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Özet
Farklı Giriş Kavitesi Tasarımları ve Eğe Sistemlerinin Kanal İçi Enterococcus
Faecalis Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Andaç, Gizem
Doktora, Endodonti Anabilim Dalı
06/2022, 100 sayfa
Bu araştırma, farklı endodontik giriş kavitesi tasarımları ve eğe sistemlerinin
kök kanal sisteminden Enterococcus faecalis'in uzaklaştırılmasına olan etkilerini in
vitro olarak değerlendirmeyi amaçlamıştır. 150 adet alt molar diş, giriş kavitesi
tasarımına göre üç gruba ayrıldı: Geleneksel endodontik giriş kavitesi, Konservatif
endodontik giriş kavitesi ve Truss endodontik giriş kavitesi (n = 50). Giriş kavitesi
açıldıktan sonra kök kanalları E. faecalis hazır suşu (ATCC29212) ile enfekte
edilerek dişler 21 gün boyunca etüvde bekletildi. Kök kanallarından kağıt konlar
yardımı ile başlangıç örnekleri (S1) alındıktan sonra dişler farklı kanal eğe
sistemlerine göre 5 alt gruba ayrıldı (n = 10): ProTaper Gold, 2Shape, TruNatomy,
Reciproc Blue ve WaveOne Gold. Preparasyondan sonra son örnekler (S2) kağıt
konlar aracılığı ile alındı. Kanal içi bakteriyel azalma miktarı, CFU/mL cinsinden
değerlendirildi ve istatistiksel analiz yapıldı. Tüm gruplarda preparasyon sonrasında
kanal içi E. faecalis sayısının önemli ölçüde azaldığı tespit edildi (p < 0.05). Truss
endodontik giriş kavitesi ve Reciproc Blue gruplarında kanal içi E. faecalis
sayısındaki azalma en düşük iken, en yüksek azalma değeri Geleneksel endodontik
giriş kavitesi ve ProTaper Gold gruplarında tespit edildi. Test edilen diğer eğe
sistemlerine kıyasla en yüksek bakteriyel azalma oranı ProTaper Gold ile prepare
edilen gruplarda elde edilmiştir. Farklı endodontik giriş kavitesi tasarımları ve eğe
sistemlerinin kök kanal sisteminden Enterococcus faecalis'in uzaklaştırılmasının
incelendiği çalışmamızda tüm gruplarda bakteriyal eliminasyon sağlandığı
bulunmuştur.
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Abstract
Evaluation of the Effect of Different Access Cavity Designs and File Systems on
Intracanal Enterococcus Faecalis
Andaç, Gizem
PhD, Department of Endodontics
06/2022, 100 pages
The present research aimed to reveal the in vitro effects of different
endodontic file systems utilizing with different endodontic access cavity designs on
the elimination of Enterococcus faecalis from root canal systems. One hundred and
fifty mandibular molar teeth were separated into three groups with respect to the
access cavity design: traditional endodontic cavity (TEC), conservative endodontic
cavity (CEC), and truss access cavity (TAC) (n = 50). After access cavity
preparation, inoculation of teeth with E. faecalis was undertaken for 21 days.
Following the first sampling (S1), further division of the groups into five subgroups
(n = 10) was performed: ProTaper Gold, 2Shape, TruNatomy, Reciproc Blue, and
WaveOne Gold. After instrumentation, bacterial sampling (S2) was performed.
Bacterial reduction was evaluated in colony-forming units/mL, and statistical
analysis was carried out. The E. faecalis count decreased significantly in all groups
(p <0.05). The range of mean values for a decrease in E. faecalis in log numbers was
lowest in the TAC and Reciproc Blue groups, while the highest values of bacterial
reduction were detected in the TEC and ProTaper Gold groups. The highest level of
antibacterial action was obtained with the use of ProTaper Gold compared to the
other file systems tested. The multiple variance analysis of the data revealed a
statistically significant decrease in E. faecalis in all groups after instrumentation
utilizing various designs.
Keywords: access cavity design, bacterial reduction, E. faecalis, Ni-Ti files,
minimally invasive endodontics
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BÖLÜM I
Giriş
Endodontik tedavinin başarısı, kök kanallarında yeterli bir preparasyonun
yapılmasına, etkili bir dezenfeksiyonun sağlanmasına ve kök kanallarının sızdırmaz
bir şekilde doldurulmasına bağlıdır (Schilder, 1974).
Kök kanallarının preparasyonu yalnızca mekanik bir olay olmamakla birlikte
biyolojik prensipleri de içermektedir. Bu yüzden biyomekanik preparasyon olarak da
adlandırılmaktadır. Farklı döner eğe sistemleri ve teknikleri ile yapılan
preparasyonlar, kök kanallarında bulunan enfekte ve nekrotik doku artıklarını, pulpa
dokusunu ve mikroorganizmaları kök kanallarından uzaklaştırırken, kök kanallarına
koronalden apikal foramene kadar gittikçe daralan bir konik formu vermelidir
(Deplazes vd., 2001).
Pulpal ve periodontal hastalıkların oluşmasındaki en önemli etkenlerden bir
tanesi mikroorganizmalardır. Bu hastalıklara sebep olan mikroorganizmaların büyük
bir kısmını anaerobik bakteriler oluşturmaktadır. Bakterilerin kök kanallarındaki
varlığı ve dokulara yayılımları endodontik tedavinin ana başarısızlık sebebi olarak
kabul edilmektedir (Çalışkan, 2006).
Enterococcus faecalis (E. faecalis) oral kavitede bulunan en dayanıklı
fakültatif anaerobik mikroorganizma olup, başarısız kök kanal tedavisi vakalarından
sıklıkla izole edilmektedir. Beslenme şartlarının zor olmaması ve zor şartlarda
canlılıklarını sürdürebilmelerinden dolayı, kemomekanik preparasyonlara karşı
direnç göstererek, inatçı enfeksiyonlarda iyileşmeyen lezyonlara sebep
olabilmektedirler (Souza vd., 2017).
Giriş kavitesi preparasyonu endodontik tedavinin en önemli aşamalarından
biridir. Başarılı bir tedavi gerçekleştirebilmek için uygun ve yeterli bir giriş kavitesi
açılması gerekir. Uygun bir şekilde oluşturulan giriş yolu, irrigasyon solüsyonlarının
apikale ulaşımını kolaylaştırarak, apikal bölgenin prepare edilmesine olanak sağlar
(Patel & Rhodes, 2007; Yahata vd., 2017).
Minimal invaziv yaklaşım, diş hekimliğinin uzun yıllardır temel prensibini
oluşturmaktadır. Bu yaklaşım son yıllarda endodontinin temel prensipleri arasına
girmiş olup, kaldırılan diş dokusunu en aza indirerek dişin sert dokularını korumak
adına daha küçük boyutta endodontik giriş kavitesinin açılması prensibine
dayanmaktadır.
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Geleneksel endodontik kavite yaklaşımı, tüm kanal ağızlarının lokalize
edilebilmesi ve kanallara direkt bir giriş sağlanabilmesi için pulpa odası tavanının
tamamının kaldırılmasını savunmaktadır (Patel & Rhodes, 2007). Minimal invaziv
giriş kavitesi olarak ilk konservatif endodontik kavite tasarımı bildirilmiştir. Sağlam
diş dokusunu korumak adına periservikal dentin ve pulpa odası tavanının bir miktar
kaldırılması ile açılan bir kavite tasarımıdır (Clark, 2010). Daha sonra mandibular
molar dişlerde mesial ve distal kanal ağızları üzerinde ayrı iki kavite açılarak,
aradaki dentin dokusunun korunması hedeflenen Truss endodontik kavite tasarımı
bildirilmiştir (Plotino vd., 2017).
Kök kanal sisteminde mekanik preparasyonun en uygun şekilde
yapılabilmesi, kök kanallarının preparasyonunda kolaylık sağlanabilmesi ve
komplikasyonların ortadan kaldırılabilmesi için yeni kanal eğeleri ve preparasyon
teknikleri geliştirilmektedir (Alaçam, 2012).
Nikel Titanyum (Ni-Ti) döner alet sistemleri, termomekanik üretim
tekniklerinin geliştirilmesi ile çok daha esnek özellikler kazanmıştır. Son yıllarda
çoklu döner alet sistemlerindeki gelişmelere ek olarak resiprokasyon hareket prensibi
ile çalışan tek eğe sistemleri geliştirilmiştir. Alet kırılma riskinin azaltılması, pratik
ve etkili bir yöntem olması gibi avantajlara sahip oldukları öne sürülmektedir (Barut,
2015).
Minimal invaziv yaklaşım ile tedavi edilmiş dişlerde, geleneksel yaklaşımla
tedavi edilmiş dişlere göre kök kanalından mikroorganizmaların etkili bir şekilde
uzaklaştırılması açısından soru işaretleri bulunmaktadır. Bu in vitro çalışmamızın
amacı, alt birinci molar dişlerde üç farklı giriş kavitesi tasarımı (geleneksel,
konservatif, truss) ile hazırlanan örneklerin beş farklı döner alet sistemi (Protaper
Gold, TruNatomy, 2Shape, WaveOne Gold, Reciproc Blue) ile prepare edilerek kök
kanallarından E. faecalis’in uzaklaştırılma etkisinin koloni sayımına dayalı teknikle
karşılaştırılmalı olarak incelenmesidir.
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BÖLÜM II
Genel Bilgiler
Endodonti ve Mikrobiyoloji İlişkisi
Endodontik enfeksiyon, konak savunması olmayan kök kanallarında çürük,
travma, periodontal hastalık veya invaziv operatif prosedürler gibi etkenlerin sonucu
olarak gelişmektedir (Ortstavik, 2020).
Kök kanal sisteminin enfeksiyonu, apikal periodontitis gelişmesinin ana
nedeni olarak gösterilmektedir (Ortstavik, 2020). Literatürde bulunan çalışmalar,
kimyasal ve fiziksel etkenlerin periradiküler dokularda iltihaplanmaya sebep olsa da
apikal periodontitisin ilerlemesi ve devam etmesi için mikroorganizmaların gerekli
olduğunu göstermiştir (Kakehashi vd., 1965; Möller vd., 1981). Kök kanal
sisteminde bulunan bakteriler, apikal ve lateral foramen yolu ile de periradiküler
dokulara geçerek iltihabi değişiklikler meydana getirir ve apikal periodontitis
gelişimine sebep olur (Siqueira & Roças, 2009). Apikal periodontitis etiyolojisinde
mantarlar, arkeler ve virüsler bulunmasına rağmen başlıca mikroorganizmalar
bakterilerden oluşmaktadır (Ortstavik, 2020).
Willoughby Dayton Miller (1984) yaptığı çalışmada kök kanallarından
topladığı örnekleri analiz etmiş, kök kanallarında bulunan mikrobiyotanın koronal,
orta ve apikal bölgede farklı olduğunu bildirerek, apikal periodontitise bakterilerin
sebep olduğu hipotezini ortaya çıkarmıştır.
Kakehashi vd. (1965) yaptıkları çalışmlarında ise steril ve steril olamayan
ratlarda diş pulpalarını ağız boşluğuna açık hale getirerek, diş pulpalarının tepkisini
incelenmişler. Steril olmayan ratların pulpalarında nekroz ve apikal periodontitis
gelişirken, steril ratlarda pulpaların vitalitesinin devam ettiğini ortaya koyarak,
hipotezi doğrulamıştır.
Yapılan bir başka çalışmada maymun dişleri üzerinde çalışılmış, sadece
enfekte olmuş devital pulpanın apikal periodontitise sebep olduğunu, devital ve
enfekte olmayan pulpaların ise önemli patolojik değişikliklere sebep olmadığını
göstererek apikal periodontitis gelişimi için mikroorganizmaların önemini
doğrulamıştır (Möller vd., 1981).
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Mikroorganizmaların Pulpaya Ulaşım Yolları
Pulpa-dentin kompleksi mine, dentin ve sement tarafından örtülerek oral
mikrobiyotadan korunması nedeniyle bakteri içermez ve sterildir (Taschieri vd.,
2014). Mikroorganizmalar normal şartlarda steril olan pulpa-dentin kompleksini;
çürük, travma, periodontal hastalık, lokal veya genel immün defektler, kötü ağız
hijyeni, bakteri plağı ve diş taşları, atrizyon, abrazyon, kök rezorpsiyonu, marjinal
sızıntı ve anakorezis gibi yollarla istila edebilirler. Böylece mikroorganizmalar
pulpa-dentin kompleksinin bütünlüğünün bozulmasına neden olarak endodontik
tedavi gereksinimine yol açar (Lukic vd., 2020). Ayrıca gingival biyofilmi oluşturan
mikroorganizmalar, dişin servikal bölgesinde bulunan dentin tübülleri ile veya lateral
ve apikal foramen aracılığıyla da pulpaya ulaşabilmektedir (Siqueira vd., 2019).
Enfeksiyon durumunda, pulpa-dentin kompleksi hastalığa neden olan bakterilere
karşı bir doku cevabı meydana getirir. Meydana gelen bu doku cevabına rağmen
enfeksiyon ilerlerse kök kanal boşluğuna invaze olan bakteri sayısı giderek artarak
pulpal hastalıkların gelişmesine yol açar. (Love & Jenkinson, 2002).
Pulpa dokusunun ağız boşluğu ile doğrudan temas içerisinde olması
endodontik enfeksiyon gelişmesinin en belirgin yolu olarak kabul edilmektedir.
Pulpa ekspozunun en yaygın sebebi diş çürüğü olarak bilinse de mikroorganizmalar
travma veya restoratif prosedürler sonucu olarak da pulpa dokusuna
ulaşabilmektedirler. Pulpanın açığa çıkması ile çürükte, tükürükte ve ekspoz yüzeyde
biriken plakta bulunan mikroorganizmalar doğrudan pulpa dokusu ile temasa geçer.
Bunun sonucu olarak inflamasyon gelişir, pulpa dokusu nekroza uğrar ve enfekte
olur (Siqueira vd., 2009).
Periodontal hastalığa sebep olan subgingival biyofilmlerde bulunan
mikroorganizmalar pulpa dokusu üzerinde zararlı etkiler oluşturabilir. Bu durum
pulpa üzerinde farklı derecede dejeneratif ve enflamatuar değişiklikler ortaya çıkarsa
da pulpa nekrozu oluşumu ancak periodontal cebin apikal foramene ulaşması
sonucunda buradan geçen ana damarda geri dönüşümü olmayan hasarlar oluşturması
sonucu geliştiği gösterilmiştir (Langeland vd., 1974). Pulpa nekrozu geliştiğinde,
mikroorganizmalar kök kanal sistemine dentin tübülleri ve apikal foramen yolu ile
ulaşarak enfeksiyoz süreci başlatabilirler (Siqueira vd., 2009).
Mikroorganizmaların pulpa dokusuna ulaşabilecekleri bir başka yol ise
anakorezis olduğu ileri sürülmüştür (Grossman, 1967). Bu teoriye göre
mikroorganizmalar, kan ve lenf yolu ile damarlardan hasarlı dokulara geçerek
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dokuda bir enfeksiyon oluşumuna neden olabilmektedir. Travma görmüş, sağlam
kronlara sahip dişlerde gelişen enfeksiyonun sebebinin bu teori olduğu öne
sürülmüştür (Siquera &Roças, 2016). Bu teori ile ilgili bir kanıt olmamasıyla birlikte
mevcut kanıtlar, bu tarz vakalarda oluşan pulpal enfeksiyonun sebebini mine
çatlakları olarak göstermektedir (Love & Jenkinson, 2002).
Kök Kanallarının Mikrobiyal Florası
Kök kanal enfeksiyonları polimikrobiyal bir yapıya sahiptir. Nekrotik kök
kanalındaki mikrobial floranın çeşitliliği; kanaldaki oksijenin miktarı, bakterilerin
uygun besin bulabilmesi, bakteriler arasındaki uyum ve mücadele, konak dokunun
savunması gibi bazı lokal faktörlerden etkilenmektedir (Haapasalo vd., 2005).
Enfekte olmuş kök kanalındaki mikrofloranın içeriğini saptamak amacıyla uygulanan
moleküler ve kültür yöntemleri sonucunda toplamda 468 özel bakteriyel tür
saptanmış bununla birlikte arkea, ökarya, Candida, Geotrichum, Rhodotorula ve
Saccharomyces türlerine de rastlanılmıştır (Siqueira & Roças, 2009).
Kök kanalının mikrobiyal içeriği, pulpa dokusunun ağız ortamına açık veya
kapalı olmasına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ağız ortamına açık ve ağız
sıvıları ile etkileşim içerisinde olan kök kanallarından çoğunluklu olarak aerop
bakteriler izole edilirken, kapalı kanallardan anaerop bakteriler daha sıklıkla izole
edilmiştir (Ando & Hoshino, 1990).
Günümüzde primer endodontik enfeksiyonlarda kök kanallarından toplamda
391 bakteri, 4 mantar ve 1 arkeal takım tespit edilmiş olup genellikle anaerop bakteri
türleri baskın olarak saptanmıştır. Gram-pozitif, gram-negatif bakteriler, çomaklar ve
koklar bir arada bulunmaktadır. Enfeksiyonun başlıca nedeni çoğunlukla zorunlu
anaerobik mikroorganizmalar olmasının yanında, Actinomyces, Lactobacillus ve
Streptococcus gibi fakültatif mikroorganizmalar da enfeksiyona neden olmaktadırlar
(Haapasalo vd., 2005). Kök kanallarından sıklıkla izole edilen bakterilere örnek
olarak, Fusobacterium nucleatum, Pseudoramibacter alactolyticus, Filifactor alocis,
Propionibacterium propionicum, Peptostreptococcus micra, Veillonella parvula,
Eikenella corrodens, Neisseria mucosa, Centipeda periodontii, Granulicatella
adiacens, Gemella morbillorum, Treponemacinsleri, Capnocytophaga türleri
verilebilir (Drucker vd., 1997; Siqueira & Roças, 2009).
Bazı gram-negatif bakteri türlerinin, kanlı agarda siyah kahverengi koloniler
oluşturan siyah pigmentli gram-negatif anaeropların (Porphyromonas, Prevotella),
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Peptostreptococcus ve Fusobacterium türlerinin sıklıkla kök kanalındaki ağrılı
enfeksiyonlardan sorumlu olduğu saptanmıştır (Gomes vd., 2004; Khemaleelakul
vd., 2002; Pinheiro vd., 2003; Siqueira vd., 2001).
Sekonder enfeksiyonlar, primer enfeksiyon sırasında kök kanalında
bulunmayan ancak ara seansta kök kanalına taşınan mikroorganizmalar aracılığıyla
meydana gelmektedir. İnatçı enfeksiyonlar ise primer ve sekonder enfeksiyonlarda
kök kanalında bulunan mikroorganizmaların; çevresel koşullara, besin yokluğuna ve
kullanılan antimikrobiyal ajanlara rağmen gösterdiği direnç sonucu oluşmaktadır
(Siqueira, 2002). Propionibacterium acnes, Propionibacterium propionicum,
Actinomyces naeslundii, Actinomyces odontolyticus, Prevotella intermedia,
Anaerococcus prevotii, Eggerthela lenta, Enterococcus faecalis, Gemella
morbillorum, Parvimonas micra, Pseudoramibacter alactolyticus, Streptococcus
anginosus, Streptococcus mitis, Fusobacterium nucleatum ve Candida albicans
sekonder ve inatçı enfeksiyonlarda sıklıkla izole edilen bakteri türleridir (Siqueira &
Roças, 2009). Kök kanal tedavinin uzun vadede başarısız olmasına yol açan
bakteriyel faktörler, bakterinin fagositoza karşı in vivo direnç göstermesi ve kök
kanalında değişen çevresel ve biyolojik koşullarda kısıtlı besin kaynağı ile yaşamını
sürdürebilme özellikleridir (Peciuliene vd., 2000).
Kök kanalındaki mikroorganizmalar kemomekanik preparasyon sonucunda
elimine edilebilirler. Fakat, bakteri hücrelerinin sıklıkla dentin kanalcıkları, yan
kanallar, kök kanalındaki düzensizlikler ve yaklaşık 300 µm derinliğe ulaşabilen
dentin kanalları içerisine de penetre olabildiği görülmüştür (Peters vd., 2001;
Siqueira vd., 2002). Bu alanlara yerleşen bakterilerin mekanik preparasyon ile yok
edilebilmesi oldukça zordur. Dentin tübüllerine invaze olan bakterilerin çoğunlukla
gram-pozitif fakültatif ve anaerobik koklar ile çomaklar olduğu, daha az sıklıkta ise
gram-negatiflerin invaze olduğu tespit edilmiştir (Ando & Hoshino, 1990; Haapasalo
vd., 2005; Matsuo vd., 2003). Kemomekanik preparasyon ve kanal içi ilaç
uygulamasını takiben kök kanalından alınan örneklerde streptokoklar, P.micra,
aktinomiçesler, Propionibacterium acnes, Propionibacterium propionicum,
Pseudoramibacter alactolyticus, laktobasiller, Enterococcus faecalis en sık izole
edilen bakterilerdir (Siqueira & Roças, 2009).

