis ile 8 hafta süreyle enfekte edilen kök kanallarındaki kanal içi 

medikamentlerin antibakteriyel etkinliğini in vitro değerlendiren Lucena ve ark 

(2013) CHX veya OCT içerikli medikamentlerin 12 hafta sonunda kalsiyum 

hidroksite göre daha fazla antibakteriyel etki gösterdiklerini belirtmiĢlerdir. Üstelik 

CHX veya OCT içerikli medikamentlerin yerleĢtirildiği kök kanallarının hiç birinde 

12 hafta sonunda bakteriyel büyüme gerçekleĢmemiĢtir. 

 

 OCT‟in bir baĢka avantajı ise bakterilerin bu antimikrobiyal ajana karĢı 

direnç geliĢimi göstermemesidir. Örneğin 3 ay boyunca düĢük dozda OCT‟e maruz 

bırakılan Staphylococcus aureus‟un bu antiseptiğe karĢı rezistans kazanmadığı 

bildirilmiĢtir (Al-Doori ve ark 2007). 
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Ortamda bulunan kan, albümin, müsin gibi organik yapılar veya 4-37°C 

arasında değiĢen sıcaklıkların OCT‟in antimikrobiyal etkinliğinde bir kayba neden 

olmadığı bulunmuĢtur (Pitten ve ark 2003, Amalaradjou ve ark 2009).  

 

OCT'in ayrıca sitotoksik ve genotoksik olmadığı bildirilmiĢtir (Wagner ve 

ark 2004). Cilt tarafından absorbe edilmediği ve oral yoldan alınan yüksek dozajlarda 

bile herhangi bir sistemik etkisinin bulunmadığı rapor edilmiĢtir (Harke 1989). OCT 

yeni doğan bebeklerde cilt dezenfektanı olarak kullanımında bile herhangi bir yan 

etkiye neden olmamıĢtır (Bührer ve ark 2002).  

 

1.2. Biyofilm 

 

Doğada yüzeye yapıĢık halde bulunan ve ince bir tabaka halinde bir araya 

gelen mikroorganizma topluluklarına (bakteriler, mantarlar, protozoalar) biyofilm adı 

verilir. Biyofilmin oluĢumu için sıvı ortamda serbest halde bulunan ve planktonik adı 

verilen mikroorganizmaların bir yüzeye tutunması Ģarttır. DiĢ hekimliğinde bugüne 

kadar en çok araĢtırılan biyofilm yapısı tükürük içindeki planktonik 

mikroorganizmaların diĢ yüzeyine tutunarak oluĢturdukları dental plaktır (Bowden 

ve ark 1976).  

 

Mikroorganizmalarca üretilen polisakkaritler ve proteinler bakterilerin 

yüzeye adezyonunda önemli bir role sahip olup ayrıca biyofilm bakterilerinin bir 

arada tutunmasını sağlamaktadır. Bu sürecin devamında yüzeye birçok farklı 

mikroorganizma tutunmaya devam eder. Adezyon mekanizması ve sonrasında 

gerçekleĢen biyofilm oluĢumu bakterilerin kolonizasyonu ve konakta canlılığını 

sürdürmesi için oldukça önemlidir (Costerton ve ark 1999). Mikroorganizmaların 

biyofilm içinde bulunmalarının en önemli avantajı planktonik türleriyle 

kıyaslandığında dıĢ etkenlere karĢı daha korunaklı ve daha dirençli olmalarıdır 

(Lewis 2001).  
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1.2.1. Biyofilm Oluşumunun Aşamaları 

 

Tükürük ve diĢ eti oluğu sıvısından gelen protein, glikoprotein ve bir takım 

mikrobiyal ürünlerin yüzeye yapıĢarak ince organik bir film tabakası meydana 

getirmeleri biyofilm oluĢumunun ilk aĢamasıdır. Bu film tabakası 

mikroorganizmaları yüzeye çeker ve hangi mikroorganizmanın yüzeye tutunacağını 

belirleyerek biyofilm içeriğini doğrudan etkiler (Buschner ve Mei 2000).  

 

Ġkinci aĢama ise mikroorganizmaların bu ince film tabakasına adezyonu ve 

ardından diğer türlerin de bu tabaka içine katılmalarını içerir. Biyofilme sonradan 

katılan mikroorganizmaların türü yüzeye ilk tutunan mikroorganizmalar tarafından 

belirlenmektedir (Kolenbrander ve ark 2002).  

 

Üçüncü aĢamada biyofilm içindeki mikroorganizma türlerinin sayısı giderek 

artıĢ gösterir ve karıĢık mikrobiyal toplulukların bulunduğu organize bir yapı ortaya 

çıkar. Bundan sonra biyofilmin büyümesini ve türlerin çeĢitliliğini 

mikroorganizmaların karakteristik özellikleri ve dıĢ etkenlerden gelen uyaranlar 

belirler. Biyofilm içinde yaĢayan bakteriler ekzopolisakkarit, protein ve nükleik 

asitlerden oluĢan bir ekstrasellüler polimer matriks tarafından bir arada tutulmaktadır 

(Costerton ve ark 1999).  

 

OluĢan biyofilmin üst tabakasından mikroorganizmalar zamanla koparak 

biyofilmden ayrılır. Mikroorganizmaların yüzeyden düzenli olarak ayrılmaları 

biyofilm geliĢimi boyunca devam eden bir süreç olup bu durum mikroorganizmaların 

baĢka alanlara dağılımı ve kolonize olmaları anlamına gelmektedir (Lee ve ark 

1996).  

 

1.2.2. Biyofilm Bakterilerinde Gerçekleşen Değişiklikler 

 

Mikroorganizmaların yüzeye adezyonu sonrasında bünyelerindeki çok 

sayıda genin değiĢime uğrayarak bakterilerin fenotiplerinde farklılıklar meydana 

getirdiği düĢünülmektedir. Yüzeyin indüklediği bu değiĢiklikler bakteri türüne ve 

yüzeyin özelliğine göre değiĢmektedir (Svensäter ve Bergenholtz 2004). Bakterilerin 
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yüzeye adezyonu sonrası protein sentezinde anormal bir artıĢ gözlendiği ve farklı 

tiplerde protein üretimine baĢlandığı saptanmıĢtır (O‟Toole ve Kolter 1998). 

 

Biyofilm bakterilerince gerçekleĢtirilen fenotip değiĢiklikleri sayesinde 

antimikrobiyal ajanlara karĢı direnç geliĢimi ortaya çıkmaktadır. Örneğin yapılan bir 

çalıĢmada Streptococcus sobrinus‟un biyofilm içindeki ve planktonik türü 

kıyaslandığında biyofilm içinde bulunanların klorheksidine 300 kat, amin floride ise 

75 kat daha dirençli olduğu ortaya konmuĢtur. Kazandıkları bu direnç sayesinde 

biyofilm yapısına katılan mikroorganizmaları antimikrobiyal ajanlarla ortadan 

kaldırmak oldukça güç olmaktadır (Shani ve ark 2000). Planktonik fazdan biyofilme 

geçiĢ sürecinde bakterilerin fonksiyon ve fenotiplerinde meydana gelen değiĢiklikler 

üzerine çalıĢmalar devam etmektedir. 

 

Biyofilm içinde bulunan bakteriler ortamda besin azlığı söz konusu 

olduğunda açlıktan korunabilmek için fizyolojik statülerini inaktif ya da yarı 

büyüme fazına geçirerek metabolizmalarını yavaĢlatabilmektedir (Portenier ve ark 

2005). Biyofilm bakterileri ayrıca yeterli sayıya ulaĢtıklarında kendi aralarında 

iletiĢim kurarak gen transferi yapabilmektedirler. Hücreler arası bu iletiĢim 

bakterilerin virülans özellik kazanmalarını, biyofilm oluĢturabilmelerini ve 

DNA‟larını hücre dıĢında birleĢtirerek çevresel streslere karĢı daha dirençli hale 

gelmelerini sağlamaktadır (Cvitkovitch ve ark 2003). Bakterilerin kendi aralarında 

ve hatta diğer türlerle kurabildikleri bu iletiĢim üretmiĢ oldukları peptit-sinyal 

molekülleri sayesinde gerçekleĢmektedir (Aamdal ve Petersen 2004). Bu moleküller 

ayrıca çevresel faktörler gibi hareket etmekte ve kök kanalında oluĢan biyofilm 

bakterilerinin gen üretimlerinde değiĢikliklere neden olmaktadır (Svensäter ve 

Bergenholtz 2004). 

 

1.2.3. Endodontide Biyofilm 

 

Kök kanallarında biyofilm oluĢumu ilk kez Nair tarafından 1987 yılında 

ortaya konmuĢtur. ÇekilmiĢ periapikal lezyonlu diĢlerden alınan görüntülerde kök 

kanal duvarları boyunca ekstrasellüler polimer matriks içine gömülmüĢ yoğun kok 

ve rod hücreleri gözlenmiĢtir. Tronstad ve ark (1990) endodontik tedaviye direnç 

gösteren inatçı enfeksiyonlu çekilmiĢ diĢlerin köklerinden alınan görüntülerde 
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köklerin apikal forameni ve çevresinde düzgün ve organize olmayan çeĢitli 

bakteriyel formların bulunduğu bir yapı gözlemiĢlerdir. Bir ekstrasellüler materyal 

yardımıyla birbirlerine tutunan bu mikroorganizmaların büyük kısmının koklar, 

rodlar ve az da olsa fibriler yapıdaki bakteriler olduğu belirtilmiĢtir.  

  

Kök kanallarından enflamatuar lezyon boyunca gerçekleĢen sıvı akıĢı kök 

kanalını istila eden mikroorganizmalar için sıvı ve besin kaynağı olmaktadır. Bu sıvı 

akıĢı hem mikroorganizmaların çoğalmalarına hem de kök kanal duvarlarına 

adezyonuna olanak sağlamaktadır. Biyofilm yüzeyinden bakterilerin koparak 

ayrılma süreci kök kanalı içinde de gerçekleĢmekte olup kök kanalı içinde bulunan 

biyofilmden ayrılan bakteriler enflamatuar lezyon içinde kolonize olabilmektedirler 

(Nair ve ark 2005).  

 

Carr ve ark (2009) endododontik tedavileri 10 yıl önce yapılıp yaklaĢık 2 yıl 

önce kanal tedavileri yenilenen ancak buna rağmen baĢarısız olunup çekilen alt 

molar diĢlerin kök uçlarını rezeke edip elektron mikroskobu ile incelemiĢlerdir. 

Kompleks, değiĢken ve birçok türü bir arada bulunduran biyofilm yapısının 

örneklerin tümünde var olduğu tespit edilmiĢtir. Fuji ve ark (2009) inatçı 

enfeksiyona sahip periapikal lezyonlu diĢlerin mikrobiyal florasını inceledikleri 

çalıĢmalarında toplam 74 adet mikroorganizma türü tespit etmiĢlerdir. Bu 

mikroorganizmalardan 31‟inin bakteri türü ve bunların % 51,6‟sının da fakültatif 

anaerop olduğunu bulmuĢlardır. 

 

Subramanian ve Mickel (2009) baĢarısız endodontik tedavili ve inatçı 

periapikal lezyonlu 34 diĢe kök ucu rezeksiyonu yapmıĢlar ve bütün kök uçlarında 

yüksek oranda bakteri varlığını rapor etmiĢlerdir. Burkholderia cepacia ve 

Enterecoccus faecalis tüm örneklerden izole edilmiĢtir. 

 

1.3. Enterococcus faecalis 

 

Enterokoklar gram pozitif fakültatif anaeroblar olup oksijen varlığı veya 

yokluğunda varlığını sürdürebilmektedirler (Roças ve ark 2004). Karbonhidrat, 

gliserol, laktat, sitrat, aljinin ve birçok keto asit türevini parçalayabilen enterokoklar 

oldukça yüksek pH (9,6) ve tuz konsantrasyonlarında bile canlılığını 
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koruyabilmektedir (Gilmore 2002, Tendolkar ve ark 2003). Tuz, deterjan, ağır 

metaller, etanol ve kurutma gibi zor çevresel koĢullara dayanıklılık gösterirler 

(Gilmore 2002). Çoğalabildikleri sıcaklık değerleri 10-45°C arasında değiĢmekte 

olan enterokoklar 60°C‟de 30 dakika boyunca hayatta kalabilmektedirler (Tendolkar 

ve ark 2003). Bakteriyemi, endokardit, bakteriyel menenjit ve idrar yolları gibi 

birçok sistemik hastalığa yol açabilen E. faecalis hastane enfeksiyonlarının büyük 

çoğunluğunun tek baĢına sorumlusudur (Jett ve ark 1994). 

 

Ġnsan bağırsak boĢluğu mikroflorasının normal bir üyesi olan enterokoklar 

genellikle bulunduğu konağa zarar vermezler. Ayrıca ağız boĢluğunda ve kadınların 

genital bölgesinde düĢük oranlarda bulunmakta olup E. faecalis ve E. faecium 

enterokokların en baskın iki türüdür (Koch ve ark 2004). Ağız boĢluğunda en baskın 

rastlanan enterokok türü ise E. faecalis‟tir (Sedgley ve ark 2004).  

 

E. faecalis fermante süt ve süt ürünleri gibi besinler yoluyla ağız ortamı ile 

tanıĢmaktadır. Sağlıklı 50 gönüllünün katıldığı bir çalıĢmada E. faecalis‟in yoğun 

bulunduğu peynirlerin tüketiminden 1, 10 ve 100 dakika sonrasında ağız 

boĢluğundan örnekler alınmıĢtır. Zamana bağlı olarak ağız boĢluğunda bulunma 

oranı giderek düĢen E. faecalis 100 dakika sonrasında ağız boĢluğundan izole 

edilememiĢtir. Bu durum enterokokların aslında ağız boĢluğuna tutunabildiğini 

ancak büyüyemediğini ve kısa bir süre sonra ağız boĢluğundan ayrıldığını 

göstermektedir (Razavi ve ark 2007).  

 

Yapılan bir baĢka çalıĢmada daha önce endodontik tedavi görmüĢ 100 

hastanın ağız boĢluğundan alınan örnekler değerlendirilmiĢ ve 11 hastada E. 

faecalis‟e rastlanmıĢtır. Endodontik tedavi görmemiĢ ağız hijyeni iyi olan 100 diĢ 

hekimliği öğrencisinden ise yalnızca 1‟inde rastlanmıĢtır. Kısacası ağız hijyeni iyi 

olan bireylerin ağız boĢluğunda çoğu zaman bu bakteriye rastlanmamaktadır 

(Sedgley ve ark 2004). Böylelikle enterokokların aslında ağız mikroflorasının 

normal bir üyesi olmayıp ağız boĢluğunu geçiĢ yolu olarak kullanan bakteriler 

olduğu anlaĢılmaktadır (Sedgley ve ark 2005, Razavi ve ark 2007).  
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Kanal tedavisi yapılmıĢ diĢlerde görülen baĢarısızlıktan sorumlu bakteriler 

arasında en popüler olanı E. faecalis‟tir (Molander ve ark 1998). E. faecalis kanal 

tedavisi yapılmamıĢ nekrotik kök kanallarındaki mikrobiyal florada oldukça düĢük 

oranda bulunmaktadır. Ancak bunun aksine inatçı periradiküler enfeksiyonun 

bulunduğu baĢarısız kök kanal tedavili diĢlerin kök kanallarından sıklıkla izole 

edilmektedir (Evans ve ark 2002).  

 

Kanal tedavisinin baĢlangıcında E. faecalis‟e rastlanmayıp ikinci seans kök 

kanallarından izole ediliyor oluĢu bu bakterinin tedavi esnasında yeterli izolasyonun 

sağlanamaması veya geçici dolgu materyalinin sızıntısıyla kök kanalı içine girdiğini 

akla getirmektedir (Sjogren ve ark 1991, Sundqvist ve ark 1998). BaĢarısız bir daimi 

restorasyondan kaynaklanan koronal sızıntı varlığında dolumu yapılmıĢ kök 

kanalları ile ağız boĢluğu sürekli temas halindedir (Saunders ve Saunders 1994). Bu 

nedenle endodontik tedavi tamamlandıktan sonra da E. faecalis‟in kök kanal 

sistemine girebileceği belirtilmiĢtir (Molander ve ark 1998, Kaufman ve ark 2005). 

Dentine adezyonu ve biyofilm oluĢturabilmesi neticesinde ortamda besin 

yokluğunda dahi E. faecalis canlılığını sürdürebilmekte ve antimikrobiyal ajanlara 

karĢı direnç geliĢtirmektedir. Dolumu yapılmıĢ enfekte kanallarda E. faecalis‟in 

sıklıkla bulunuyor olmasının nedeni kök kanallarından uzaklaĢtırılmasını güçleĢtiren 

bu faktörler değerlendirildiğinde daha iyi anlaĢılmaktadır (Engström 1964, Wang ve 

ark 2011). 

 

1.3.1.   E. faecalis’in Sahip Olduğu Virülans Faktörleri  

 

E. faecalis sitolsin, agregasyon maddeleri, feromonlar, enterokokkal yüzey 

proteinleri (esp), endokarditisle iliĢkili antijen (EfaA), kapsüler polisakkarit, 

lipoteikoik asit, kollajen-bağlanma proteini, jelatinaz ve serin proteaz gibi birçok 

virülans faktöre sahiptir (Coque ve ark 1995, Roças ve ark 2004, Di Rosa ve ark 

2006). Bu virülans faktörleri sayesinde konak hücrelerine ve ekstrasellüler matrikse 

yapıĢabildiği, ürettiği bazı proteinler yardımıyla diğer bakterilerle yarıĢabildiği, 

konak cevabında değiĢikliklere yol açtığı, bağıĢıklık sistemini etkilediği ve 

salgıladıkları toksinler nedeniyle konağa zarar verebildikleri gösterilmiĢtir (Love 

2001, Roças ve ark 2004). Ayrıca E. faecalis‟in büyük olasılıkla lenfositlerin 

fonksiyonlarını baskılayarak endodontik baĢarısızlıklara neden olduğu 
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düĢünülmektedir (Lee ve ark 2004). Bütün bu faktörlerin yanında E. faecalis‟in 

enfeksiyon sürecindeki en önemli özelliği kök kanallarında inatçı bir patojen olarak 

canlılığını sürdürebilmesidir (Roças ve ark 2004). 

 

E. faecalis kök kanal sistemi içindeki zorlu yaĢam koĢullarının üstesinden 

birkaç yolla gelebilmektedir (Stuart ve ark 2006). Öncelikle bu bakterinin yaygın 

birçok genetik farklılığı bulunmaktadır (Sedgley ve ark 2004). Serin proteaz, 

jelatinaz ve kollajen-bağlanma proteinleri yardımıyla dentine bağlanabilen E. 

faecalis yeterince küçük yapısıyla dentin tübülleri içine girerek yaĢamını 

sürdürebilmektedir (Love 2001, Hubble ve ark 2003). Ortamda besin yokluğunda 

uzun süre dayanabilme kapasitesindedir. Üstelik böyle bir durumda serumu bir besin 

kaynağı olarak kullanabilmektedir (Figdor ve ark 2003). Alveoler kemik ve 

periodontal ligamentten gelen serum ayrıca E. faecalis‟in dentinin tip I kollajenine 

bağlanmasını da artırmaktadır (Love 2001).  

 

Dentin tübüllerine yerleĢen E. faecalis‟in kanala yerleĢtirilen kalsiyum 

hidroksite 10 günden fazla bir süre direnç gösterebildiği bildirilmiĢtir (Haapasalo ve 

Ørstravik 1987, Ørstravik ve Haapasalo 1990). Ayrıca E. faecalis biyofilm 

oluĢturabilme yeteneğine sahip olup kendisini ortadan kaldıracak olan antikor, 

fagosit ve antimikrobiyal maddelere karĢı biyofilm içinde olmayan türlerine göre 

yaklaĢık 1000 kat daha fazla direnç gösterebilmektedir (Distel ve ark 2002). Brändle 

ve ark (2008) dentin yüzeyine adezyon yapmıĢ veya süspansiyon içinde bulunan 

planktonik formdaki E. faecalis‟in kalsiyum hidroksite olan duyarlılığını test 

etmiĢler ve dentine adezyon yapmıĢ olan E. faecalis‟in kalsiyum hidroksite çok daha 

dirençli olduğunu tespit etmiĢlerdir. 

 

1.3.2.   E. faecalis’in Dentine Adezyon Mekanizmaları 

 

Endodontik enfeksiyonların baĢlangıcı sürecinde bakterilerin dentin 

tübüllerine adezyonu ve yayılımı oldukça önemlidir (Love 2001). E. faecalis‟in diĢ 

yüzeyine bağlantısında yüzey özellikleri, ortamda besin varlığı, bu bakterinin sahip 

olduğu iletiĢim molekülleri ve genel sıvı akıĢının önemli faktörler olduğu 

belirtilmiĢtir (Carniol ve Gilmore 2004). 
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Dentinin organik matriks yapısını oluĢturan kollajen E. faecalis‟in dentin 

yüzeyine spesifik bağlantısında oldukça önemlidir. E. faecalis öncelikle dentin 

yüzeyine hidrofobik veya Van der Wall‟s kuvvetleri gibi fiziksel bir bağlantı ile 

tutunmaktadır (Carniol ve Gilmore 2004). E. faecalis klinik suĢuna bağlı olarak 

farklı mekanizmalar aracılığıyla dentin yüzeyine bağlanabilme yeteneğindedir (Di 

Rosa ve ark 2006). E. faecalis‟in farklı suĢlarının salgıladığı serin proteaz, Ace ismi 

verilen kollajen bağlanma proteinleri ve jelatinaz enziminin bu bakterinin dentine 

adezyonunda önemli etkilerinin olduğu düĢünülmektedir (Hubble ve ark 2003). 

Çevresel uyaranlar virülans faktörlerinin ortaya çıkıĢında oldukça etkilidir ve 

bakterilerin zor koĢullara karĢı gelebilmesinde virülans faktörleri önemli rol 

oynamaktadır (Wang ve ark 2011). 

 

Nallapareddy ve ark (2000) kollajen bağlanma proteininin E. faecalis‟in 

ekstrasellüler matrikse bağlanmasında önemli rolü olduğunu ileri sürmüĢlerdir. 

Ortam sıcaklığının yükseliĢi gibi bakteride strese neden olabilecek çevresel 

koĢullarda bu proteinin salımında artıĢ gözlenmiĢtir. Dentin kollajeninin E. 

faecalis‟in adezyonu için oldukça uygun bir yüzey olduğu ve kollajen-bağlanma 

proteininin bu bağlantıyı artırdığı belirtilmiĢtir. Ayrıca E. faecalis‟in dentine 

bağlantısı ortamdaki kollajen miktarına bağlı olarak değiĢmektedir.  

 

Hubble ve ark (2003) E. faecalis‟in kollajen-bağlanma proteini salgılamayan 

klinik suĢunun (TX5256) 37ºC‟de dentine minimum bağlandığını belirtmiĢlerdir. 

Ayrıca ortama Anti-Ace IgG proteininin eklenmesi E. faecalis‟in dentine 

adezyonunu önemli derecede azaltmıĢtır.  

 

Kayaoğlu ve ark (2009) E. faecalis‟in A197A klinik suĢunun kollajene 

bağlanma eğiliminde olduğunu ve ortama serbest kollajen ilave edildiğinde bakteri 

hücrelerinin kollajenle çevrelendiğini tespit etmiĢlerdir. Kollajene bağlanan bu 

bakterilerin klorheksidin ve iyodin potasyum iyodid solüsyonlarına karĢı direnç 

kazanabildiği belirtilmiĢtir. 

 

 

 

 



27 
 

1.3.3.   E. faecalis’in Dentine Adezyonunda Jelatinaz Enziminin Önemi 

 

Normal doku oluĢum sürecinde veya patolojik durumlarda ekstrasellüler 

matriks yapının yıkımında matriks metalloproteinaz (MMP) ailesinin bir üyesi olan 

jelatinaz önemli rol oynamaktadır. Normal fizyolojik Ģartlar altında proteaz 

enzimleri denatüre olmamıĢ kollajen yapısında yıkıma yol açamazken MMP 

ailesinden jelatinaz ve kollajenaz gibi enzimler oldukça yıkıcı bir etkiye sahip 

olabilmektedir. Dokularda jelatinazın aĢırı salgılanması romatoid artrit, metastatik 

kanser, anevrizma, osteoporoz, kornea rahatsızlıkları ve yetiĢkin periodontitis gibi 

birçok hastalığa yol açmaktadır (Ramamurthy ve ark 2002). Hastane enfeksiyonları 

nedeniyle yatmakta olan hastalardan izole edilen E. faecalis‟in çoğunlukla jelatinaz 

enzimini üretebildiği bildirilmiĢtir (Coque ve ark 1995). Ayrıca yapılan hayvan 

çalıĢmalarıyla oldukça Ģiddetli endokardite neden olduğu ortaya konmuĢtur 

(Gutschik ve ark 1979). 

 

GeçmiĢte ismi literatürde Streptococcus faecalis var. liquefaciens olarak 

geçen E. faecalis‟in jelatinaz üretebilen türleri Engsröm (1964) tarafından enfekte 

kök kanallarında tespit edilmiĢtir. Yapısında çinko bulunan jelatinaz; non-plazmid 

bir metallo-endopeptidazdır. Ortalama 6–8 pH‟ya sahip hidrofobik bir proteindir. 

Dentin kollajeni, jelatin, fibrin, hemoglobin, kasein ve diğer peptitleri 

parçalayabilmektedir (Makinen ve ark 1989, Coque ve ark 1995, Carniol ve Gilmore 

2004). Hayvan çalıĢmaları ve epidemiyolojik verilere göre E. faecalis‟in virülans 

faktörlerinden biri olan jelatinaz yüzeylerde biyofilm oluĢumunu artırmaktadır 

(Coque ve ark 1995, Cvitkovitch ve ark 2003, Wang ve ark 2011). Üstelik jelatinaz 

üretebilen E. faecalis türünün hayvanlar üzerindeki ölümcül etkisinin üretmeyen türe 

göre daha yüksek olduğu bulunmuĢtur (Singh ve ark 1998).  