7
Enterokoklar
Enterokoklar; tek ya da çiftler halinde ya da kısa zincirler halinde
bulunabilirler. Küre ya da ovoid şekle sahip gram-pozitif hareketsiz anaerob
koklardır (Roças vd., 2004). Enterokok türleri konağa zarar vermeden insan
gastrointestinal kanalında yüksek oranlarda (dışkının her gramında 105-108 CFU)
bulunabilirler. Daha düşük miktarlarda da olsa, kadınlarda ürogenital bölgede ve oral
kavitede de bulunabilmektedirler (Koch vd., 2004). Zorlayıcı çevresel koşullarda
hayatta kalabilirler. 10°C-45°C arasında üreyebilir ve 60°C sıcaklıkta 30 dakika
hayatta kalabilirler (Tendolkar vd., 2003; Portenier vd., 2003; Stuart vd., 2006).
Kanlı agardaki yüzey kolonileri dairesel, düz veya her ikisi birlikte görülebilir
(Roças vd., 2004).
Enterokokların subakut endokardit, menenjit, bakteriyemi ve üriner sistem
enfeksiyonlarına yol açabildiği bildirilmiştir (Stuart vd., 2006). Enterekoklar aynı
anda vicudun bir çok yerinde mevcut olabilirler. Enterokokların çoğu beta laktamaz
içeren antibiyotiklere, düşük konsantrasyon aminoglikozidlere, florokinolonlara ve
klindamisine karşı direnç göstermektedir. Enterekoklar ampisilin ve vankomisin’e
karşı duyarlı olmalarına rağmne bu antibiotiklerle karşılaştıklarında direnç
gösterebilmektedirler (Portenier vd., 2003).
Enterokokların kök kanal sistemine, irrigantların kontamine olması, koronal
restorasyonun yetersiz olması, klinik ara seans sayılarılarının fazla olması veya uzun
süre düzenli antibiyotik kullanılması sonucu girdiği düşünülmektedir (Haapasalo vd.,
1983; Siren vd., 1997).
Enterokoklar endodontik enfeksiyonların meydana gelmesinde önemli rol
oynasa da baskın olarak gram-negatiflerin bulunduğu birincil endodontik
enfeksiyonlardaki floranın küçük bir kısmını oluşturmaktadırlar (Sundqvist, 1992).
Enterik çomaklar enfekte kanallarda sayıca az olmalarına rağmen kök kanalında
inatçı bir bakteri oldukları için periapikal hastalıkların iyileşmemesine yol açabilirler
(Haapasalo vd., 1983).
Enterokok ailesinde 34 farklı tür bulunmaktadır. Türler mannitol, sorboz, ve
sorbitol içeren sıvı besiyerlerinde asit oluşturmalarına ve arjinini hidrolize etmelerine
göre 5 grup altında toplanabilir. E. faecalis, E. faecium, E.casseliflavus, E.
haemoperoxidus, E. mundtii ve E. gallinorum türleri aynı gruptadır. Klinikte en sık
E. faecalis ve E. faecium türleri izole edilmektedir. (Teixeira & Facklam, 2003).
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E. faecalis
Enterococcus faecalis (E. faecalis), yaklaşık 0.5-2 µm çapında, sporsuz,
birkaçı kapsüllü, gram-pozitif fakültatif anaerop bir bakteridir (Roças vd., 2004). E.
faecalis, kültürde kolaylıkla üretilebilir ve %5 koyun kanlı agar besiyerinde 1-1.5
mm çapında, sınırları düzgün olan yuvarlak, S tipinde, kremsi beyaz koloniler
oluştururlar (Franzen vd., 2011). Günümüzde ATCC (Amerikan Tip Kültür
Koleksiyonu) koleksiyonu, 69 adet E. faecalis izolasyonunu listelemiştir (Stuart vd.,
2006). Mikroskop altında E. faecalis'in kendi başına, çiftler halinde veya zincirler
halinde var olduğu ve insan bağırsaklarında fazla miktarda bulunduğu saptanmıştır
(Wang vd., 2020).
E. faecalis ölümcül olmayan stres koşullarına önceden maruz kaldıktan sonra,
ölümcül seviyelerde sodyum dodesil sülfat, hiperosmolarite, hidrojen peroksit, safra
tuzları, ısı, etanol, asitlik ve alkaliniteye karşı daha az duyarlı hale gelir; ayrıca,
çeşitli zorluklara karşı “çapraz koruma” meydana getirir (Flahaut vd., 1997). Zor
şartlarda hayatta kalan E. faecalis hücreleri UV ışınlarına, ısıya, sodyum hipoklorit,
hidrojen peroksit, etanol ve aside karşı dirençli hale gelirler (Flahaut vd., 1997;
Hartke vd., 2002). E. faecalis hem birincil hem de ikincil/inatçı endodontik
enfeksiyonlardan izole edilmiştir (Roças vd., 2004). E. faecalis' in primer endodontik
enfeksiyonların %18' inden ve başarısız endodontik tedavilerin ise %67'sinden izole
edildiği bildirilmiştir (Neelakantan vd., 2015).
E. faecalis’ in Virülans Faktörleri. E. faecalis, sitolisin, lizis enzimleri,
agregasyon faktörü, feromonlar ve lipoteikoik asit gibi değişken virülans faktörlere
sahiptir (Roças vd., 2004). Bununla birlikte, bu virülans özelliklerini türler arasında
paylaşabilme yeteneği, hayatta kalmasına ve hastalık oluşturmasına katkıda
bulunmaktadır (Upadhyaya vd., 2010). E. faecalis virulans faktörlere az bağımlı
olduğu için, kök kanallarında hayatta kalma ve patojen olarak kalmaya devam etme
yeteneğine sahiptir (Roças vd., 2004).
E. faecalis’in sahip olduğu virülans faktörleri aşağıda olduğu gibi sıralanabilir
(Stuart vd., 2006);
● Yeterli besin tedariki sağlanana kadar uzun süren besin yoksunluğuna
dayanır.
● Dentine yapışmasına yardımcı olan serin proteaz, jelatinaz ve kollajen
bağlayan proteine (Ace) sahiptir
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● Dentin kanallarını istila edecek kadar küçüktür.
● Konak cevabını değiştirir.
● Lenfosit faaliyetini süprese eder.
● Litik enzimleri, sitolizini, cisimlerin agregasyonunu, feromonları ve
lipoteikoik asiti etkisi altına alır.
● Serumu besin kaynağı olarak kullanır.
● Kalsiyum hidroksite direnç gösterir.
● İndirekt etkiyle pH homeostazisini korur.
● Kalsiyum hidroksitin etki mekanizmasını zayıflatır.
● Diğer hücrelerle yarışır.
● Biyofilm oluşturur.
E. faecalis’in Endodontik Açıdan Önemi. Yapılmış olan kültür ve
moleküler biyolojik çalışmalar, önceden kanal tedavisi görmüş dişlerden izole edilen
bakteri türleri arasında en sık görülen türün E. faecalis olduğunu bildirmektedir
(Siquera & Roças, 2016). Birincil enfeksiyon vakalarına kıyasla kanal tedavisi
görmüş dişlerin E. faecalis barındırma ihtimalinin yaklaşık dokuz kat daha fazla
olduğu söylenmektedir (Rocas vd., 2004).
E. faecalis’in genel olarak çok seanslı tedavi görmüş dişlerden veya ağız
ortamına drenaj sağlanması için açık bırakılan dişlerden izole edilmiş olması, kök
kanallarında kolonize olabilen ve tedaviye direnç gösterebilen bir tür olduğunu
göstermektedir (Siren vd., 1997).
Mikroorganizmaların endodontik tedavi sonrası hayatta kalabilmesi için,
kanal içi uygulanan dezenfeksiyon prosedürelerine ve çevre koşullarına uyum
sağlayabilmesi gerekir. E. faecalis dentin kanalları içerisine derinlemesine nüfuz
etme yeteneği sayesinde, kemomekanik preparasyon ve irrigasyon işlemlerine karşı
direnç gösterebilmektedir. Ayrıca kök kanalları içerisinde biyofilm oluşturabilme
özelliği sayesinde antimikrobiyal prosedürler karşısında varlığını sürdürebilmektedir
(Distel vd., 2002).
Biyofilm oluşturabilme yeteneği ile kanal içerisine yerleştirilen kalsiyum
hidroksit patına 10 günden fazla direnç gösterebilir. Yüksek pH değerlerine direnç
gösterme yeteneği, sitoplazmayı asitleştirmek için protonları hücreye yönlendiren bir
proton pompası işlevi görmesiyle alakalı olduğu düşünülmektedir (Evans vd., 2002).
E. faecalis yeterli besin tedariği sağlayamadığı durumlarda bile yaşamını
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sürdürebilmekte, besin kaynağına yeniden sahip olduğunda tekrar çoğalabilmektedir
(Figdor vd., 2004). Bu özelliği ile doldurulmuş kök kanallarında besin kaynağı
olmasa bile uzun süreli direnebilmekte ve uzun vadede tekrar enfeksiyona neden
olabilmektedir (Sedgley vd., 2005).
Gerekli enerjiyi elde ederek çoğalabilmesi için apikal foramenden gelen
serumu ve virulans faktörlerinden biri olan hyolüronidaz ile dentinde bulunan
hyalüronat veya smear tabakasını kullanabileceği düşünülmektedir (Kayaoglu &
Orstavik, 2004).
Tüm bu özellikler ele alındığında, E. faecalis’in kök kanal tedavisi görmüş
dişlerde yüksek prevelans göstermesi açıklanabilmektedir (Siquera & Roças, 2016).
Biyofilm Oluşumu
Biyofilm bakterilerin kendiliğinden oluşturulmuş, yüzeylere, ara yüzeylere ya
da birbirlerine yapışan polimerik bir matris içine gömülü, bakteri hücrelerinin
yapılandırılmış topluluk halidir (Darrag, 2013).
Biyofilm oluşumu mikroorganizmaların geri dönüşümsüz olarak bir yüzeye
bağlandığı ve büyüdüğü, adezyonu ve yapısal bir matriks oluşumunu sağlayan
ekstrasellüler polimerler ürettiği, büyüme hızı ve gen transkripsiyonuna oranla
organizmaların fenotipinde başkalaşmayla sonuçlanan bir işlemdir (Donlan, 2001).
Biyofilm oluşumuna katılan üç önemli komponent sırasıyla; bakteri hücreleri, katı
bir yüzey ve sıvı akışıdır (Costerton vd., 1995). Biyofilm oluşumunun ilk aşaması,
planktonik fazdaki makromoleküllerin yüzeye absorbsiyonu ve bunun sonucunda da
koşullandırıcı tabakanın oluşumudur (Svensater & Bergenholtz, 2004). Bakterilerin
katı yüzeye tutunmasını etkileyen; substratın yüzey enerjisi, sıcaklık, pH, sıvı
ortamın akış hızı, bakterinin yüzey ile ilişkide olduğu süre, yüzeyin hidrofobikliği ve
besin miktarı gibi çeşitli faktörler vardır (Baumgartner vd., 2007). İkinci aşama,
mikroorganizmaların adezyonu, kohezyonu, polimer üretimi yoluyla güçlendirilen
bağlanma ve yüzey hücre yapılarının yayılmasını içerir.
Başlangıçta mikroorganizma-yüzey etkileşimini düzenleyen fizikokimyasal
özellikler; yüzey enerjisi ve temas yoğunluğudur (Costerton vd., 1999). Bu
özelliklere ek olarak mikroorganizmaların bir yüzeye bağlanmasına yardımcı olan
fibria, pili, kamçı ve glikokaliks (EPS) gibi bakteriyel yüzey yapıları da bulunabilir.
Bakteriler bir yüzeye bağlandıktan sonra, elektrostatik çekim kuvveti, kovalent ve
hidrojen bağları, dipol etkileşimleri ve hidrofobik etkileşimlerin bir kombinasyonu
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sonucunda bakteri ve kondisyon filmi arasında köprüler oluşturulmaktadır (Costerton
vd., 1999). Biyofilm oluşumunun üçüncü aşaması ise yapısal olarak organize edilmiş
karışık bir mikrobiyal toplulukla sonuçlanan, yapışmış mikroorganizmaların
çoğalmasını ve metabolizmasını içermektedir (Svensater & Bergenholtz, 2004). Tek
katmanlı mikroorganizmalar tarafından meydana getirilen mikrokoloni, ikincil
kolonize olan bakterileri çeker ve biyofilmin son yapısının oluşmasına yol açar. Bu
metabolik olarak aktif olan mikroorganizma topluluğu, bireylerin görev ve
faydalarını paylaştığı olgun bir biyofilmdir (Cowan vd., 1987).
Kök kanalı dentininde E. faecalis biyofilminin gelişmesi üç aşamada
gerçekleşir:
Aşama 1: Mikrokoloniler, E. faecalis hücrelerinin kök kanalındaki dentin
yüzeyine adezyonu sonucu oluşur.
Aşama 2: Bakteriyel aracılı mineral fraksiyonunun dentin substratından
çözünmesi, E. faecalis biyofilminin mineralleşmesini sağlayan kalsiyum ve fosfat
iyonlarında lokalize artışa yol açar.
Aşama 3: Bakterilerin ve metabolik ürünlerinin dentin üzerindeki bu
etkileşimi sebebiyle, E. faecalis biyofilmi mineralleşir (Hubble vd., 2003; Distel vd.,
2002; Noiri vd., 2002).
Minimal İnvaziv Diş Hekimliği
Minimal invaziv yaklaşım geçmişten günümüze kadar diş hekimliği
prensipleri arasında yer almaktaydı. Minimal invaziv yaklaşımı desteklemek amacı
ile diş dokusunu mümkün olduğunca korumayı amaçlayarak pek çok preparasyon
şekilleri geliştirilmiştir. Endodonti alanında, özellikle giriş kavitesi hazırlığı
aşamalarında gereğinden fazla kaldırılan dentin dokusu sebebi ile dişin kırılma
direnci düşmekte, bu durum ise vertikal kırıklara sebep olabilmektedir (Dasterji vd.,
2015). Kök kanal preparasyonu sırasında kaldırılan fazla dentin dokusu ise özellikle
servikal dentin kalınlığını azaltmakta, bu durum dişin kırılma direncinin düşmesine
sebep olarak ağızda kalma süresini azaltmaktadır (Zogheib vd., 2018).
Günümüzde endodonti pratiğine giren büyütme sistemleri ve ileri genişletme
teknikleri sayesinde ojinal diş dokusuna sadık kalınarak mümkün olan en az diş
dokusunu kaldırmayı hedefleyen ‘minimal invaziv endodonti’ kavramı ortaya
çıkmışıtr. Minimal invaziv endodonti yaklaşımının endodonti pratiğine girmesi ile
farklı minimal invaziv giriş kavitesi tasarım fikirleri geliştirilmiştir. Bu yeni gelişen
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tasarımların dentin dokusunu daha fazla koruduğu düşünülse de etkin temizlik ve
yeterli preparasyon açısından şüpheler içermektedir (Moore vd., 2016; Niemi
vd.,2016; Rover vd., 2017).
Minimal İnvaziv Endodonti
Endodontik tedavi hem karmaşık hemde zaman gerektiren bir süreçtir. En
zorlu aşamalarından birtanesi ise kök kanal sistemine uygun giriş sağlayabilmektir.
Kök kanallarına engelsiz bir giriş sağlanabilmesi, aletlerin yerleştirilmesini
kolaylaştırarak, daha iyi bir görüş sağlar. Böylece iyatrojenik hatalar sınırlandırılmış
olur (Darcey vd., 2015). Ancak kullanılan hiçbir malzeme veya teknik kaybedilen diş
dokusunun yerini alamaz. Minimal invaziv yaklaşımın öncelikli amacı dişin kırılma
direncini arttırmaktır (Clark & Khademi, 2010).
Minimal invaziv endodontik tedavi uygulamaları sırasında konik ışınlı
bilgisayarlı tomografi ile görüntüleme, dental operasyon mikroskopları, yeni
tasarlanmış endodontik frezler ve daha az tepe açılı nikel-titanyum döner alet
sistemleri gibi teknolojik gelişmelerden yararlanmak gerekir (Krishan vd., 2014).
Günümüz pratiğine giren büyütme ve ileri teknikler bulunurken, endodontik
tedavi sırasında geleneksel giriş kavitesi prensipleri uygulanması bazı araştırmacılar
tarafından invaziv olarak kabul edilmektedir (Clark & Khademi, 2010; Dasterji vd.,
2015; Gluskin vd., 2014; Plotino vd., 2017).
Endodontik Giriş Kavitesi Prensipleri
Giriş kavitesi hazırlamadaki temel amaç, düz ve engelsiz bir kanal yolu
oluşturarak kanal aletlerinin, yıkama solüsyonlarının ve kanal içi ilaçların kanalın
tüm duvarlarına rahatlıkla ulaşabileceği bir girişin, mümkün olan en az doku kaybı
ile sağlanmasıdır (Peters & Koka, 2009). İdeal bir kök kanal tedavisi için iyi
hazırlanmış bir giriş kavitesi en önemli basamaktır. Kök kanallarının preparasyonuna
başlamadan önce tüm çürüğün, nekrotik dokunun, yumuşak ve kalsifiye dentin
artıklarının temizlenmesi gerekmektedir.
Ön grup dişlerdeki giriş kaviteleri genellikle dişin lingual yüzeyinden
açılırken posterior dişlerdeki giriş kaviteleri ise oklüzal yüzeyden açılır. Giriş
kavitesi tasarımı yıllar boyunca çeşitli değişikliklere uğramıştır. Eskiden pulpa
odasının tamamını kaldırmak ve kanalları tamamen görebilmek amacıyla giriş
kavitelerini geniş açmak kabul görürken, dental operasyon mikroskoplarının ve
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loopların piyasaya sunulmasıyla bu protokolün günümüzde gereksiz olduğu kanısına
varılmıştır (Peters & Koka, 2009).
Geleneksel Giriş Kavitesi
Geleneksel giriş kavitesi, farklı diş tiplerine göre önceden belirlenmiş bir
şekle sahip olup onlarca yıldır evrensel olarak takip edilen bir yaklaşımdır (Krishan
vd., 2014). “Korumak için genişletme” fikrini savunan geleneksel giriş kavitesi, kök
kanallarının temizlenmesi, şekillendirilmesi, doldurulmasını kolaylaştırmak ve
işlemsel hataları önlemek için oldukça uygundur (Krishan vd., 2014). Bunun aksine
kritik dentin kaybına yol açarak diş yapısının zayıflamasına ve dişin fonksiyonel
yükler altında kırılmaya karşı direncinin azalmasına yol açabilmektedir (Kishen,
2006; Ree & Schwartz, 2010; Tang vd., 2010). Kurondan apekse kadar düz veya
konik, engelsiz bir yol sağlayan giriş kavitesi preparasyonu “geleneksel giriş
kavitesi” tekniğinin temelini oluşturur. Sırasıyla; okluzalden bir giriş sağlanması,
pulpa odasının tespiti, pulpa odasının tavanının kaldırılması, eğenin giriş kavitesinin
kenarları ile düzgün temas etmesinin sağlanması ve düz bir kanal giriş yolunun
oluşturulması geleneksel giriş kavitesi preparasyonunun aşamalarıdır (Peters &
Koka, 2009).
Geleneksel giriş kavitesi, okluzalden bakıldığında tüm kanal ağızlarının
görünmesine olanak sağlar (Vertucci & Haddix, 2011). Alt molar dişlerin giriş
kavitesi preparasyonuna merkez fossanın mesial kısmından başlanır. Distal kanal
ağızlarının giris açısı meziyale doğru olduğu için, kavitenin distale doğru fazla
genişletilmesine gerek yoktur. Kavite preparasyonu romboid (yamuk) veya trapezoid
şeklinde hazırlanmalıdır. Kavite büyük oranda dişin mesial kısmında
konumlanmalıdır. Mesiobukkal kanal girişi mesiobukkal tüberkül tepesinin altında
ve hafif distalde, mesiolingual kanal ise daha merkeze yakın ve distalde
konumlanmaktadır. Düz bir giriş sağlanabilmesi için kavitenin sınırları mesiobukkal
tüberkül tepesine doğru genişletilebilir.
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Minimal İnvaziv Giriş Kavitesi
Minimal invaziv giriş kaviteleri, geleneksel giriş kavitelerine alternatif olarak
diş dokularını olabildiğince korumak amacıyla tanımlanmıştır. Minimal invaziv giriş
kavitesinde pulpa tavanının bir kısmı ve periservikal dentin korunmaktadır (Clark &
Khademi, 2010). Minimal invaziv yaklaşımın uygulanabilmesini mümkün kılan
birtakım gelişmeler olmuştur. Bunlar arasında, ultra esnek Ni-Ti döner kanal aletleri,
görsel büyütme sistemleri, üstün aydınlatma, gelişmiş irrigasyon aktivasyon
sistemleri ve üç boyutlu görüntüleme teknolojisi bulunmaktadır. Minimal invaziv
giriş kavitesinin, çiğneme sırasında tüberküllerin esnemesini en aza indirerek bir
yapısal destek sağladığı varsayılmaktadır (Bóveda & Kishen, 2015). Buna rağmen,
minimal invaziv giriş kavitesi kök kanallarının temizlenmesini, şekillendirilmesini ve
doldurulmasını kısıtlayarak yetersiz kanal preparasyonu ve işlevsel hataların
oluşmasını artırabilir (Patel & Rhodes, 2007). Minimal invaziv giriş kavitesi, silindir
ve fissür frez yerine oldukça küçük rond frezler kullanılarak, kavite duvarları pulpal
tabandan okluzal yüzeye doğru koverjan olacak şekilde hazırlanır (Clark &
Khademi, 2010).
Saygılı vd. (2018)’nın çalışmasında minimal invaziv kavite hazırlanırken,
oklüzal yüzeyin en derin noktasından rond frez yardımıyla pulpa odasına ulaşıldıktan
sonra kavite sınırları bir fissür frez yardımıyla genişletilmiştir. Çelik rond frez,
kavitenin iç duvarlarını düzeltmek için, eğik bir şekilde aksiyel duvarlara 45-50°
açıyla kullanılmıştır (Saygili vd., 2018). Jiang vd. (2018) minimal invaziv kavitenin
sınırlarını, pulpa tabanının seviyesinde kanal ağızlarının merkezinden ve oklüzal
yüzeye uzanan tahmini bir çizgi ile belirlemişlerdir.
Konservatif Endodontik Giriş Kavitesi. Konservatif giriş kavitesi hazırlığı,
geleneksel giriş kavitesinden farklı olarak periservikal dentin dokusunu koruyabilen
minimal invaziv bir prosedürdür (Krishan vd., 2014). Konservatif giriş kavitesi
preparasyonu hazırlanırken kesin kurallar yoktur. Amaç, mümkün olduğunca diş
dokusunu koruyarak kanal ağızlarını saptamaktır. Bu kavite tasarımı için premolar
dişlerde santral fossaya 1 mm bukkalden olacak şekilde giriş sağlanır. Pulpa odasının
tavanının bir kısmı ile lingual shelf korunarak kavite preparasyonu tamamlanır.
Molar dişlerde ise santral fossanın mesial çeyreğinden giriş sağlanırken, pulpa
odasının tavanı mümkün olduğunca korunmaya çalışılır. Preparasyon yalnızca kanal
ağızları tespit edilene kadar apikal ve distale doğru genişletilerek tamamlanır.
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Geleneksel giriş kavitesi preparasyonundan farklı olarak giriş açısı 45° eğimlidir
(Clark vd., 2010).
Truss Endodontik Giriş Kavitesi. Geleneksel giriş kavitesi preparasyonu,
G.V Black ilkelerine bağlı olarak hazırlanmaktadır. Minimal invaziv yaklaşım ise
Clark ve Khademi (2010) tarafından bu yaklaşımdan farklı olarak daraltılmış
endodontik kavite tasarımı olarak geliştirilmiştir. Daha sonra bu tasarım daha da
geliştirilerek üst ve alt dişlerde kanallara yönlendirilen ayrı açıklık kavitelerinin
hazırlandığı ‘truss’ giriş kaviteleri tanıtılarak, kanal ağızlarına yönelik bir tasarım
yaklaşımı olarak uygulanmaya başlanmıştır (Clark & Khademi, 2009). Truss
endodontik giriş kavitesindeki amaç kanal ağızları üzerinde hazırlanan ayrı kaviteler
arasında bulunan dentin köprüsünü korumaktır. Alt molar dişlerde mezial ve distal
kanallar üzerinde iki ayrı kavite hazırlanarak kaviteler arasında kalan dentin
dokusunun korunması amaçlanır (Neelaktan vd., 2018).
Kök Kanallarının Preparasyonu
Kök kanal preparasyonu kanal tedavisi başarısına etki eden önemli
basamaklardan biridir. Preparasyonun mekanik hedefleri (Hülsmann vd., 2005);
● Kök kanal sisteminde bulunan vital ve nekrotik doku artıklarının
uzaklaştırılması
● İrrigasyon solüsyonları ve medikaman uygulaması için gerekli boşluğun
oluşturulması
● Kök kanal anatomisinin orijinal formuna uygun preparasyon yapılması
● Preparasyon sırasında iatrojenik hatalardan kaçınılması
● Kök kanal dolgusu için uygun boşluğun hazırlanması
● Dişin uzun süreli ağızda fonksiyonunu devam ettirmesi için dentin
dokusunun mümkün olduğunca korunmasıdır.
Preparasyonun aşırı derecede yapılması, kök kanallarında transportasyona,
perforasyon riskine ve kanallarda basamak oluşumu gibi komplikasyonlara yol
açarak dişin dayanıklılığının zayıflamasına neden olabilmektedir. Bu hedeflerin
gerçekleştirilebilmesi için günümüzde pek çok farklı döner alet sistemleri
kullanılmaktadır.

16
Nikel-Titanyum Döner Sistemler Kullanılarak Kök Kanallarının Preparasyonu
Ni-Ti alaşımlar W.F. Buehler tarafından 1960’lı yıllarda nitinol ismi ile
geliştirilmiştir (Buehler vd., 1963; Thomson, 2000). Bu alaşım yaklaşık olarak %56
nikel ve %44 titanyum içermekte olup, yüksek biyolojik uyumluluk ve korozyona
karşı son derece direnç gösterebilme özelliği taşımaktadır (Berutii & Cantatore,
2005).
Ni-Ti alaşımlar yüksek sıcaklık fazında östenit, düşük sıcaklık fazında
martensit olmak üzere mekanik gerilmeler ve sıcaklık nedeniyle iki farklı kristal yapı
sergilemektedirler. Sahip oldukları kristal yapı yüksek sıcaklık fazında östenit faz
olarak adlandırılan stabil, gövdesel merkezli, kübik bir kafes şeklindedir. Martensit
fazda ise metale istenilen şekilde eğim verilebilir ve daha önceki formuna geri
dönmez. Östenit fazda atomlar yoğun ve düzenli şekilde dizilmişlerdir, bu durum
metale şekil hafızası özelliği kazandırmaktadır (Thomson, 2000).
Paslanmaz çelikten farklı olarak Ni-Ti alaşım daha düşük bir esneklik
modülüne ve geniş bir elastik deformasyon aralığına sahiptir. Bu özellik Ni-Ti
aletlere daha fazla esneklik sağlamaktadır (Krell, 2002). Ayrıca artan esneklik
özellikleri sayesinde preparasyon sırasında kanal eğriliğini takip ederk daha az
deformasyon göstermektedirler (Zmener & Balbachan, 1995). Yapılan çalışmalar NiTi aletlerin preparasyon esnasında paslanmaz çelik aletlere göre daha merkezde
kaldığını bildirmektedir (Esposito & Cunningham, 1995).
Ni-Ti eğelerin sahip oldukları esneklik özelliği kesme etkinliklerini
paslanmaz çelik eğelere oranla azaltabilmektedir (Krell, 2002). Paslanmaz çelik ve
Ni-Ti eğelerin kıyaslandığı bir çalışma, Ni-Ti eğelerin daha az dentin dokusu
kaldırarak daha az apikal transportasyon ve zip oluşumuna neden olduğunu
göstermiştir (Gambill vd., 1996).
ProTaper Gold
Protaper Universal döner eğe sistemi (Dentsply/Maillefer, Ballaiques,
Switzerland) Dentsply firması tarafından üretilmiş bir nikel titanyum eğe sistemidir.
Sistemin geliştirilme amacı dar, kalsifiye ve eğimli kanallarda kullanılabilen, özel
mikromotor anguldruvalarına takılarak, rotasyon hareket ile çalışabilen bir sistemdir
(Clauder ve Baumann, 2004). Bu sistemden sonra 2014 yılında Protaper Universal
sisteminin esnekliği ve döngüsel yorulma direncini artırabilmek için ProTaper Gold
(Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland) sistemi tanıtılmıştır (Uygun, 2016).
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Geometrik özellik ve uç tasarımı olarak iki sistemde aynı özelliklere sahip
olmalarına karşın farklı metalurji özellikleri vardır. Bu özellik ile ProTaper Gold eğe
sistemine şekil hafızası kazandırılarak eğimli ve dar kanallarda daha az apikal
transportasyon ve döngüsel yorgunluğa sebep olarak preparasyon yapabilmesi
hedeflenmiştir (Elnaghy & Elsaka, 2016).
Bu sistem, crown down preparasyon prensibi ile çalışarak 3 adet
şekillendirici eğe (SX, S1, S2) ve 5 adet bitirici eğeden (F1, F2, F3, F4, F5) oluşan
toplamda 8 adet aletten oluşmaktadır. Üretici firmanın talimatları doğrultusunda
apikal kuvvet uygulanmadan, 250-300 rpm aralığında kullanılmalıdır. Preparasyon
protokolü olarak giriş kavitesi açıldıktan sonra ilk #10 veya #15 K tipi el aleti ile
rehber yolu hazırlanır ve çalışmayı boyu tespit edilerek, patensi kontrolü yapılır.
Fırçalama hareketi kullanılarak SX ile koronal bölge prepare edilir. Rehber yolunu
takip ederek, S1 eğesi ile fırçalama hareketi kullanılarak kanallar genişletilmeye
başlanır. Rehber yolunun genişletilmesine S2 eğesi ile devam edilir. Sonrasında #20
K tipi el eğesi ile çalışma boyu kontrolü yapılır. #20 K tipi eğenin apikal bölgede
sıkıştığı tespit edilirse, F1 bitirici eğe ile çalışma boyunda genişletme yapılır ve
preparasyon bitirilir. #20 K tipi el eğesi apikalde sıkışmıyor ise apikal genişliğe göre
sırası ile F2, F3, F4 veya F5 numaralı eğeler ile preparasyona devam edilir. Eğelerin
çalışma boyunda 1 sn’den daha uzun kalmamasına dikkat edilmesi gerekir
(Baumann, 2004).
Şekil 1
ProTaper Gold Eğe Sistemi
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TruNatomy
TruNatomy (Dentsply Sirona, Ballaigues, İsviçre) termal işlem kullanılarak
süper elastik Ni-Ti metal özelliklere sahip olarak piyasaya sürülmüş yeni nesil bir
döner alet sistemidir. Diğer Ni-Ti sistemlere göre daha az şekil hafızasına sahip
olarak üretilmiştir. Bu özellik, kanal ağızlarına girişi sırasında kolaylık sağlamakla
birlikte farklı açı ve boyutlardaki kavitelerin preparasyonu sırasında da kolaylık
sağlamaktadır (Vyver vd., 2019). Sistem Orifice Modifier, Glider ve üç adet farklı
preparasyon (small, prime, medium) eğesinden oluşmaktadır. Üretici firma
tarafından devamlı rotasyon hareketi ile 500 rpm hız ve 1.5 Ncm tork ayarında
kullanılması tasarlanmıştır (Peters vd., 2020).
Şekil 2
Trunatomy Eğe Sistemi