 

Jelatinaz enziminin direkt veya indirekt olarak kollajen ve konak hücrelerin 

dokularındaki proteinleri çözebildiği belirtilmiĢtir (Makinen ve ark 1989). Ayrıca 

jelatinaz enzimi kemikte rezorbsiyonların oluĢumuna neden olmaktadır 

(Ramamurthy ve ark 2002).  

 

Hancock ve Perego (2004) bakterilerin yüzeye yapıĢmasında jelatinazın 

büyük etkisi olduğunu belirtmiĢlerdir. Jelatinazın inhibe edilmesiyle cam veya 
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plastik gibi hidrofobik yüzeylere enterokokların ilk adezyonunun engellenebileceği 

ve böylece biyofilm oluĢumunun önüne geçilebileceği ileri sürülmüĢtür.  

 

Di Rosa ve ark (2006) esp ve jelatinazın biyofilm sürecine etkisini 

değerlendirdikleri çalıĢmalarında biyofilm oluĢumunda esp ve jelatinazın 

katkılarının bulunmadığını ancak sinerjistik etkileriyle enfeksiyonu 

hızlandırdıklarını belirtmiĢlerdir. Ayrıca izole edilen 83 adet E. faecalis örneğinden 

31‟inin (%37,3) jelatinaz enzimini üretebildiği ortaya konmuĢtur. 

 

Sedgley (2007) yaptığı in vitro çalıĢmada E. faecalis‟in jelatinaz enzimi 

üreten ve üretmeyen iki suĢu ile enfekte edilmiĢ kök kanallarının dolumunu takiben 

8 ay sonra kanallardaki bakterilerin canlılığını değerlendirmiĢtir. AraĢtırmacıya göre 

kanal dolgusu yapılmıĢ kök kanalları içinde E. faecalis‟in oldukça uzun süre canlı 

kalabilmesinde ürettiği jelatinazın rolü büyüktür. Ayrıca jelatinaz enzimi üreten E. 

faecalis‟in üretmeyen türe göre dentin tübüllerine daha derin penetre olabildiğini 

belirtmiĢtir. 

 

Wang ve ark (2011) endodontik tedavisi baĢarısız olmuĢ 135 diĢten 53‟ünde 

E. faecalis‟e rastlamıĢlardır. Kanallardan izole edilen 53 adet E. faecalis örneğinden 

40 tanesinin biyofilm oluĢturabildiği ve 47 tanesinin jelatinaz enzimi üretebildiği 

bulunmuĢtur. Böylece jelatinaz üretimi ile biyofilm oluĢumu arasında bir iliĢki 

olduğu belirtilmiĢtir. Ayrıca jelatinaz üreten bakterilerin izole edildiği kanalların 

apikalinde radyolusensi varlığına dikkat çekilmiĢtir. Kısacası E. faecalis‟in virülans 

faktörlerindeki artıĢla beraber periapikal dokulardaki hasar da büyümektedir. E. 

faecalis‟in jelatinaz enzimi üretmesi periapikal alveoler kemik kaybı sürecinde 

önemli bir faktör olup köklerin apikalinde büyük hasarlara yol açabilmektedir. 

 

1.4. Bakteri Sayım Yöntemleri 

 

Bir yüzeye adezyonda bulunmuĢ bakterilerin sayısının belirlenmesinde 

içinde bulundukları fizyolojik statü oldukça önemlidir. Bir bakterinin fizyolojik 

statüsünün açıklanmasında ölü, ölmek üzere olan, açlıktan ölmüĢ, hareketsiz, 

dinlenmekte, durağan, yaralı, ölümcül hasar görmüĢ, canlı, canlı ama kültür 
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edilemeyen, hareketli gibi birçok kavram kullanılmaktadır (Breeuwer ve Abee 

2000). 

 

1.4.1. Petri Koloni Sayım Tekniği 

 

Petri koloni sayım tekniği bakteriyel canlılığın ölçümünde kullanılan bir 

teknik olup bakterilerin koloni sayılarını yaklaĢık olarak yaĢayan bakteri sayısı 

olarak ele almaktadır. Böylece bakterileri in vitro olarak sayılabilir düzeyde 

büyüyenler ve henüz sayılamayanlar olmak üzere iki farklı fizyolojik gruba 

ayırmaktadır (Kell ve ark 1998). Bu teknikte laboratuar koĢulları altında enfekte 

örneklerden mikrobiyal türler alınır ve ardından içinde spesifik bir substratın 

bulunduğu besiyerlerine yerleĢtirilerek kültür edilir. Ardından bakteriler fizyolojik, 

biyokimyasal ve moleküler düzeyde olmak üzere sınıflandırılır. Bakterilerin 

çevresel rollerinin açıklanmasında bu bakteri suĢlarının metabolik özelliklerinden 

faydalanılır. Bazen çeĢitli nedenlerden dolayı petri koloni sayım tekniğinin bakteri 

sayısını normalden az gösterdiği bilinmekle beraber bu nedenler Ģöyle sıralanabilir: 

 

 Az hasarlı bakterilerin bulunduğu bazı vakalar (Blackburn ve 

McCarthy 2000) 

 Laboratuarda kullanılan büyüme besiyerinin bir veya birkaç besin 

açısından yetersiz olması durumunda örnekteki bazı bakterilerin 

büyümesinin engellenmesi (Ward ve ark 1990) 

 Koloni formu oluĢturma yeteneğini kaybetmiĢ ancak hala canlı 

hücrelerin bulunuyor olması (Xu ve ark 1982) 

 Bunların da ötesinde planktonik bir bakterinin durgun fazda 

bulunurken gösterebildiği düĢük metabolik aktivitenin bir benzerini 

biyofilm içindeki birçok bakterinin çok uzun süre gösterebiliyor 

olması (Nyström 2001)  

 

Yukarıda sayılan sebeplerle bakterilerin mevcut sayıları kültür teknikleriyle 

tam olarak belirlenemeyebilir. 
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1.4.2. Floresan ve Kolorimetrik Teknikler 

 

Günümüzde bakterilerin metabolik aktivitesini, hücre bütünlüğünü veya 

nükleik asitlerinin varlığını gösteren bir takım metotlar kullanarak bakteri 

hücrelerinin fizyolojik statüsü belirlenebilmektedir. En güvenilir sonucu veren 

metot ise bakterilerin membran potansiyeli, enzim aktivitesi, nükleik asitleri ve 

membran bütünlüğü gibi çeĢitli hücresel fonksiyonlarını değerlendirebilen floresan 

ve kolorimetrik tekniklerdir (Joux ve Lebaron 2000).  

 

  Floresan in situ Hibridizasyon Tekniği (FISH) 

 

Bu teknikle bakteri hücrelerindeki ribozomal RNA miktarları belirlenerek 

hem bakteriler tanımlanabilmekte hem de doğal ortamlarında bakterilerin fizyolojik 

durumları saptanabilmektedir (Moter ve Gobel 2000). Bu tekniğin 

dezavantajlarından biri ise düĢük fizyolojik aktivite durumunda olan bakterilerin 

daha az rRNA miktarına sahip olmalarından dolayı yeterince sinyal alınamaması ve 

bu durumun o bakterinin ölü gibi değerlendirilmesine yol açmasıdır (Poulsen ve ark 

1993). FISH tekniği periapikal lezyonlu ve semptomsuz kök kanal dolgulu 

diĢlerdeki bakterilerin görüntülenip tanımlanmasıyla endodontide de kullanım alanı 

kazanmıĢtır (Sunde ve ark 2003). 

 

 Canlı/Ölü BacLight Boyama Tekniği 

 

Bu teknik bakteriyel canlılığı ölçen diğer floresan tekniklerden biri olup bu 

kit içinde SYTO-9 ve propidyum iyodid (PI) isimli iki nükleik asit boyası 

bulunmaktadır. PI boyası ölü veya hasarlı hücreleri floresan kırmızısına, SYTO-9 

boyası ise sağlam hücreleri floresan yeĢiline boyayarak bakterilerin hücre membran 

bütünlüğünü açığa çıkarmaktadır. Kısacası bu metotla ölü hücreler kırmızı renge, 

canlı hücreler ise yeĢil renge boyanmaktadır (Leuko ve ark 2004). Ayrıca bu 

floresan tekniğiyle ex vivo olarak kök kanal türlerinin canlılığı ve akut endodontik 

enfeksiyonlu diĢlerden izole edilen bakterilerin otoagregasyonu ve koagregasyonu 

belirlenebilmektedir (Chavez de Paz 2007). 
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XTT Tekniği 

 

Bu teknik yüzeye bağlanmıĢ aerobik bakterilerin metabolik aktivitesini 

ölçerek hücresel canlılığını değerlendiren bir kolorimetrik mikrobiyolojik ölçüm 

tekniğidir. Bu yöntem metabolik olarak aktif bakterilerin varlığında XTT gibi 

tetrazolyum tuzlarının (sodyum 3,3'-[1-[(fenilamino)karbonil]-3,4-

tetrazolyum]Bis(4-metoksi)-6-nitro)benzen sulfonik asit hidrat) indirgenmesini esas 

alır (Marshall ve ark 1995). Canlı hücrelerin mitokondriyal dehidrogenazı ile 

tetrazolyum tuzları açık sarı veya portakal rengindeki tetrazolyum formazan 

tuzlarına indirgenir (Marshall ve ark 1995, ġen ve ark 2003, Koban ve ark 2012). 

Ayrıca reaksiyonun yoğunluğu fenazin metasülfat (PMS) gibi elektron bağlama 

ajanlarının ilavesiyle de artırılabilir (Cerca ve ark 2005, Koban ve ark 2012). 

Yalnızca canlı hücrelerin boyanması ile ortaya çıkan renkli solüsyon kontrol 

grubuyla kıyaslanmaktadır ve canlı hücrelerdeki artıĢ veya düĢüĢ hem renk 

değiĢikliğiyle hem de spektrofotometrik analiz yardımıyla ölçülebilmektedir. 

Radyoaktif maddeler içermeyen bu teknikle elde edilen sonuçlar oldukça güvenilir 

olup bir diğer avantajı ise tekrarlanabilir olmasıdır (Zvab ve ark 2012). 

 

XTT tekniğinin diğer histolojik, mikrobiyolojik, ıĢık ve elektron mikroskobu 

tekniklerine olan üstünlükleri Ģu Ģekildedir (ġen ve ark 2003): 

 

 Diğer metotlara göre daha hızlı hücre sayımı yapılmasını sağlar. 

 Yalnızca metabolik olarak aktif yani canlı hücrelerin sayısını belirler. 

 Mikroskop çalıĢmalarında örneklerin preparasyonu esnasında sıklıkla 

karĢılaĢılan hücre kaybının önüne geçer. 

 Dental dokuların transparan olmayıĢından dolayı dentin yüzeyine 

yapıĢık bakterilerin belirlenmesinde ıĢık mikroskobuyla sağlıklı 

sonuçlar alınamamaktadır. Oysa XTT tekniği dentin yüzeyine 

bağlanan hücrelerin sayımına olanak tanır. 
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Endodonti alanında XTT tekniği kullanılarak yapılmıĢ sınırlı sayıda in vitro 

hücre ve mikrobiyoloji çalıĢması bulunmaktadır (ġen ve ark 2003,  De-Deus ve ark 

2009, Scelza ve ark 2012, Ning ve ark 2013). 

 

1.5. Taramalı Elektron Mikroskobu- Enerji Dağılımlı X Işını Analizi (SEM-

EDX Analizi) 

 

Taramalı elektron mikroskobunda (SEM) görüntü oluĢumu için yüksek 

voltaj ile hızlandırılmıĢ elektronlar örnek üzerine odaklanır. Bu elektron demeti ile 

örnek yüzeyinin taratılması sırasında elektron ve örnek atomları arasında çeĢitli 

giriĢimler sonucunda meydana gelen etkiler uygun alıcılarda toplanır. Sinyal 

güçlendiricilerden geçirildikten sonra bir katot ıĢını tüpünün ekranına 

yansıtılmasıyla görüntüler elde edilir. Günümüz sistemlerinde bu algılayıcılardan 

gelen sinyaller dijital sinyallere çevrilerek bilgisayar monitörüne verilmektedir. 

Hem çözünürlük ve net alan derinliği hem de görüntü ve analizi birleĢtirebilme 

özelliği, taramalı elektron mikroskobununun kullanım alanını artırmaktadır. Öyle 

ki 1000X büyütmede optik mikroskobun net alan derinliği 0,1 µm ile sınırlı iken 

taramalı elektron mikroskobunun net alan derinliği 30 µm‟dir (Wells ve ark 2006). 

 

Enerji dağılımlı X ıĢını analizi (EDX) tekniğinde ise materyalin kimyasal 

yapısı ve element miktarı hakkında veriler elde etmede kullanılan analitik bir 

tekniktir. Numunenin yüzeyine yüksek enerjili elektronların çarpmasıyla bu 

çarpıĢmalardan sonra numune yüzeyinden bazı elektronlar kopar. Eğer bu 

elektronlar içteki (çekirdeğe yakın) orbitallerden koparılmıĢlarsa atomlar 

kararlılıklarını kaybederler. Tekrar kararlı hale dönüĢebilmek için dıĢ orbitallerdeki 

elektronlar iç orbitallerdeki boĢlukları doldururlar. DıĢ orbitallerdeki elektronların 

enerjileri iç orbitallerdeki elektronların enerjilerinden daha yüksek olmasından 

dolayı dıĢ orbital elektronlar iç orbitalleri doldururken belli bir miktar enerji 

kaybetmek zorundadırlar. Bu kaybedilen enerji X-ıĢını seklinde ortaya çıkmaktadır. 

Ortaya çıkan X-ıĢınlarının enerjisi ve dalga boyu sadece atomla ilgili olmayıp o 

atomun alıĢveriĢte bulunduğu orbitalleri ile ilgili karakteristik bir özelliktir. Sadece 

ilgi duyulan elementin sahip olduğu piklerin temsil ettiği X ıĢınlarının seçilmesiyle 

ve sadece X ıĢınlarının EDX detektöründe sayılmasıyla, numune yüzeyindeki her bir 

nokta için o elementin göreceli oranı tespit edilebilir.  
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Dentinin organik kısmı büyük oranda tip I ve III kollajenden meydana 

gelmektedir. Ancak tip I kısmı dentinin organik kısmının çoğunluğunu oluĢturur. 

Dentinin inorganik kısmı ise kalsiyumdan yoksun ama karbonattan zengin 

hidroksiapatit kristallerinden oluĢur ve dentinin hacimce yarısını içerir. Dentinin 

kimyasallara maruz kaldığı kök kanal tedavilerinde, EDTA gibi Ģelasyon ajanlarıyla 

inorganik kısmın kaldırılması sonucu dentinin daha çok tip I kollajen olan organik 

dokusu ortaya çıkmaktadır (Karjalainen ve Söderling 1984). Kimyasalların kollajene 

olan etkisinden dolayı yüzeydeki olası retantif alanlara bakterilerin adezyonunda bir 

artıĢ söz konusu olabilir (Sum ve ark 2008). E. faecalis‟in ortamdaki kollajen 

varlığıyla dentine adezyonu arasında bir iliĢki olabileceği göz önünde 

bulundurulduğunda, kök kanal tedavisi esnasında kullanılan farklı kimyasalların 

dentin ve kollajene etkileri sonucu E. faecalis‟in dentin kollajenine adezyonunda 

değiĢiklikler söz konusu olabilir. 

 

Bu çalıĢmanın amacı; E. faecalis‟in jelatinaz üretebilme yeteneğinin bu 

bakterinin dentin yüzeyine adezyonuna katkısını belirlemek ve endodontik tedavide 

kullanılan farklı irrigasyon solüsyonları ve kombinasyonlarının dentin yüzeyinde ve 

mineral yapısında yol açtığı değiĢiklikleri SEM-EDX analizi ile belirleyerek bu 

değiĢiklikler neticesinde bakterilerin dentin yüzeyine adezyon miktarını 

değerlendirmektir.  
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2. GEREÇ ve YÖNTEM 

 

Bu çalıĢmaya Selçuk Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi GiriĢimsel 

Olmayan Klinik AraĢtırmalar Değerlendirme Komisyonu 08.02.2011 tarihinde 

yapılan 2011/02 sayılı toplantısında 09 no‟lu etik kurul onayı vermiĢtir. ÇalıĢmanın 

örnek hazırlama kısmı Selçuk Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi AraĢtırma 

Merkezi, mikrobiyolojik deneyler kısmı Selçuk Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi 

Mikrobiyoloji Laboratuarı, SEM-EDX analizi ise Selçuk Üniversitesi Teknoloji 

AraĢtırma ve Uygulama Merkezi AraĢtırma laboratuarında gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 

ÇalıĢma iki aĢamada gerçekleĢtirilmiĢ olup ilk olarak bakterilerin dentin 

yüzeyine adezyonu değerlendirildi. Bir sonraki aĢamada ise dentin örnekleri 

yüzeyindeki smear tabakası ve dentin örneklerinin mineral yapısı incelendi. 

 

2.1. Örneklerin Seçimi ve Dentin Disklerinin Hazırlanması 

 

ÇalıĢmada toplam 288 adet daimi insan gömülü yirmi yaĢ diĢi kullanıldı. 

Bunlardan 240 tanesi dentine bakteriyel adezyonun değerlendirilmesinde, 48 tanesi 

ise dentin örneklerinin semar tabakası ve mineral yapısının incelenmesinde 

kullanıldı. DiĢler çekildikten sonra diĢlerin üzerindeki sert ve yumuĢak doku artıkları 

bir kretuar yardımıyla uzaklaĢtırıldı ve çalıĢmanın yapılacağı süreye kadar %1 

NaOCl solüsyonu (Çağlayan Kimya San, Konya, Türkiye) içerisinde bekletildi. 

Örnek elde edilmesinde kullanılmak üzere 2,5 cm çapında plastik manĢetler 

hazırlandı ve manĢetlerin içine vazelin sürüldü. Hazırlanan manĢetlerin içine soğuk 

akrilik döküldü ve diĢler mine-sement sınırına kadar kronları dıĢarıda kalacak Ģekilde 

gömüldü. Daha sonra akrilik bloklar plastik manĢetlerden çıkarıldı (Resim 2.1.1).   

                                                 

                             Resim 2.1.1. Akrilik bloklara gömülü yirmi yaĢ diĢleri 
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Su soğutması altında sanayi tipi kesme cihazı yardımıyla akrilik bloklara 

gömülü diĢlerin mine tabakası tümüyle kaldırıldı ve anatomik kron çevresi standart 5 

mm olana dek küçültüldü (Resim 2.1.2).  

 

 

Resim 2.1.2. Akrilik bloklara gömülü diĢlerin minesinin kaldırılmasında 

kullanılan kesme cihazı 

 

Horizontal olarak dentin diskleri elde etmek amacıyla diĢler okluzali ile pulpa 

odası tabanı arasındaki kısımdan ISOMET elmas separe (Buehler, Lake Bluff, NY) 

yardımıyla düĢük hızlı kesme cihazında kesildi (Resim 2.1.3).  

 

                            

Resim 2.1.3. Örneklerin ISOMET cihazı ile horizontal olarak kesilmesi iĢlemi 
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Standart 1,2 mm kalınlığında elde edilen dentin disklerinin boyutu dijital 

kumpasla doğrulandı. Diskler sırasıyla #400, #600, #800 ve #1200 grit zımpara 

kağıtları yardımıyla distile su ile ıslatılarak her iki yüzeyi ve vertikal duvarları 

düzleĢtirilerek disk kalınlıkları 1,0 mm‟ye indirildi. Bu uygulama ile dentin 

disklerinin tüm yüzeylerinde smear tabakasının oluĢması sağlandı. Ardından 

disklerin kalınlıkları tekrar dijital kumpasla doğrulandı. Dentin disklerinden tüm 

minenin kaldırıldığı stereo-mikroskop altında (SZTP; Olympus Optical Co, Tokyo, 

Japan) 15× büyütmede teyit edildi (Resim 2.1.4).  

 

 

Resim 2.1.4. Hazırlanan bir dentin diski örneğinin 15× büyütmede stereo-

mikroskopla alınan görüntüsü 

 

Tüm örneklerin yüzeylerinin standart zımpara iĢlemlerinden geçirilmesinden 

dolayı yüzey pürüzlülüklerinin yaklaĢık olarak aynı olduğu düĢüncesini doğrulamak 

amacıyla her gruptan rastgele 3‟er örnek seçildi. Örneklerin yüzeyleri bir bilgisayar 

programında (Leica Stereo Explorer, Leica Microsystems Ltd, Heerbrugg, Ġsviçre) 

taranarak üç boyutlu ölçüm yapabilmek için yüzey görüntüleri elde edildi (Resim 

2.1.5). Ardından belirli bir ölçüm uzunluğundaki ortalama yüzey pürüzlülük 

değerleri (Ra) ölçüldü (Resim 2.1.6). Örneklerin pürüzlülük değerlerinin anlamlı bir 

fark oluĢturmadığı doğrulandı. ÇalıĢmada kullanılacak tüm örneklerin geometrik 
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alanı, geometrik alan formülü (2πrh) kullanılarak bir kumpas yardımıyla hesaplandı 

ve pürüzlülük değerleri dikkate alınmadan elde edilen geometrik alan değerleri 

gerçek yüzey alanı olarak kabul edildi.  

 

                            

Resim 2.1.5. Leica Stereo Explorer programı ile üç boyutlu ölçüm 

yapabilmek için dentin diski örneği yüzeyinden alınan görüntü 

 

                

Resim 2.1.6. Bir dentin diski örneğinden elde edilen yüzey pürüzlülük 

değerleri 
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2.2. Mikrobiyolojik İşlemler 

 

2.2.1. Besi yerlerinin Hazırlanması 

 

ÇalıĢmamızda sıvı besi yeri olarak Triptik soy bulyon (TSB) (Biomérieux, 

Marcy-L'etoıle, Fransa) (Resim 2.2.1) ve katı besi yeri olarak Triptik soy agar (TSA) 

(Biomérieux, Marcy-L'etoıle, Fransa) (Resim 2.2.2) besi yerleri üreticinin tavsiyesine 

uygun olarak hazırlandı. Sıvı besi yeri hazırlanırken 1 lt distile su içine 30 gr TSB, 

katı besi yeri hazırlanırken ise 1 lt distile su içine 40 gr TSA ilave edilerek 121°C‟de 

20 dakika süreyle otoklavda steril edilmiĢtir. 

                  

Resim 2.2.1. Triptik soy bulyon                 Resim 2.2.2. Triptik soy agar 

 

Sıvı besi yerlerinde standart mikroorganizma suĢları hazırlanırken steril tüpler 

içine aktarılarak kullanılmıĢtır. Katı besi yerleri ise otoklav sterilizasyonu sonrasında 

ısısı 50
o
C‟ye düĢtüğünde steril petri kaplarına konmuĢtur.  

 

              2.2.2. Bakteri Solüsyonlarının Hazırlanması 

 

Bu çalıĢmada kullanılan Enterococcus faecalis suĢları Selçuk Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kültür Kolleksiyonundan temin edildi. 

E. faecalis suĢlarından jelatinaz üreten ve üretmeyen suĢlarının belirlenmesi 
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amacıyla Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarında 

bakterilerin jelatinaz aktivitesi ölçüldü.  

 

Bu iĢlem için bakteri suĢları tüp içinde %3 jelatin bulunan sıvı besi yerlerine 

ekildi. Ardından 37°C‟de 1-2 gün boyunca aerobik koĢullarda inkübe edildi. 

Ġnkübatörden çıkarılan tüpler 1 saat süreyle soğutucuda bekletildi. Jelatinaz enzimi 

üreten JEL(+) E. faecalis (581301) suĢunun besiyeri içindeki jelatini parçalaması 

nedeniyle besiyerinin sıvı hale geçtiği (Resim 2.2.3) ancak jelatinaz enzimi 

üretemeyen JEL(-) E. faecalis (599427) suĢunun bulunduğu besiyerinin hala katı 

halde olduğu gözlendi (Resim 2.2.4). Böylelikle E. faecalis‟in jelatinaz enzimi üreten 

ve üretmeyen suĢları belirlenmiĢ oldu. 

 

                       

 

Resim 2.2.3. Jelatinaz enzimi üreten E. faecalis  JEL(+) (581301) suĢunun besiyeri 

içinde bulunan jelatini parçalamasıyla sıvı hale geçen besiyeri görüntüsü 
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Resim 2.2.4. Jelatinaz enzimi üretemeyen E. faecalis JEL(-) (599427) suĢunun 

besiyeri içinde bulunan jelatine etki edememesi nedeniyle katı halde bulunan besiyeri 

görüntüsü 

 

TSA besi yerine ekilen E. faecalis mikroorganizmaları 24 saat süresince 37°C 

etüvde inkübe edildi. Ardından elde edilen taze kültürlerinden öze dolusu alınan 

koloniler TSB içine aktarıldı (Resim 2.2.5). Elde edilen bakteri süspansiyonu 24 saat 

süresince 37°C etüvde inkübe edildikten sonra optik yoğunluğu mikroplate okuyucu 

(μ Quant ELISA Reader, Bio-Tek Instruments, Winooski, VT, Amerika) (Resim 

2.2.6) kullanılarak spektrofotometrik olarak (OD600) =0,6 olacak Ģekilde ayarlanarak 

çalıĢmaya hazır hale getirildi. 
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Resim 2.2.5. TSB içinde hazırlanan taze mikroorganizma kültürleri 

 

 

 

 

Resim 2.2.6. Bakteri süspansiyonunun optik yoğunluğunun ölçümünde 

kullanılan mikroplate okuyucu 
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2.3. XTT Kolorimetrik Analizinde Kullanılacak Solüsyonların Hazırlanması 

 

XTT (SERVA Electrophoresis, Heidelberg, Almanya) (Resim 2.3.1) 

kullanımı üretici firmanın tavsiyesi ve daha önce Ning ve ark‟ın (2012) belirttiği 

üzere deneye uyarlanmıĢtır. XTT tozu 100 ml steril fosfat tamponlanmıĢ çözelti 

(PBS, pH=7,2, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, ABD) solüsyonu içinde 100 mg toz 

olacak Ģekilde çözdürülmüĢ ve elde edilen süspansiyon deneyde kullanılacak 

oranlara bölünerek steril Eppendorf tüplerine aktarılmıĢtır (Resim 2.3.2). 