TruNatomy Orifice Modifier: Kanal ağızlarını konservatif olarak genişletmek için,
modifiye edilmiş üçgen kesitle üretilmiştir. 7.5 mm aktif kesme yivler, sabit 0.08
taper ve ISO 20 uç boyutuna sahiptir. Protaper SX (Dentsply Sirona) sistemine göre
koronal maksimum yiv çapı daha küçük ve aktif yiv mesafesi daha kısadır. Bu
sayede daha konservatif bir koronal genişletme sağladığı gösterilmiştir (Vyver vd.,
2019).
TruNatomy Glider: 0.02 taper ve 14 mm aktif kesme yivleri ile üretilmiştir. Uç
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büyüklüğü ISO 17 olup, merkezlenmiş paralelogram çapraz kesite sahiptir (Vyver
vd., 2019).
TruNatomy Preparasyon Eğeleri: 16mm kesme bıçağı ve merkezi kaydırılmış
paralelogram çapraz kesitle üretilmişlerdir. Diğer eğe sistemleri ile yaklaşık aynı
apikal boyutlandırma sağlamaktadır. Taper çapı apikal kısımda bulunup, koronale
doğru azalan regresif bir taper özelliğine sahiptirler (Vyner vd., 2019)
● Trunatomy Small: ISO 20 uç boyutu ve 0.04 taper ile üretilmiştir. Özellikle
kurvatürü fazla olan kanallarda, prime eğesinin apikale ulaşmakta zorlandığı
durumlarda kullanılır (Elnaghy vd., 2020).
● TruNatomy Prime: ISO 26 uç boyutu ve 0.04 taper ile üretilmiştir.
Genellikle her vakada kullanılabilen bir eğedir (Elnaghy vd., 2020).
● TruNatomy Medium: ISO 36 uç boyutu ve 0.03 taper ile üretilmiştir.
Enfekte dentinin kanaldan yeterince uzaklaştırılamadığı düşünülen, düz ve
daha büyük çapa sahip kanallarda son eğe olarak kullanılabilmek için
üretilmiştir (Elnaghy vd., 2020).
2Shape
Isıl işlem uygulanarak, sürekli rotasyon hareketi ile kullanılan bir diğer yeni
nesil döner eğe sistemi Micro-Mega firması tarafından üretilmiştir. 2Shape
(MicroMega, Besancon, Fransa) diğer Ni-Ti sistemlerinden farklı olarak T-Wire
alaşımdan üretilerek, daha yüksek esneklik ve kırılma direncine sahiptir. Bu sayede
özellikle kök kanallarının eğimli olduğu vakalarda daha etkili bir preparasyon
sağladığı bildirilmiştir. 2Shape eğesinin 2 ana kesici kenar ve 1 kesmeyen asimetrik
dizayn ile üretilmiş üçlü sarmal kesiti vardır. Kesmeyen kenar eğe üzerinde oluşan
stresin azaltılmasını ve debrisin kanaldan daha kolay uzaklaştırılmasını
sağlamaktadır. Sistemin, TS1 (ISO 25 uç boyutu, 0.04 taper) ile TS2 (ISO 25 uç
boyutu, 0.06 taper) olmak üzere toplam 2 adet preparasyon eğesi bulunur. Geniş ve
düz kanalları bulunan vakalarda kullanılmak için F35 (ISO 35 uç boyutu, 0.06 taper)
eğesi ile dar ve kurvatürlü vakalarda kullanılmak için F40 (ISO 40 uç boyutu, 0.04
taper) alternatif eğeleri de mevcuttur. Üretici firmanın talimatları doğrultusunda 250400 rpm hız aralığında kullanılmaktadır (Faisal vd., 2021).
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Şekil 3
2Shape Eğe Sistemi

WaveOne Gold
WaveOne Gold (Dentsply Maillefer, Ballaigues, İsviçre), WaveOne
sisteminden ısıl işlem uygulanarak modifiye edilmiş tek eğe resiprokasyon sistemidir
(Keskin vd., 2017). Eğenin sahip olduğu altın renk, eğenin üretimi sırasında sürekli
tekrarlanan yavaş ısıtma ve soğutma işleminden kaynaklanmaktadır. Bu özellik ile
eğenin elastisitesinin ve kırılma dayanıklılığının arttırıldığı öne sürülmektedir
(Webber, 2015). WaveOne Gold enine kesit ve eğe geometri özellikleri olarak da
WaveOne sistemine göre farklılık göstermektedir. WaveOne enine kesitte konveks
üçgen bir kesite sahip iken, WaveOne Gold merkezi olmayan paralel bir şekle
sahiptir. Eğe aktif kısım boyunca 24 derecelik heliks açısı ile üretilerek vidalanma
etkisi azaltılmaya çalışılmıştır. Uç kısımlarının mermi şeklinde, yuvarlak ve yarı
kesici olması sebebiyle eğelerin uç kısmında bulunan merkez kütlesi azaltılmaya
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çalışılarak, kök kanallarında güvenli bir ilerleme sağlayarak giriş yolu oluşturulması
amaçlanmıştır (Özyürek, 2016).
WaveOne Gold eğelerinin aktif kesme uzunluğu 16 mm’dir. Sap kısmı 11
mm’e kısaltılarak posterior bölgeye ulaşımın kolaylaştırılması hedeflenmiştir. Azalan
ve değişken konik yapıya sahip olmaları koronal genişliği koruyarak daha
konservatif preparasyon yapılmasını hedeflemektedir. Bu sistem resiprokasyon
hareket ile çalışmaktadır. Saat yönünün tersine 150° dönüş yaparken, saat yönünde
30° dönüş yaparak, 120°’lik hareket sağlamış olurlar ve üç döngünün sonunda bir
tam tur hareketi tamamlamış olurlar (Ruddle vd., 2002).
Şekil 4
Waveone Gold Resiprokasyon Döngüsü

Small (ISO 20, 0.07 taper), Primary (ISO 25, 0.07 taper), Medium (ISO 35,
0.06 taper) ve Large (ISO 45, 0.05 taper) olmak üzere 4 farklı eğesi bulunmaktadır.
Preparasyona genellikle düz ve tekrarlanabilir giriş yoluna sahip kanallarda Primary
eğe kullanılarak başlanır. Small eğeler dezenfeksiyon sağlanması ve dolum
yapılabilmesi için yeterli olmadığından genellikle geçiş eğeleri olarak
kullanılmaktadırlar. Primary eğesi ile pasif olarak giriş yolunda hareket
sağlanamadığı durumlarda, uygun uzunlukta WaveOne Gold Small eğesi
kullanılarak genişletme ve şekillendirme yapılır. Daha sonra Primary eğesi tekrar
çalışma uzunluğuna ulaşmak için kullanılır. İki aletin bu şekilde sıralı kullanımı
nadir olmakla beraber, bu yöntemin piyasadaki diğer rotary eğe sistemlerine göre
daha güvenli ve etkili olduğu bildirilmiştir. Eğer Primary eğesi çalışma boyuna
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ulaştığında dentin debrisi aletin olukları üzerinde görülmezse ve kanal içinde gevşek
kalırsa, apikal oluklar debrisle dolana kadar WaveOne Gold Medium ya da
WaveOne Gold Large eğe ile prepare edilmeye devam edilir. Ayrıca, ISO
standartlarına göre #25 ya da #35 el aletleriyle ölçülen apikal bölgede, apikal çapın
Medium ya da Large eğeye gerek duyup duymadığı da belirlenebilir.
Şekil 5
Waveone Gold Eğe Sistemi

Reciproc Blue
Reciproc Blue (VDW, Münih, Almanya), Reciproc eğe sisteminin ısıl işlem
tutularak geliştirilmesiyle üretilen resiprokal hareket ile çalışan tek eğe yeni nesil
döner alet sistemidir (Topçuoğlu & Topçuoğlu, 2017). Uygulanan ısıl işlem eğeye
mavi rengini vererek, daha elastik ve döngüsel yorgunluğa olan direncinin iki kat
artmasını sağlamaktadır (Gündoğar & Özyürek, 2017). Reciproc Blue eğeler,
kanalların eğrilik derecesine, kalsifikasyon varlığına veya boyutlarına bakmaksızın
rehber yolu oluşturmadan tek eğe kullanılarak preparasyon yapabilmektedir.
Sistemin Reciproc Blue 25 (uç çapı 0.25 mm, ilk 3 mm’sinin taper açısı
0.08), Reciproc Blue 40 (uç çapı 0.40 mm, ilk 3mm’sinin taper açısı 0.06), Reciproc
Blue 50 (uç çapı 0.50 mm, ilk 3 mm’sinin taper açısı 0.05) olmak üzere 3 farklı eğesi
bulunmaktadır. Eğelerin S şekilli kesitleri, iki kesici kenarı ve bir kesici olmayan
kenarı bulunur. Koniklik açıları uç kısmın 3 mm’sinden itibaren gerilemektedir.
Üretici firmanın talimatları doğrultusunda saat yönüne ve saat yönünün
tersine olacak şekilde resiprokasyon hareketi ile çalışabilen endodontik motorlar ile
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kullanılmalıdır. Kök kanallarına ilk girişte, #30 K tipi alet pasif olarak çalışma
boyuna ulaşabiliyorsa Reciproc Blue 50, #20 K tipi alet ulaşabiliyorsa Reciproc Blue
40, eğer kanallar daha dar ise Reciproc Blue 25 alet ile preparasyon yapılması
gerekmektedir. Eğeler ile preparasyon yapılırken gagalama hareketi kullanılmalı ve
alete ekstra bir güç uygulanmamalıdır. Eğe kanala yerleştirildiğinde en fazla 3
gagalama hareketi ile 3-4 mm’den daha fazla ilerlememelidir. Daha sonra eğe
kanaldan çıkarılıp üzerinde biriken dentin tabakası temizlenmeli ve preparasyon
işlemine apikal bölgeye ulaşılana kadar bu şekilde devam edilmelidir.
Şekil 6
Reciproc Blue Eğe Sistemi
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BÖLÜM III
Yöntem
Bu çalışma Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Değerlendirme
Etik Kurulu tarafından 26.11.2020 tarihinde YDU/2020/85-1207 karar numarası ile
onaylanmıştır. İn vitro koşullarda gerçekleşen çalışmamızda E. faecalis ile enfekte
edilmiş diş köklerinde, 3 farklı giriş kavitesi tasarımı (Geleneksel, Konservatif ve
Truss) ve 5 farklı döner eğe sistemlerinin (Protaper Gold, TruNatomy, 2Shape,
WaveOne Gold ve Reciproc Blue) antibakteriyel etkinliği karşılaştırılmıştır.
Preparasyon öncesi dişlerin incelenmesi için periapikal röntgenlerin alınması
ve giriş kavitelerinin hazırlanması Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Endodonti Anabilim Dalı’nda; dişlerin E. faecalis ile kontamine edilmesi, kanal
preparasyonu ve elde edilen örneklerin mikrobiyolojik olarak incelenmesi ise Yakın
Doğu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı laboratuvarında
gerçekleştirilmiştir. Hipotezler aşağıdaki gibi kurulmuştur.
H0: Farklı kavite tasarımlarının kök kanalı içindeki E. faecalis sayısını azaltma
etkinlikleri arasında anlamlı bir fark olmayacağı,
H1: ProTaper Gold, 2Shape, TruNatomy, Reciproc Blue ve WaveOne Gold eğe
sistemleri ile kök kanal preparasyonunun kanal içi bakteri sayısını benzer oranda
azaltacağıdır.
Dişlerin Seçilmesi
Çalışmamız için Yakın Doğu Üniversitesi Cerrahi kliniğinden periodontal
veya ortodontik sebeplerle çekilmiş 183 adet alt molar diş toplanmıştır. Çalışmada
kullanılacak olan dişlerden bukkolingual ve mesiodistal yönden radyografi alınarak
kontrol edildi. Aşırı derecede eğime sahip, çürük, çatlak veya kırık içeren ve internal
veya eksternal kök rezorbsiyonuna sahip 28 adet diş çıkarılarak, 3 ayrı kanala sahip
olan 155 adet mandibular molar diş çalışmaya dahil edildi. Dişler üzerinde bulunan
diş taşları ve periodontal eklentiler ultrasonik uçlar ve küret yardımı ile temizlenerek
0.1% thymol solüsyonu içerisinde bekletildi.
Geleneksel, Konservatif ve Truss Endodontik Giriş Kavitelerinin Hazırlanması
Geleneksel endodontik giriş kavitesi hazırlanırken dişin santral fossasından su
soğutması altında 14 numaralı elmas rond frez yardımı ile dişin uzun aksına paralel
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olacak şekilde konumlandırılarak pulpa odasına giriş yapıldı. Daha sonra 11
numaralı düz bitişli elmas silindir frez ile kanal ağızlarına eğeyle düz bir giriş olacak,
okluzalden bakıldığında tüm kanallar aynı anda görülebilecek ve kavite duvarları
paralel olacak şekilde genişletildi. Kavitenin dış hatları mezial kenarda mezial
tüberkül tepelerini birleştiren bir çizgi ile distal kenarda merkezi fossanın biraz daha
distalinde olacak şekilde kenarları yuvarlatılmış üçgen veya trapezoid şeklinde açıldı.
Pulpa odasındaki organik doku artıkları ve pulpa boynuzları ultrasonik uçlar
yardımıyla uzaklaştırıldı. Geleneksel endodontik giriş kavitesi olarak adlandırdığımız
bu gruptaki her bir dişin kavite sınırlarının çapı dijital kumpas yardımıyla ölçülerek,
meziodistal ve bukkopalatinal yönde 3,5-6 mm çap aralığında değişen giriş kaviteleri
oluşturuldu.
Şekil 7
Alt Büyük Azı Dişinde Geleneksel Endodontik Giriş Kavitesi

Konservatif endodontik giriş kavite preparasyonu açılırken, su soğutması
altında 14 numaralı elmas rond frez yardımıyla dişin santral fossasının en derin
noktasından dik bir açı olacak şekilde pulpa odasına giriş yapıldı. Pulpa odasının
tavanı mümkün olduğunca korunmaya çalışıldı. Daha sonra 11 numaralı düz bitişli
elmas silindir frez su soğutması altında kullanılarak, kavitenin ana hatları diverjan ve
oklüzal düzlemdeki kök kanal ağızlarının merkezi fossalarına doğru eğik bir izdüşüm
olacak şekilde hazırlandı. Kanal ağızları ancak farklı görüş açıları ile izlenebilmesine
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rağmen preparasyon sırasında kanal ağızlarına giriş sağlandı. Kök kanalları tespit
edildikten sonra kavite sınırları daha fazla genişletilmeden, mezial ve distal kanal
ağızları arasında eşit olacak şekilde bırakıldı. Pulpa odasındaki organik dokular ve
kalsifikasyonlar ultrasonik uç yardımıyla uzaklaştırıldı. Konservatif endodontik
kavite olarak adlandırdığımız bu gruptaki her bir dişin kavite sınırları dijital kumpas
yardımıyla ölçüldü. Meziodistal ve bukkopalatinal yönde 1,9-2,9 mm çap aralığında
değişen giriş kaviteleri oluşturuldu.
Şekil 8
Alt Azı Dişinde Konservatif Endodontik Giriş Kavitesi

Truss endodontik giriş kavitesi için, su soğutması altındaki 14 numaralı elmas
rond frez yardımıyla ilk olarak mezial tüberkül tepeleri arasındaki çizgi üzerinden
dik bir açıyla bukkalingual olarak yönlendirilerek pulpa odasına giriş yapıldı. Mezial
kanallar arasında kalan pulpa odasının tavanı elmas alev uçlu frez yardımı ile
kaldırıldı. Distal kanal için distal pulpa boynuzu üzerinden dik bir açı ile giriş
yapıldı, elmas frez yardımı ile kanal ağzını örten pulpa odası tavanı kaldırıldı. Daha
sonra duvarlar diverjan olacak şekilde kavite duvarlarının iç kısımları düzeltildi.
Kanal ağızlarına doğrudan giriş sağlayan kaviteler arasındaki bölgede kalan pulpa
odası tavanı korundu. Kavite dahilindeki pulpa odasındaki organik dokular ve
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kalsifikasyonlar ultrasonik uç yardımıyla uzaklaştırıldı. Kök kanallarına giriş
sağlandıktan sonra kavite sınırları daha fazla genişletilmeden bırakıldı. Truss kavite
olarak adlandırdığımız bu gruptaki her bir dişin kavite sınırlarının çapı dijital kumpas
yardımıyla ölçülerek mezial tarafta bukkolingual olarak 1,2 mm ve distal tarafta ise
1,2 mm çap aralığında dairesel giriş kaviteleri oluşturuldu.
Şekil 9
Alt Azı Dişinde Truss Endodontik Giriş Kavitesi

Dişlerin Apikal Açıklıklarının Sağlanması ve Ön Genişletme Yapılması
Giriş kavitesi açılan dişlerin apikal açıklıklarının kontrolünün yapılması için
tüm kanallara #10 K tipi el eğesi (Mani INC.; Utsunomiya, Tochigi, Japonya) ile kök
ucundan görününceye kadar giriş yapıldı. Apikal açıklıkları doğrulanan dişlerin
çalışma boyu kök uzunluğundan 1 mm çıkarılarak belirlendi ve periapikal radyografi
ile kontrol edildi. Minör foramenlerin boyutu kanallara #20 K tipi el eğesi (Mani
INC.) yerleştirilerek kontrol edildi. #20 K tipi eğe minör foramenin ötesine geçen
dişler çalışma dışı bırakılarak standardizasyon sağlandı. Dişlerin ön genişletmesi #15
K tipi el eğesi kullanılarak tamamlandı. Her eğe arasında çalışma boyunda 2 ml
%5,25’lik NaOCl (Cerkamed, Poland) ile irrigasyon yapıldı. Kök kanallarında
preparasyon sırasında oluşan smear tabakasını kaldırmak için kökler sırasıyla
%17’lik EDTA (Cerkamed, Poland), %5,25’lik NaOCl (Cerkamed, Poland) ve distile
su kullanılarak yıkandı. Ardından kağıt konlarla kurulandı. Her dişin apikal forameni
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bakteri sızıntısı ve yıkama solüsyonu taşmasını önlemek için ışık ile sertleşen
kompozit rezin ile kapatıldı. Mikrobiyolojik uygulamaların kolay yapılabilmesini
sağlamak için dişler, soğuk akril kullanılarak eppendorf tüplerinin içerisine vertikal
olarak 1 mm koronal kısmı görülecek şekilde sabitlendi. Epperdorf tüplerine
yerleştirilen dişler otoklav poşetine yerleştirildikten sonra 121 °C’de 15 dakika steril
edildi. Poşet içerisine yerleştirilen indikatör yardımı (4A Medical, Emulating
Indicator, Class 6, Türkiye) ile sterilizasyon kontrolü yapıldı.
Çalışmamızda Kullanılan Mikroorganizmalar
Çalışma Enterococcus faecalis ATCC 29212 (American Type Culture
Collection, Manassas, VA) standart liyofilize bakteri ile yapıldı.
Şekil 10
Enterococcus faecalis (ATCC 29212) standart liyofilize bakteri

Standart Mikroorganizmaların Üretilmesi
Standart liyofilize bakteri, steril ortamda açılarak 2 ml fosfatla tamponlanmış
salin (PBS- pH 7.2) solüsyonu kullanılarak sulandırıldı. Daha sonra 1 ml beyin kalp
infüzyon (BHIB, HiMedia Lab. Pvt. Ltd., India) besiyerine, 100 µl %5 koyun kanlı
agar besiyerine (Blood Agar Base-HiMedia Lab. Pvt. Ltd., Mumbai-India) ekilerek,
besiyerleri Yakın Doğu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim
Dalı laboratuarında 35 °C’de 24 saat boyunca inkübe edildi.
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İnkübasyon süresi tamamlandığında katı ve sıvı besiyerleri üreme açısından
kontrol edildi, gram yöntemi kullanılarak boyanan %5 koyun kanlı agar
besiyerindeki koloniler ile BHIB besiyerinden hazırlanan preparatlardaki
mikrooganizmaların boyanma özellikleri, morfolojisi ve üreyen mikroorganizmaların
saf olup olmadığı kontrol edildi.
Ayrıca, BHIB besiyerinden %5 koyun kanlı agar besiyerine pasajlar
yapılarak, besiyerleri 35 °C’de 24 saat boyunca inkübe edildi. Sonrasında elde edilen
kolonilerden Gram boyalı preparatlar hazırlanarak mikroorganizmaların morfoloji,
boyanma ve saflık açısından değerlendirilmeleri yapıldı.
Mikroorganizmaların Hazırlanması
Dişler laboratuvara getirilmeden bir gün önce E. faecalis suşu kullanılarak
pasajlar yapıldı ve 35o C’de 24 saat süre ile inkübe edildi. İnkübasyon süresi
tamamlandıktan sonra içerisinde 4 ml PBS olacak şekilde tüpler hazırlandı. Plaklarda
bulunan saf kültürden öze yardımı ile mikroorganizmalar alınarak hazırlanan tüplere
aktarıldı ve vortekslendi. McFarland 1 eş değerinde bulanıklık sağlanana kadar işlem
sürdürüldü. Elde ettiğimiz bakteri süspansiyonları vorteks cihazı (Bio Vortex V1)
kullanılarak 15 saniye süre ile titreşim uygulandı.
Elde ettiğimiz süspansiyonlarda bulunun mikroorganizmalar Thoma lamı ile
sayıldı, gereken durumlarda tüplerin içerisine PBS veya koloni eklenerek
süspansiyon içerisindeki mikroorganizma miktarı 1 x 108 CFU/ml olacak şekilde
ayarlandı.
Mikroorganizma Süspansiyonlarındaki CFU/ml Değerlerinin Belirlenmesi
Hazırladığımız standart suş bakteri süspansiyonlarında bulunan canlı bakteri
miktarını saptayabilmek amacı ile taşıyıcıya 7 adet steril Eppendorf tüp yerleştirildi.
Yerleştirilen tüplere otomatik pipet kullanarak (Genex Beta, 10- 100 µl, UK) 90 µl
PBS eklendi. Devamında ilk eppendorf tüp (Jencons Scientific Ltd., Bedford, UK)
içerisine süspansiyondan otomatik pipet yardımı ile (Jencons Sealpette, 2- 20 µl,
Jensons Scientific, USA) 10 µl aktarılarak 1/10 oranında sulandırma sağlandı. İlk tüp
içerisinde bulunan süspansiyon otomatik pipet yardımı ile 3 kez karıştırıldıktan sonra
pipetin uc kısmı değiştirildi. Pipet ucu değiştirildikten sonra süspansiyon 3 kez
yeniden karıştırılarak 10 µl örnek alındı. Alınan örnek %5 koyun kanlı agar
besiyerine ekilerek, süspansiyonda bulunan bakteriler steril öze kullanılarak petri
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plaklarındaki besiyeri yüzeyine yayıldı. 1/10 oranında sulandırım yapılmış
Eppendorf tüpünden 10 µl bakteri süspansiyonu alınıp içerisinde 90 µl PBS bulunan
Eppendorf tüpüne aktarım yapıldı. Otomatik pipet ile üç kez karıştırılıp pipet ucu
değiştirildi. Pipet ucu değiştirildikten sonra tekrar üç kez karıştırılan 1/100 oranında
sulandırılmış süspansiyondan 10 µl örnek alınıp %5 koyun kanlı agar besiyerine
aktarıldı. Steril öze yardımı ile petri plaklarının besiyeri olan tüm yüzeyine yayıldı.
Yapılan tüm işlemler benzer şekilde diğer tüplere de uygulandı. Onar katlı
dilüsyonlar hazırlanarak uygun katı besiyerlerine benzer şekilde uygulandı.
Besiyerlerine ekimler yapıldıktan sonra 35 oC’de 24 saat inkübe edilip plaklarda
bulunan koloni sayıları not edildi.
Grupların Oluşturulması
Çalışmada kullanılacak yeterli örnek boyutunun belirlenmesi için deney
öncesi power analiz (Power and Precision yazılımı, Biostat, Englewood, NJ, ABD)
yapıldı (0,80'lik güç olan 0,05'lik alfa). Yapılan analiz sonucuna göre her grupta
minimum 10 diş kullanılmasına karar verildi ve dişler 15 gruba ayrılarak toplam 150
adet örnek diş kullanıldı.
Tablo 1.
Deney Grupları
n
Geleneksel Endodontik Giriş Kavitesi
Protaper Gold

10

TruNatomy

10

2shape

10

WaveOne Gold

10

Reciproc Blue

10

Total

50

Konservatif Endodontik Giriş Kavitesi
Protaper Gold

10

TruNatomy

10

2shape

10

WaveOne Gold

10

Reciproc Blue

10

Total

50
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Tablo 1. Devamı
Truss Endodontik Giriş Kavitesi
Protaper Gold

10

TruNatomy

10

2shape

10

WaveOne Gold

10

Reciproc Blue

10

Total

50

Steril edilmiş 150 adet diş otoklav poşeti içerisinde mikrobiyoloji
laboratuarına getirildi. Steril indikatör içerisinde dişlerin içerisine otomatik pipet
yardımı ile 40 µl E. faecalis süspansiyonu eklendi. Steril #15 K tipi eğe ile 10 s
boyunca tüm kanallarda ileri-geri ve çevresel hareketler yaparak bakteri
süspansiyonunun tüm kanallara iletildiğinden emin olundu. Bakteri süspansiyonu
konulan dişler 35 0C’de 21 gün etüvde bekletildi. Dişlere gün aşırı taze BHIB
eklenerek bakterilerin çoğalarak biyofilm oluşturması sağlandı. Kontrol grubu olarak
rastgele seçilen beş adet diş, sterilizasyon etkinliğinden emin olmak için 1 gün
boyunda BHIB içerisinde bekletildi.
Şekil 11
Etüv
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Preparasyon Öncesinde Dişlerden Bakteriyel Örneklerin Alınması
Aseptik şartlarda kanalların içerisine tamamen dolana kadar steril PBS
solüsyonu eklendi. Her bir dişte ayrı kullanılacak şekilde steril #15 K tipi eğe ile 10 s
boyunca çalışma boyunda olacak şekilde ileri-geri ve çevresel hareketler yardımı ile
kanal duvarına yapışmış hücrelerin duvardan serbest kalması sağlandı. Sırasıyla
kanallara 3 adet steril #15 kağıt kon yerleştirilerek, 1 dk boyunca beklendi. İçerisinde
steril %0.85’lik serum fizyolojik bulunan eppendorf tüpler içerisine örnek alınan
kağıt konlar aktarıldı ve 1dk boyunca titreşim uygulandı. İşlem tüm örneklere ayni
şekilde uygulanarak örnek alma işlemi tamamlandı.
Şekil 12
Preparasyon Öncesi Kağıt Konlar İle Örnek Alımı

Preparasyon Öncesi Dişlerden Alınan İlk Örneklerinin Sayılması
Daha önce uygulandığı gibi, kök kanalından kağıt konlar yardımı ile alınan
örneklerin konulduğu steril serum fizyolojik solüsyonu içerisinden mikro pipet
kullanılarak 10 µl alındı. Alınan solüsyon %5 koyun kanlı agar besiyerine aktarılarak
steril öze yardımı ile besiyeri yüzeyine yayıldı. Her diş için altı adet olacak şekilde
Eppendorf tüpler yerleştirildi. Otomatik pipet yardımı ile bu tüpler içerisine 90 µl
PBS dolduruldu. İlk yerleştirilmiş eppendorf tüp içerisine alınan örneklerden 10 µl
aktarılıp 1/10 oranında sulandırma yapıldı. Sulandırılan süspansiyon üç kez otomatik
pipet yardımı ile karıştırıldı. Daha sonra pipet ucu değiştirilerek üç kez daha
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karıştırma işlemi uygulandı. Karıştırılan süspansiyondan 10 µl örnek alınıp %5
koyun kanlı agar besiyerine aktarılıp steril bir öze kullanarak petri plaklarındaki
besiyerinin tüm yüzeyine yayıldı. Bu işlemin ardında 1/10 oranında sulandırılan ilk
Eppondorf tüpü içerisinden 10 µl bakteri süspansiyonu alındı ve içerisinde 90 µl PBS
bulunan ikinci Eppendorf tüpüne eklendi. Otomatik pipet kullanarak üç kez
karıştırıldıktan sonra pipet ucu değiştirilip üç kez daha karıştırıldı. 1/100 oranında
sulandırılmış süspansiyondan 10 µl örnek alınıp %5 koyun kanlı agar besiyerinin
yüzeyine yayıldı. Yapılan aynı işlemler diğer tüplere da uygulandıktan sonra 10
katlık dilüsyonlar yapıldı. Her seferde %5 koyun kanlı agar besiyerine 10 µl’lik
ekimler yapıldı. Ekim yapılmış olan besiyerleri 35 oC’de 24 saat inkübe edildi.
Sonrasında her plaktaki koloniler sayılıp kaydedilerek elde edilen örneklerdeki
bakterilerin CFU/ml değerleri hesaplandı.
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Şekil 13
Preparasyon Öncesi Alınan İlk Örneklerin Kanlı Agar Besiyeri İçeren Plaklarda
Bakteri Kolonilerinin Sayılması
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Kök Kanallarının Protaper Gold Sistemi İle Genişletilmesi
Dişler etüvde bir gün boyunca bekletildikten sonra ertesi gün aseptik şartlara
uyacak şekilde ProTaper Gold Ni-Ti döner estrümanlar ile kemomekanik
preparasyon yapıldı. Eğeler 300 dev/dk hız ile 2 N cm tork ayarında X-Smart Plus
(Dentsply Sirona, Ballaigues, İsviçre) motoru ile kullanıldı. Her farklı örnekte yeni
ProTaper Gold Ni-Ti set eğeleri açıldı. Kök kanallarının preparasyonuna koronal
kısımda, kanal ağzından 3-4 mm ilerleyecek şekilde SX eğesi kullanılarak başlandı.
Ardından S1 ve S2 eğeleri ile çalışma boyunda preparasyon yapıldı. Daha sonra
bitirici F1 ve F2 kanal aletleri sırasıyla çalışma boyunda uygulandı.
Şekil 14
Protaper Gold Eğe Sistemi

Kök Kanallarının TruNatomy Sistemi ile Genişletilmesi
Bu grupta bulunan dişlere sırasıyla TruNatomy Orifice Modifier (20/.08),
TruNatomy Glider (17/.02), TruNatomy Small (20/.04) ve TruNatomy Prime
(26/.04) kanal aletleri kullanılarak, çalışma boyunda preparasyon yapıldı. Kanal
aletleri üretici firmanın talimatlarına uyacak şekilde X-Smart Plus (Dentsply Sirona,
Ballaigues, İsviçre) kullanılarak 500 rpm hız ve 1.5 Ncm tork ayarında devamlı
rotasyon hareketiyle uygulandı. İlk olarak TruNatomy Orifice Modifier eğesi ile 2-3
kez kanal içerisinde ileri geri hareketi yapılarak koronal genişletme yapıldı.
Sonrasında TruNatomy Glider ile rehber yol oluşturuldu. Son olarak sırası ile
TruNatomy Small ve TruNatomy Prime eğeleri kullanılarak çalışma boyunda
preparasyon yapıldı.
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Şekil 15
Trunatomy Eğe Sistemi

Kök Kanallarının 2Shape Sistemi ile Genişletilmesi
Ön genişletilme yapılmış dişler üretici firmanın talimatları doğrultusunda
sırasıyla TS1 (25/.04) ve TS2 (25/.06) eğeleri kullanılarak prepare edildi.
Preparasyon işlemi X-Smart Plus (Dentsply Sirona, Ballaigues, İsviçre) kullanılarak
devamlı rotasyon hareketinde 300 rpm hız ve 2 Ncm tork ayarında yapıldı. Eğeler
kanal içerisinde direnç hissedilinceye kadar aşağı, yukarı ve 3 aşamalı çevresel
eğeleme hareketi ile çalışma boyuna ulaşılana kadar kullanıldı.
Şekil 16
2Shape Eğe Sistemi

Kök Kanallarının WaveOne Gold Sistemi ile Genişletilmesi
WaveOne Gold sistemi ile dişler resiprokasyon hareketi kullanılarak üretici
firmanın talimatlarına uygun şekilde X-Smart Plus (Dentsply-Maillefer, Ballaigues,
Switzerland) endodontik motorunun uygun modu seçilerek gagalama hareketi ile
prepare edildi. WaveOne Gold Primary (25/.07) tek eğe sistemi ile preparasyon
yapıldı. 3 ileri geri hareketi yapıldıktan sonra alet kanaldan çıkarılıp temizlendi.
Çalışma boyuna ulaşıldıktan sonra preparasyon sonlandırıldı.
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Şekil 17
WaveOne Gold eğe sistemi