 

                                   

    Resim 2.3.1. XTT tozu                     Resim 2.3.2. Hazırlanan XTTsüspansiyonu 

 

XTT‟nin indirgenmesinde kullanılan elektron transfer ajanlarından fenazin 

metasülfat (PMS) (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, ABD) (Resim 2.3.3) 100 ml steril 

PBS solüsyonu içinde 38,3 mg toz olacak Ģekilde çözdürülmüĢ ve elde edilen 

süspansiyon deneyde kullanılacak oranlara bölünerek steril Eppendorf tüplerine 

aktarılmıĢtır (Resim 2.4.4). 

 

                                       

                 Resim 2.3.3. PMS tozu                         Resim 2.3.4. Hazırlanan PMS süspansiyonu 

 

http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=xtt%20serva&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.serva.de%2FenDE%2FProductDetails%2F1035_38450_XTT.html&ei=6b0JUbPYMunO0QXEooGABw&usg=AFQjCNH_ZVzoZl4lFOcqYKp0mgp9nfd0lw&bvm=bv.41642243,d.d2k
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IĢığa maruz kalmaları halinde etkinliklerini yitirmeleri nedeniyle hazırlanan 

solüsyonların bulunduğu Eppendorf tüpleri alüminyum folyolara sarılarak 

bakterilerin dentine adezyonu ölçümüne kadar -20°C‟de bir derin dondurucuda 

saklanmıĢtır. 

 

2.4. Dentin Disklerinin Farklı İrrigasyon Solüsyonları ve İrrigasyon 

Kombinasyonlarıyla Muamele Edilmesi 

 

Hazırlanan 288 adet dentin diski PBS içeren Eppendorf tüplerine her birine 

bir dentin diski gelecek Ģekilde yerleĢtirildi ve 121°C‟de 20 dakika otoklavda steril 

edildi. Ardından steril dentin diskleri 10 deney grubuna ve pozitif ve negatif kontrol 

gruplarına her bir grupta 24‟er adet örnek olacak Ģekilde ayrıldı. Her bir gruptaki 24 

örnekten rastgele 4 tanesi SEM-EDX analizinde kullanıldı. Deneyde kullanılan ve 

farklı kombinasyonları yapılan irrigasyon solüsyonları ve üretici firmaları Tablo 

2.4.1‟de gösterilmiĢtir. 

 

Çizelge 2.4.1. Deneyde kullanılan irrigasyon solüsyonları ve üretici firmaları 

 

İrrigasyon solüsyonu 

 

 

Üretici Firma 

%2,5 Sodyum hipoklorit (NaOCl) Çağlayan Kimya San, Konya, Türkiye 

%5,25 Sodyum hipoklorit (NaOCl) Çağlayan Kimya San, Konya, Türkiye 

%2 Klorheksidin glukonat (CHX) Klorhex, Drogsan Ġlaç San, Ankara, 

Türkiye 

%17 Etilendiamin tetraasetik asit 

(EDTA) 

Merck KGaA, Darmstadt, Almanya 

Serum fizyolojik solüsyonu Ġ.E Uragay, Ġstanbul, Türkiye 

QMix Dentsply Tulsa Dental, Tulsa, OK, ABD 

Oktenidin hidroklorit (OCT) Octenisept, Schülke & Mayr, Norderstadt, 

Almanya 

PBS (Fosfat TamponlanmıĢ Solüsyon) Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, ABD 
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ÇalıĢmada EDTA dıĢındaki diğer solüsyonlar piyasada ticari olarak hazır 

bulunmaktadır (Resim 2.4.1-2.4.6). Laboratuarda %17‟lik EDTA solüsyonunun 

hazırlanması için; 1 lt distile su içerisine 170 gr EDTA tozu (etilendiamin tetraasetik 

asit disodyum tuzu) (Merck KGaA, Darmstadt, Almanya) ve 18,5 gr sodyum 

hidroksit (NaOH) (Merck, KGaA, Darmstadt, Almanya) eklendi. NaOH hazırlanan 

solüsyonun pH‟sını 7,2‟ye ayarlanması için kullanıldı. Bir manyetik karıĢtırıcı 

(Nüve, MK 418, Ankara, Türkiye) yardımıyla karıĢımın suda çözünmesini sağlandı. 

Hazırlanan solüsyon kullanım öncesinde 0,2 µm por çapı olan selüloz asetat filtre 

(Sortarius, North America, ABD) kullanılarak steril edildi. 

 

                                        

    Resim 2.4.1. NaOCl               Resim 2.4.2. CHX              Resim 2.4.3. EDTA tozu 

 

                                                     

               Resim 2.4.4. Serum fizyolojik    Resim 2.4.5. QMix                  Resim 2.4.6. OCT 

 

 PBS solüsyonu hazırlanması amacıyla bir tablet PBS, 200 ml distile su ile 

karıĢtırıldı ve elde edilen karıĢım 121°C‟de 20 dakika otoklavda steril edildi. 

 



45 
 

Ġrrigasyon solüsyonları ve bunların birbiriyle kombinasyonlarını içeren deney 

ve kontrol grupları ise Tablo 2.4.2‟de verilmiĢtir. 

 

Çizelge 2.4.2. Deney ve Kontrol Grupları 

 

Grup İrrigasyon solüsyonu ve kombinasyonları 

Grup 1 5 ml %2,5 NaOCl 

Grup 2 5 ml %2 CHX 

Grup 3 5 ml %2,5 NaOCl + 5 ml serum fizyolojik + 5 ml %2 CHX 

Grup 4 5 ml %2,5 NaOCl + 5 ml %17 EDTA + 5 ml %2,5 NaOCl 

Grup 5 5 ml %17 EDTA + 5 ml %2,5 NaOCl + 5 ml %17 EDTA 

Grup 6        5 ml %17 EDTA + 5 ml %2 CHX + 5 ml %17 EDTA 

Grup 7 5 ml QMix (Üretici firmanın tavsiyesi üzerine bu grubun irrigasyon 

protokolü 5 ml %5,25 NaOCl + 5 ml serum fizyolojik + 5 ml QMix (90 

sn) Ģeklinde düzenlendi. 

Grup 8 5 ml OCT 

Grup 9 5 ml OCT + 5 ml %17 EDTA + 5 ml OCT 

Grup 10 5 ml PBS 

Pozitif 

Kontrol 

 

5 ml Serum fizyolojik 

Negatif 

Kontrol 

Steril edilmiĢ diĢler PBS çözeltisi içinde bekletildi ve herhangi bir bakteri 

solüsyonuna maruz bırakılmadı. 

 

Tüm irrigasyon solüsyonları steril cam ĢiĢelere her birinde 5 ml olacak 

Ģekilde konuldu. Farklı yüzey alanlarına sahip olmalarından ötürü dentin örnekleri 

her biri ayrı numaralandırılmıĢ içinde irrigasyon solüsyonlarının bulunduğu cam 

ĢiĢeler içerisine daldırıldı (Resim 2.4.7). Kombinasyon yerine tek bir irrigasyon 
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solüsyonunun bulunduğu gruplardaki örnekler irrigasyon solüsyonu içinde 15 dakika 

süreyle bekletildi. Ġrrigasyon solüsyonunun kombine kullanıldığı gruplarda ise her 

bir irrigasyon solüsyonunda 5‟er dakika bekletildi ve böylelikle toplam 15 dakika 

süreyle irrigasyon solüsyonlarına maruz bırakılması sağlandı.  

 

 

Resim 2.4.7. Dentin disklerinin irrigasyon solüsyonlarında bekletildiği steril 

cam ĢiĢeler 

 

Ġrrigasyon solüsyonlarında bekletilen örnekler daha sonra steril bir presel 

yardımıyla cam ĢiĢelerden alınarak 50 ml distile su içeren iki kaba sırasıyla 3‟er kez 

daldırılmak suretiyle yıkandı ve steril Wattman kağıtları ile kurulandı. 

 

2.5. Dentin Örneklerinin E. faecalis ile Enfekte Edilmesi 

 

 JEL(+) ve JEL(-) olmak üzere iki farklı bakteri suĢunun dentine 

adezyonunun değerlendirilmesi amacıyla her bir grup kendi içinde 11 adet dentin 

örneği olacak Ģekilde 2 alt gruba ayrıldı. Her bir alt gruptaki dentin örneklerinin 48 

saat boyunca bakteri ile inkübasyonunun sağlanabilmesinde her bir dentin örneği için 

farklı numaralandırılmıĢ 24 kuyucuklu hücre kültür kapları kullanıldı.  Örnekler her 

bir kuyucukta birer tane bulunacak Ģekilde steril aletler yardımıyla yerleĢtirildi.  

 

Spektrofotometrede optik densitesi 600 olarak ayarlanmıĢ TSB içindeki 

JEL(+) E. faecalis (581301) suĢu ile JEL(-) E. faecalis (599427) suĢunun bulunduğu 

bakteri süspansiyonlarından 1 ml alınarak gruplara ayrılmıĢ farklı hücre kültür 
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kaplarındaki her bir dentin örneğinin üstüne ilave edildi (Resim 2.5.1). Böylece 

örneklerin tüm yüzeylerinin bakteri solüsyonu ile direkt teması sağlanmıĢ oldu. 

BuharlaĢma yoluyla sıvı kaybının önüne geçebilmek için hücre kültür kabının etrafı 

parafilmle kaplandı. Hücre kültür kabı bu Ģekilde 37°C etüvde 24 saat süresince 

bekletildi. 

 

                                       

Resim 2.5.1. Dentin örnekleri ve E. faecalis süspansiyonunun bulunduğu 24 

kuyucuklu hücre kültür kabı 

 

Hücre kültür kapları etüvde 24 saat bekletildikten sonra steril pastör pipetler 

yardımıyla hücre kültür kabı kuyucukları içinde bulunan dentin örneklerine temas 

ettirilmeden bakteri süspansiyonu aspire edildi. Ardından içinde dentin örneğinin 

bulunduğu her bir kuyucuğa bir mikropipet yardımıyla 600 µl PBS yerleĢtirildi ve 

tekrar steril pastör pipetlerle hücre kültür kabından aspire edildi (Resim 2.5.2). 

Örneklerin hücre kültür kapları içindeki PBS ile gerçekleĢtirilen yıkama iĢlemi iki 

kez tekrarlandı. Böylelikle dentin yüzeyine yapıĢmamıĢ bakterilerin ortamdan 

uzaklaĢtırılması sağlandı. 
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Resim 2.5.2. Örneklerin PBS ile yıkanmasının ardından steril bir pastör pipet 

yardımıyla aspire edilmesi 

 

 Son olarak spektrofotometrede optik densitesi 600 olarak hazırlanmıĢ bakteri 

süspansiyonundan mikropipet yardımıyla 1 ml alınarak her bir örneğin üstüne 

yeniden ilave edildi. BuharlaĢma sonucu sıvı kaybının önüne geçebilmek için hücre 

kültür kabının etrafı parafilmle kaplandı. Hücre kültür kabı bu Ģekilde 37°C etüvde 

24 saat süresince bekletildi.  

 

Bakteri süspansiyonuyla toplam 48 saatlik inkübasyon sonrasında etüvden 

çıkarılan hücre kültür kabı içindeki kuyucuklarda bulunan bakteri süspansiyonu 

aspire edildi. Ardından dentin örneklerinin yüzeyine yapıĢmamıĢ bakterilerin 

ortamdan uzaklaĢtırılması amacıyla örnekler hücre kültür kapları içindeki 600 µl 

PBS ile iki kez yıkandı. Steril bir pastör pipet yardımıyla oldukça nazik bir Ģekilde 

dentin örneğine hiç dokunmadan kuyucuk içindeki tüm PBS aspire edildi. Steril bir 

presel yardımıyla 24 kuyucuklu hücre kültür kabından alınan örnekler 96 kuyucuklu 

hücre kültür kaplarına yerleĢtirildi (Kültür Kabı A) (Resim 2.5.2).  
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             Resim 2.5.2. E. faecalis ile 48 saatlik inkübasyondan sonra 96 kuyucuklu 

hücre kültür kabına yerleĢtirilen dentin örnekleri (Kültür Kabı A). 

 

Deney düzeneğinin doğruluğunu test etmek için negatif ve pozitif kontrol 

grupları planlandı. Negatif kontrol grubu hücre kültürü kabının kontaminasyonunun 

kontrolü için oluĢturuldu ve bu grupta kuyucuklara bakteri süspansiyonu olmaksızın 

steril edilmiĢ dentin örnekleri yerleĢtirildi. Dentin örneklerinin PBS bulunan ĢiĢeler 

içinde steril edilmiĢ olması ve bakteri adezyonu testinde örneklerin PBS ile 

yıkanması nedeniyle pozitif kontrol grubunda PBS kullanıldı. Pozitif kontrol 

grubundaki dentin örnekleri 15 dakika süreyle 5 ml PBS‟e maruz bırakıldı ve 

bakteriler ile 48 saat inkübe edildi. Ġrrigasyon solüsyonları ile muamele edilen dentin 

örneklerine yapıĢan canlı bakterilerin sayısını kıyaslayabilmek amacıyla XTT 

kolorimetrik değerlendirme testi uygulandı. 

 

2.6. XTT ile Dentine Yapışmış Canlı Bakteri Sayısının Değerlendirilmesi 

 

Deney öncesinde XTT ve PMS solüsyonları derin dondurucudan çıkarılarak 

37°C‟lik sıcak su banyosuyla içerisinde herhangi bir tortu gözlenmeyinceye kadar 

çözdürüldü. Vortekste düĢük devirde karıĢtırıldıktan sonra XTT ve PMS solüsyonları 

ıĢıkları kapatılmıĢ Biyogüvenlik Seviyesi 2 (BSL 2) güvenlik kabini içerisinde steril 

bir cam beherde hacimce 20:1 oranında karıĢtırıldı.  
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Dentin örneklerinin 96 kuyucuklu hücre kültür kaplarına yerleĢtirilmesinin 

ardından her bir kuyucuğa 158 µl PBS, 40 µl XTT ve 2 µl PMS eklendi. JEL(+) E. 

faecalis suĢunun değerlendirildiği grup için 2 adet ve JEL(-) E. faecalis suĢunun 

değerlendirildiği grup için 2 adet olmak üzere toplam 4 adet 96 kuyucuklu hücre 

kültür kabı kullanıldı (Kültür Kabı A). 

 

Hücre kültür kabının etrafı önce parafilmle sarılıp ardından alüminyum 

folyoyla kaplanarak örneklerin ıĢık alması önlendi. Ardından XTT‟nin indirgenerek 

çözünebilir formazan ürünlerinin oluĢması amacıyla hücre kültür kapları 3 saat 37°C 

etüvde inkübe edildi. Her 1 saat sonunda hücre kültür kapları karıĢtırıcıda oldukça 

düĢük devirde 30 sn karıĢtırıldı.  

 

Üç saatlik inkübasyon süreci sonunda etüvden çıkarılan hücre kültür kapları 

(Resim 2.6.1) ıĢıkları kapatılmıĢ Biyogüvenlik Seviyesi 2 (BSL 2) güvenlik kabini 

içerisinde açıldı. Her bir kuyucuktaki PBS, XTT ve PMS karıĢımından 100 µl 

süspansiyon alınarak yeni bir 96 kuyucuklu hücre kültür kabına aktarıldı (Kültür 

Kabı B) (Resim 2.6.2). Bu iĢlem için de toplam 4 adet 96 kuyucuklu hücre kültür 

kabı kullanıldı. Her bir hücre kültür kabında dentin örneklerine ait pozitif ve negatif 

kontrol gruplarına yer verildi. Bu kontrol gruplarına ilaveten spektrofotometrik 

analizde kalibrasyonda kullanılmak üzere yalnızca PBS, XTT ve PMS 

süspansiyonunun bulunduğu bir grup daha (Blank data) tüm hücre kültür kaplarına 

eklendi.  

                     

                                      

Resim 2.6.1. Dentin örnekleri üzerine XTT, PMS ve PBS solüsyonu 

ilavesinden 3 saat sonra etüvden çıkarılan 96 kuyucuklu hücre kültür kabı (Kültür 

Kabı A). 
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Resim 2.6.2. Dentin örneklerinin bulunmayıp yalnızca Kültür Kabı A‟dan 

alınan süspansiyonun yer aldığı 96 kuyucuklu hücre kültür kabı (Kültür Kabı B). 

 

Ġçinde dentin örneklerinin bulunmadığı Kültür Kabı B‟ye her bir gruptaki 

süspansiyonun sırasıyla aktarılma iĢlemi sonrasında süspansiyonun optik yoğunluğu 

mikroplate okuyucu kullanılarak spektrofotometrik olarak 492 nm dalga boyunda 

ölçüldü.  Elde edilen veriler kaydedildi (Resim 2.6.3). Ayrıca hücre kültür 

kaplarındaki canlı bakterilerin varlığıyla oluĢan formazan ürünlerinin ortaya 

çıkardığı renk ile mikroplate okuyucu ile elde edilen spektrofotometrik veriler 

arasında doğrudan gözle görülür bir iliĢki olduğu teyit edildi. Örneğin 

spektrofotometrik okuma sonucunda canlı bakterilerin daha az bulunduğu gruplarda 

oluĢan renk sarıya daha yakınken, bakterilerin yoğun olduğu gruplarda ise renk 

turuncuya yakın gözlendi.  
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Resim 2.6.3. Spektrofotometrik okuma ile ölçüm sonrası elde edilen veriler 

 

Deney aĢamasında herhangi bir kontaminasyonun olmadığını doğrulamak 

üzere bir öze yardımıyla her gruptaki rastgele üç kuyucuktan TSA petrilere ekim 

yapıldı ve ardından 24 saat 37°C etüvde inkübe edildi.  

 

2.7. SEM-EDX Analizi 

 

Her bir deney grubundan rastgele seçilen 4 örnek ve hiçbir enfeksiyon ve 

irrigasyon iĢlemine tabii tutulmayan distile suda bekletilmiĢ 4 örnek (kontrol grubu) 

olmak üzere toplam 48 adet dentin diski örneği SEM ve Enerji Dağılımlı X-IĢınları 

Analizi (EDX) analizi için hazırlandı. Fiksasyonu %2‟lik gluteraldehit (Merck, 

Damstdat, Almanya) içinde yapılan örnekler, sırasıyla %30, %50, %70, %80, %96 ve 

%100‟lük alkol serisinde 30‟ar dakika bekletilerek dehidratasyon iĢlemi 

gerçekleĢtirildi. Dehidrate edilen örnekler Selçuk Üniversitesi Teknoloji AraĢtırma 

ve Uygulama Merkezi AraĢtırma laboratuarında vakumlu bir ortamda Polaron 

Sc7620 Sputter Coater (VG Microtech Inc. Japonya) cihazı kullanılarak ince bir altın 

film tabakası ile kaplandı. Farklı büyütmelerde (500×-10000×) taramalı elektron 

mikroskobu (SEM) (Leo 440, Electron Microscopy Ltd.Cambridge, UK) altında 

smear tabakası ve dentin yüzeyine yapıĢan mikroorganizmaların varlığı incelendi. 

Ayrıca dentin örneklerinin yüzeylerinden elde edilen SEM görüntülerinin hemen 
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ardından yüzeydeki kalsiyum, fosfor, karbon, sodyum, oksijen ve magnezyum 

iyonları hakkında bilgi elde etmek amacıyla her bir örneğin rastgele üç ayrı 

noktasından EDX analizi yapıldı. 

 

2.8. Verilerin İstatistiksel Değerlendirilmesi 

 

XTT test yöntemi ile elde edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS 17.0 V 

bilgisayar programı kullanılarak yapıldı. Ġstatistiksel analiz için her gruptan elde 

edilen optik dansite (OD) değerleri veri olarak kullanıldı. Yapılan Kolmogorov-

Smirnov Normallik Testi istatistiksel analizi sonucunda verilerin normal dağılım 

gösterdiği belirlendi. Bakteriyel adezyon açısından test edilen iki farklı bakteri 

suĢunun öncelikle irrigasyon solüsyonları deney grupları dikkate alınmaksızın 

kıyaslanması için Bağımsız iki örneklem T testi kullanıldı. Ardından her bir bakteri 

suĢu alt grubunda bulunan irrigasyon solüsyonları deney grupları arasındaki 

farklılığın belirlenmesi amacıyla Tek Yönlü Varyans Analizi ve Tukey HSD 

istatistiği uygulandı. Her bir irrigasyon deney grubunun kendi içinde jelatinaz enzimi 

üreten ve üretmeyen bakterilerin adezyonunda farklılığa yol açıp açmadığı ise yine 

Bağımsız iki örneklem T testi kullanılarak değerlendirildi.  

 

SEM-EDX sonucunda elde edilen kalsiyum, fosfor, karbon, sodyum, oksijen 

ve magnezyum ile ilgili verilerin istatistiksel analizi ise Tek Yönlü Varyans Analizi 

ve Tukey HSD istatistiği kullanılarak yapıldı. Yapılan tüm istatistiksel 

değerlendirmelerde anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edildi. 
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3.   BULGULAR 

 

3.1. İki farklı E. faecalis suşunun dentine adezyonlarının kıyaslanmasına ait 

bulgular  

 

Ġrrigasyon deney grupları dikkate alınmaksızın iki farklı bakteri suĢunun 

adezyonunu değerlendirmek üzere Bağımsız iki örneklem T testi uygulandı. Yapılan 

istatistiksel analiz sonucunda JEL(+) E. faecalis suĢu ile JEL(-) E. faecalis suĢunun 

bakteriyel adezyonları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). 

Dentin yüzeyine bağlanan JEL(+) E. faecalis‟e ait OD değerleri JEL(-) E. faecalis‟e 

ait OD değerlerinin yaklaĢık iki katı kadar fazla olduğu belirlendi (Çizelge 3.1).  

 

Çizelge 3.1 Dentin yüzeyine adezyon gösteren JEL(+) E. faecalis ve JEL(-) 

E. faecalis suĢlarına ait veriler 

 

Bakteri Suşları Örnek 

sayısı 

Ortalama Standart 

sapma 

Standart Hata 

Ortalaması 

JEL(+) E. faecalis 120 ,1290 ,10913 ,00996 

JEL(-) E. faecalis 120 ,0659 ,05387 ,00492 

 

 

3.2. JEL(+) E. faecalis’in farklı irrigasyon deney gruplarında gerçekleştirdiği 

dentin adezyonuna ait bulgular 

 

JEL(+) E. faecalis grubuna ait irrigasyon deney gruplarının bakteriyel 

adezyona etkilerinde aralarında istatistiksel bir fark bulunup bulunmadığını 

değerlendirmek için Tek-Yönlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA) uygulandı.  

 

Varyans Analizi sonucunda farklı irrigasyon deney grupları arasında JEL(+) 

E. faecalis‟in dentin adezyonuna olan etkilerinde istatistiksel olarak anlamlı bir 

farkın bulunduğu saptanmıĢtır (p<0,05). 

 

Ġrrigasyon deney grupları arasında gözlenen farkın hangi gruplardan 

kaynaklandığını belirleyebilmek için deney gruplarına Post-Hoc testlerinden Tukey 

HSD testi kullanılarak çoklu karĢılaĢtırmalar yapılmıĢtır. JEL(+) E. faecalis grubuna 
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ait verilerin ortalamaları, standart sapmaları, minimum-maksimum değerleri ve 

gruplar arası harflendirmeler Çizelge 3.2‟de verilmiĢtir. 

 

Çizelge 3.2. JEL(+) E. faecalis‟in dentine adezyonunda irrigasyon deney gruplarına 

ait tanımlayıcı istatistikler ve Tukey HSD istatistik sonuçlarına göre harflendirme 

 

Ġrrigasyon Solüsyonları 

ve Kombinasyonları 

 

Örnek 

sayısı 

Ortalama±SD Minimum      M aaksimum 

%2,5 NaOCl 

 

10 0,319±0,094
e* 

0,17  0,47 

%2 CHX 

 

10 0,021±0,010
a 

0,01  0,04 

%2,5 NaOCl+Serum 

fizyolojik+%2 CHX 

 

10 0,020±0,010
a 

0,00  0,04 

%2,5 NaOCl+%17 

EDTA+%2,5NaOCl 

 

10 0,197±0,048
d 

0,13  0,30 

%17 EDTA+%2,5 

NaOCl+%17EDTA 

 

10 0,282±0,068
e 

0,16  0,41 

%17 EDTA+%2 CHX+%17 

EDTA 

 

10 0,021±0,011
a 

0,01  0,04 

QMix 10 0,129±0,047
cd 

0,05  0,20 

OCT 

 

10 0,115±0,048
c 

0,03  0,19 

OCT+%17 EDTA+OCT 

 

10 0,043±0,021
ab 

0,02  0,08 

PBS 

 

10 0,136±0,045
cd 

0,08  0,21 

Serum Fizyolojik 

(Pozitif Kontrol) 
10 0,105±0,021

bc 
0,07  0,14 

 

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

 

Tukey HSD çoklu karĢılaĢtırma testine göre; CHX grubu, NaOCl+Serum 

fizyolojik+CHX grubu, EDTA+CHX+EDTA grubu ve OCT+EDTA+OCT grubu 

diğer tüm irrigasyon deney grupları arasında JEL(+) E. faecalis‟in en düĢük ortalama 

OD değerlerini vermiĢtir. Bu gruplar ile diğer gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark olduğu belirlenmiĢtir (p<0,05). 
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OCT grubu kontrol grubu olan serum fizyolojikten daha yüksek ancak QMix 

grubu ve PBS grubuna göre daha düĢük ortalama OD değerleri göstermiĢtir. Ancak 

bu üç grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıĢtır (p>0,05). 

 

NaOCl+EDTA+NaOCl grubunda kontrol grubu olan serum fizyolojiğe göre 

istatistiksel olarak anlamlı olmak üzere daha yüksek bakteriyel adezyon gözlenmiĢtir 

(p<0,05). NaOCl+EDTA+NaOCl grubu ile QMix ve PBS grupları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir benzerlik bulunduğu gözlenmiĢtir (p>0,05). 

 

NaOCl grubu ve EDTA+NaOCl+EDTA grupları ise tüm deney grupları 

içerisinde JEL(+) E. faecalis‟in dentine adezyonunda en yüksek ortalama OD 

değerlerini vermiĢtir (p<0,05). Bu iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunamamıĢtır (p>0,05).  

 

Negatif kontrol grubundaki tüm örneklerin OD değerleri sıfır bulunmuĢ ve 

böylece tüm deney süresince herhangi bir mikroorganizma kontaminasyonunun 

olmadığı belirlenmiĢtir. 

 

Farklı irrigasyon solüsyonları ve kombinasyonlarının dentine uygulanması 

sonrası JEL(+) E. faecalis‟in dentine adezyonunu gösteren ortalama OD değerleri 

Grafik 3.2‟de gösterilmiĢtir. 
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Şekil 3.2. Ġrrigasyon solüsyonları ve kombinasyonları uygulaması sonrası 

dentine adezyon gösteren JEL(+) E. faecalis bakterilerinin 492 nm‟deki ortalama OD 

değerleri 

 

3.3. JEL(-) E. faecalis’in farklı irrigasyon deney gruplarında gerçekleştirdiği 

dentin adezyonuna ait bulgular 

 

JEL(-) E. faecalis grubuna ait irrigasyon deney gruplarının bakteriyel 

adezyona etkilerinde aralarında istatistiksel bir fark bulunup bulunmadığını 

değerlendirmek için Tek-Yönlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA) uygulandı.  

 

Varyans Analizi sonucunda irrigasyon deney gruplarının JEL(-) E. faecalis‟in 

dentin adezyonuna olan etkilerinde aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın 

bulunduğu saptanmıĢtır (p<0,05). 

 

Ġrrigasyon deney grupları arasında gözlenen farkın hangi gruplardan 

kaynaklandığını belirleyebilmek için deney gruplarına Post-Hoc testlerinden Tukey 

HSD testi kullanılarak çoklu karĢılaĢtırmalar yapılmıĢtır. JEL(-) E. faecalis grubuna 

ait verilerin ortalamaları, standart sapmaları, minimum-maksimum değerleri ve 

gruplar arası harflendirmeler Çizelge 3.3‟te verilmiĢtir. 
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Çizelge 3.3. JEL(-) E. faecalis‟in dentine adezyonunda irrigasyon deney gruplarına 

ait tanımlayıcı istatistikler ve Tukey HSD istatistik sonuçlarına göre harflendirme 

Ġrrigasyon Solüsyonları 

ve Kombinasyonları 

 

Örnek 

sayısı 

Ortalama±SD Minimum      M aaksimum 

%2,5 NaOCl 

 

10 0,144±0,024
d* 0,10  0,18 

%2 CHX 

 

10 0,016±0,010
a 0,01  0,04 

%2,5 NaOCl+Serum 

fizyolojik +%2 CHX 

 

10 0,014±0,09
a 0,00  0,04 

%2,5 NaOCl+%17 

EDTA+%2,5 NaOCl 

 

10 0,111±0,028
bc 0,08  0,18 

%17 EDTA+%2,5 

NaOCl+%17 EDTA 

 

10 0,132±0,026
cd 0,10  0,18 

%17 EDTA+%2 

CHX+%17 EDTA 

 

10 0,014±0,010
a 0,00  0,03 

QMix 

 

10 0,084±0,013
b 0,06  0,11 

OCT 

 

10 0,027±0,012
a 0,01  0,05 

OCT+%17 EDTA+OCT 

 

10 0,027±0,016
a 0,01  0,06 

PBS 

 

10 0,109±0,027
bc 0,07  0,16 

Serum fizyolojik 

 (Pozitif Kontrol) 

10 0,100±0,028
b 0,07  0,16 

 

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

 

Tukey HSD çoklu karĢılaĢtırma testine göre; CHX grubu, NaOCl+Serum 

fizyolojik+CHX grubu, EDTA+CHX+EDTA grubu, OCT grubu ve 

OCT+EDTA+OCT grubu tüm irrigasyon deney grupları arasında JEL(-) E. 

faecalis‟in en düĢük ortalama OD değerlerini vermiĢtir. Diğer deney gruplarıyla 

aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiĢtir (p<0,05).  
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QMix grubu ile kontrol grubu olan serum fizyolojik grubu arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıĢtır (p>0,05). 

  

NaOCl+EDTA+NaOCl grubu ve PBS grubu arasında istatistiksel bir fark 

olmadığı gözlenmiĢtir (p>0,05). Bu iki grubun adezyon değerleri QMix grubu ve 

Serum fizyolojik grubundan istatistiksel olarak anlamlı olmayacak Ģekilde daha 

yüksek bulunmuĢtur (p>0,05). 

 

NaOCl grubu ve EDTA+NaOCl+EDTA grubu tüm gruplar içerisinde JEL(-) 

E. faecalis‟in dentine adezyonunda en yüksek ortalama OD değerlerini vermiĢtir 

(p<0,05). Bu iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıĢtır 

(p>0,05).  

 

Negatif kontrol grubundaki tüm örneklerin OD değerleri sıfır bulunmuĢ ve 

böylece tüm deney süresince herhangi bir mikroorganizma kontaminasyonun 

olmadığı belirlenmiĢtir. 

 

Farklı irrigasyon solüsyonları ve kombinasyonlarının dentine uygulanması 

sonrası JEL(-) E. faecalis‟in dentine adezyonunu gösteren OD değerleri ortalamaları 

grafiksel olarak da Grafik 3.3‟te gösterilmiĢtir. 
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Şekil 3.3. Ġrrigasyon solüsyonları ve kombinasyonları uygulaması sonrası dentine 

adezyon gösteren JEL(-) E. faecalis bakterilerinin 492 nm‟deki ortalama OD 

değerleri 

 

3.4. Her bir irrigasyon deney grubunun kendi içinde JEL(+) E. faecalis ve JEL 

(-) E. faecalis’in dentin adezyonlarının karşılaştırılmasına ait bulgular 

 

Her bir irrigasyon test grubu kendi içinde bakteri suĢu değiĢken olarak ele 

alınıp tüm deney gruplarına tek tek Bağımsız iki örneklem T testi (Independent 

Samples T Test) yapılmıĢ ve her bir irrigasyon deney grubu içinde iki farklı bakteri 

suĢunun adezyon ortalamaları karĢılaĢtırılmıĢtır.  

 

Farklı irrigasyon deney grupları ile dentinin muamele edilmesinden sonra 

dentin adezyonu gösteren iki farklı bakteri suĢuna ait ortalama OD değerleri grafiksel 

olarak Grafik 3.4.1.-3.4.11.‟de verilmiĢtir. 
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Elde edilen istatistiksel bulgular sonucunda NaOCl grubunda JEL(+) E. 

faecalis suĢunun JEL(-) E. faecalis suĢuna göre dentine adezyonunda istatistiksel 

olarak anlamlı Ģekilde daha yüksek ortalamaya sahip olduğu belirlenmiĢtir (p<0,05) 

(Grafik 3.4.1). 

 

              

 

Şekil 3.4.1. Dentin örneklerinin %2,5 NaOCl ile irrigasyonu sonrasında dentin 

yüzeyine adezyon yapan JEL(+) E. faecalis ve JEL(-) E. faecalis bakterilerinin 492 

nm‟deki ortalama OD değerleri 

 

CHX grubunda JEL(+) E. faecalis suĢu ile JEL(-) E. faecalis suĢunun dentine 

adezyonunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıĢtır (p>0,05) (Grafik 

3.4.2). 

          

Şekil 3.4.2. Dentin örneklerinin %2 CHX ile irrigasyonu sonrasında dentin yüzeyine 

adezyon yapan JEL(+) E. faecalis ve JEL(-) E. faecalis bakterilerinin 492 nm‟deki 

ortalama OD değerleri 
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NaOCl+Serum fizyolojik+CHX grubunda JEL(+) E. faecalis suĢu ile JEL(-) 

E. faecalis suĢunun dentine adezyonunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunamamıĢtır (p>0,05) (Grafik 3.4.3). 

 

           

Şekil 3.4.3. Dentin örneklerinin %2,5 NaOCl+Serum fizyolojik+%2 CHX ile 

irrigasyonu sonrasında dentin yüzeyine adezyon yapan JEL(+) E. faecalis ve JEL(-) 

E. faecalis bakterilerinin 492 nm‟deki ortalama OD değerleri 

 

 

 

NaOCl+EDTA+NaOCl grubunda JEL(+) E. faecalis suĢunun JEL(-) E. 

faecalis suĢuna göre dentin adezyonunda istatistiksel olarak anlamlı Ģekilde daha 

yüksek ortalamaya sahip olduğu belirlenmiĢtir (p<0,05) (Grafik 3.4.4). 

 

            

Şekil 3.4.4. Dentin örneklerinin %2,5 NaOCl+%17 EDTA+%2,5 NaOCl ile 

irrigasyonu sonrasında dentin yüzeyine adezyon yapan JEL(+) E. faecalis ve JEL(-) 

E. faecalis bakterilerinin 492 nm‟deki ortalama OD değerleri 
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EDTA+NaOCl+EDTA grubunda JEL(+) E. faecalis suĢunun JEL(-) E. 

faecalis suĢuna göre dentin adezyonunda istatistiksel olarak anlamlı Ģekilde daha 

yüksek ortalamaya sahip olduğu belirlenmiĢtir (p<0,05) (Grafik 3.4.5). 

            

 

Şekil 3.4.5. Dentin örneklerinin %17 EDTA+%2,5 NaOCl+%17 EDTA ile 

irrigasyonu sonrasında dentin yüzeyine adezyon yapan JEL(+) E. faecalis ve JEL(-) 

E. faecalis bakterilerinin 492 nm‟deki ortalama OD değerleri 

 

 

EDTA+CHX+EDTA grubunda JEL(+) E. faecalis suĢu ile JEL(-) E. faecalis 

suĢunun dentine adezyonunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıĢtır 

(p>0,05) (Grafik 3.4.6). 

             

 

Şekil 3.4.6. Dentin örneklerinin %17 EDTA+%2 CHX+%17 EDTA ile irrigasyonu 

sonrasında dentin yüzeyine adezyon yapan JEL(+) E. faecalis ve JEL(-) E. faecalis 

bakterilerinin 492 nm‟deki ortalama OD değerleri 
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QMix grubunda JEL(+) E. faecalis suĢunun JEL(-) E. faecalis suĢuna göre 

dentin adezyonunda istatistiksel olarak anlamlı Ģekilde daha yüksek ortalamaya sahip 

olduğu belirlenmiĢtir (p<0,05) (Grafik 3.4.7). 

             

Şekil 3.4.7. Dentin örneklerinin QMix ile irrigasyonu sonrasında dentin yüzeyine 

adezyon yapan JEL(+) E. faecalis ve JEL(-) E. faecalis bakterilerinin 492 nm‟deki 

ortalama OD değerleri 

 

 

 

OCT grubunda JEL(+) E. faecalis suĢunun JEL(-) E. faecalis suĢuna göre 

dentin adezyonunda istatistiksel olarak anlamlı Ģekilde daha yüksek ortalamaya sahip 

olduğu belirlenmiĢtir (p<0,05) (Grafik 3.4.8). 

         

Şekil 3.4.8. Dentin örneklerinin OCT ile irrigasyonu sonrasında dentin yüzeyine 

adezyon yapan JEL(+) E. faecalis ve JEL(-) E. faecalis bakterilerinin 492 nm‟deki 

ortalama OD değerleri 
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OCT+EDTA+OCT grubunda JEL(+) E. faecalis suĢu ile JEL(-) E. faecalis 

suĢunun dentine adezyonunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıĢtır 

(p>0,05) (Grafik 3.4.9). 

           

Şekil 3.4.9. Dentin örneklerinin OCT+%17 EDTA+OCT ile irrigasyonu sonrasında 

dentin yüzeyine adezyon yapan JEL(+) E. faecalis ve JEL(-) E. faecalis 

bakterilerinin 492 nm‟deki ortalama OD değerleri 

 

 

PBS grubunda JEL(+) E. faecalis suĢu ile JEL(-) E. faecalis suĢunun dentine 

adezyonunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıĢtır (p>0,05) (Grafik 

3.4.10). 

            

Şekil 3.4.10. Dentin örneklerinin PBS ile irrigasyonu sonrasında dentin yüzeyine 

adezyon yapan JEL(+) E. faecalis ve JEL(-) E. faecalis bakterilerinin 492 nm‟deki 

ortalama OD değerleri 
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Kontrol grubu olan serum fizyolojik grubunda JEL(+) E. faecalis suĢu ile 

JEL(-) E. faecalis suĢunun dentine adezyonunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunamamıĢtır (p>0,05) (Grafik 3.4.11). 

 

             

 

Şekil 3.4.11. Dentin örneklerinin serum fizyolojik ile irrigasyonu sonrasında dentin 

yüzeyine adezyon yapan JEL(+) E. faecalis ve JEL(-) E. faecalis bakterilerinin 492 

nm‟deki ortalama OD değerleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

JEL(+) JEL(-)

O
rt

al
am

a
O

D
 D

eğ
er

le
ri



67 
 

3.5. SEM Analizi Bulguları 

 

Yapılan %2,5 NaOCl ile irrigasyon sonrasında dentin yüzeyinin yoğun debris 

ile kaplı olduğu ve yüzeydeki smear tabakasının dentin tübül ağızlarını büyük oranda 

örttüğü gözlenmektedir. Dentin yüzeyinde kolonize halde bulunan bakterilerin çok az 

da olsa açılan bazı dentin tübül ağızları içine de girebildiği görülmektedir (Resim 

3.5.1). 

 

                              

                

Resim 3.5.1. NaOCl ile irrigasyon sonrası dentin yüzeyi ve bu yüzeye adezyon 

gösteren JEL(+) E. faecalis‟e ait SEM görüntüleri (500x ve 5000x büyütme) 
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Dentin örneklerinin %2 CHX ile irrigasyonu sonrası dentin yüzeyindeki 

smear tabakası uzaklaĢtırılamamıĢ olup dentin tübül ağızlarının tümüyle debris ile 

tıkalı olduğu gözlenmektedir. Adezyon OD değerlerinin en düĢük olduğu gruplardan 

biri olan CHX grubunda dahi E. faecalis‟in dentin yüzeyine bakteriyel adezyon 

gerçekleĢtirebildiği Resim 3.5.2‟de gösterilmiĢtir. 

 

                               

                               

Resim 3.5.2. CHX ile irrigasyon sonrası dentin yüzeyi ve bu yüzeye adezyon 

gösteren JEL(-) E. faecalis‟e ait SEM görüntüleri (500x ve 5000x büyütme) 
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Dentin yüzeyinden smear tabakasının % 2,5 NaOCl + Serum fizyolojik + % 2 

CHX ile irrigasyon sonrasında uzaklaĢtırılamadığı izlenmektedir. Dentin tübül 

ağızlarının tıkalı olduğu ve yoğun debrisle çevrelendiği açıkça gözlenmektedir. 

Yüzey görüntüsü CHX grubuna benzer olup dentine adezyon yapan E. faecalis 

hücreleri Resim 3.5.3‟te gösterilmiĢtir. 

 

               

                              

Resim 3.5.3. NaOCl+Serum fizyolojik+CHX ile irrigasyon sonrası dentin yüzeyi ve 

bu yüzeye adezyon gösteren JEL(+) E. faecalis‟e ait SEM görüntüleri (500x ve 

5000x büyütme) 
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Ġrrigasyon solüsyonlarından %17 EDTA‟nın kullanımı ile NaOCl grubundan 

farklı olarak NaOCl+EDTA+NaOCl grubunda smear tabakası önemli ölçüde 

uzaklaĢtırılmıĢtır. Debrisin uzaklaĢtırılarak dentin tübül ağızlarının açıldığı 

gözlenmektedir. Ayrıca %2,5 NaOCl‟nin %17 EDTA ile kombine kullanımı sonrası 

dentin tübüllerinin düzensiz geniĢlemesi ve tübül içindeki pürüzlülük dentin 

yüzeyinde gerçekleĢen erozyonun açık belirtilerindendir. Dentin tübülü içine giren 

bakteriler Resim 3.5.4‟te 5000x büyütme ile elde edilen görüntüde ok ile 

gösterilmektedir. 

                                                                  

 

                              

Resim 3.5.4. NaOCl+EDTA+NaOCl ile irrigasyon sonrası dentin yüzeyi ve bu 

yüzeye adezyon gösteren JEL(+) E. faecalis‟e ait SEM görüntüleri (500x ve 5000x 

büyütme) 
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Final irrigasyon solüsyonu olarak %17 EDTA‟nın kullanıldığı 

EDTA+NAOCl+EDTA grubunda dentin yüzeyinden smear tabakası ve debris 

tümüyle uzaklaĢtırılmıĢtır. Ancak dentin yüzeyinde meydana gelen Ģiddetli erozyon 

NaOCl+EDTA+NaOCl grubunda gözlenenden çok daha Ģiddetlidir. Dentin 

yüzeyindeki bozulmalarla beraber bazı dentin tübül ağızlarının geniĢliğinin giderek 

arttığı ve hatta bazı yerlerde tübül ağızlarının birleĢtiği izlenmektedir. Bunun yanı 

sıra yüzeyde yoğun Ģekilde kolonize olan bakterilerin dentin tübülleri içine kadar 

nüfuz ettiği görülmektedir (Resim 3.5.5). 

                                           

                                 

Resim 3.5.5. EDTA+NaOCl+EDTA ile irrigasyon sonrası dentin yüzeyi ve bu 

yüzeye adezyon gösteren JEL(-) E. faecalis‟e ait SEM görüntüleri (500x ve 5000x 

büyütme) 
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EDTA+CHX+EDTA grubunda dentin yüzeyinden smear tabakasının büyük 

ölçüde uzaklaĢtırıldığı ancak bazı bölgelerde yüzeydeki debrisin tümüyle ortadan 

kaldırılamadığı görüntülenmiĢtir. Dentin tübül ağızlarının yer yer debrisle tıkalı 

olduğu gözlendiği bu gruptaki erozyon bulguları EDTA+NaOCl+EDTA grubunda 

gözlenen erozyon kadar Ģiddetli değildir. Ancak bazı dentin tübül ağızlarının 

geniĢleyerek düzensizleĢtiği görülmektedir. Oklarla iĢaret edilen yerlerde dentin 

tübül ağzı ve çevresine adezyon yapan bakteriler izlenmektedir (Resim 3.5.6).  

       

                

 Resim 3.5.6. EDTA+CHX+EDTA ile irrigasyon sonrası dentin yüzeyi ve bu yüzeye 

adezyon gösteren JEL(+) E. faecalis‟e ait SEM görüntüleri (500x ve 5000x büyütme) 
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QMix ile irrigasyon sonrası smear tabakasının büyük ölçüde uzaklaĢtığı, 

dentin yüzeyindeki debris miktarında önemli bir azalma olduğu ve dentin tübül 

ağızlarının büyük çoğunluğunun açıldığı görülmektedir. EDTA+CHX+EDTA grubu 

ile kıyaslandığında dentin yüzeyinde erozyonun neredeyse hiç olmadığı söylenebilir. 

QMix ile muamele edilen dentin yüzeyinin oldukça pürüzsüz olduğu gözlenmektedir. 

QMix grubunda smear tabakası ve debrisin uzaklaĢtırılmasıyla açığa çıkan dentin 

tübülleri içine penetre olabilen bakteriler okla gösterilmiĢtir (Resim 3.5.7). 

       

       

Resim 3.5.7. QMix ile irrigasyon sonrası dentin yüzeyi ve bu yüzeye adezyon 

gösteren JEL(-) E. faecalis‟e ait SEM görüntüleri (500x ve 5000x büyütme) 



74 
 

OCT ile yapılan irrigasyon sonrası dentin yüzeyindeki smear tabakası ve 

yoğun debris ortadan kaldırılamamıĢtır. Tüm dentin tübül ağızlarının debrisle tıkalı 

olduğu izlenmektedir. OCT grubunda dentin yüzeyinde gözlenen E. faecalis 

adezyonu resim 3.5.8‟de verilmiĢtir.  

 

 

Resim 3.5.8. OCT ile irrigasyon sonrası dentin yüzeyi ve bu yüzeye adezyon 

gösteren JEL(+) E. faecalis‟e ait SEM görüntüleri (500x ve 5000x büyütme) 
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OCT+EDTA+OCT ile irrigasyon sonrasında smear tabakasının kısmen 

kaldırılabildiği, dentin tübül ağızlarının büyük çoğunluğunun açıldığı ancak tübül 

çevresinde debris birikiminin olduğu görülmektedir. Tek baĢına OCT ile muamele 

edilen dentin yüzeyiyle kıyaslanacak olduğunda bu grupta gözlenen smear tabakası 

çıkarma etkinliğinin EDTA ile sağlandığı anlaĢılmaktadır. Oklarla iĢaretli yerlerde 

dentin yüzeyine adezyon gösteren bakteriler izlenmektedir (Resim 3.5.9). 

     

     

Resim 3.5.9. OCT+EDTA+OCT ile irrigasyon sonrası dentin yüzeyi ve bu yüzeye 

adezyon gösteren JEL(-) E. faecalis‟e ait SEM görüntüleri (500x ve 5000x büyütme) 
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PBS ile yapılan irrigasyon sonrası dentin yüzeyinden smear tabakası ve 

debrisin uzaklaĢtırılamadığı görülmektedir. Dentin tübül ağızları debrisle tıkalı olup 

dentin yüzeyinde yoğun bir bakteri kolonizasyonu izlenmektedir. Alınan SEM 

görüntüsünde yoğun bakteri kolonizasyonu gözlenmektedir (Resim 3.5.10). 

 

 

Resim 3.5.10. PBS ile irrigasyon sonrası dentin yüzeyi ve bu yüzeye adezyon 

gösteren JEL(-) E. faecalis‟e ait SEM görüntüleri (500x ve 5000x büyütme) 
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Serum fizyolojik ile yapılan irrigasyon sonrası dentin yüzeyindeki smear 

tabakası ortadan kaldırılamamıĢtır. Dentin tübül ağızlarının az da olsa yer yer açıldığı 

ancak tübül ağızları etrafının yoğun miktarda debris ile kaplı olduğu görülmektedir. 

Dentin yüzeyine adezyon yapan E. faecalis hücreleri Resim 3.5.11‟de verilmiĢtir. 

 

 

Resim 3.5.11. Pozitif kontrol grubu olan serum fizyolojik ile irrigasyon sonrası 

dentin yüzeyi ve bu yüzeye adezyon gösteren JEL(-) E. faecalis‟e ait SEM 

görüntüleri (500x ve 5000x büyütme) 
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Zımpara iĢlemi dıĢında yüzeyine herhangi bir iĢlem yapılmamıĢ negatif 

kontrol grubu örneğinde yoğun smear tabakası ve bol miktarda debris izlenmektedir. 

Tipik „kalkosferik‟ dentin yapısının gözlendiği yüzeyde hiçbir mikroorganizmanın 

bulunmayıĢı deney sürecinde herhangi bir kontaminasyonun bulunmadığını 

kanıtlamaktadır (Resim 3.5.12). 

 

 

Resim 3.5.12. Steril edilen negatif kontrol grubuna ait bir dentin örneği yüzeyinin 

SEM görüntüleri (500x ve 5000x büyütme) 
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3.6. SEM-EDX Analizi Bulguları 

Kontrol grubundan (distile suda bekleyen örnekler) rastgele seçilen bir 

örnekte yapılan SEM-EDX analizi sonucunda elde edilen verileri gösteren bir grafik 

örneği ve görüntüsü Grafik 3.6 ve Resim 3.6‟da gösterilmiĢtir. 

 

Şekil 3.6. Kontrol grubundan seçilen bir dentin diski örneğine ait SEM-EDX analizi 

verilerini gösteren grafik 

           

Resim 3.6. Grafik 3.6‟da gösterilen değerlerin elde edildiği alanın SEM görüntüsü 

(×5000) 
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3.6.1. Kalsiyum ile İlgili Bulgular 

SEM-EDX analizi sonucunda elde edilen kalsiyum ile ilgili bulgular Çizelge 

3.6.1 ve Grafik 3.6.1‟de verilmiĢtir. Yapılan analize göre en düĢük kalsiyum 

değerleri kontrol grubuyla kıyaslandığında sırasıyla EDTA+NaOCl+EDTA grubu, 

EDTA+CHX+EDTA grubu, NaOCl+EDTA+NaOCl grubu ve OCT grubunda 

gözlenmiĢtir. Kontrol grubu ile bu gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuĢtur (p<0,05). CHX grubu, PBS grubu, Serum fizyolojik grubu, 

OCT+EDTA+OCT grubu ve QMix grubunda kalsiyum miktarında azalma 

belirlenmiĢtir ancak kontrol grubu ile bu gruplar arasındaki fark anlamlı 

bulunmamıĢtır (p>0,05). Öte yandan NaOCl+Serum fizyolojik+CHX grubu ve 

NaOCl gruplarında kalsiyum değerlerinde kontrol grubuyla kıyaslandığında 

istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir artıĢ belirlenmiĢtir (p>0,05).   

 

3.6.2. Fosfor ile İlgili Bulgular 

 

SEM-EDX analizi sonucunda elde edilen fosfor ile ilgili bulgular Çizelge 

3.6.2 ve Grafik 3.6.2‟de verilmiĢtir. En düĢük fosfor değerleri sırasıyla 

EDTA+NaOCl+EDTA grubu ve EDTA+CHX+EDTA grubunda gözlenmiĢtir. Bu 

gruplar ile kontrol grubu arasındaki fark anlamlı bulunmuĢtur (p<0,05). NaOCl ve 

OCT gruplarında istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir artıĢ söz konusuyken diğer 

tüm gruplarda yine anlamlı olmayan bir fosfor kaybı gözlenmektedir (p>0,05).  
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Çizelge 3.6.1. SEM-EDX analizi sonucunda elde edilen kalsiyum ile ilgili bulgular 

Test Grupları                                    Ortalama ± Standart Sapma    

 

Kontrol                                                                             20,066 ±0,773
def

    

 

% 2,5 NaOCl                                                                    21,231 ±0,452
f 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

% 2 CHX                                                                         18,368 ±1,143
cd 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

   

% 2,5 NaOCl +  Serum fizyolojik  + % 2 CHX            20,380 ±0,419
ef 

---------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
   

% 2,5 NaOCl + %17 EDTA + % 2,5 NaOCl                17,928 ± 0,916
bc 

---------------------------------------------------------------------------------------------  
   

%17 EDTA + % 2,5 NaOCl + %17 EDTA                   9,926 ±3,112
a 

---------------------------------------------------------------------------------------------  
   

%17 EDTA + % 2 CHX + %17 EDTA                         16,100 ±1,227
b 

----------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
   

QMix                                                                                 19,763 ±1,455
cdef 

             ---------------------------------------------------------------------------------------------  
   

OCT                                                                                  18,018 ±0,800
bc 

---------------------------------------------------------------------------------------------  
   

OCT + %17 EDTA + OCT                                             19,196±0,708
cde

 

---------------------------------------------------------------------------------------------  
   

PBS                                                                                    18,406±0,950
cd

 

----------------------------------------------------------------------------------------------  
   

Serum fizyolojik                                                               18,962±0,489
cde

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   

  NOT: Farklı harf taĢıyan gruplar arasındaki fark anlamlıdır (p<0,05). 