Kök Kanallarının Reciproc Blue Sistemi ile Genişletilmesi
Reciproc Blue R25 eğesi resiprokasyon hareketi yaptırılarak üretici firmanın
talimatlarına uygun şekilde X-Smart Plus (Dentsply Sirona, Ballaigues, İsviçre)
motorunun ‘RECIPROC ALL’ moduna ayarlandı. Eğe kanal içerisinde dirençle
karşılaşılan yere kadar ilerletilip sonrasında resiprokasyon hareket kullanılarak aktive
edildi. Eğe kök kanalından tamamen çıkmayacak şekilde hafif bir apikal kuvvet
uygulanarak yaklaşık 3 mm’lik bir mesafede ileri ve geri hareketler yardımı ile
kullanıldı. Eğe ilk olarak çalışma boyunun 2/3’sine ulaşana kadar kanal içinde
hareket ettirildi. Daha sonra kanaldan çıkartılarak kanal yıkandı ve eğe aynı hareket
kullanılarak bu kez çalışma boyunda olacak şekilde tekrar kullanıldı. Herbir kök
kanalı tek bir Reciproc Blue eğesi ile prepare edildi.
Şekil 18
Reciproc Blue Eğe Sistemi

Preparasyon Sonrasında Dişlerden Bakteriyel Örneklerin Alınması
Preparasyon yapılmış kök kanallarına aseptik şartlarda 3 adet #25 kağıt kon
yerleştirildi, kanal tamamen kuruyuncaya dek kanal içinde her bir kağıt kon 1 dk süre
ile ileri geri hareket yaptırılarak örnekler alındı. Alınan örnekler 1 ml steril % 0.85
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serum fizyolojik içeren steril Eppendorf tüplerine aktarıldı ve 1 dk süre ile titreşim
uygulandı. Aynı işlem tüm örneklerde olacak şekilde uygulandı.
Şekil 19
Preparasyon Sonrası Alınan Örnekler

Preparasyon Sonrası Dişlerden Alınan Son Örneklerin Sayılması
Kağıt konları içeren steril serum fizyolojik solüsyonundan mikro pipet
kullanılarak 10 µl alınarak %5 koyun kanlı agar besiyerine aktarılarak besiyerinin
tüm yüzeyine olacak şekilde steril bir öze yardımı ile yayıldı. Sonrasında her diş için
olacak şekilde altı adet steril Eppendorf tüp yerleştirildi. Yerleştirilen tüpler içerisine
otomatik pipet yardımı ile 90 µl PBS eklendi. İlk Eppendorf tüpü içerisine dişten
alınmış olan örnekten 10 µl aktarılarak 1/10 oranında sulandırma yapıldı. Tüpte
bulunan süspansiyon, üç kez otomatik pipet kullanılarak karıştırıldı. Pipet ucu
değiştirildikten sonra süspansiyon mikropipet yardımı ile tekrar üç kez karıştırıldı ve
10 µl örnek alındı. Alınan örnek %5 koyun kanlı agar besiyeri yüzeyinin tümüne
yayıldı. 1/10 oranında sulandırılmış ilk Eppendorf tüpü içerisinden 10 µl bakteri
süspansiyonu alınarak 90 µl PBS içeren ikinci Eppendorf tüp içerisine eklendi ve
otomatik pipet ile üç kez karıştırılarak pipet ucu değiştirildi. Üç kez karıştırılma
işlemi tekrarlandıktan sonra el edilen 1/100 oranında sulandırılmış süspansiyondan
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10 µl örnek alındı. Alınan örnekler %5 koyun kanlı agar besiyerinin tüm yüzeyine
yayıldı. Tüm işlemler, sıralaması ayni olacak şekilde diğer tüplere de uygulandı ve
10 katlık dilüsyonlar hazırlandı. İşlemlerden sonra her seferinde olacak şekilde %5
koyun kanlı agar besiyeri yüzeyine 10 µl’ lik ekimlerin yapılması sağlandı. Ekim
yapılmış besiyerleri 35 oC’de 24 saat süre boyunca inkübe edildi. Sonrasında her
plakta bulunan koloniler sayılarak not edildi. Elde edilen örneklerdeki bakterilerin
CFU/ml değerleri hesaplandı.
Şekil 20
Deneyin Yapıldığı ‘Laminair Flow Cabinet’ Görüntüsü
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Şekil 21
Preparasyon Sonrası Alınan Örneklerin Kanlı Agar Besiyeri İçeren Plaklarda
Bakteri Kolonilerinin Sayılması
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Şekil 22
Deney
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İstatistiksel Analiz
Preparasyon uygulamasından önce ve sonra alınan örnekler sonucu elde
edilen koloni sayıları log 10 tabanına dönüştürülerek, veri analizi KolmogorovSmirnov” testi ile sınanmıştır. Preparasyon grupları arasındaki farklılıkların
saptanması için Çift Yönlü varyans analizi (Two-Way ANOVA) kullanılırken,
anlamlı fark bulunan grup/grupları saptamak amacıyla “Tukey test” kullanılmıştır.
Bakteri sayısı için preparasyon grup ortalamaları arası farkı saptamak için ise
“Bağımsız t-test”kullanılmıştır. Gruplar arasındaki bakteri sayısında bulunan yüzde
(%) olarak azalma oranının karşılaştırılmasında Çift Yönlü Varyans Analizi’nden
(Two-Way ANOVA) yararlanıldı. P değeri 0.05’ten küçük olan örnekler istatistiksel
olarak anlamlı kabul edildi.
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BÖLÜM IV
Bulgular
Preparasyon öncesinde alınan başlangıç bakteri miktarı tüm gruplar arasında
benzer değerler göstermiştir. Bu sonuca göre başlangıç bakteri sayısı tüm deney
gruplarında homojendir. Çoklu varyans analiz sonucu elde edinilen verilere göre
bakteri sayısında preparasyon öncesi ve sonrası tüm kavite tasarımlarında istatistiksel
olarak anlamlı fark saptanmıştır (p <0.05).
Mekanik preparasyonun kanal içi bakteri popülasyonundaki azalma
üzerindeki etkinliğini değerlendirmek amacıyla Geleneksel endodontik giriş kavitesi
açılan örnekler karşılaştırıldığında Protaper Gold döner eğe sistemi ile prepare edilen
dişler, Reciproc Blue, WaveOne Gold ve TruNatomy eğe sistemleri ile prepare
edilen dişlere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek bir bakteriyel
azalma sağlamıştır (p <0.05). Ayrıca, geleneksel endodontik giriş kavitesi
gruplarında 2Shape döner eğe sistemi ile prepare edilen dişlerde, Reciproc Blue
döner sistemine göre prepare edilen dişlere göre daha yüksek bir bakteriyel azalma
saptanmıştır (p <0.05) (Tablo 2).
Konservatif endodontik giriş kavitesi gruplarında mekanik preparasyona göre
karşılaştırma yapıldığında gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p >0.05)
(Tablo 3).
Truss endodontik giriş kavitesi gruplarında mekanik preparasyona göre
karşılaştırma yapıldığında Protaper Gold eğe sistemi ile prepare edilen dişlerde
WaveOne Gold ve Reciproc Blue eğe sistemleri ile prepare edilen dişlere göre E.
faecalis sayısında istatistiksel olarak anlamlı derecede daha etkili bir azalma
görülmüştür (p <0.05) (Tablo 4).
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Tablo 2.
Geleneksel Giriş Kavitesi Açılmış Dişlerde Eğe Sistemlerine Göre Deney Öncesi ve
Deney Sonrası Bakteri Sayıs Log Değerleri (Ortalama±Standart Sapma).
Geleneksel Giriş

Örnek sayısı

Deney öncesi

Deney sonrası

ProTaper Gold

10

6.89±0.39

4.65±0.62

TruNatomy

10

5.60±1.04

4.46±0.82

2Shape

10

6.80±0.51

4.98±0.10

WaveOne Gold

10

5.83±0.46

4.71±0.37

Reciproc Blue

10

5.76±0.69

4.97±0.37

Kavitesi

Tablo 3.
Konservatif Giriş Kavitesi Açılmış Dişlerde Eğe Sistemlerine Göre Deney Öncesi ve
Deney Sonrası Bakteri Sayısı Log Değerleri (Ortalama±Standart Sapma).
Konservatif Giriş

Örnek sayısı

Deney öncesi

Deney sonrası

ProTaper Gold

10

4.74±0.18

3.96±0.46

TruNatomy

10

4.73±0.22

4.08±0.49

2Shape

10

5.32±0.56

4.35±0.39

WaveOne Gold

10

5.25±0.61

3.98±0.38

Reciproc Blue

10

4.79±0.30

4.12±0.077

Kavitesi
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Tablo 4.
Truss Giriş Kavitesi Açılmış Dişlerde Eğe Sistemlerine Göre Deney Öncesi ve Deney
Sonrası Bakteri Sayısı Log Değerleri (Ortalama±Standart Sapma).

Truss Giriş Kavitesi

Örnek sayısı

Deney öncesi

Deney sonrası

ProTaper Gold

10

5.97±0.61

4.42±0.68

TruNatomy

10

5.08±0.61

4.22±0.51

2Shape

10

5.70±0.45

4.47±0.23

WaveOne Gold

10

4.95±0.24

4.15±0.35

Reciproc Blue

10

4.64±0.41

3.87±0.41

Farklı giriş kavitesi tasarımlarının kanal içi E. faecalis sayısındaki azalmaya
etkisi karşılaştırıldığında, Protaper Gold ve 2Shape döner eğe sistemi ile prepare
edilmiş gruplarda, konservatif endodontik giriş kavitesi açılan dişlerdeki bakteriyel
azalma geleneksel ve truss endodontik giriş kavitelerine göre istatistiksel olarak
anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p <0.05). Bu sonucun dışında, farklı eğe
sistemleri ile prepare edilen gruplarda giriş kavitesi tasarımına göre karşılaştırma
yapıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p >0.05).
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Tablo 5.
ProTaper Gold ile Prepare Edilen Dişlerde Giriş Kavitesi Tasarımlarına Göre
Deney Öncesi ve Deney Sonrası Bakteri Sayısı Log Değerleri (Ortalama±Standart
Sapma).

ProTaper Gold
Geleneksel Giriş
Kavitesi
Konservatif Giriş
Kavitesi
Truss Giriş Kavitesi

Örnek sayısı

Deney öncesi

Deney sonrası

10

6.89±0.39

4.65±0.62

10

4.74±0.18

3.96±0.46

10

5.97±0.61

4.42±0.68

Tablo 6.
TruNatomy ile Prepare Edilen Dişlerde Giriş Kavitesi Tasarımlarına Göre Deney
Öncesi ve Deney Sonrası Bakteri Sayısı Log Değerleri (Ortalama±Standart Sapma)

TruNatomy

Örnek sayısı

Deney öncesi

Deney sonrası

10

5.60±1.04

4.46±0.82

10

4.73±0.22

4.08±0.49

10

5.08±0.61

4.22±0.51

Geleneksel Giriş
a

Kavitesi

Konservatif Giriş
a

Kavitesi

a

Truss Giriş Kavitesi
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Tablo 7.
2Shape ile Prepare Edilen Dişlerde Giriş Kavitesi Tasarımlarına Göre Deney
Öncesi ve Deney Sonrası Bakteri Sayısı Log Değerleri (Ortalama±Standart Sapma).

2Shape
Geleneksel Giriş
Kavitesi
Konservatif Giriş
Kavitesi
Truss Giriş Kavitesi

Örnek sayısı

Deney öncesi

Deney sonrası

10

6.80±0.51

4.98±0.10

10

5.32±0.56

4.35±0.39

10

5.70±0.45

4.47±0.23

Tablo 8.
WaveOne Gold ile Prepare Edilen Dişlerde Giriş Kavitesi Tasarımlarına Göre
Deney Öncesi ve Deney Sonrası Bakteri Sayısı Log Değerleri (Ortalama±Standart
Sapma).

WaveOne Gold

Örnek sayısı

Deney öncesi

Deney sonrası

10

5.83±0.46

4.71±0.37

10

5.25±0.61

3.98±0.38

10

4.95±0.24

4.15±0.35

Geleneksel Giriş
a

Kavitesi

Konservatif Giriş
a

Kavitesi

a

Truss Giriş Kavitesi
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Tablo 9.
Reciproc Blue ile Prepare Edilen Dişlerde Giriş Kavitesi Tasarımlarına Göre Deney
Öncesi ve Deney Sonrası Bakteri Sayıs Log Değerleri (Ortalama±Standart Sapma).
Reciproc Blue

Örnek sayısı

Deney öncesi

Deney sonrası

10

5.76±0.69

4.97±0.37

10

4.79±0.30

4.12±0.077

10

4.64±0.41

3.87±0.41

Geleneksel Giriş
a

Kavitesi

Konservatif Giriş
a

Kavitesi

a

Truss Giriş Kavitesi

Tablo 10.
Preparasyon sonrası bakteri sayısındaki azalma oranlarının yüzde (%) değerleri
Protaper

TruNatomy

Gold
Geleneksel
Giriş Kavitesi
Konservatif
Giriş Kavitesi
Truss Giriş
Kavitesi

WaveOne

2Shape

Gold

Reciproc
Blue

99.4

92.7

92.4

98.5

83.2

83.3

77.2

94.7

89.3

78.3

97.2

86

84.1

94.2

82.9
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Şekil 23
Protaper Gold, Trunatomy, 2Shape, Waveone Gold Ve Reciproc Blue İle Farklı
Kavite Tasarımları Arasındaki Bakteri Azalma Yüzdeliği