 

                      

    

 

                    

Şekil 3.6.1. SEM-EDX Analizi sonucunda elde edilen kalsiyum ile ilgili bulguları 

gösteren grafik 
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Çizelge 3.6.2. SEM-EDX analizi sonucunda elde edilen fosfor ile ilgili bulgular 

Test Grupları                                    Ortalama ± Standart Sapma    

 

Kontrol                                                                             12,774±0,390
cd

   

 

% 2,5 NaOCl                                                                    13,980 ±0,555
d 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

% 2 CHX                                                                          12,507 ±0,948
bcd 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

% 2,5 NaOCl +  Serum fizyolojik  + % 2 CHX            12,745±0,756
cd 

---------------------------------------------------------------------------------------------  
   

% 2,5 NaOCl + %17 EDTA + % 2,5 NaOCl                12,157 ± 0,559
bc 

---------------------------------------------------------------------------------------------  
   

%17 EDTA + % 2,5 NaOCl + %17 EDTA                   8,173 ±2,66
a 

---------------------------------------------------------------------------------------------  
   

%17 EDTA + % 2 CHX + %17 EDTA                         10,971±0,737
b 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

QMix                                                                                 12,471 ±1,057
bcd 

             ---------------------------------------------------------------------------------------------  
   

OCT                                                                                  13,707 ±0,996
d 

---------------------------------------------------------------------------------------------  
   

OCT + %17 EDTA + OCT                                             13,248±0,609
cd

 

---------------------------------------------------------------------------------------------  
   

PBS                                                                                    11,976±0,250
bc

 

----------------------------------------------------------------------------------------------  
   

Serum fizyolojik                                                               13,331±0,624
cd

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   

  NOT: Farklı harf taĢıyan gruplar arasındaki fark anlamlıdır (p<0,05). 

 

                      

    

 

 

         

Şekil 3.6.2. SEM-EDX Analizi sonucunda elde edilen fosfor ile ilgili bulguları 

gösteren grafik 
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3.6.3. Karbon ile İlgili Bulgular 

SEM-EDX analizi sonucunda elde edilen karbon ile ilgili bulgular Çizelge 

3.6.3 ve Grafik 3.6.3‟te verilmiĢtir. Elde edilen verilere göre kontrol grubuyla 

kıyaslandığında NaOCl ile muamele edilen dentin yüzeyinde karbon miktarında 

anlamlı bir düĢüĢ gözlenmiĢtir (p<0,05). Öte yandan EDTA+NaOCl+EDTA grubu 

ve EDTA+CHX+EDTA grubunda istatistiksel olarak anlamlı bir karbon artıĢı söz 

konusudur (p<0,05). Diğer gruplar ile kontrol grubu arasında ise karbon değerleri 

bakımından önemli bir fark bulunamamıĢtır (p>0,05). 

 

3.6.4. Sodyum ile İlgili Bulgular 

 

SEM-EDX analizi sonucunda elde edilen sodyum ile ilgili bulgular Çizelge 

3.6.4 ve Grafik 3.6.4‟te verilmiĢtir. Elde edilen bulgulara göre tüm gruplarda sodyum 

miktarında bir azalma söz konusudur. Yalnızca NaOCl grubu ve OCT grubundaki 

sodyum miktarındaki azalma kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı 

değildir (p>0,05). Ancak diğer tüm gruplardaki sodyum kaybı istatistiksel olarak 

anlamlı olup en düĢük değerler EDTA+NaOCl+EDTA grubu ve 

NaOCl+EDTA+NaOCl grubunda belirlenmiĢtir (p<0,05). 
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Çizelge 3.6.3. SEM-EDX analizi sonucunda elde edilen karbon ile ilgili bulgular 

Test Grupları                                    Ortalama ± Standart Sapma    

 

Kontrol                                                                              9,586 ±1,447
bc

    

 

% 2,5 NaOCl                                                                    6,126 ±0,494
a 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

% 2 CHX                                                                          11,671 ±2,576
cd 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

   

% 2,5 NaOCl +  Serum fizyolojik  + % 2 CHX            10,385 ±0,823
cd 

---------------------------------------------------------------------------------------------  
   

% 2,5 NaOCl + %17 EDTA + % 2,5 NaOCl                13,138 ± 0,143
de 

---------------------------------------------------------------------------------------------  
   

%17 EDTA + % 2,5 NaOCl + %17 EDTA                   36,327 ±3,926
e 

---------------------------------------------------------------------------------------------  
   

%17 EDTA + % 2 CHX + %17 EDTA                         18,854 ±1,878
e 

---------------------------------------------------------------------------------------------  
   

QMix                                                                                 7,370 ±0,180
ab 

             ---------------------------------------------------------------------------------------------  
   

OCT                                                                                   9,049 ±1,433
bc 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

OCT + %17 EDTA + OCT                                             14,446±3,349
de

 

---------------------------------------------------------------------------------------------  
   

PBS                                                                                    11,459±0,883
cd

 

----------------------------------------------------------------------------------------------  
   

Serum fizyolojik                                                               9,108±0,663
bc

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   

  NOT: Farklı harf taĢıyan gruplar arasındaki fark anlamlıdır (p<0,05). 

 

                      

    

 

Şekil 3.6.3. SEM-EDX Analizi sonucunda elde edilen karbon ile ilgili bulguları 

gösteren grafik 
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Çizelge 3.6.4. SEM-EDX analizi sonucunda elde edilen sodyum ile ilgili bulgular 

Test Grupları                                    Ortalama ± Standart Sapma    

 

Kontrol                                                                             0,924 ±0,152
e
   

 

% 2,5 NaOCl                                                                    0,711 ±0,885
de 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

% 2 CHX                                                                          0,632 ±0,147
bcd 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

% 2,5 NaOCl +  Serum fizyolojik  + % 2 CHX            0,616±0,133
bcd 

---------------------------------------------------------------------------------------------  
   

% 2,5 NaOCl + %17 EDTA + % 2,5 NaOCl                0,444± 0,903
ab 

---------------------------------------------------------------------------------------------  
   

%17 EDTA + % 2,5 NaOCl + %17 EDTA                   0,306 ±0,680
a 

---------------------------------------------------------------------------------------------  
   

%17 EDTA + % 2 CHX + %17 EDTA                         0,517 ±0,197
abcd 

--------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
   

QMix                                                                                 0,598 ±0,687
bcd 

             ---------------------------------------------------------------------------------------------  
   

OCT                                                                                  0,706 ±0,335
cde 

---------------------------------------------------------------------------------------------  
   

OCT + %17 EDTA + OCT                                             0,486±0,826
abc

 

---------------------------------------------------------------------------------------------  
   

PBS                                                                                    0,549±0,908
bcd

 

----------------------------------------------------------------------------------------------  
   

Serum fizyolojik                                                               0,568±0,988
bcd

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   

  NOT: Farklı harf taĢıyan gruplar arasındaki fark anlamlıdır (p<0,05). 

 

 

Şekil 3.6.4. SEM-EDX Analizi sonucunda elde edilen sodyum ile ilgili bulguları 

gösteren grafik 
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3.6.5. Oksijen ile İlgili Bulgular 

SEM-EDX analizi sonucunda elde edilen oksijen ile ilgili bulgular Çizelge 

3.6.5 ve Grafik 3.6.5‟te verilmiĢtir. Elde edilen bulgulara göre tüm gruplarda oksijen 

miktarında bir azalma söz konusudur. En düĢük oksijen değerleri sırasıyla 

EDTA+NaOCl+EDTA grubu, EDTA+CHX+EDTA grubu, OCT+EDTA+OCT 

grubu ve NaOCl+EDTA+NaOCl grubunda gözlenmiĢtir (p<0,05). Diğer gruplarda 

gözlenen oksijen kaybı ise kontrol grubuyla kıyaslandığında istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıĢtır (p>0,05). 

 

3.6.6. Magnezyum ile İlgili Bulgular 

 

SEM-EDX analizi sonucunda elde edilen magnezyum ile ilgili bulgular 

Çizelge 3.6.6 ve Grafik 3.6.6‟da verilmiĢtir. Hiçbir deney grubunun dentin 

yüzeyindeki magnezyum değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa yol 

açmadığı gözlenmiĢtir (p>0,05). 
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Çizelge 3.6.5. SEM-EDX analizi sonucunda elde edilen oksijen ile ilgili bulgular 

Test Grupları                                    Ortalama ± Standart Sapma    

 

Kontrol                                                                             58,188 ±0,241
e
  

 

% 2,5 NaOCl                                                                    57,953±1,040
e 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

% 2 CHX                                                                         56,733 ±2,367
de 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

% 2,5 NaOCl +  Serum fizyolojik  + % 2 CHX            56,467±1,543
de 

---------------------------------------------------------------------------------------------  
   

% 2,5 NaOCl + %17 EDTA + % 2,5 NaOCl                53,306± 0,793
cd 

---------------------------------------------------------------------------------------------  
   

%17 EDTA + % 2,5 NaOCl + %17 EDTA                   44,278±1,860
a 

---------------------------------------------------------------------------------------------  
   

%17 EDTA + % 2 CHX + %17 EDTA                         49,745 ±4,385
b 

----------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
   

QMix                                                                                 57,570 ±3,314
e 

             ---------------------------------------------------------------------------------------------  
   

OCT                                                                                  56,992 ±1,712
e 

---------------------------------------------------------------------------------------------  
   

OCT + %17 EDTA + OCT                                             51,658±4,397
bc

 

---------------------------------------------------------------------------------------------  
   

PBS                                                                                    57,478±0,675
e
 

----------------------------------------------------------------------------------------------  
   

Serum fizyolojik                                                               57,879±0,740
e
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   

  NOT: Farklı harf taĢıyan gruplar arasındaki fark anlamlıdır (p<0,05). 

 

 

Şekil 3.6.5. SEM-EDX Analizi sonucunda elde edilen oksijen ile ilgili bulguları 

gösteren grafik 
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Çizelge 3.6.6. SEM-EDX analizi sonucunda elde edilen magnezyum ile ilgili 

bulgular 

Test Grupları                                    Ortalama ± Standart Sapma 

 

Kontrol                                                                             0,272 ±0,502
a
 

 

% 2,5 NaOCl                                                                    0,202 ±0,500
a 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

% 2 CHX                                                                         0,209 ±0,486
a 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

% 2,5 NaOCl +  Serum fizyolojik  + % 2 CHX            0,256±0,78
a 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

% 2,5 NaOCl + %17 EDTA + % 2,5 NaOCl                0,207± 0,323
a 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

%17 EDTA + % 2,5 NaOCl + %17 EDTA                   0,178 ±0,594
a 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

%17 EDTA + % 2 CHX + %17 EDTA                         0,238 ±0,137
a 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

QMix                                                                                 0,203 ±0,298
a 

             ---------------------------------------------------------------------------------------------  

OCT                                                                                  0,214 ±0,140
a 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

OCT + %17 EDTA + OCT                                             0,286±0,646
a
 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

PBS                                                                                    0,187±0,639
a
 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

Serum fizyolojik                                                               0,188±0,516
a
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  NOT: Farklı harf taĢıyan gruplar arasındaki fark anlamlıdır (p<0,05). 

 

 

Şekil 3.6.6. SEM-EDX Analizi sonucunda elde edilen magnezyum ile ilgili bulguları 

gösteren grafik 
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4. TARTIŞMA 

Günümüzde ağız boĢluğunun enterokokların yerleĢip çoğalmaları ve 

yaĢamlarını sürdürebilmeleri için uygun bir ortam olmadığı ancak bu bakterilerin 

yiyecek yoluyla veya endodontik tedavi esnasında yapılan iĢlemler nedeniyle ağız 

boĢluğuna girebildiği düĢünülmektedir (Razavi ve ark 2007). Dentin çürüklerinin 

oluĢumunda rol almadığı ileri sürülen enterokoklar ayrıca nekrotik ve kanal tedavisi 

yapılmamıĢ diĢlerde de mikrobiyal flora içinde baskın değildir (Sundqvist ve ark 

1998, Zehnder ve Guggenheim 2009). Ancak baĢarısız kök kanal tedavili diĢlerden 

sıklıkla bu bakterinin izole ediliyor oluĢu (Molander ve ark 1998) kanal tedavisi 

sonrası kök kanallarının bu bakteriler için uygun bir yaĢam alanı haline nasıl 

dönüĢtüğü sorusunu akla getirmektedir. Kanal tedavisi uygulanırken kullanılan 

materyallerin dentinde meydana getirdiği bir takım değiĢiklikler bu bakterilerin kök 

kanalı dentinine bağlanmasını cazip kılıyor olabilir (Stuart ve ark 2006, Zehnder ve 

Guggenheim 2009). Bu nedenle çalıĢmamızda endodontik tedavide kullanılan 

irrigasyon solüsyonlarının dentin yüzeyinde ve mineral yapısında yol açtığı 

değiĢiklikleri ve bu değiĢiklikler ile E. faecalis‟in dentin yüzeyine gerçekleĢtirdiği 

adezyon arasındaki iliĢkinin değerlendirilmesini amaçladık.   

 

Endodonti alanında yapılan mikrobiyolojik çalıĢmaların büyük çoğunluğu 

filtre kağıtları üzerinde ya da kliniği daha iyi yansıtabilmesi amacıyla çekilmiĢ 

diĢlerin kök kanallarında deneysel olarak gerçekleĢtirilen enfeksiyon sonrasında 

bakterilerin ortadan kaldırılmasına yöneliktir (Byström ve Sundqvist 1983, 

Haapasalo ve Ørstravik 1987, Heling ve Chandler 1998, Gulabivala ve ark 2004, 

Garcez ve ark 2007, Giardino ve ark 2007, Brandle ve ark 2008, Bryce ve ark 2009, 

Lucena ve ark 2013). AraĢtırmacıları bu duruma yönelten baĢlıca sebep ise 

antimikrobiyal ajanlara oldukça dirençli olan E. faecalis‟in bir kez yerleĢtiği kök 

kanallarında kök kanal tedavisi yenilense dahi baĢarı oranının oldukça düĢük 

oluĢudur (Sundqvist ve ark 1998). Kısacası E. faecalis‟in kök kanallarında hangi 

mekanizmaları kullanarak enfeksiyona sebep olduğunun araĢtırılmasındansa kök 

kanalında deneysel olarak oluĢturulan enfeksiyonla nasıl mücadele edilebileceği 

üzerinde durulmaktadır. ÇalıĢmamızda ise E. faecalis‟in dentin yüzeyine 

bağlanmasında etkisi olabileceği düĢünülen jelatinaz enziminin dentin yüzeyine 
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adezyondaki iliĢkisine ve endodontide kullanılan irrigasyon solüsyonlarının adezyon 

sürecine olumlu veya olumsuz katkısına cevap arandı. 

 

Yapılan in vitro bakteri adezyonu çalıĢmalarında nadiren sığır diĢi 

kullanılırken (Haapasalo ve Orstravik 1987, Heling ve Chandler 1998, Yang ve ark 

2006, Brandle ve ark 2008) daha çok çekilmiĢ insan diĢi tercih edilmektedir. (Hubble 

ve ark 2003, Gulabivala ve ark 2004, Sedgley ve ark 2005, Kowalski ve ark 2006, 

Yang ve ark 2006, George ve Kishen 2007, Sedgley 2007, Garcez ve ark 2007, 

Brandle ve ark 2008, Chivatxaranukul ve ark 2008, Kishen ve ark 2008, Jaramillo ve 

ark 2012, Li ve ark 2012, Lucena ve ark 2013). ÇalıĢmamızda klinik koĢulları daha 

iyi yansıtabilmek ve çalıĢmanın güvenilirliğini artırabilmek amacıyla insan diĢleri 

kullanılmıĢtır.  

 

ÇekilmiĢ insan diĢleri kullanılarak yapılan in vitro çalıĢmalarda en sık 

karĢılaĢılan güçlüklerden biri örneklerin standardizasyonunu sağlamaktır. Nitekim 

diĢlerin fizyolojik yaĢı, anatomik varyasyonlar, çekim sonrası geçen süre ve diĢlerin 

bekletilme ortamı gibi değiĢen çok sayıda faktör örneklerin tümüyle standart 

olmasına engel olabilmektedir. AraĢtırmacılar artan yaĢla birlikte dentinin mineral 

içeriğinde gerçekleĢen artıĢın dentin tübüllerinin giderek daralmasına ve hatta 

tamamen tıkanmasına yol açtığını ileri sürmüĢlerdir (Love ve Jenkinson 2002). 

Ayrıca dentin tübül miktarının artan yaĢa bağlı olarak apikal bölgeye gidildikçe 

azaldığı belirtilmiĢtir (Carrigan ve ark 1984). 

 

ÇalıĢmamızda artan yaĢ veya fizyolojik kuvvetler sonucu dentinin mineral ve 

kollajen yapısındaki değiĢimler gibi standardizasyonu bozabilecek faktörleri 

sınırlandırmak ve böylelikle daha doğru bir değerlendirme yapabilmek için herhangi 

bir okluzal kuvvete henüz maruz kalmamıĢ, gömülü yirmi yaĢ diĢleri kullanılmıĢtır. 

DiĢlerden hazırlanan örneklerin çap ve yüksekliğinin standardizasyonu dijital 

kumpasla ölçülmüĢ ve yüzeylerin eĢit pürüzlülüğünü sağlayabilmek için tüm 

yüzeylere standart zımpara iĢlemi uygulanmıĢtır (ġen ve ark 2003, Baca ve ark 

2012). Dentin disklerinin çevresinde mine kalıntısı olmadığı stereo-mikroskop ile 

teyit edilmiĢ ve ayrıca bakteri adezyonunu etkileyebileceğinden ötürü örneklerin 

yüzey pürüzlülüğü bir bilgisayar programı yardımıyla taranarak elde edilen verilerle 

anlamlı bir farkın gözlenmediği deney öncesi belirlenmiĢtir. Böylece bu tür 



91 
 

çalıĢmalarda ortaya çıkabilecek örnek farklılıklarına bağlı yanlıĢ adezyon 

değerlerinin alınmasının önüne geçilmeye çalıĢılmıĢtır. 

 

ÇalıĢmamızın limitasyonlarından biri ise hazırlanan dentin disklerinin 

sterilizasyonunun otoklav ile yapılmıĢ olmasıdır. White ve ark (1994) otoklav ile 

steril edilen diĢlerde dentinin mineral yapısında değiĢikliklerin söz konusu olduğunu 

ileri sürmüĢtür. AraĢtırmacılar gama irradyasyonu ile sterilizasyon sonrası dentin 

disklerini FTIR ile incelediklerinde dentinin mineral yapısında herhangi bir 

değiĢiklik gözlemlemediklerini ancak etilen oksit, kuru sıcak veya otoklav ile yapılan 

sterilizasyon sonrası dentinin mineral içeriğinin değiĢtiğini ileri sürmüĢlerdir. Öte 

yandan Parsell ve ark (1998) bu bulguların aksine 700°C‟de steril edilen dentin 

örnekleri ile otoklavda steril edilen örneklerin kollajen yapılarında herhangi bir fark 

gözlemlememiĢlerdir. Chivatxaranukul ve ark (2008) ise otoklav edilmiĢ diĢlerde 

sterilizasyonun gama-irradyasyonu ile yapıldığı diĢlere göre daha az bakteri 

adezyonu gerçekleĢtiğini belirtmiĢlerdir. Ancak yapılan pek çok çalıĢma E. 

faecalis‟in otoklavda steril edilen dentin örneklerine de yeterince bağlanabildiğini 

açıkça ortaya koymaktadır (Distel ve ark 2002, Hubble ve ark 2003, Gulabivala ve 

ark 2004, Sedgley ve ark 2005, George ve Kishen 2007, Sedgley 2007, Ma ve ark 

2011, Jaramillo ve ark 2012, Li ve ark 2012). Yüksek ısının dentin yapısındaki 

matriks proteinlerini denatüre etme olasılığına rağmen çalıĢmamızın mikrobiyolojik 

açıdan güvenilirliğini artırabilmek için dentin örneklerini sterilizasyon etkinliği 

kanıtlanmıĢ bir yöntem olan otoklav ile steril etmeyi tercih ettik. Ayrıca 

çalıĢmamızda otoklav ile steril edilmiĢ dentin yüzeyine bakterilerin yeterince 

adezyonda bulunabildiği alınan SEM görüntüleriyle de gösterilmiĢtir. 

 

ÇalıĢmamızda test edilen tüm gruplarda standardizasyonu sağlayabilmek ve 

klinik koĢulları daha iyi yansıtabilmek amacıyla CHX‟in bilinen rezidüel etkisine 

(carry-over effect) rağmen (Yang ve ark 2006) herhangi bir inaktivasyon ajanı 

kullanılmadı. Rezidüel etki deney esnasında test edilen medikamentlerin bakteri 

besiyerine taĢınması veya örneklerde yüksek dozda artık halde bulunması nedeniyle 

bakteriyel büyümenin inhibe edilmesi anlamına gelmektedir. Bu etki özellikle 

yüksek dozda antibiyotiklerin kullanıldığı in vitro çalıĢmalarda gözlenmektedir  

(Stojicic ve ark 2012). Önceki çalıĢmalarda NaOCl için tavsiye edilen % 0,6 sodyum 

tiyosülfat, CHX için önerilen %3 Tween 80 ve %0,3 Lösitin gibi inaktivasyon 
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ajanlarının (Tiralı ve ark 2012) ilave antimikrobiyal etkinliklerinin olabileceği ve 

böylelikle araĢtırmanın gerçek sonuçlarını maskeleyebileceği bildirilmiĢtir (Arias-

Moliz ve ark 2010). Ayrıca bu ajanların dentin yüzeyinde gerçekleĢecek olan 

bakteriyel adezyonu ne yönde etkileyebileceği hakkında net bir bilgi 

bulunmamaktadır. Üstelik yeni bir irrigasyon solüsyonu olan QMix için literatürde 

herhangi bir inaktivasyon ajanından bahsedilmemektedir. Bu sebeplerden ötürü 

çalıĢmamızda dentin örneklerinin deney irrigasyon solüsyonlarına maruz 

bırakılmasından sonra tüm örnekler Sum ve ark (2008)‟in bakteriyel adezyon 

çalıĢmasında olduğu gibi distile su ile yıkandı.  

 

Deneyin tekrarlanabilirliği ve verilerin hızlı bir Ģekilde elde edilebilmesi gibi 

avantajlara sahip olan metabolik aktivite testlerinden kolorimetrik XTT testi esas 

olarak hücrelerin mitokondriyal aktivitelerinin ölçümüne dayanmaktadır (Koban ve 

ark 2012).  Bu tekniklerde hücreler birer kolorimetrik substrat olan MTT ve XTT 

gibi tetrazolyum tuzları ile inkübe edilirler (Cerca ve ark 2005). Tetrazolyum tuzları 

hücre proliferasyonu/sitotoksisite testleri ve histokimyasal prosedürlerden 

bakteriyolojik değerlendirmelere kadar geniĢ bir alanda kullanım alanına sahiptir 

(Marshall ve ark 1995). Kolorimetrik ölçüm yöntemlerinden biri olan XTT 

mitokondriyal aktivitelerini sürdüren canlı bakteriyel hücrelerini tetrazolyum 

tuzlarına çevirir ve reaksiyon sonrası suda çözünebilen turuncu renkli bir formazan 

boyaya dönüĢtürür. Hızlı bir Ģekilde gerçekleĢen bu reaksiyon sonucunda oluĢan 

formazan ürünleri spektrofotometrik yöntemlerle ölçülür (De-Deus ve ark 2009). 

XTT tekniğinin hızlı bir metot oluĢu sebebiyle mikrobiyolojik metotlarda sıklıkla 

karĢılaĢılan zamana bağlı hücre ölümleri önlenebilmektedir (ġen ve ark 2003).  

 

XTT‟nin etkin Ģekilde indirgenmesi ve doğru, pratik ve güvenilir bir 

değerlendirme yapabilmesi amacıyla bir elektron transfer ajanının kullanımı 

gerekmektedir (Koban ve ark 2012). Candida albicans veya gram negatif bakterilerin 

test edildiği mikrobiyolojik çalıĢmalarda elektron transfer ajanı olarak sıklıkla 

menadione kullanılırken (Cerca ve ark 2005, Ning ve ark 2013) gram pozitif kok 

bakterilerde daha çok PMS tercih edilmektedir (Koban ve ark 2012). ÇalıĢmamızda 

bir gram pozitif fakültatif anaerob üyesi olan E. faecalis‟in test edilecek olması 

nedeniyle XTT testinin duyarlılığını artırmak için PMS kullanımı uygun 

görülmüĢtür. 
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Petri koloni sayım tekniğinde karĢılaĢılan sorunlardan biri koloni 

oluĢturabilme yeteneğini kaybeden canlı hücrelerin yol açtığı negatif bulgular olup 

XTT tekniği ile bu problemin önüne geçilebilmektedir (Xu ve ark 1982, Marshall ve 

ark 1995). Ayrıca bu teknikte kullanılan bakteri besiyerinin içeriği de oldukça önemli 

olup uygun olmayan bir besiyeri bakterilerin büyümesini engelleyerek yine negatif 

sonuçların elde edilmesiyle sonuçlanabilir (Ward ve ark 1990). Petri koloni sayım 

tekniğinde yapılan dilüsyon ve petri ekimi aĢamalarında yüksek teknik hassasiyetin 

gerekmesi ve çok sayıda örneğin değerlendirileceği çalıĢmalarda pratik olmayıĢı gibi 

nedenlerle çalıĢmamızda petri koloni sayım tekniği yerine XTT tekniğinin kullanımı 

tercih edildi. Mevcut çalıĢmada XTT tekniğinden elde edilen bulgular alınan SEM 

görüntüleri ile doğrulandığından bu tekniğin E. faecalis‟in dentine adezyonu 

çalıĢmalarında güvenilir bir Ģekilde kullanılabileceği savunulabilir. 

 

Yüzeye adezyon yaparak biyofilm oluĢumunu baĢlatan bakteriler bu yolla 

doku sıvılarının uzaklaĢtırma etkilerinden korunmakta ve ayrıca zorlu çevresel 

koĢullara karĢı direnç gösterebilmektedir (Lewis 2001, Stoodley ve ark 2002). 

Yüzeye gerçekleĢtirilen adezyonun iki farklı fazda gerçekleĢtiği ileri sürülmektedir. 

Faz 1 aĢamasında mikrobiyal hücre ile yüzey arasındaki yüzeyel etkileĢime bağlı 

olan çekim kuvveti ve/veya itici kuvvet sayesinde gerçekleĢmektedir. Hücre ile 

yüzey arasındaki hidrofobik etkileĢimler daha çok çekim kuvvetine yol açmaktayken 

hem hücrelerin hem de yüzeyin negatif yüklü oluĢu itici kuvvetlere neden 

olmaktadır. Hücrenin yüzeye tutunacağı ilk aĢama olan Faz 1 süreci saniyeler veya 

dakikalar içerisinde gerçekleĢmektedir. Saatler veya günler süren Faz 2 sürecinde ise 

mikrobiyal hücre yüzeylerinden salgılanan adezyon molekülleri ile yüzey arasındaki 

etkileĢim önemli rol oynamaktadır. Faz 2 etkileĢimi bakteri ile yüzey arasındaki 

adezyonun daha sıkı olmasını sağlamaktadır (Cowan ve ark 1987, Miron ve ark 

2001, Kishen ve ark 2008).   

 

ÇalıĢmamızda dentin yüzeyinde gözlemlediğimiz bakteri adezyonunun hem 

Faz 1 hem de Faz 2 sürecini içerdiğini belirtebiliriz. Çünkü saniyeler içinde 

gerçekleĢtiği belirtilen Faz 1 sürecinin ötesinde E. faecalis‟in yüzeye adezyonu için 

gerçekleĢtirilen inkübasyon süreci çalıĢmamızda 48 saat olup bu sürenin Faz 2 ile 

sağlanan adezyon için yeterli bir süre olacağı söylenebilir. 
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E. faecalis‟in dental yüzeye adezyonunu etkileyen faktörler arasında yüzeyin 

yapısı ve pürüzlülüğü, ortamdaki besin varlığı, bakteriler arası iletiĢimde rol alan 

„quorum sensing‟ molekülleri, kök kanalı içindeki hidrodinamik teori ve bakterilerin 

sahip olduğu virülans faktörleri bulunmaktadır (Hubble ve ark 2003, Carniol ve 

Gilmore 2004, Sedgley 2007).  

 

Biyofilm oluĢumu sürecinde E. faecalis‟in sahip olduğu çeĢitli virülans 

faktörlerinden önde gelenleri sitolsin, proteolitik enzimler (serin proteaz ve 

jelatinaz), adezinler (Agregasyon maddesi), enterokok yüzey proteini (Esp), kollajen 

bağlanma proteini (Ace), ve kapsül/hücre duvarı polisakkaritleri olup (Hubble ve ark 

2003, Carniol ve Gilmore 2004, Hancock ve Perego 2004, Di Rosa ve ark 2006, 

Wang ve ark 2011) bu faktörlerin E. faecalis‟in dentin adezyonunu artırdığı ve zor 

çevresel koĢullara karĢı direnç gösterebilmesine yardımcı olduğu düĢünülmektedir 

(Hubble ve ark 2003, Zoletti ve ark 2011). Ġnatçı bir patojen olarak kök 

kanallarındaki zor çevresel koĢullara karĢı direnç göstererek yaĢamını devam 

ettirebilmesi E. faecalis‟i endodontide önemli bir patojen kılmaktadır (Roças ve ark 

2004, Chavez de Paz 2007). Bu açıdan E. faecalis‟in sahip olduğu fenotip ve genotip 

özelliklerinin araĢtırılması bu bakterinin endodontik enfeksiyonlardaki rolünün 

anlaĢılmasında önem kazanmaktadır (Zhu ve ark 2010). 

 

Matriks metalloproteinaz (MMP) ailesinin üyelerinden biri olan ve jelatinaz 

olarak isimlendirilen MMP-2 ve MMP-9 enzimleri ekstrasellüler matriks yapısında 

bulunan y kollajen ve jelatin gibi ürünleri parçalayabilme özelliğine sahiptir. 

MMP‟ler dokuların yeniden yapılanması, morfogenezis, yara iyileĢmesi, normal 

geliĢimsel süreç gibi fizyolojik durumlarda önemli rol oynamakla beraber 

romatoit/osteoartrit gibi yıkıcı eklem hastalıklarında, tümör hücresi invazyonu, 

metastaz ve periodontitise katkıları da söz konusudur (Ramamurthy ve ark 2002, 

Santos ve ark 2001, Accorsi-Mendonça ve ark 2008). Ayrıca pulpa 

enflamasyonunda, kronik enflamasyonda ve periodontal ve periapikal doku 

yıkımlarında önemli role sahip olmaları neticesinde jelatinaz enzimine olan ilgi 

artmıĢtır (Shin ve ark 2002, Accorsi-Mendonça ve ark 2008, Zehnder ve ark 2011).  
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Jelatinaz enziminin biyofilm oluĢumuna ne tür katkılarda bulunduğu 

konusunda kesin bir kanı bulunmayıp bu konuyla ilgili birkaç teori mevcuttur. 

Bunlardan ilki, salgılanan jelatinazın kendi yapılarına parçalandığında hidrofobik 

parçaların ortaya çıkmasıdır (Makinen ve ark 1989). Böylelikle jelatinaz bakteri 

hücrelerinin yüzeyinin hidrofobisitesini artırıyor olabilir (Carniol ve Gilmore 2004). 

Ancak bu görüĢe katılmayan Thomas ve ark (2008) çalıĢmalarında jelatinazın 

hücrelerin hidrofobisitesinde herhangi bir değiĢikliğe yol açmadığını ileri 

sürmüĢlerdir. 

 

Bir baĢka teori ise jelatinazın hücre duvarı otolizinlerini aktive ederek 

biyofilm oluĢumunu baĢlatmasıdır. Jelatinaz üreten ve üretmeyen bakteriler arasında 

otoliz oranı ve eDNA salım miktarında farklılık olduğu ve bunun biyofilm sürecine 

katkıda bulunabileceği belirtilmiĢtir. Zira eDNA‟nın biyofilmin matriks yapısının 

temel bileĢenlerinden biri olduğu ve ortama eDNA‟nın inhibitörü olan DNAaz I 

enzimi ilavesiyle biyofilm oluĢumunun azaldığı söylenmektedir (Thomas ve ark 

2008). 

 

Jelatinazın biyofilm sürecindeki bir diğer katkısı ise „fsr‟ sinyal 

transdüksiyonu ile iliĢkili olabilir. Hücre içinde enzimlerin yürüttüğü biyokimyasal 

reaksiyonlarla gerçekleĢen sinyal transdüksiyonu bir hücrenin bir tür sinyal veya 

uyarıyı baĢka bir sinyale dönüĢtürme sürecidir. Bakterilerde de gözlenen sinyal 

transdüksiyon süreçleri ile bakterinin çevresine nasıl tepki vereceği belirlenir. E. 

faecalis‟in biyofilm oluĢturabilme yeteneğinin „fsr‟ sinyal transdüksiyonunun 

kontrolünde bulunan jelatinaz salımından ileri geldiği bildirilmiĢtir (Hancock ve 

Perego 2004).  

 

Jelatinaz üretiminden sorumlu olduğu düĢünülen gelE geni ile jelatinaz 

enzimi üretimi arasındaki iliĢkiyi araĢtıran Zhu ve ark (2010) izole ettikleri farklı E. 

faecalis suĢlarının hepsinde gelE geni bulunduğunu ancak bu türlerden hiçbirinin 

jelatin, kasein, insülin, fibrinojen ve küçük peptitleri parçalayabilen jelatinaz 

enzimini üretemediğini belirtmiĢlerdir. Buna sebep olarak ise gelE geninin varlığıyla 

jelatinaz enzimi üretiminin doğrudan iliĢkili olmadığı ancak „fsr‟ sinyal 

transdüksiyon sisteminin jelatinaz enzimi üretimini kontrol edebileceği 

düĢünülmüĢtür (Nakayama ve ark 2002, Wang ve ark 2011). BaĢka bir çalıĢmada 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Enzim
http://tr.wikipedia.org/wiki/Biyokimya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tepkime
http://tr.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCcre
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sinyal
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bakteri
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kök kanal tedavisi yapılmıĢ enfekte diĢlerin kök kanallarından elde edilen 20 farklı E. 

faecalis suĢunun gelE genini bulundurduğu ve bunların ancak yarısının jelatini 

parçalayabildiği bildirilmiĢtir (Zoletti ve ark 2011). Tüm bu sonuçlardan yola çıkarak 

yapısında gelE geni bulundursa bile E. faecalis‟in jelatinaz üretimi yapamayabileceği 

söylenebilir. Bu nedenle çalıĢmamızda kullanılacak olan E. faecalis suĢlarının 

belirlenmesi aĢamasında gelE geninin varlığının araĢtırılmasından ziyade doğrudan 

jelatinaz üretimi yapıp yapamadığı dikkate alınmıĢtır.  

 

Jelatinazın biyofilme katkısının anlaĢılmasında jelatinazın parçalanmasıyla 

ortaya çıkan yapıların özelliklerini de göz önünde bulundurmak gerekmektedir. 

Örneğin jelatinaz fibrine ayrıĢabilmektedir ve ortamda bulunan fibrinin bakteri 

adezyonunu ve biyofilm oluĢumunu artırıcı bir etkisi söz konusu olabilir (Waters ve 

ark 2003). Bunun yanı sıra kollajenin yıkımıyla ortaya çıkan ürünlerden biri olan 

jelatin özellikle jelatinaz enzimi üretebilen bakteriler için bir besin kaynağı olabilir 

ve böylelikle bakterilerin yüzeye adezyonunu artırıcı bir rol oynayabilir. Bu bakıĢ 

açısıyla kök kanal tedavisi esnasında dentinin kollajen yapısına olumsuz etkilerde 

bulunabilecek her uygulama jelatinin ortaya çıkmasına neden olarak jelatinaz enzimi 

üreten bakterileri bu bölgeye çekebilir. 

 

ÇalıĢmamızda elde edilen bulgular sonucunda jelatinaz enzimi üretiminin E. 

faecalis‟in dentin yüzeyine adezyonunda önemli olduğu ve jelatinaz üretebilen E. 

faecalis suĢunun jelatinaz üretemeyen suĢa göre daha fazla adezyonda bulunduğu 

tespit edilmiĢtir. Endodonti literatüründe E. faecalis‟in jelatinaz üretimi ile dentin 

adezyonuna etkisini değerlendiren çalıĢma sayısı oldukça azdır.  

 

Örneğin elde ettiğimiz bulgulara paralel olarak Wang ve ark (2011) enfekte 

kök kanallarından izole ettikleri E. faecalis suĢlarının çoğunluğunun jelatinaz enzimi 

üretebildiğini ve biyofilm oluĢturabildiğini ileri sürerek jelatinaz üretimi ve biyofilm 

oluĢumu arasındaki iliĢkiye dikkat çekmiĢtir. 

 

Sedgley ve ark (2005) çekilmiĢ diĢlerin kök kanallarını jelatinaz üreten ve 

üretmeyen iki farklı E. faecalis ile enfekte ettiği çalıĢmasında besin desteği olmadan 

12 ay sonunda her iki bakteri suĢunun da canlı kalabildiğini ve jelatinaz üretiminin 

bakteriyel canlılığın devamında çok etkili olmadığını belirtmiĢlerdir. Ancak aynı 
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araĢtırmacı  (Sedgley 2007) yaptığı in vitro çalıĢmasında jelatinaz enzimi üreten E. 

faecalis suĢunun üretmeyen suĢa göre dentin tübüllerinin daha derinlerine penetre 

olabildiğini ve farklı patlarla doldurulmuĢ kök kanallarında 8 ay sonunda canlılığını 

sürdüren bakterilerin daha çok jelatinaz üretebilen E. faecalis suĢları olduğunu ileri 

sürmüĢtür.   

 

Di Rosa ve ark (2006) jelatinazın tek baĢına biyofilm sürecini 

hızlandırmadığını ancak Esp proteini ile aralarındaki sinerjistik etki sonucu 

enfeksiyonun ilerlediğini bildirmiĢlerdir. Hubble ve ark (2003) ise E. faecalis‟in 

sahip olduğu virülans faktörlerinden kollajen bağlanma proteini ve serin proteazın 

dentin adezyonunu artırdığını ancak jelatinazın etkisinin ise belirsiz olduğunu ileri 

sürmüĢlerdir. AraĢtırmacılar çalıĢmalarında her eğe arasında NaOCl ile irrigasyon 

yaparak kök kanallarını prepare etmiĢler ve smear tabakasını uzaklaĢtırmamıĢlardır. 

Bakteriler ile inkübasyon öncesinde ise dentin örneklerini PBS ile yıkamıĢlardır. Bu 

koĢullarda jelatinazın öneminin ortaya konmadığının belirtildiği bu çalıĢmadan elde 

edilen bulgular aslında çalıĢmamızın bulgularını destekler niteliktedir. Çünkü 

çalıĢmamızın PBS grubunda jelatinaz üreten E. faecalis suĢu jelatinaz  üretemeyen E. 

faecalis suĢuna kıyasla dentin yüzeyine daha fazla adezyon göstermiĢtir ancak 

aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıĢtır.  

 

Endodonti literatüründe son yıllarda yapılan jelatinaz üretimi baz alınmadan 

E. faecalis ile dentin adezyonu arasındaki iliĢkinin değerlendirildiği çalıĢmalara 

bakacak olduğumuzda; Jaramillo ve ark (2012) çekilmiĢ tek köklü insan diĢlerinden 

elde ettikleri dentin disklerini benzalkonyum klorür, %1 NaOCl veya kontrol grubu 

olarak PBS ile muamele etmiĢler ve ardından dentin yüzeyine E. faecalis 

adezyonunu incelemiĢlerdir. Sonuç olarak benzalkonyum klorür ve NaOCl‟nin 

önemli ölçüde bakteriyel adezyonu azalttığını belirtmiĢlerdir. 

 

Li ve ark (2012) E. faecalis‟in sahip olduğu ekstrasellüler dekstran ve 

eDNA‟nın bu bakteri türünün dentin adezyonunu olumsuz etkilediğini 

belirtmiĢlerdir. ÇekilmiĢ yirmi yaĢ diĢlerinden elde edilen dentin yüzeylerinin 

dekstranaz ve DNAaz enzimleri ile muamele edilmesi bakteri adezyonunu ve 

biyofilm oluĢumunu önemli ölçüde azaltmıĢtır. Ancak adezyona engel olan bu 

mekanizmanın nasıl gerçekleĢtiği konusunda kesin bir bilgi vermemiĢlerdir. 
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Kishen ve ark (2008) çekilmiĢ tek köklü insan diĢlerinin köklerine 

uyguladıkları farklı irrigasyon solüsyonlarının dentinin fizikokimyasal yapısını 

değiĢtirdiğini ve E. faecalis‟in dentine adezyonunu etkilediğini belirtmiĢlerdir. 

 

Özdemir ve ark (2010) genç veya yaĢlı hastalardan çekilen diĢlerin kök 

kanallarının farklı irrigasyon solüsyonları ile yıkanması sonrası E. faecalis‟in dentine 

adezyonunu değerlendirmiĢlerdir. Sonuç olarak yaĢlı diĢlerde daha fazla bakteriyel 

adezyonun gerçekleĢtiğini ileri sürmüĢlerdir. 

 

Chivatxaranukul ve ark (2008) çekilmiĢ insan premolar diĢlerinden elde 

ettikleri dentin örneklerine E. faecalis adezyonunu değerlendirdikleri çalıĢmalarının 

sonucunda dentinin mineral yapısının adezyonda etkili olduğunu ve bakterilerin 

sahip olduğu virülans faktörlerinin adezyonda önemli rol oynayabileceğini rapor 

etmiĢlerdir. 

 

George ve Kishen (2007) insan diĢlerinden elde ettikleri dentin örneklerinin 

farklı doku sıvılarıyla muamele edilmesinin ardından E. faecalis‟in dentin adezyonu 

ve hidrofobisitesini araĢtırmıĢlardır. Elde ettikleri bulgulara göre dentin yüzeyi 

tükürükle kaplandığında ve ortamda besin yokluğunda E. faecalis‟in dentin 

adezyonunun önemli derecede artıĢ gösterdiğini bildirmiĢlerdir. 

 

Yang ve ark (2006) CHX ile irrigasyonun ve smear tabakasının E. faecalis‟in 

adezyonuna olan etkisini sığır diĢleri kullanarak SEM görüntüleriyle 

değerlendirmiĢlerdir. Smear tabakasının adezyonu artırdığını CHX‟in ise adezyonu 

azalttığını belirtmiĢlerdir. 

 

Sum ve ark (2008) kök kanal tedavisinde sıklıkla kullanılan kimyasalların tip 

I kollajende meydana getirdiği değiĢiklikler ile E. faecalis‟in adezyonu arasındaki 

iliĢkiyi incelemiĢler ve kalsiyum hidroksitin E. faecalis‟in dentin yapısındaki tip 1 

kollajene adezyonunda artıĢa neden olduğunu ileri sürmüĢlerdir. 

   

ÇalıĢmamız bulgularına göre E. faecalis‟in jelatinaz üreten ve üretmeyen her  

iki suĢu da tüm deney grupları içersinde %2,5 NaOCl ile muamele edilen dentine en 

yüksek adezyon değerlerini gösterdi. Ancak iki bakteri suĢu kıyaslanacak olduğunda 
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dentin yüzeyinde bulunan jelatinaz üreten E. faecalis‟in OD değerinin üretemeyen 

suĢun OD değerine göre yaklaĢık iki katından daha fazla olduğu bulundu. Bu 

durumda NaOCl ile muamele edilen dentine E. faecalis‟in adezyonunda jelatinaz 

enziminin önemli bir etkisinin olduğu söylenebilir. Dentin organik kısmının büyük 

çoğunluğunu oluĢturan tip I kollajenin yapısındaki peptit zincirleri NaOCl tarafından 

geri dönüĢümsüz bir Ģekilde hasara uğratılmakta ve tip I kollajenin hasarıyla jelatin 

ortaya çıkmaktadır (Currey ve ark 2004, Sim ve ark 2001, Marending ve ark 2007). 

Okada ve Ikada 1992) ÇalıĢmamızda jelatinaz enzimi üreten E. faecalis suĢunun 

jelatinaz üretemeyen suĢa göre özellikle NaOCl ile muamele edilmiĢ dentine çok 

daha fazla adezyonda bulunmasının nedeni kollajen hasarıyla ortaya çıkan jelatin 

olabilir. Elde edilen bu bulgu kollajen yapısındaki jelatinin jelatinaz enzimi üreten 

bakteriler için bir besin kaynağı olabileceği fikrini güçlendirmektedir. 

 

Kishen ve ark (2008) çalıĢmamız bulgularına paralel olarak NaOCl 

uygulanmıĢ dentin yüzeylerinde E. faecalis‟in artmıĢ adezyonundan bahsetmektedir. 

Öte yandan Jaramillo ve ark (2012) çalıĢma bulgularımızdan farklı olarak %1 

NaOCl‟nin dentin yüzeyine bakteri adezyonunu azalttığını ileri sürmüĢlerdir. 

ÇalıĢmalarında test ettikleri NaOCl solüsyonunun daha düĢük konsantrasyonda 

oluĢu, NaOCl‟nin dentinle 1 saat süre gibi daha fazla muamele edilmesi, dentin 

yüzeyine NaOCl uygulaması sonrası rezidüel etkinin azaltılması için herhangi bir 

nötralizasyon ajanı kullanılmaması ve ayrıca farklı E. faecalis suĢları kullanımının 

iki çalıĢma arasındaki farklı bulguların nedenleri olarak düĢünülebilir. 

 

Dentinin kalsiyum hidroksit gibi alkalen maddelere maruz bırakılması sonrası 

kollajen pH‟sının yükseldiği ve hafif pH değiĢimlerinin bile E. faecalis‟in dentin 

kollajenine adezyonda artıĢa neden olduğu ileri sürülmüĢtür (Kayaoğlu ve ark 2005). 

ÇalıĢmamızda her iki E. faecalis suĢunun NaOCl ile muamele edilen dentin 

örneklerine en yüksek adezyon değerlerine ulaĢmasının bir nedeni alkalen yapıya 

sahip NaOCl‟nin dentin pH‟sını yükseltmesi olabilir. 

 

NaOCl grubunda gözlenen yüksek adezyonun bir baĢka sebebi ise NaOCl ile 

irrigasyon sonrası dentin örneğinden salınan kalsiyum iyonu ile iliĢkili olabilir. 

ÇalıĢmamızda SEM-EDX analizi sonucunda en fazla kalsiyum iyonunun %2,5 

NaOCl ile muamele edilen dentin yüzeyinde olduğu gözlenmiĢtir ve yapılan bir 
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çalıĢmada kalsiyumun streptokoklar arasında metalik iyon köprüleri oluĢumuna ve 

biyofilm geliĢimine yardımcı olduğu belirtilmiĢtir (Rose 2000).  

 

ÇalıĢma sonuçlarına göre CHX grubu, NaOCl+Serum fizyolojik+CHX grubu 

ve EDTA+CHX+EDTA gruplarında her iki bakteri suĢunun da dentin yüzeyine 

minimum adezyon gerçekleĢtirdiği ve gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak 

anlamlı olmadığı Ģeklindedir. Bu üç grupta jelatinaz üreten E. faecalis suĢunun 

dentine yaptığı bakteriyel adezyonun üretemeyen suĢa göre istatistiksel olarak 

anlamlı olmasa da daha yüksek olduğu bulunmuĢtur.  

 

Literatürde CHX‟in E. faecalis‟in dentine adezyonunu engellediğini belirten 

birçok çalıĢma mevcuttur (Yang ark 2006,  Sum ve ark 2008, Kishen ve ark 2008, 

Mohammadi ve Abbott 2009, Baca ve ark 2012). ÇalıĢmamız bulgularına benzer 

Ģekilde Sum ve ark (2008) NaOCl ile kıyaslandığında CHX ile muamele edilen 

örneklere E. faecalis‟in daha az adezyonda bulunduğunu rapor etmiĢlerdir.  Yine 

benzer Ģekilde Kishen ve ark (2008) CHX‟in bakteri adezyonunu EDTA ve NaOCl 

ile kıyasladıklarında önemli ölçüde azalttığını bildirmiĢlerdir. 

 

CHX gruplarında gözlediğimiz düĢük OD değerlerinin bir sebebi CHX‟in 48-

72 saat süreyle devam ettirebildiği rezidüel etkisinin deney süresince devam ederek 

bakteri adezyonunu engellemesi olabilir (Yang ve ark 2006). Dentin örnekleri yerine 

doğrudan hidroksiapatit üzerine uygulanan düĢük konsantrasyonlu CHX solüsyonu 

sonrası E. faecalis‟in adezyonunun 6 gün boyunca engellenebildiği belirtilmiĢtir (de 

Souza ve ark 2011).  

 

CHX‟in E. faecalis‟in dentin adezyonunu engellediğini bildiren Baca ve ark 

(2012) %2,5 NaOCl + %2 CHX kombinasyonu veya %17 EDTA + %2 CHX 

kombinasyonu ile irrige edilen dentin yüzeylerine bakteriyel adezyonun kaç gün 

süreyle engellenebildiğini araĢtırmıĢlardır. Jelatinaz enzimi üretmediği bilinen ATCC 

29212 E. faecalis suĢunu kullandıkları çalıĢmalarında kollajenin uzaklaĢtırıldığı 

%2,5 NaOCl + %2 CHX grubunda ortalama 49 gün boyunca; kollajenin 

uzaklaĢtırılmadığı %17 EDTA + %2 CHX grubunda ise ortalama 58 gün boyunca 

bakteriyel adezyonunun gözlenmediğini bildirmiĢlerdir. AraĢtırmacılar gruplar 
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arasında gözlenen bu farkın sebebi olarak CHX‟in dentin yüzeyindeki kollajene 

bağlanarak daha uzun süre rezidüel etki gösterebilmesi Ģeklinde düĢünmüĢtür. 

 

 ÇalıĢmamızda ise kollajenin uzaklaĢtırılmadığını düĢündüğümüz 

EDTA+CHX+EDTA grubu ile kollajenin uzaklaĢtırıldığını düĢündüğümüz 

NaOCl+Serum fizyolojik+CHX grubu arasında her iki bakteri türünün de dentine 

gerçekleĢtirdiği adezyon açısından önemli bir fark gözlenmemiĢtir. Üstelik Baca ve 

ark‟ın (2012) çalıĢmasında uzun bir süre hiç gözlemedikleri bakteriyel adezyonun 

aksine çalıĢmamızda 48 saatin sonunda düĢük miktarda da olsa dentin yüzeyinde 

bakteriyel adezyonun gerçekleĢtiği hem spektrofotometrik analizle hem de alınan 

SEM görüntüleriyle ortaya konmuĢtur. Elde edilen farklı bulgular çalıĢmalarda 

kullanılan E. faecalis suĢlarının, bakteri besiyerlerinin ve dentin örneklerinin 

enfeksiyonu süresince kullanılan bakteri süspansiyonu hacminin farklılığından 

kaynaklanıyor olabilir. Her ne kadar kollajenin bırakılması CHX‟in uzun süre etki 

göstermesi açısından bir avantaj gibi görünse de CHX‟in etkisini kaybettiğinde 

dentin yüzeyindeki kollajenin bakterilerin yüzeye adezyonunu artırıcı bir neden 

olabileceği unutulmamalıdır. ÇalıĢmamızda final irrigasyon solüsyonu olarak 

CHX‟in kullanıldığı gruplardan hangisinin bakteriyel adezyonu daha uzun süre 

engelleyebildiğini ve jelatinaz enzimi üreten ve üretemeyen E. faecalis suĢlarından 

hangisinin daha önce adezyon gerçekleĢtirebildiğini anlayabilmek için ileri 

çalıĢmalara ihtiyaç bulunmaktadır. 