50
BÖLÜM V
Tartışma
Hipotezlerin kabul edilmesi veya reddedilmesi: ProTaper Gold ve 2Shape eğe
sistemlerinin kullanıldığı gruplarda konservatif giriş kavitesinin geleneksel ve truss
giriş kavitelerine göre kanal içi E. faecalis sayısında istatistiksel olarak anlamlı
derecede daha düşük bir azalmaya yol açmıştır (p <0.05). Fakat WaveOne Gold,
Reciproc Blue ve TruNatomy eğe sistemlerinin kullanıldığı gruplarda farklı kavite
tasarımları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur (p >0.05). Bu sebeple
birinci hipotez kısmen kabul edilmiştir. Geleneksel giriş kavitesi açılan dişlerde
Protaper Gold eğe sistemi Reciproc Blue, WaveOne Gold ve TruNatomy eğe
sistemlerine göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla bakteriyel azalma
saptanmıştır (p <0.05). Ayrıca, 2Shape ile Reciproc Blue arasında da istatistiksel
olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p <0.05). Truss endodontik giriş kavitesi
gruplarında Protaper Gold ile WaveOne Gold ve Reciproc Blue eğe sistemleri
arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p <0.05). Konservatif endodontik giriş
kavitesi gruplarında ise eğe sistemleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
bulunmamıştır (p >0.05). Bu sebeple ikinci hipotez kısmen kabul edilmiştir.
Çalışmamızda alt molar dişlerde farklı giriş kavitesi tasarımları ile hazırlanan
örneklerin farklı preparasyon teknikleri ile antimikrobiyal etkinliklerinin
değerlendirilebilmesi için çekilmiş insan dişlerinin kök kanalları E. faecalis’in hazır
suşları kullanılarak enfekte edilmiştir. Pulpal ve periapikal hastalıkların meydana
gelmesinde bakteriler ve bakteri ürünlerinin önemli bir rol oynadığı bilinmektedir.
Endodontik tedavinin başarı ile gerçekleştirilebilmesi için kök kanal sisteminin
mikroorganizmalardan tamamen elimine edilmesi gerekmektedir. Kanal içi bakteri
sayısının azaltılmasında yeterli bir biyomekanik preparasyon, irrigasyon ve kök
kanallarının kimyasal dezenfeksiyonu işlemlerinin önemi büyüktür (Hülsmann vd.,
2005). Kök kanal sisteminin bakteriler ve artıklarından etkili bir şekilde
temizlenememesi enfeksiyonun devam etmesine veya tekrarlamasına sebep
olabilmektedir (Haapasalo vd., 2005).
Endodontik başarısızlığa sebep olan dirençli bakteriler arasında sıklıkla E.
faecalis yer almaktadır. Bu nedenle kök kanal tedavisinde kullanılan materyallerin
etkinliklerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan birçok çalışmada kök kanalları
deneysel olarak E. faecalis suşu kullanılarak enfekte edilmiştir. (Stuart vd., 2006;
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Abdullah vd., 2005). Bu çalışmada, olumsuz çevre koşullarına rağmen hayatta
kalarak tek başına enfeksiyon oluşturabilmesi ve inatçı kök kanal enfeksiyonlarından
sıklıkla izole edilebilmesi nedeniyle test mikroorganizması olarak E. faecalis (ATCC
29212) hazır suşu kullanılmıştır. Yapılan in vitro çalışmalarda genellikle incelenmek
istenilen mikroorganizmaların hazır suşları kullanılmaktadır (Dametto vd., 2005;
Ruff vd., 2006; Shabahang & Torabinejad, 2003).
E. faecalis dentin duvarlarında kolonize olarak biyofilm oluşturma özelliği
taşımakta ve konak hücrelerine bağlanarak konak savunmasını etkisiz hale
getirebilmektedir. (Kayaoglu & Orstavik., 2004; Fisher & Phillips., 2009; Sedgley
vd., 2005). Yapılan çalışmalarda, ikincil enfeksiyona sahip kök kanal tedavili
dişlerden izole edilen bakterilerle ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar
sonucunda başarısız endodontik tedavili dişlerin kök kanal sisteminde baskın olarak
bulunan türlerle ilgili farklı sonuçlar elde edilmiştir. Pinheiro vd. (2003) yaptıkları
çalışmada önceden tedavi edilmiş vakaların %45,8 inden baskın olarak E. faecalis
izole edildiğini saptamışlardır. Sedgley vd. (2006), E. faecalis prevalansının kök
kanal tedavisinin yenilendiği vakalarda (%89,6) birincil enfeksiyona sahip vakalara
(%67,5) göre önemli olduğu bulmuşlardır. Ayrıca Peciuliene vd. (2000) apikal
periodontitise sahip dişlerin %70’ inde, Molander vd. (1998) ise %54’ ünde E.
faecalis suşunu izole etmişlerdir. (Pinheiro vd., 2003; Sedgley vd., 2006; Peciuliene
vd., 2000; Molander vd., 1998). İnatçı enfeksiyona neden olduğu kanıtlanan
mikroorganizmalar ile çalışmak, elde edilen sonuçların diğer birçok mikroorganizma
için de geçerli olacağı için tercih sebebidir.
Bu tez çalışmasının, çalışmada kullanılacak olan dişler arasında
standardizasyon sağlama zorluğu olması, kök kanal sisteminin kompleks bir
mikrobiyal floraya sahip olması, hasta ağzında karşılaşılabilecek kontaminasyonlar
ve randevular ile ilgili karşılaşılabilecek sorunlardan dolayı in vitro olarak
uygulanması planlanmıştır. Yaptığımız in vitro çalışmada klinik ortamın
yansıtılabilmesi ve standardizasyonun sağlanabilmesi için kök gelişimi
tamamlanmış, restorasyon ya da kök kanal tedavisi yapılmamış, kırık, çürük, kök
rezorbsiyonu, kalsifikasyon olmayan mandibular molar dişler tercih edilmiştir.
Yapılan bir çalışmada mine ve dentin dokularının sertlik dereceleri üzerinde
farklı saklama solüsyonlarının etkileri incelenmiş, %0,2’lik gluteraldehit, %0,1’lik
timol solüsyonu, deiyonize su, HBSS (Hanks’ Balanced Salt Solution) ve %0,1’lik
NaOCl solüsyonlarında 2 aya kadar bekletilen örneklerin yapılarında anlamlı bir
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değişiklik olmadığı görülmüştür (Aydın vd., 2015). Yapılan bu çalışma
doğrultusunda örnekler kök yüzeyindeki sert ve yumuşak doku artıkları periodontal
küret yardımı ile temizlendikten sonra sızıntıya sebep olacak çatlak oluşumunu ve
dehidratasyona uğrama ihtimalini engellemek amacı ile çalışma süresine kadar distile
su içerisinde bekletilmiştir.
Literatüre bakıldığında yapılan çalışmalarda çalışma boyu #10 K tipi eğe ile
kök ucundan çıkılarak tespit edilmiştir (Tüfenkçi & Yılmaz, 2020; Taha vd., 2010).
Kanal genişliğinin tespit edilip standardizasyonun sağlanması ise başlangıç apikal
çapının #15 K tipi eğeden daha geniş olan dişler çalışma dışı bırakılması ile
sağlanmıştır (Tüfenkçi & Yılmaz, 2020; Ureyen vd., 2019). Bu çalışmada da aynı
yöntemler kullanılarak çalışma boyu tespit edilmiş ve kanal genişliğinin
standardizasyonu sağlanmıştır. Ayrıca diğer çalışmalarda olduğu gibi, bakteriyel
kontaminasyonun engellenmesi ve çalışma kolaylığı sağlanması amacı ile
çalışmamızda kullanılan örneklerin kök uçları kompozit rezin ile kapatılmış, kök
yüzeyine 3 kat tırnak cilası uygulanmış ve örnekler eppendorf tüpler içerisine
gömülmüştür (Paraskevopoulou & Khabbaz, 2016; Du vd., 2014; Görduysus vd.,
2011).
Mikrobiyolojik bir çalışmada kontaminasyon meydana gelmesi sonuçları etkileyen
önemli bir faktördür. Bu durumu önlemek amacıyla kullanılacak olan örnekler
enfekte edilmeden önce çeşitli yöntemler ile sterilize edilmelidir. Yapılan bazı
çalışmalarda örneklerin sterilizasyonu etilen oksit kullanılarak sağlanmıştır
(Machado vd., 2013; Machado vd., 2017). Bazı çalışmalarda ise çalışmamızda
olduğu gibi örnekler 121 ºC’de 20 dk boyunca otoklavlanarak sterilize edilmiştir
(Nakamura vd., 2013; Siqueira vd., 2010; Paranjpe vd., 2012). ‘Sachet’ yöntemi
sterilizasyon kontrolü yapmak için sıklıkla kullanılan, sterilizasyon poşeti içerisine
indikatör kâğıdı yerleştirilerek uygulanan bir yöntemdir. Çalışmamızda diğer
çalışmalarla benzer şekilde sterilizasyon işleminden sonra her bir deney grubundan
seçilen bir adet diş BHIB agar içinde 35 ºC’de 24 saat boyunca inkübe edilmiş ve
bakteriyel üreme olup olmaması yönünden incelenmiştir. Etkili bir sterilizasyon
yapıldığı tespit edildikten sonra deneye başlanılmıştır (Görduysus vd., 2011; Estrela
vd., 2012).
İnkübasyon süreleri literatürde 24 saatten 4 haftaya kadar değişiklik
göstermektedir (Chuste-Guillot vd., 2006; Eddy vd., 2005). Yapılan önceki
çalışmalarda örnekler 48 saat (Gergova vd., 2016), 72 saat (Oliveira vd., 2015;
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Schiffner vd., 2014), 7 gün (Kasic vd., 2017; Xhevdet vd., 2014), 2 hafta (Rios vd.,
2011) ve 21 gün (Nunes vd., 2011; Yıldırım vd., 2013; Machado vd., 2013; Guillen
vd., 2018; Fernandes vd., 2020; Barbosa vd., 2020) olmak üzere farklı sürelerde
inkübe edilmiştir. Kristich vd. (2004) çalışmalarında 6-8 saatlik inkübasyon süresinin
biyofilm oluşturulmasında yeterli olduğunu, bu süreden daha fazla bekletildiğinde ise
hücre sayısında anlamlı derecede bir fark olmadığını göstermişlerdir. Fakat Wang vd.
(2012) farklı gelişim aşamasında olan bakterilerin farklı duyarlılığa sahip
olabileceğini belirterek 3 haftalık olgun biyofilmlerin 24 saatlik genç biyofilmlere
göre antimikrobiyal ajanlara daha fazla direnç gösterdiğini saptamışlardır. Stojicic
vd. (2013) ise çalışmalarında 1, 2, 3, 4 ve 8 haftalık biyofilmler üzerinde farklı
antimikrobiyal ajanların etkinliğini karşılaştırmışlar, 3 haftalık ve daha olgun
biyofilmlerin 1 ve 2 haftalık biyofilmlere kıyasla antimikrobiyal ajanlara daha fazla
direnç gösterdiğini belirtmişlerdir. İnkübasyon süresi açısından belli bir standart
olmamasına rağmen çalışmalar doğrultusunda örneklerimiz ortalama olarak kabul
edilen 3 haftalık inkübasyon süresine tabi tutulmuştur.
Kök kanallarında üreyen mikroorganizmaların saflığını kontrol etmek amacı
ile kanal preparasyonu öncesi ve sonrasında kök kanallarından örnek alınarak gram
boyama ve kataliz testleri ile kök kanallarının sadece E. faecalis ile enfekte edildiği
onaylanarak kontaminasyon olmadığı doğrulanmıştır.
Kök kanallarından çeşitli yöntemlerle mikrobiyolojik örnek toplanması işlemi
çalışmanın sonucunu etkileyen önemli faktörlerdendir. Bu amaçla enfekte kök
kanalına steril kâğıt konların yerleştirilmesi veya kanal aletleri kullanılarak dentinin
tıraşlanması sonucunda elde edilen dentin talaşlarının toplanması gibi çeşitli
yöntemler uygulanmaktadır. Çalışmamızda kök kanallarından mekanik preparasyon
öncesi ve sonrasında steril kâğıt konlar kullanılarak örnekler alınmıştır (Machado
vd., 2013; Ureyen vd., 2019; Nakamura vd., 2013). Kâğıt konların in vivo ve in vitro
çalışmalarda kullanma kolaylığı gibi avantajı (Mercade vd., 2009) olmasına rağmen
mikrobiyolojik örneklerin alınmasında birtakım sınırlamalara sahiptir. Kök
kanallarındaki düzensiz girintilere ulaşamaması, dentin tübüllerine penetre olan
bakterilerin izole edilememesine sebep olabilmektedir (Oliveira vd., 2015). Orstavik
ve Haapasalo (1990) yaptıkları çalışmalarında doğru kültür sonucu alınabilmesi için
steril kâğıt konların dentin talaşlarını içermesi gerektiğini bildirmişlerdir. Daha
önceki bazı çalışmalarda da doğru kültür sonucu alınabilmesi için örnek alınmadan
önce kök kanallarına steril serum fizyolojik eklenip, steril bir el aleti ile ileri geri
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hareketi kullanılarak duvarlarda bulunan bakterilerin serbestleştirilmesi gerektiği
belirtilmiştir (Chuste-Guillot vd., 2006; Paranjpe vd., 2012; Singla vd., 2010;
Siqueira vd., 2010). Başlangıç örnekleri (S1) alınırken 3 adet #15 steril kâğıt kon,
son örnekler (S2) alınırken ise 25 numaralı steril kâğıt konlar kanala yerleştirilerek 1
dk boyunca kanalda bekletilmiş ve standardizasyon sağlanmaya çalışılmıştır. Önceki
çalışmalar ile benzer şekilde alınan örnekler BHIB ile doldurulmuş eppendorf tüplere
yerleştirilerek bakteriyel süspansiyonun kâğıt kondan dökülmesi için 1 dk boyunca
vortekslenmiştir (Ureyen vd., 2019; Barbosa vd., 2020).
Mikrobiyal çalışmalarda bakteri sayılarının karşılaştırılabilmesi için
genellikle plaka sayım yönteminden yararlanılmaktadır (Bago vd., 2013; Frota vd.,
2015). Çalışmamızda alınan örnekler kanlı agar besiyerine ekildikten sonra 24 saat
süre ile 35 °C’ de inkübe edilmiş ve bakteri kolonileri sayılarak CFU/ml değerleri
hesaplanmıştır. Farklı eğe sistemlerinin kanal içi bakteri sayısındaki değişime
etkisinin değerlendirildiği çalışmalarda antimikrobiyal özellik içermeyen irrigasyon
solüsyonları ile kanalların yıkanması önerilmiştir (Machado vd., 2017; Ureyen vd.,
2019; Tufenkci & Yılmaz, 2020; Teixeira vd., 2015). Ureyen vd. (2019), Tufenkci ve
Yılmaz (2020) yaptıkları çalışmalarda farklı eğe sistemleri ile yapılan preparasyonun
kanal içi E. faecalis sayısının azaltılmasına olan etkisini araştırmışlar ve irrigasyon
solüsyonu olarak %0,85 ‘lik serum fizyolojik kullanmışlardır. Bu nedenle biz de
çalışmamızda irrigasyon solüsyonu olarak %0,85’ lik steril serum fizyolojik
kullandık.
Minimal invaziv endodonti, Clark ve Khademi ilkelerinden yola çıkılarak
tasarlanmıştır (Clark & Khademi, 2010). Bu yaklaşım ile minimal invaziv bir giriş
kavitesi ve minimal apikal genişletmeyi hedef alan preparasyon tekniği
benimsenmiştir. Granados vd. (2017) çalışmalarında minimal invaziv giriş kavitesini
‘minimum açıklık ile endodontik giriş tekniği’ olarak tanımlamışlardır. Literatürde
yapılan çalışmalar ile minimal invaziv endodonti kavramı desteklenmeye
başlanmıştır (Clark & Khademi, 2010; Wang vd., 2021). Geleneksel giriş kavitesi
tasarımında amaç kök kanallarına düz bir giriş sağlayarak prosedürel hataların
önlenmesini sağlamaktır (Patel & Rhodes, 2007). Minimal invaziv yaklaşım ise
mümkün olduğunca diş yapısını özellikle periservikal dentinin korunmasını amaçlar
(Kishen vd., 2016). Jiang vd. (2018) minimal invaziv kavite preparasyonlarının
sınırlarını, pulpa tabanının seviyesinde kanal ağızlarının merkezinden çizilen ve
oklüzale uzanan tahmini bir çizgi ile tanımlamışlardır. Moore vd.(2016) ve Rover vd.
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(2017) minimal invaziv kavite sınırlarını, pulpa odasına ulaştıktan sonra kanal
ağızlarına erişebilmek için gerektiği kadar genişletilme yapılmaktadır şeklinde
bildirmişlerdir. Saygılı vd. (2018) çalışmalarında, ‘Pointed Endodontic Access
Cavity (PEAC)’, ‘Conservative Endodontic Cavity (CEAC)’ ve ‘Traditional
Endodontic Cavity (TEAC)’ olarak tanımladıkları farklı kavite tasarımlarını
karşılaştırmışlar. Bu çalışmada ilk defa belirtilen ‘PEAC’ kavite tasarımının
preparasyonunu, oklüzal yüzeyin en derin noktasından pulpa odasına düşerek, pulpa
odasını çelik rond frez yardımı ile düzenlendikten sonra elmas fissür frez
kullanılarak meziodistal yönde 2 mm, bukkolingual yönde 3 mm olacak şekilde
düzenlediklerini belirtmişlerdir. ‘CEAC’ kavite tasarımının ise boyut belirtmeden
tersine konik, hafif dörtgen olacak şekilde hazırlandığını ifade etmişlerdir.
Literatürde bulunan çalışmalardan yola çıkılarak, çalışmamızda kullandığımız kavite
formları ‘kanal ağızlarına erişebilmek için açılan minimum genişlik’ formülüne
uygun olarak hazırlanmıştır. Çalışmamızda kullandığımız kavite boyut değerleri
Saberi vd. (2020) ve Barbosa vd. (2020)’nin çalışmalarında uygulanan kavite
formuna uymaktadır.
Çalışmalarda çoğunlukla farklı şekillerde açılmış giriş kavitesi
preparasyonları ve bunu takiben kök kanallarının farklı sistemler ile prepare edilmesi
sonucunda dişlerin kırılma direncine olan etkisi araştırılmıştır. Bu çalışmaların
birkaçında minimal giriş kavitesi açılan dişlerin kırılma dayanımını daha iyi
bulunurken (Plotino vd., 2017; Y. Zhang vd., 2019; Yuan vd., 2016), diğerlerinde ise
anlamlı bir fark olmadığını bildirilmiştir (Ozyurek vd., 2018; Corsentino vd., 2018;
Rover vd., 2017). Ayrıca literatüre bakıldığında, farklı giriş kavitesi açılan dişlerde
preparasyon sonrası kök kanalında hacim ve yüzey alanı değişikliğini araştıran
çalışmalar mevcuttur. Barbosa vd. (2020) konservatif endodontik kavite, geleneksel
endodontik kavite ve truss endodontik kavite tasarımları hazırlayarak, kök
kanallarındaki dokunulmamış alan yüzdesi ile kaldırılan dentin miktarı üzerindeki
farklılıkları değerlendirmişlerdir. Çalışmalarının sonucunda konservatif kavite
grubunun dokunulmamış alan yüzdesi bakımından anlamlı olarak daha fazla
olduğunu bildirirken, truss endodontik kavite grubunda diğer gruplara göre anlamlı