 

Kim ve ark (2012) dentinin demineralizasyonuyla açığa çıkan proteaz ve 

MMP enzim sistemi aktivasyonunun CHX ile durdurulabildiğini belirtmiĢlerdir. 

Yine benzer Ģekilde Gendron ve ark (1999) konak tarafından salgılanan ve 

periodontitis oluĢumuna katkı sağlayan MMP-2 ve MMP-9 (jelatinaz) enzim 

aktivitesinin CHX kullanımıyla doğrudan inhibe edildiğini bildirmiĢtir. Bu nedenle 

çalıĢmamızda bakterilerin jelatinaz aktivitesinin CHX tarafından önlenmesi ile 

bakteriyel adezyonunun önüne geçilmiĢ olabilir. 

 

ÇalıĢmamızdan elde edilen bulgulara göre  NaOCl+EDTA+NaOCl grubunda 

kontrol grubu olan serum fizyolojik grubuna göre her iki bakteri suĢu da anlamlı 

derecede daha yüksek bakteriyel adezyon gerçekleĢtirmiĢtir. Ancak gerçekleĢen bu 

adezyon miktarı NaOCl grubu ve EDTA+NaOCl+EDTA grubunda gözlenen 
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bakteriyel adezyon kadar yüksek bulunmamıĢtır. NaOCl+EDTA+NaOCl grubunda 

jelatinaz enzimi üreten E. faecalis suĢu jelatinaz enzimi üretemeyen E. faecalis 

suĢundan istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla bakteriyel adezyonda 

bulunmuĢtur. 

 

Mevcut çalıĢmaya göre her iki bakteri suĢu için EDTA+NaOCl+EDTA grubu 

NaOCl grubunda olduğu gibi oldukça yüksek adezyon değerleri göstermiĢ olup 

aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıĢtır. Ayrıca 

NaOCl+EDTA+NaOCl grubunda olduğu gibi jelatinaz enzimi üreten E. faecalis suĢu 

jelatinaz enzimi üretemeyen E. faecalis suĢundan istatistiksel olarak anlamlı 

derecede dentine daha fazla adezyonda bulunmuĢtur. 

 

Bulduğumuz sonuçlarla uyumlu olarak Kishen ve ark (2008) son yıkamanın 

EDTA ile yapıldığı gruplarda son yıkamanın NaOCl ile yapıldığı gruplara göre daha 

fazla bakteri adezyonu tespit etmiĢlerdir. ÇalıĢmalarında dentin yüzeyi ile yüzeye 

tutunan bakteri arasındaki adezyon kuvvetini atomik kuvvet mikroskobu ile 

incelemiĢler ve son yıkamanın EDTA ile yapıldığı gruplarda demineralize dentin 

yüzeyi ile E. faecalis arasında diğer gruplara göre daha güçlü adezyon kuvvetinin 

bulunduğunu bildirmiĢlerdir. Son yıkamanın NaOCl ile bitirildiği gruplarda daha 

düĢük adezyon kuvvetinin bulunmasına sebep olarak NaOCl‟nin yalnızca 

deproteinizasyon etkisinin bulunması ve yalnızca organik kısmın uzaklaĢtırabilmesi 

ileri sürülmüĢtür.  

 

GeçmiĢte yapılan çalıĢmalar smear tabakasının çıkarılması için final 

irrigasyon solüsyonu olarak EDTA‟nın kullanımının kollajen ve organik dokuları 

açığa çıkardığını ve ortamdan uzaklaĢtırılamadığını kanıtlamıĢtır (Goldman ve ark 

1982, Niu ve ark 2002, Sum ve ark 2008, Kishen ve ark 2008). E. faecalis‟in açığa 

çıkan kollajenlere duyarlı oluĢu (Love 2001, Hubble ve ark 2003, Kayaoğlu ve ark 

2009) EDTA‟nın final irrigasyon solüsyonu olarak kullanıldığı 

EDTA+NaOCl+EDTA grubunda gözlenen artmıĢ bakteriyel adezyonu açıklayabilir.  

 

NaOCl‟nin final irrigasyon solüsyonu olarak kullanıldığı 

NaOCl+EDTA+NaOCl grubunda ise EDTA ile irrigasyon sonrası açığa çıkan 

kollajenin NaOCl ile tekrar ortamdan uzaklaĢtırılması (Kishen ve ark 2008) bu 
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grupta gözlenen bakteriyel adezyonun EDTA+NaOCl+EDTA grubuna kıyasla daha 

düĢük gerçekleĢmesinin sebebi olabilir. 

 

ÇalıĢmamızda QMix grubunda irrigasyon protokolü üretici firmanın tavsiyesi 

üzerine uygulanmıĢtır. Bu protokole göre baĢlangıçta %5,25 NaOCl ile irrigasyon 

ardından serum fizyolojik ve son olarak QMix ile final irrigasyon yapılması tavsiye 

edilmektedir. Yine üretici firmanın ısrarlı tavsiyelerine uyarak dentin örneklerini 

QMix solüsyonu ile 90 sn muamele ettik. Ancak %5,25 NaOCl ve serum fizyolojik 

irrigasyonunun süresi belirtilmemiĢtir. Diğer gruplarla standardizasyonu 

sağlayabilmek için dentin örneklerini bu iki irrigasyon solüsyonunda 5‟er dakika 

bekletmeyi uygun gördük. 

 

QMix ile ilgili çalıĢma sayısı oldukça az olup genellikle bu solüsyonun 

antimikrobiyal etkinliği ve smear tabakasını uzaklaĢtırma yeteneği üzerinde 

durulmuĢtur (Dai ve ark 2011, Ma ve ark 2011, Stojicic ve ark 2012, Wang ve ark 

2012, Aranda-Garcia ve ark 2013, Ordinola-Zapata ve ark 2013). Literatürde Ģimdiye 

kadar QMix solüsyonunun bakteriyel adezyona etkisini ve dentinin mineral 

içeriğindeki değiĢimini araĢtıran bir çalıĢmaya rastlanmamıĢtır.  

 

Bu çalıĢma bulgularına göre jelatinaz enzimi üretebilen ve üretemeyen E. 

faecalis suĢlarının QMix solüsyonu ile muamele edilen dentine göstermiĢ olduğu 

adezyon ile kontrol grubu olan serum fizyolojik grubunda gösterdiği adezyon 

değerleri arasındaki fark istatistiksel olarak benzerlik göstermektedir. Her iki suĢun 

bakteriyel adezyonunun önlenmesinde ise EDTA+CHX+EDTA grubu kadar baĢarılı 

bulunmamıĢ ve aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiĢtir. 

Bu fark QMix solüsyonu içindeki EDTA ve CHX‟in konsantrasyonları, pH‟ları, 

oranları ve ayrıca içeriğindeki deterjandan kaynaklanıyor olabilir. 

 

Endodonti literatüründe OCT‟in antimikrobiyal etkinliğinin değerlendirildiği 

çok az çalıĢma bulunmakla beraber (Tandjung ve ark 2007, Tiralı ve ark 2009, Tiralı 

ve ark 2010, Tiralı ve ark 2012, de Lucena ve ark 2013) bildiğimiz kadarıyla OCT‟in 

dentin yüzeyinde gerçekleĢen bakteriyel adezyona etkisini araĢtıran bir çalıĢma 

henüz yoktur. 
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DüĢük konsantrasyonlu OCT‟in antibakteriyel etkinliğinin CHX‟ten daha 

üstün olduğu ve bakterilere karĢı oldukça hızlı etki gösterebildiği ileri sürülmüĢtür 

(Sedlock ve Bailey 1985). Yine bir baĢka çalıĢmada OCT‟in planktonik veya 

biyofilm yapısındaki bakterileri CHX‟ten daha etkili bir Ģekilde ortadan kaldırdığı 

belirtilmiĢtir (Decker ve ark 2003). Üstelik Zehnder ve Paque (2011) endodontide 

ileride CHX‟in alternatifi olarak OCT‟in kullanım alanı kazanabileceğini 

bildirmiĢlerdir.  

 

ÇalıĢmamızda elde ettiğimiz bulgulara göre jelatinaz enzimi üreten E. 

faecalis suĢu OCT ile muamale edilen dentin yüzeyine NaOCl, 

NaOCl+EDTA+NaOCl ve EDTA+NaOCl+EDTA gruplarından istatistiksel olarak 

anlamlı derecede daha az adezyonda bulunmuĢtur. Ancak CHX, NaOCl+Serum 

fizyolojik+CHX ve EDTA+CHX+EDTA grupları ile kıyaslandığında OCT grubunda 

istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla bakteriyel adezyonun gerçekleĢtiği 

tespit edilmiĢtir. OCT+EDTA+OCT grubu ise bakteriyel adezyonun önlenmesinde 

OCT grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı olacak Ģekilde daha etkili bulunmuĢtur.  

 

Öte yandan jelatinaz enzimi üretemeyen E. faecalis suĢu OCT ve  

OCT+EDTA+OCT grupları ile muamele edilen dentin yüzeyine CHX, 

NaOCl+Serum fizyolojik+CHX ve EDTA+CHX+EDTA grupları ile istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmayacak Ģekilde minimum adezyon gerçekleĢtirmiĢtir.  

 

Endodontide OCT‟in bakteriyel adezyonu ne ölçüde engelleyebildiği ile ilgili 

bir çalıĢma henüz bulunmamaktadır. Ancak Decker ve ark (2003) plak oluĢumunun 

önlenmesinde OCT‟in CHX‟ten daha baĢarılı olduğunu ileri sürmüĢlerdir. Kısacası 

OCT‟in antimikrobiyal substantivitesi hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla 

beraber OCT‟in bakteriyel adezyonu önlemesinde hangi mekanizmaların rol 

oynadığını netleĢtirebilmek için ileri çalıĢmalara ihtiyaç bulunmaktadır.  

 

 PBS; sodyum klorit, sodyum fosfat ve potasyum fosfat içerikli olup hücre içi 

ve dıĢındaki osmotik basıncı dengede tutan bir tuz solüsyonudur. Ġzotonik bir 

solüsyon olması ve canlı hücrelere herhangi bir toksik etkisinin bulunmaması 

nedeniyle hücre kültürü ve mikrobiyoloji çalıĢmalarında geniĢ kullanım alanına 

sahiptir. Doku sıvılarına oldukça benzer özellikler göstermesinden ötürü (Sarkar ve 
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ark 2005) in vivo koĢulların sağlanması amacıyla çalıĢmamızın çeĢitli aĢamalarında 

dentin örnekleri PBS ile muamele edilmiĢtir. Bu sebeple her ne kadar PBS 

endodontide kullanılan bir irrigasyon solüsyonu olmasa da çalıĢmamızda deney 

gruplarına bu solüsyonun da ilave edilmesi uygun görüldü. Böylece deney 

aĢamasında PBS‟in dentine olası etkilerini ve neticede yol açabileceği bakteriyel 

adezyondaki değiĢiklikleri değerlendirmiĢ olduk. 

 

George ve Kishen (2007) yapmıĢ oldukları çalıĢmada PBS ile muamele edilen 

dentin örneklerinin serum fizyolojik ile muamele edilen dentin örneklerine göre daha 

yüksek hidrofobisiteye sahip olduğunu ancak beklenenin aksine PBS grubunda 

serum grubuna göre daha az E. faecalis adezyonu gerçekleĢtiğini belirtmiĢlerdir. 

ÇalıĢmamızda ise PBS ile muamele edilen dentin örneklerinde serum fizyolojik ile 

muamele edilen dentin örneklerine göre daha fazla bakteriyel adezyon 

gerçekleĢmiĢtir. Ancak aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıĢtır.  

 

ÇalıĢmamızda serum fizyolojik kontrol grubu olarak ele alınmıĢtır. Zira 

standart ve nötral bir solüsyon olan serum fizyolojiğin dentin yapısına etkisinin 

oldukça az olduğu bilinmektedir (Waters 1980). Serum fizyolojiğin dentin yüzeyinde 

bakteriyel adezyona olan etkisi değerlendirildiğinde yapısal olarak benzer olan PBS 

solüsyonundan elde edilen bulgular ile paralellik gösterdiği bulunmuĢtur. Üstelik E. 

faecalis‟in ürettiği jelatinaz enziminin serum fizyolojik ile muamele edilen dentin 

yüzeyinde gözlenen bakteriyel adezyona herhangi bir etkisinin bulunmadığı tespit 

edilmiĢtir. 

 

Baumgartner ve Mader (1987) güçlü bir organik doku eritici olan NaOCl‟nin 

kanal preparasyonu esnasında ortaya çıkan debrisi temizlemesine rağmen, 

enstrümantasyon sonrası kanal duvarlarında oluĢan smear tabakasını ortadan 

kaldıramadığını belirtmiĢtir. Garberoglia ve Becce (1994) SEM ile elde ettikleri 

görüntülerde smear tabakası oluĢturulmuĢ kök kanallarının %5 NaOCl solüsyonu ile 

irrigasyonuna rağmen dentin tübül ağızlarının tümüyle debrisle kaplı olduğunu 

bildirmiĢlerdir. Daha önce yapılan çalıĢmaların sonuçlarına benzer Ģekilde 

çalıĢmamızda da NaOCl tek baĢına smear tabakasını uzaklaĢtıramamıĢtır (Niu ve ark 

2002, Tay ve ark 2007). 
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ÇalıĢmamızda elde ettiğimiz SEM görüntülerine göre NaOCl+EDTA+NaOCl 

grubunda smear tabakası tümüyle ortadan kaldırılamamıĢtır. Buna sebep olarak 

çalıĢmamızda kullanılan diĢlerin sklerotik dentin oluĢumuna maruz kalmayan 

gömülü yirmi yaĢ diĢlerinin kullanımının olacağı ileri sürülebilir. Özdemir ve ark 

(2012) yaptıkları çalıĢmada yaĢla beraber kollajenden yoksun ve mineralden zengin 

yapıdaki sklerotik dentinin Ģelasyon ajanlarından daha fazla etkilendiğini ortaya 

koymuĢlardır. Bulgularımıza benzer Ģekilde EDTA ile yapılan irrigasyon sonrası 

smear tabakasının tümüyle uzaklaĢtırılamadığını ve dentin tübül ağızlarının kısmen 

smear tabakası ile kaplı olduğunu bildirmiĢlerdir.  

 

ÇalıĢmamızda final irrigasyon solüsyonu olarak EDTA‟nın kullanıldığı 

EDTA+NaOCl+EDTA grubunda smear tabakasının tümüyle uzaklaĢtırılmasının yanı 

sıra dentinde Ģiddetli erozyon gözlenmiĢtir. Bu grupta gözlenen Ģiddetli erozyonun 

sebebi ise Ģu Ģekilde açıklanabilir. EDTA‟nın tek baĢına kullanımında dentin 

yüzeyinde biriken organik matriks EDTA‟nın inorganik çözücü etkinliğini 

kısıtlamaktadır. Ancak EDTA‟nın ardından uygulanan NaOCl yüzeydeki organik 

kısmın uzaklaĢtırılmasını sağlayarak inorganik kısmın açığa çıkmasını 

sağlamaktadır. Final irrigasyon solüsyonu olarak uygulanan EDTA yüzeyden 

inorganik kısmın da uzaklaĢtırılmasına neden olmakta ve böylece yüzeyde Ģiddetli 

erozyon gözlenebilmektedir (Doğan ve Çalt 2001, Niu ve ark 2002). Yine 

çalıĢmamızın bulgularına benzer Ģekilde Tay ve ark (2007) EDTA+NaOCl veya 

NaOCl+EDTA kullanımında smear tabakasının uzaklaĢtırıldığını ve ayrıca dentinde 

erozyon bulguları olduğunu belirtmiĢlerdir. 

 

CHX‟in smear tabakası ve debrisi uzaklaĢtırma etkinliğinin %5,25 NaOCl ve 

serum fizyolojik solüsyonlarından daha yüksek ancak %17 EDTA‟dan oldukça zayıf 

olduğu ileri sürülmüĢtür (Gürbüz ve ark 2008). Klorheksidinin %2 jel formunun %17 

EDTA ile kombine kullanımının smear tabakasına olan etkisini araĢtıran Carvalho ve 

ark (2008) bu kombinasyonun %2,5 NaOCl ve %17 EDTA kombinasyonu kadar 

baĢarılı olmadığını rapor etmiĢlerdir. Karunakaran ve ark (2012) %2 CHX 

irrigasyonu sonrasında dentin yüzeyinde düzensiz Ģekil ve boyutlarda smear tabakası 

ve debrisin bulunduğunu ve dentin tübül ağızlarının görünmediğini bildirmiĢlerdir. 

ÇalıĢmamızda da benzer Ģekilde CHX ve NaOCl+Serum fizyolojik+CHX 

gruplarında smear tabakası ve debrisin uzaklaĢtırılamadığı gözlenmiĢtir. 
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EDTA+CHX+EDTA grubunda ise smear tabakası önemli ölçüde uzaklaĢtırılmıĢtır 

ve ayrıca erozyon bulgularına rastlanmıĢtır. Ancak gözlenen erozyon 

EDTA+NaOCl+EDTA grubunda olduğu kadar Ģiddetli bulunmamıĢtır. 

 

QMix‟in smear tabakasını uzaklaĢtırma etkinliğini inceleyen Dai ve ark‟ın 

(2011) çalıĢmalarında SEM görüntülerinden elde ettikleri bulgulara göre kök kanal 

duvarlarından smear tabakasının uzaklaĢtırılmasında NaOCl ile irrigasyon sonrası 

kullanılan QMix ve %17 EDTA arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Yine 

benzer Ģekilde Aranda-Garcia ve ark (2013) final yıkama solüsyonu olarak QMix ve 

%17 EDTA solüsyonlarının kullanımının smear tabakası ve debrisi benzer oranlarda 

uzaklaĢtırdığını ileri sürmüĢlerdir. Stojicic ve ark (2012) beĢ dakika süreyle 

uygulanan QMix ve %17 EDTA‟nın smear tabakasını uzaklaĢtırma etkinliklerinin 

benzer olduğunu ancak her iki grupta da bazı dentin tübül ağızlarının kısmen de olsa 

debrisle kaplı olduğunu belirtmiĢlerdir.  

 

Bu bulgulara benzer Ģekilde çalıĢmamızda QMix ile irrigasyon sonrası dentin 

yüzeyinde erozyon oluĢmadan smear tabakasının ve debrisin kısmen ortadan 

kaldırılabildiği ancak dentin tübül ağızları etrafından debrisin tümüyle 

uzaklaĢtırılamadığı gözlenmiĢtir. Smear tabakası ve debris NaOCl+EDTA+NaOCl 

ile irrigasyon grubuna benzer Ģekilde ortamdan uzaklaĢtırılabilmektedir. Üstelik final 

irrigasyon solüsyonu olarak %17 EDTA‟nın kullanıldığı EDTA+NaOCl+EDTA ve 

EDTA+CHX+EDTA gruplarında gözlenen Ģiddetli erozyon bulgusuna 

rastlanmamıĢtır. 

 

OCT‟in smear tabakasını çıkarma etkinliği ile ilgili yapılan bir çalıĢma henüz 

bulunmamaktadır. Mevcut çalıĢmada alınan SEM görüntülerine göre OCT dentin 

yüzeyindeki smear tabakasını ve debrisi uzaklaĢtırmada baĢarısız olmuĢtur. 

OCT+EDTA+OCT grubunda ise smear tabakası ve debrisin kısmen 

uzaklaĢtırılmasında EDTA‟nın rolü olduğu düĢünülmektedir. 

 

Mevcut çalıĢmada dentin örneklerinin PBS ile yıkanmasının ardından 

yüzeyden smear tabakası ve debrisin uzaklaĢtırılamadığı gözlenmiĢtir. ÇalıĢmamız 

bulgularına benzer Ģekilde Amireddy ve ark (2011) PBS ile muamele edilen dentin 

yüzeyinde dentin tübüllerinin smear ve debris ile kaplı olduğunu belirtmiĢlerdir. 
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Alınan SEM görüntüleri ile kontrol grubu olan serum fizyolojiğin smear 

tabakası ve debris üzerine herhangi bir etkisinin olmadığı gözlenmiĢtir. Yapılan 

çalıĢmalar bulgularımızı destekler niteliktedir (Chivatxaranukul  ve ark 2008, Gürbüz 

ve ark 2008).  

 

Smear tabakasının kök kanal tedavisine olan etkisi günümüze kadar yapılan 

pek çok çalıĢma ile ortaya konmuĢtur (Dippel ve ark 1984, Ørstavik ve Haapasalo 

1990, Safavi ve ark 1990, Nissan ve ark 1995, Yang ve ark 2006). Bazı 

araĢtırmacılar smear tabakasının kendisinin enfekte olabileceği ve ayrıca uygulanan 

irrigasyon solüsyonları ve kanal içi medikamentlerin antimikrobiyal etkilerine engel 

olabileceği ihtimaliyle smear tabakasının ısrarla kaldırılması gerektiği yönünde görüĢ 

belirtmektedir (Ørstavik ve Haapasalo 1990). Bakterilerin dentin tübüllerine 

invazyonunu önleyebileceği düĢüncesiyle smear tabakasının uzaklaĢtırılmaması 

gerektiğini belirten çalıĢmalar da mevcuttur (Dippel ve ark 1984, Safavi ve ark 1990, 

Perez ve ark 1996). Ancak çalıĢmamızda smear tabakasının varlığı ile bakteriyel 

adezyon arasındaki iliĢki hakkında net bir bulguya ulaĢılamamıĢtır. Örneğin CHX, 

NaOCl+Serum fizyolojik+CHX ve OCT gruplarında smear tabakası mevcutken bile 

oldukça düĢük bakteri adezyonu gerçekleĢirken yine smear tabakasının mevcut 

olduğu NaOCl grubunda ise tüm deney grupları arasındaki en yüksek bakteri 

adezyonu gözlenmiĢtir.  

 

Smear tabakasının kaldırıldığı gruplarda da bakteriler dentine yüksek 

adezyonda bulunabilmekte ve üstelik dentin tübülleri içine kolaylıkla penetre 

olabilmektedir. Örneğin EDTA+NaOCl+EDTA ve NaOCl+EDTA+NaOCl 

gruplarında smear tabakası uzaklaĢtırılmıĢ ve bakteri adezyonunda maksimum 

değerler gözlenmiĢtir. Öte yandan smear tabakasının etkili bir Ģekilde ortadan 

kaldırıldığı EDTA+CHX+EDTA grubunda ve kısmen uzaklaĢtırılabildiği 

OCT+EDTA+OCT gruplarında ise bakteri adezyonunda minimum değerler elde 

edilmiĢtir.  

 

Smear tabakasının uzaklaĢtırılmasıyla ortaya çıkan dentin tübülleri yüzeyde 

retantif alanlar oluĢturmakta ve buna bağlı olarak yüzey alanında bir artıĢ söz konusu 

olmaktadır (Tay ve ark 2007). Dolayısıyla smear tabakasının uzaklaĢtırıldığı 

gruplarda dentin örneklerinin artan yüzey alanından dolayı bakteriyel adezyonda bir 
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artıĢ beklenmektedir. Ancak çalıĢmamız bulgularına göre smear tabakasının 

kalkmasıyla dentin yüzeyinde gerçekleĢen yüzey alanı artıĢının bakteriyel adezyona 

olumlu bir katkısının olmadığı gözlenmektedir. Örneğin OCT grubunda smear 

tabakası uzaklaĢtırılamamıĢken OCT+EDTA+OCT grubunda ise smear tabakası 

kısmen kaldırılmıĢ ve dentin tübülleri kısmen ortaya çıkmıĢtır. Ancak dentin 

tübüllerinin ortaya çıkıĢından ötürü dentin yüzeyinde retantif alanların arttığı 

OCT+EDTA+OCT grubunda beklenen yüksek bakteriyel adezyona karĢın JEL(+) E. 

faecalis suĢu OCT grubu ile kıyaslandığında OCT+EDTA+OCT grubundaki dentin 

örneklerine daha az adezyonda bulunmuĢtur. Yine benzer Ģekilde smear tabakasının 

mevcut olduğu CHX grubu ile smear tabakasının tümüyle uzaklaĢtırıldığı ve buna 

bağlı olarak yüzey alanında önemli ölçüde artıĢın olduğu EDTA+CHX+EDTA grubu 

arasında bakteriyel adezyon açısından bir fark bulunmamıĢtır.  

 

Elde ettiğimiz bulgular sonucunda smear tabakasının ortadan kaldırıp 

kaldırılmadığı dikkate alınmaksızın final irrigasyon solüsyonunun bakteri 

adezyonunda önemli bir role sahip olduğu söylenebilir. Yang ve ark (2006) smear 

tabakasının kaldırılması ve dentinin final irrigasyon solüsyonu olarak CHX ile 

muamele edilmesinin ardından E. faecalis‟in yüzeye adezyonunun minimum 

olduğunu belirtmiĢlerdir. Chivatxaranukul ve ark (2008) ise smear tabakası varlığının 

E. faecalis‟in dentine adezyonunda tek baĢına önemli bir faktör olmadığını ve esas 

olarak E. faecalis‟in sahip olduğu virülans faktörlerinin adezyona büyük katkıda 

bulunabileceğini belirtmiĢlerdir. Kısacası çalıĢmamız bulgularına göre smear 

tabakasının varlığı bakteriyel adezyon için tek baĢına önemli bir faktör değildir. 

Smear tabakasının kaldırılıp kaldırılmaması yönünde net bir görüĢ belirtebilmek için 

kanal içinde yol açabileceği sızıntı ve kanal dolgularının dentine adaptasyonuna 

etkisi gibi smear tabakasının farklı etkilerini de göz önünde bulundurmak gerekir.  

 

Farklı irrigasyon solüsyonu ve kombinasyonlarının dentin yüzeyine 

uygulanması sonrasında dentinin kimyasal ve yapısal içeriği etkilenmekte ve böylece 

dentinin geçirgenliği de değiĢmektedir (Doğan ve Çalt 2001, Marending ve ark 2007, 

Sayın ve ark 2007, Hu ve ark 2010). Dentinde meydana gelen değiĢikliklerin 

mikroorganizmaların dentin yüzeyine adezyonunda etkili olduğu daha önce yapılan 

çalıĢmalarla ortaya konmuĢtur (Chivatxaranukul ve ark 2008). 
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ÇalıĢmamızda NaOCl ile irrigasyon sonrasında dentin yüzeyindeki kalsiyum 

ve fosfor miktarının distile suda bekletilen kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak 

anlamlı bir değiĢikliğe yol açmadığı gözlenmiĢtir. NaOCl‟nin dentinin organik 

kısmını çözmesi ve dentin yüzeyinde mineralden zengin smear tabakasının 

bulunması (Baumgartner ve Mader 1987) NaOCl grubunda değiĢmeyen kalsiyum 

miktarının sebeplerinden biri olabilir. Bulgularımıza benzer Ģekilde Arı ve Erdemir 

(2005) 15 dakika süreyle uygulanan %5,25 NaOCl sonrası kalsiyum ve fosfor 

miktarında önemli bir değiĢimin gözlenmediğini belirtmiĢlerdir. ÇalıĢmamız 

bulgularına paralel olarak Marending ve ark (2007) NaOCl‟nin dentindeki karbon 

miktarında anlamlı bir düĢüĢe neden olduğunu ileri sürmüĢlerdir. Elde ettiğimiz 

bulgulara göre NaOCl sodyum, magnezyum ve oksijen değerlerinde anlamlı bir 

değiĢikliğe yol açmamıĢtır. Arı ve Erdemir (2005)‟in yaptıkları çalıĢmada %2,5 

NaOCl ile muamele edilen örneklerde magnezyum değerlerinin değiĢmeyiĢi 

bulgularımızı destekler niteliktedir. 

 

Mevcut çalıĢmada CHX ve NaOCl+Serum fizyolojik+CHX uygulaması 

sonrası dentindeki kalsiyum ve fosfor miktarında herhangi bir farklılık 

görülmemiĢtir. Yine benzer Ģekilde Sayın ve ark (2009) CHX ve kontrol grubu olan 

distile su ile muamele edilen örneklerdeki kalsiyum iyonu salınımında anlamlı bir 

farkın bulunmadığını belirtmiĢlerdir. Ancak çalıĢmamız bulgularına göre CHX‟in tek 

baĢına kullanımı NaOCl+Serum fizyolojik+CHX uygulamasına göre anlamlı 

derecede yüksek kalsiyum ve fosfor kaybına yol açmıĢtır. Öte yandan CHX ve 

NaOCl+Serum fizyolojik+CHX grupları çalıĢmamızda sodyum miktarında kontrol 

grubuna kıyasla anlamlı bir düĢüĢe yol açmıĢlardır.  

 

ÇalıĢmamızda OCT+EDTA+OCT grubu hariç diğer EDTA içeren tüm deney 

gruplarında dentininin önemli ölçüde kalsiyum iyonlarını kaybettiği gözlenmiĢtir. 

EDTA+NaOCl+EDTA grubu diğer tüm gruplara kıyasla en fazla mineral değiĢimine 

yol açan grup olmuĢtur. Dentin içeriğindeki kalsiyum, fosfor ve sodyum iyonlarında 

diğer tüm gruplara göre anlamlı derecede ciddi düĢüĢlere yola açan 

EDTA+NaOCl+EDTA grubu karbon iyonunda ise oldukça fazla miktarda artıĢa yol 

açmıĢtır. ÇalıĢmamız bulgularına paralel olarak Sayın ve ark (2007) %17 

EDTA+%2,5 NaOCl ile yapılan irrigasyon neticesinde dentinden yüksek miktarda 

kalsiyum iyonu uzaklaĢtığını bildirmiĢlerdir. Benzer Ģekilde EDTA‟nın dentin 
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yüzeyinde önemli ölçüde mineral değiĢimine yol açtığını destekleyen pek çok 

çalıĢma mevcuttur (Doğan ve Çalt 2001, Arı ve Erdemir 2005, Çobankara ve ark 

2011). Mevcut çalıĢmada EDTA içeren gruplar arasında yalnızca OCT+EDTA+OCT 

grubu kalsiyum ve fosfor iyonlarında herhangi bir değiĢikliğe yol açmamıĢtır.  

 

OCT‟in dentinin mineral içeriğinde yol açtığı değiĢiklikleri inceleyen bir 

çalıĢma literatürde rastlanmamıĢtır. ÇalıĢmamız bulgularına göre OCT dentinden 

kalsiyum salımına yol açarken fosfor miktarında NaOCl bulgularına benzer Ģekilde 

bir miktar artıĢa yol açmaktadır. Öte yandan test edilen diğer minerallerin miktarında 

anlamlı bir değiĢiklik gözlenmemiĢtir.  

 

QMix solüsyonunun dentinin mineral yapısına olan etkisi ile ilgili bir çalıĢma 

henüz bulunmamakla beraber mevcut çalıĢmaya göre test edilen irrigasyon solüsyonu 

ve kombinasyonları arasından QMix solüsyonunun dentinin mineral yapısına 

etkisinin minimum olduğu gözlenmiĢtir. Yalnızca sodyum miktarında anlamlı bir 

düĢüĢe yol açan QMix‟in diğer minerallere etkisi anlamsız bulunmuĢtur. 

 

Yapılan SEM-EDX analizi bulgularına göre PBS ile serum fizyolojiğin dentin 

yüzeyinde yol açtıkları kalsiyum, fosfor, karbon, sodyum, oksijen ve magnezyum 

değiĢim oranlarının birbirlerine oldukça yakın olduğu gözlenmiĢtir. Serum fizyolojik 

kontrol grubu olan distile su ile kıyaslandığında dentindeki kalsiyum, fosfor, karbon, 

oksijen ve magnezyum miktarında önemli bir değiĢiklik yaratmamıĢtır. Ancak serum 

fizyolojik ve PBS ile muamele edilen dentin yüzeyinde sodyum miktarında anlamlı 

bir düĢüĢ gözlenmiĢtir.  

  

Günümüz tıp alanında biyofilm oluĢumunda rol alan moleküler 

mekanizmaların açıklığa kavuĢturulması ve in vivo olarak biyofilm oluĢumunu 

önleyecek töropatik ajanların geliĢtirilmesi yönünde çalıĢmalar devam etmektedir 

(Carniol ve Gilmore 2004). Örneğin tümör oluĢumunun önlenmesinde ve virüslere 

bağlı immün yetmezlik enfeksiyonlarında proteaz inhibitörlerinin etkili antiretroviral 

özellikte olduğu kanıtlanmıĢtır (Jung ve ark 2012). ġarbon tedavisinde proteaz 

inhibitörlerinin antibiyotiklerle beraber kullanımı da güncellik kazanmaktadır (Li ve 

ark 2012).  
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Aynı bakıĢ açısıyla kök kanal dentinine adezyonda bulunmuĢ E. faecalis‟in 

uzaklaĢtırılması yönünde çaba harcamak yerine bakterilerin dentin yüzeyine 

adezyonunu önleyebilmek gelecekte kök kanal tedavilerinin baĢarısını artıracak etkili 

bir yaklaĢım olabilir. Bu nedenle diğer pek çok virülans faktörlerinin araĢtırılarak 

biyofilm oluĢumunun ilk aĢaması olan bakteri adezyonuna katkısının belirlenmesi ve 

sonrasında doğrudan bu virülans faktörleri inhibe edebilecek ajanların araĢtırılması 

bu amaç doğrultusunda atılacak önemli adımlar olabilir. Bu nedenle jelatinazın hangi 

mekanizmaları kullanarak bakteriyel adezyonu artırabildiğini araĢtıran ileri dönem 

çalıĢmalar normal ağız florasının bir üyesi olmayan E. faecalis‟in neden kök 

kanallarından izole ediliyor oluĢuna açıklık kazandırabilir. Bununla birlikte 

endodonti pratiğinde yer alan kanal içi medikamentlerin, lazer uygulamalarının, 

ultrasoniklerin ve kök kanal dolgu patlarının dentin yüzeyindeki mikrobiyal 

adezyona olan etkisini değerlendirecek ileri çalıĢmalara ihtiyaç bulunmaktadır. 

 

ÇalıĢmamız bulgularından yola çıkarak kök kanal tedavisinin 

baĢarısızlıklarında büyük rol oynadığı düĢünülen E. faecalis‟in üretmiĢ olduğu 

jelatinaz enziminin bu bakterinin dentine adezyonunda yardımcı bir faktör olduğu 

ileri sürülebilir. Ancak çalıĢmamızda tek bir mikroorganizma türü ele alınmıĢ olup 

baĢarısız kök kanal tedavilerinin mikrobiyal florasının çeĢitliliği göz önünde 

bulundurularak farklı mikroorganizma türleri ile çalıĢmaların yapılmasına ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

 

ÇalıĢmamızda dentin disklerinden elde ettiğimiz bulgular kök kanal 

anatomisinin düzensizliklerinden dolayı tam olarak klinik koĢulları yansıtamayabilir. 

Ancak bu ex vivo çalıĢmadan elde edilen bulgular ve bu bulgulara dayanarak elde 

edilen ön bilgiler klinisyenlere endodontide kullanılan irrigasyon solüsyonları ve 

kombinasyonlarının bakteriyel adezyona katkısı ve dentin yapısına olumlu veya 

olumsuz sonuçları hakkında bilgi vermesi bakımından yararlı olabilir. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bu ex vivo çalıĢmanın sonucunda elde edilen bulgular ve çalıĢmanın sınırları 

dahilinde yapılan sonuç ve öneriler aĢağıda sunulmuĢtur: 

 

1- ÇalıĢmamızda bakteriyel adezyon miktarının belirlenmesi amacıyla hücre 

kültürü çalıĢmalarında kullanılan ve örnek sayısının çok olduğu çalıĢmalarda oldukça 

pratik bir yöntem olan XTT yöntemi kullanılmıĢtır. Elde edilen değerlerin alınan 

SEM görüntüleri ile doğrulanmasından yola çıkılarak bu yöntemin bakteriyel 

adezyon çalıĢmalarında güvenilir bir yöntem olduğu ileri sürülebilir. 

 

2- Jelatinaz enzimi üretebilen E. faecalis suĢu jelatinaz enzimi üretemeyen E. 

faecalis suĢundan daha fazla dentin adezyonunda bulunmuĢtur. Bu nedenle E. 

faecalis‟in üretmiĢ olduğu jelatinaz enziminin dentin yüzeyinde gerçekleĢen 

bakteriyel adezyona önemli bir katkısının olduğu söylenebilir.  

 

3- Mevcut çalıĢmada test edilen irrigasyon solüsyonları ve kombinasyonlarının E. 

faecalis‟in dentin yüzeyine adezyonunu önemli ölçüde etkilediği gözlenmiĢtir. 

 

4- Deneyde kullanılan her iki E. faecalis suĢunun gerçekleĢtirdiği en yüksek 

adezyon değerleri %2,5 NaOCl ve %17 EDTA+%2,5 NaOCl+%17 EDTA ile 

muamele edilen dentin örneklerinde gözlenmiĢtir. 

 

5- Deneyde kullanılan her iki E. faecalis suĢunun gerçekleĢtirdiği en düĢük 

adezyon değerleri %2 CHX, %2,5 NaOCl+Serum fizyolojik+%2 CHX ve %17 

EDTA+%2 CHX+%17 EDTA ile muamele edilen dentin örneklerinde gözlenmiĢtir. 

Bu bulgudan yola çıkarak ilk seans kanal tedavilerinde irrigasyon solüsyonu 

protokolünde CHX‟e yer verilmesi seans arasında koronal sızıntı yoluyla 

gerçekleĢebilecek olası bakteriyel adezyon riskine karĢı koruyucu bir önlem olarak 

önerilebilir. 

 

6- Son yıkamanın EDTA ile bitirildiği %17 EDTA+%2,5 NaOCl+%17 EDTA 

irrigasyonu sonrası dentin yüzeyinde gerçekleĢen bakteriyel adezyon NaOCl ile 
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bitirilen %2,5 NaOCl+%17 EDTA+%2,5 NaOCl irrigasyonuna göre daha fazla 

gerçekleĢmiĢtir. 

 

7- Endodontide yeni bir irrigasyon solüsyonu olan ve içeriğinde EDTA ve CHX 

barındıran QMix solüsyonunun antiadeziv etkisi ile ilgili herhangi bir çalıĢma henüz 

bulunmamaktadır. AraĢtırmamız sonuçlarına göre QMix dentin yüzeyine bakteriyel 

adezyonu önlemekte %17 EDTA+%2 CHX+%17 EDTA irrigasyonu kadar baĢarılı 

olamamıĢtır. Öte yandan kontrol grubu olan serum fizyolojik ile kıyaslandığında 

QMix‟in en azından bakteriyel adezyonun artıĢına yol açmadığı ileri sürülebilir. 

 

8- Sahip olduğu antibakteriyel özellikleriyle tıpta kullanımı giderek artan 

antiseptik OCT solüsyonu ile bakteriyel adezyon arasındaki iliĢkiyi araĢtıran bir 

çalıĢma endodonti alanında henüz mevcut değildir. ÇalıĢmamıza göre OCT ile 

muamele edilen dentin örneklerinde jelatinaz enzimi üreten E. faecalis suĢunun 

gerçekleĢtirdiği bakteriyel adezyon %2,5 NaOCl; %2,5 NaOCl+%17 EDTA+%2,5 

NaOCl ve %17 EDTA+%2,5 NaOCl+%17 EDTA ile muamele edilen dentin 

örneklerine kıyasla daha düĢük bulunmuĢtur. Ancak OCT‟in göstermiĢ olduğu bu 

antiadeziv etki  %2 CHX; %2,5 NaOCl+Serum fizyolojik+%2 CHX ve %17 

EDTA+%2 CHX+%17 EDTA gruplarında olduğu kadar güçlü bulunmamıĢtır.  

 

9- AraĢtırmamız bulgularına göre OCT jelatinaz enzimi üretemeyen E. faecalis 

suĢunun dentine adezyonunun önlenmesinde daha baĢarılı olmuĢtur. Öyle ki OCT ve 

OCT+%17 EDTA+OCT gruplarının göstermiĢ olduğu antiadeziv etki en az %2 

CHX; %2,5 NaOCl+Serum fizyolojik+%2 CHX ve %17 EDTA+%2 CHX+%17 

EDTA grupları kadar yüksek bulunmuĢtur. 

 

10- OCT ile muamele edilen dentin örneklerine adezyonda bulunan bakteri 

sayısının QMix grubuna göre daha düĢük olduğu gözlenmiĢtir. Ancak kök kanal 

tedavisinde OCT‟in rutin klinik kullanımı önerilmeden önce daha çok çalıĢmaya 

ihtiyaç duyulduğu belirtilmelidir. 

 

11- ÇalıĢmamızda elde edilen SEM görüntülerine göre %17 EDTA+%2,5 

NaOCl+%17 EDTA grubu smear tabakası ve debrisi tümüyle ortadan kaldırırken 

dentin yüzeyinde oldukça Ģiddetli erozyona yol açmıĢtır. 
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12- QMix solüsyonu üretici firmanın tavsiye ettiği irrigasyon protokolü ile 

kullanımı sonrasında dentin yüzeyinde erozyona yol açmadan smear tabakasını 

kısmen kaldırılabilmiĢtir. 

 

13- OCT‟in dentin yüzeyindeki smear tabakası üzerine etkinliğini araĢtıran bir 

çalıĢma henüz bulunmamaktadır. AraĢtırmamız bulgularına göre OCT dentin 

yüzeyindeki smear tabakasını ve debrisi uzaklaĢtırmada etkili olamamıĢtır. Ancak 

EDTA ile kombine kullanımında smear tabakası ve debris kısmen 

uzaklaĢtırılabilmiĢtir. 

 

14- ÇalıĢmamız bulguları doğrultusunda dentin yüzeyinde bulunan smear tabakası 

ile bakterilerin adezyonu arasında bir iliĢki kurulamamıĢtır. Bakteriyel adezyonun 

önlenmesinde smear tabakasının varlığından ziyade irrigasyon protokolünde bulunan 

final irrigasyon solüsyonunun esas etkiye sahip olduğu söylenebilir. Ancak 

irrigasyon solüsyonlarının ortaya koyduğu bakteriyel adezyonu önleme etkinliğinin 

ne kadar süre korunabildiğini ortaya koymak için uzun dönem çalıĢmalara ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

 

15- ÇalıĢmada %17 EDTA+%2,5 NaOCl+%17 EDTA irrigasyon protokolünün 

dentinin mineral yapısını en çok etkileyen grup olduğu gözlenmiĢtir. Bu grup ile 

yapılan irrigasyon sonrası dentin yapısında kalsiyum, fosfor ve sodyum iyonlarında 

ciddi düĢüĢ gözlenirken karbon miktarında ise anlamlı bir artıĢ söz konusu olmuĢtur. 

 

16- QMix solüsyonunun diğer gruplar ile kıyaslandığında dentinin mineral yapısına 

etkisinin oldukça az olduğu gözlenmiĢtir. 
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İşlem Görmüş Dentin Kollajenine Enterococcus Faecalis'in Adezyonunda 

Jelatinaz Enziminin Etkisi 

 

Mehmet Burak GÜNEŞER 

Endodonti Anabilim Dalı 

DOKTORA TEZİ/KONYA-2013 

 

Bu araĢtırmanın amacı; Enterococcus faecalis‟in jelatinaz üretebilme yeteneğinin farklı 

irrigasyon solüsyonları ve kombinasyonları ile muamele edilen dentin yüzeyine adezyonuna katkısının 

araĢtırılması ve irrigasyon solüsyonları gruplarının dentin yüzeyindeki ultramorfolojik ve kimyasal 

etkilerini SEM-EDX analiz yöntemi yardımıyla değerlendirilmesidir. 

ÇekilmiĢ çürüksüz insan üçüncü molar diĢlerinden standardize dentin diskleri hazırlandı ve 

steril edildi. Diskler tedavi prosedürlerine göre rastgele 11 gruba (n=20) ayrıldı: I- %2,5 sodyum 

hipoklorit (NaOCl), II- %2 klorheksidin (CHX), III- NaOCl+Serum fizyolojik+CHX, IV-NaOCl+%17 

Etilendiamin tetraasetik asit (EDTA)+NaOCl, V-EDTA+NaOCl+EDTA, VI- EDTA+CHX+EDTA, 

VII- QMix, VIII- Oktenidin hidroklorit (OCT), IX- OCT+EDTA+OCT, X- TamponlanmıĢ fosfat 

çözeltisi (PBS), XI- Serum fizyolojik (kontrol grubu). Dentin disklerinin 5 mL test irrigasyon 

solüsyonunda 15 dakika süreyle bekletilmesinin ardından örnekler distile su ile yıkandı. Her grup 

kullanılan bakteri suĢuna göre kendi içerisinde 2 alt gruba (n=10) ayrıldı; jelatinaz enzimi üreten E. 

faecalis suĢu (581301) ve jelatinaz enzimi üretemeyen E. faecalis suĢu (599427).  Dentin diskleri 

37°C‟de aerobik koĢullar altında 48 saat süreyle E. faecalis ile enfekte edildi. Ardından tetrazolyum 

tuzlarının kullanıldığı XTT test yöntemi ile bakteriyel adezyon değerlendirildi. Verilerin istatistiksel 

analizi ANOVA ve Tukey HSD testleri kullanılarak yapıldı (p=0,05). Her test irrigasyon solüsyonu 

grubundan 4 örnek Tarayıcı Elektron Mikroskobu (SEM) ve Enerji Dağılımlı X-ıĢını Analizi (EDX) 

yardımıyla her bir örneğin yüzeyindeki kalsiyum, fosfor, karbon, sodyum, magnezyum ve oksijen 

içeriği % ağırlık olarak ölçüldü.  

Jelatinaz enzimi üreten E. faecalis suĢu tüm test gruplarındaki örnkelerin dentin yüzeyine 

jelatinaz enzimi üretemeyen E. faecalis suĢuna göre istatistiksel olarak anlamlı Ģekilde daha yüksek 

adezyonda bulunmuĢtur (p<0,05). NaOCl, EDTA+NaOCl+EDTA ve NaOCl+EDTA+NaOCl grupları 

bakteriyel adezyonu artırırken CHX, NaOCl+Serum fizyolojik+CHX, EDTA+CHX+EDTA ve 

OCT+EDTA+OCT grupları bakteriyel adezyonu düĢürmüĢtür. QMix solüsyonu bakteriyel adezyonun 

önlenmesinde EDTA+CHX+EDTA grubuna göre daha düĢük etkide bulunmuĢtur. QMix solüsyonu 

ile serum fizyolojik (kontrol) grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıĢtır.  SEM-

EDX analizi sonuçları kalsiyum miktarının EDTA+NaOCl+EDTA, EDTA+CHX+EDTA ve OCT 

gruplarında önemli ölçüde düĢtüğünü göstermiĢtir. Karbon miktarı NaOCl, QMix ve serum fizyolojik 

grubu hariç diğer tüm gruplarda istatistiksel olarak anlamlı Ģekilde daha yüksek bulunmuĢtur. 

Magnezyum değerleri herhangi bir irrigasyon grubundan etkilenmezken oksijen miktarı 

EDTA+NaOCl+EDTA grubunda önemli ölçüde düĢmüĢtür.  

Yapılan bu  ex vivo çalıĢmanın bulgularına göre, E. faecalis‟in dentine adezyonunda jelatinaz 

enzimi üretiminin önemli bir role sahip olacağı söylenebilir. Ġrrigasyon solüsyonlarının tek baĢına 

veya kombine kullanımları E. faecalis‟in dentine adezyonunu etkileyebilmektedir. Dentinin mineral 

yapısına QMix ve serum fizyolojik solüsyonları en düĢük etkide bulunan gruplar olurken 

EDTA+NaOCl+EDTA kombinasyonu dentin yapısına en olumsuz etkisi olan grup olarak bulundu. 

Anahtar sözcükler: Bakteriyel adezyon; dentin; Enterococcus faecalis; jelatinaz enzimi; irrigasyon 

solüsyonları 
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7. SUMMARY 

The effect of gelatinase production by Enterococcus faecalis on adhesion to 

treated dentine 

 

The aim of this study was to evaluate whether the gelatinase production ability of 

Enterococcus faecalis provide any advantage on adhesion of this bacterium to dentine surface that 

treated with irrigants alone and their combinations and also to investigate the ultramorphological and 

chemical effects of irrigation groups on dentin by using SEM-EDX analysis. 

Standardized dentine discs were prepared from extracted non-carious human third molar 

teeth and autoclaved. The discs were randomly assigned to 11 groups (n=20) according to dentine 

treatment procedure: I- 2,5% sodium hypochlorite (NaOCl), II- 2% chlorhexidine(CHX), III-

NaOCl+Saline+CHX, IV- NaOCl+17% Ethylendiamine tetraacedic acid (EDTA)+NaOCl, V-

EDTA+NaOCl+EDTA, VI- EDTA+CHX+EDTA, VII- QMix, VIII- Octenidine hydrochloride (OCT), 

IX- OCT+EDTA+OCT, X- Phosphate-buffered saline solution (PBS), XI-Saline (positive control).  

After the incubation of dentine discs in 5 mL of test irrigation solutions for 15 minutes, discs were 

rinsed with distilled water. Each group were then divided into 2 subgroups (n=10) according to the 

bacterial strains used; a gelatinase-producing strain E. faecalis (581301) and its gelatinase-negative 

derivative E. faecalis (599427). Dentin discs were incubated at 37°C with E. faecalis aerobically for 

48 h. After incubation, the bacterial adherence assay was conducted by using tetrazolium salt (XTT) 

assay. Data were statistically analyzed by using ANOVA and Tukey HSD tests (p=0,05). The 

specimens (n=4) for each irrigation test group were subjected to scanning electron microscopic (SEM) 

and energy dispersive X-ray (EDX) spectrometric analysis to determine calcium, phosphorus, carbon, 

sodium, magnesium and oxygen content in % weight of each specimen surface. No treated dentin was 

used as a control group. 

Gelatinase-producing strain of E. faecalis adhered to dentine statistically higher than its 

gelatinase-negative derivative in all test groups (p<0,05). Statistically significant increase in 

adherence was observed in NaOCl; EDTA+NaOCl+EDTA and NaOCl+EDTA+NaOCl groups 

whereas NaOCl+Saline+CHX, EDTA+CHX+EDTA, CHX and OCT+EDTA+OCT groups reduced it. 

QMix solution was found less effective on prevention of bacterial adhesion to dentine than 

EDTA+CHX+EDTA group while there was no statistical significant difference between QMix and 

saline (control) group. The SEM-EDX results showed that calcium content was significantly 

decreased in EDTA+NaOCl+EDTA, EDTA+CHX+EDTA, OCT groups. Significantly higher carbon 

content was detected in all test groups except in NaOCl, QMix and Saline groups. No differences 

were observed in magnesium content of any of the groups while oxygen content was significantly 

decreased in EDTA+NaOCl+EDTA group. 

On the basis of this ex vivo study, it could be indicated that the gelatinase production might 

play an important role in the adherence of E. faecalis to dentine. The present study also showed that 

irrigants alone and their combinations may influence bacterial adhesion to dentine. QMix and saline 

solutions caused the minimal effect on mineral content of dentin whereas EDTA+NaOCl+EDTA 

combination had the worst effect on dentin. 

Key Words: Bacterial adhesion; dentin; Enterococcus faecalis; gelatinase; irrigation solutions 
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