bir fark bulmamışlardır. Literatürde bulunan bir başka çalışma minimal invaziv
kaviteler ile geleneksel endodontik kavite tasarımını dentin dokusunun
uzaklaştırılması ve preparasyonun dentin üzerindeki etkinliği bakımından
karşılaştırmış. Minimal invaziv kaviteler arasında anlamlı bir fark bulunmazken,
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geleneksel endodontik kaviteye göre daha fazla dentin dokusunu korudukları
bildirilmiştir. Preparasyon etkinliği üzerinde ise kavite tasarımları arasında anlamlı
bir fark bulunmamıştır (Wang vd., 2021). Siera vd. (2022) resiprokasyon hareket
yapan eğeler kullanarak, mandibular molar dişlerin mesial kök kanallarında
geleneksel endodontik kavite ile konservatif endodontik kavite tasarımının koronal
üçlüdeki dentin kalınlığına olan etkisini incelemişler. Geleneksel endodontik kavite
ile konservatif endodontik kavite arasında dentin kalınlığı açısından bir fark
bulmadıklarını bildirmişlerdir. Benzer şekilde, çeşitli diş gruplarında minimal
invaziv giriş kavitesininin preparasyon sonrası kök kanalından uzaklaştırılan dentin
miktarı açısından değerlendirildiği çalışmalarda, geleneksel giriş kavitesi ile minimal
invaziv giriş kavitesi arasında anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur (Alovisi vd.,
2018; Moore vd., 2016; Krishan vd., 2014).
Literatürde farklı giriş kavitesi tasarımı ve eğe sistemlerinin kanal içi bakteri
sayısının azaltılmasına olan etkinliğinin araştırıldığı sınırlı sayıda çalışma mevcuttur.
Tufenkci ve Yılmaz (2019) geleneksel ve konservatif endodontik giriş kavitesi
açtıkları dişleri E. faecalis ile enfekte ettikten sonra iki farklı eğe sistemi ile
preparasyon işlemini gerçekleştirmişler. Çalışmanın sonucunda, iki farklı giriş
kavitesi tipine sahip dişlerin kanal içi bakteri sayısında istatistiksel olarak benzer
oranda azalma saptamışlardır. Barbosa vd. (2020) ise farklı kavite tasarımlarının kök
kanal enstrümantasyonuna, mikrobiyal azalmasına, kanal dolumuna ve dişlerin
kırılma direncine olan etkisini birlikte inceledikleri çalışmalarında bakteri
sayısındaki azalma açısından gruplar arasında anlamlı bir fark bulmamışlardır. Bu
sonuçlardan farklı olarak, Vieira vd. (2020) geleneksel ve konservatif endodontik
giriş kavitesi açtıkları dişleri XP-Endo Shaper ile prepare etmişler ve geleneksel giriş
kavitesi açılan grupta konservatif giriş kavitesi açılan gruba göre kanal içi E. faecalis
sayısındaki azalmanın daha fazla olduğunu bulmuşlardır. Araştırmacılar bu
farklılığa, konservatif giriş kavitesi açılan dişlerde XP-Endo Shaper’ın kanala giriş
açısının olumsuz yönde etkilenmesi ve sonuç olarak hareketinin kısıtlanmasının yol
açtığını savunmuşlardır. Bu çalışmada da ProTaper Gold ve 2Shape eğe sistemlerinin
kullanıldığı gruplarda konservatif giriş kavitesinin geleneksel ve truss giriş
kavitelerine göre kanal içi E. faecalis sayısında daha düşük bir azalmaya yol açtığı
saptanmıştır. Bu sonucun, konservatif giriş kavitesinde kök kanallarına doğrudan bir
giriş sağlanamadığı için kanal duvarlarında prepare edilemeyen alanlar kaldığından
kaynaklandığını düşünmekteyiz. Fakat WaveOne Gold, Reciproc Blue ve
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TruNatomy eğe sistemlerinin kullanıldığı gruplarda farklı kavite tasarımları arasında
bir fark bulunmamıştır. Bu sonucun kanal eğelerinin esneklik özelliklerindeki
farklılıktan dolayı elde edildiğini varsaymaktayız. Çalışmamızın sonuçları, bakteriyel
yük azalması açısından minimal dentin kaybının amaçlandığı kavite tasarımları ve
eğe sistemlerinin klinik kullanımda dezavantaj oluşturmayacağını ortaya
koymaktadır.
Mekanik preparasyon, kök kanal sisteminde bulunan bakteri sayısının
azaltılabilmesi için önemli role sahiptir (Gorduysus vd., 2011). Kök kanal sisteminin
etkili olarak prepare edilebilmesi için yıllar içinde farklı eğe sistemleri
geliştirilmiştir. Paslanmaz çelik aletlerin olumsuzluklarını ortadan kaldırmak
amacıyla üretilen Ni-Ti aletler endodonti kliniği için önemli bir yenilik olarak kabul
edilmiştir. Kummer vd. (2008), Cheung ve Liu (2009), Pinheiro vd. (2016)
çalışmalarında döner alet sistemlerinin kök kanallarını daha kısa zamanda
şekillendirdiğini belirtirken, Reddy vd. (2013) ve Topçu vd. (2014) çoklu Ni-Ti
döner alet sistemlerinin mekanik temizleme ve preparasyon etkinliklerinin geleneksel
el aletlerinden daha üstün olduğunu göstermişlerdir. Çalışmamıza dahil edilen Ni-Ti
döner alet sistemleri belirlenirken daha önce yapılmış çalışmalar ile yeni geliştirilmiş
sistemlerin literatürdeki eksiklikleri göz önünde bulundurulmuş, tek eğe sistemleri ile
çoklu eğe sistemlerinin temizleme etkinliklikleri karşılaştırılmıştır.
Ehrhardt vd. (2012) her türlü Ni-Ti döner alet sisteminin kullanılmasından
önce ön şekillendirme yapılmasının gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Özellikle dar ve
eğri kanallarda yapılan ön şekillendirmenin aletin etkinliğini artırarak, kırılma riskini
azalttığını bildirmişlerdir. Bu doğrultuda çalışmamızda tüm örneklerde herhangi bir
eğe sistemi kullanılmadan önce pek çok çalışma tarafından önerildiği gibi #15
numaralı el aletine kadar ön şekillendirme yapılmıştır (Ferrer-Luque vd., 2014;
Guillen vd., 2018; Silve vd., 2021). Bir başka çalışmada ise farklı kök kanal
aletlerinin temizleme ve preparasyon etkinliğinin karşılaştırılabilmesi için benzer
apikal çapa sahip olmaları gerektiği gösterilmiştir (Vaudt vd., 2009). Biz de
çalışmamızda kullanılan örneklerin apikal genişlikleri ve anatomik özelliklerini
dikkate alarak apikal çapları #25 olacak şekilde preparasyon yapılmıştır.
Çalışmamızda kullandığımız eğe sistemleri rotasyonel ve resiprokasyon
hareketi kullanan sistemler olarak iki farklı başlık altında sınıflandırılabilirler. Taha
vd. (2010), De-Deus vd. (2017) çalışmalarında, rotasyon hareket ile çalışan aletlerin,
resiprokal hareket ile çalışanlara göre apikal bölgeden nekrotik artıkların
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uzaklaştırılmasında daha etkili olduğu bulunmuştur. Rotasyonel hareket kullanarak
çalışan eğe sistemlerinden birisi olan Protaper Gold eğe sistemi esnek ve yüksek
kırılma dayanımına sahip Gold teknolojisi kullanılarak üretilmiştir. Literatürde
çalışmamızda kullandığımız rotasyonel hareketle çalışan Protaper Gold eğe sistemi
ile farklı eğe sistemlerinin kanal içi bakteri sayısının azaltılmasındaki etkisini
araştıran çalışmalar mevcuttur. Yu ve Ye (2021) Protaper Next ve Protaper Gold’u
karşılaştırdıkları çalışmalarında, bakteri azaltılması açısından bir fark bulmamıştır.
Ghoddusi vd. (2020) ise çalışmalarında Protaper Gold ve WaveOne Gold eğe
sistemlerinin, kök kanallarından E. faecalis’i uzaklaştırma etkinliklerini
karşılaştırmış, bizim sonuçlarımızdan farklı olarak WaveOne Gold eğe sistemini
daha başarılı bulmuştur. Otero vd. (2021) yaptıkları çalışmada WaveOne Gold ile
Protaper Gold eğe sistemlerinin kök kanallarındaki bakteriyel azalma üzerine
etkilerini karşılaştırmışlardır. Tüm gruplarda preparasyon sonrasında bakteri
sayısında azalma görülürken rotasyonel hareketle çalışan ProTaper Gold’un,
resiprokasyon hareketi ile çalışan WaveOne Gold sistemine göre istatistiksel olarak
daha fazla bakteriyel azalmaya sebep olduğu bildirilmiştir. Çalışmamızda bu
çalışmalara benzer olarak geleneksel endodontik giriş kavitesi gruplarında Protaper
Gold eğe sisteminin Reciproc Blue, WaveOne Gold ve TruNatomy eğe sistemlerine
göre kanal içi bakteri azaltma etkinliğini anlamlı olarak farklı bulduk. Ayrıca truss
endodontik giriş kavitesi gruplarında ise ProTaper Gold sistemini bakteri
popülasyonunun azaltılması açısından WaveOne Gold ve Reciproc Blue
sistemlerinden daha etkili bulduk.
Çalışmamıza dahil edilen tek eğe sistemlerinden biri olan Reciproc Blue,
Reciproc eğe sisteminin geliştirilmesi ile üretilmiştir. De-deus vd. (2017)
çalışmalarında reciproc sistem ile aynı ölçülere ve S kesit geometrisine sahip olan
Reciproc Blue eğe sisteminin uygulanan özel termal işlemler sayesinde yorgunluk
dayanımının ve esnekliğinin arttırıldığını bildirmiştir. Eğe mavi rengini termal
işlemler sonucu yüzeyde oluşan oksit tabakadan almaktadır. Bu tabaka sayesinde
yüzey sertliğinin arttığı bu durumun eğenin kesme etkinliğini geliştirdiği öne
sürülmektedir (Gao vd., 2012). Çalışmamızda kullanılan bir diğer tek eğe sistemi
olan WaveOne Gold eğe sisteminin bakteri sayısını azaltmaya olan etkisinin
incelendiği çeşitli çalışmalar mevcuttur. Guillen vd. (2018) yaptıkları çalışmada
WaveOne Gold ile prepare edilen dişlerde WaveOne ile prepare edilen dişlere göre
kanal içi E. faecalis sayısında daha fazla bir azalmayla karşılaşmışlardır.
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Araştırmacılar bu sonucun, WaveOne Gold eğe sisteminin paralelkenar şeklindeki
enine kesiti kök kanalını asimetrik olarak şekillendirmesinden ve resiprokasyon
hareketi sırasında sadece iki noktadan kök kanal duvarına temas etmesinden
kaynaklandığını savunmuşlardır. Bu şekilde, eğe daha fazla miktarda debrisi ve artık
dentin dokusunu koronal olarak uzaklaştırabilir. Araştırmacılar, WaveOne Gold ile
yapılan preparasyon sonucunda, kök kanal duvarında oluşturulan ve dentin
tübüllerini tıkayarak tübüllerdeki bakterilerin uzaklaştırılmasını engelleyen smear
tabakası oluşma riskinin daha az olduğunu savunmuşlardır. Benzer şekilde, Tewari
vd. (2016) ve Machado vd. (2017) yaptıkları çalışmalarında diğer sistemlere kıyasla
paralelkenar kesit şekline sahip bir eğenin kanal içi bakteri sayısının azaltılması
açısından daha iyi bir performans gösterdiğini gözlemlemişlerdir. Bu çalışmaların
aksine Üreyen Kaya vd. (2019) yaptıkları çalışmada WaveOne Gold eğe sisteminin
XP-endo Shaper ve Hyflex EDM sistemlerine göre daha az miktarda bakteriyel
azalmaya yol açtığını bulmuşlardır. Yaptığımız çalışmada WaveOne Gold sisteminin
kullandığımız diğer eğe sistemlerine üstünlük sağlamadığını saptadık. Sonuçlardaki
bu farklılığın birbirinden farklı özelliklere sahip eğelerin karşılaştırılmasından
kaynaklı olduğunu düşünmekteyiz.
Literatürde 2Shape eğe sistemlerinin bakteriyel azalma üzerindeki etkisini
karşılaştıran çalışma bulunmamaktadır. Singh vd. (2019) 2Shape, Protaper Gold ve
WaveOne Gold sistemlerini uzaklaştırılan dentin miktarı açısından karşılaştırmış.
WaveOne Gold ve 2Shape arasında bir fark bulunmazken Protaper Gold sisteminin
daha fazla dentin miktarı uzaklaştırdığını göstermişlerdir. Singh (2019) uzaklaştırılan
dentin hacminin değerlendirildiği bir diğer çalışmasında Protaper Gold ve 2Shape
sistemlerini karşılaştırmış ve Protaper Gold’un 2Shape’e kıyasla daha agresif kesim
yapması ve progresif olarak değişen sarmal uca sahip olmasından dolayı daha fazla
dentin uzaklaştırdığını bildirmişlerdir. Biz ise bakteriyel azalma etkinliğini
araştırdığımız çalışmamızda, geleneksel endodontik giriş kavitesi grubunda
rotasyonel hareketle çalışan 2Shape eğe sisteminin, resiprokasyon hareketle çalışan
Reciproc Blue eğe sistemine göre bakteri populasyonun azaltılmasında daha etkili
olduğunu bulduk. 2Shape eğe sisteminin bakteriyel azalmaya olan etkinliğinin
araştırıldığı ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Çalışmamız minimal invaziv yaklaşım giriş kavitesi hazırlığında olduğu gibi
kök kanallarının şekillendirilmesinde de öne çıkmaktadır (Gluskin vd., 2014).
Çalışmamızda kullandığımız TruNatomy eğe sistemi, daha küçük bir kor yapısı
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olması, uygulanan ısıl işlemler ile esnekliğinin arttırılması, daha az şekil hafızasına
sahip olması ve regresif bir taper özelliği taşımasından dolayı kanalın orjinal
yapısına uygun bir preparasyon sağlayarak dentin dokusunun korunmasına katkı
sağlanacağı öne sürülerek üretilmiştir. Silva vd. (2022) Protaper Gold ile TruNatomy
eğe sistemlerinin periservikal dentinin uzaklaştırılmasına etkisini karşılaştırdıkları
çalışmalarında gruplar arasında anlamlı bir fark bulamamışlardır. Çalışmamızda
geleneksel endodontik giriş kavitesi açtığımız örneklerde Protaper Gold ile prepare
edilen dişlerde TruNatomy ile prepare edilen dişlere göre daha fazla sayıda
bakterinin uzaklaştığı gösterilmiştir. TruNatomy sisteminin daha küçük kor yapısı ve
regresif taperla üretilmiş olmasının bu sonucun elde edilmesinde etkili olduğu
düşünülmektedir. Literatürde TruNatomy sisteminin kanal içi bakteri sayısının
azaltılmasına etkisini inceleyen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu konuda
yapılacak ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
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BÖLÜM VI
Sonuç ve Öneriler
İn vitro olarak gerçekleştirilen çalışmamızın sınırlamaları dahilinde elde
edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir.
1. Bu çalışma, alt büyük azı dişlerinde üç farklı giriş kavitesi tasarımı ile
hazırlanan örneklerin beş farklı eğe sistemi ile prepare edilerek, kök
kanallarından izole edilen “Enterococcus faecalis” bakterisinin
uzaklaştırılma etkinliğini inceleyen ilk çalışmadır.
2. Farklı giriş kavitesi tasarımı ile hazırlanan örneklerin, kök
kanallarından preparasyon öncesi izole edilen E. faecalis miktarının
ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
bulunmamaktadır.
3. Farklı giriş kavitesi tasarımı ile hazırlanan örneklerin, kök
kanallarından preparasyon öncesi ve sonrası izole edilen E. faecalis
miktarının ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunmaktadır (p <0.05).
4. Preparasyon sonrası alınan örneklerde kök kanallarından izole edilen
E. faecalis miktarında istatistiksel olarak anlamlı bir azalma olsada
hiçbir grupta tam bir eliminasyon sağlanamamıştır.
5. Elde ettiğimiz sonuçlara göre preparasyon sonrası Geleneksel
endodontik giri kavitesi gruplarında, Protaper Gold eğe sisteminde,
Reciproc Blue, WaveOne Gold ve TruNatomy eğe sistemlerine göre
daha fazla bakteriyel azalma sağlanırken (p <0.05), 2Shape eğe
sistemi kullanılan gruplarda, Reciproc Blue eğe sistemi kullanılan
gruplara göre daha etkili bir bakteri eliminasyonu bulunmuştur (p
<0.05).
6. Konservatif endodontik giriş kavitesi gruplarında, mekanik
preparasyon etkinliği açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır (p
>0.05).
7. Truss endodontik giriş kavitesi gruplarında Protaper Gold, WaveOne
Gold ve Reciproc Blue sistemlerine göre daha etkili bulunmuştur (p
<0.05).
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8. Farklı kaviteler arasında kök kanallarından izole edilen E. faecalis
bakteri sayılarının değişimleri incelendiğinde Protaper Gold ve
2Shape eğe sistemi gruplarında Truss ve Geleneksel giriş kaviteleri
Konservatif giriş kavitesine göre daha etkili bulunmuştur (p <0.05),
diğer gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur (p
>0.05).
9. İn vitro şartlar altında gerçekleştirilen çalışmalarden elde edilen
sonuçların klinik çalışmalarla desteklenmesi önemlidir.
10. Endodontide minimal invaziv yaklaşımın klinik uygulamalardaki
başarı oranı uzun dönem olarak incelenmeli, daha fazla çalışma
yapılmalıdır.
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Abstract: The present research aimed to reveal the in vitro effects of different endodontic file systems
utilizing different endodontic access cavity designs on the elimination of Enterococcus faecalis from
root canal systems. One hundred and fifty mandibular molar teeth were separated into three groups
with respect to the access cavity design: traditional endodontic cavity (TEC), conservative endodontic
cavity (CEC), and truss access cavity (TAC) (n = 50). After access cavity preparation, inolulation of
teeth with E. faecalis was undertaken for 21 days. Following the first sampling (S1), further division
of the groups into five subgroups (n = 10) was performed: ProTaper Gold, 2Shape, TruNatomy,
Reciproc Blue, and WaveOne Gold. After instrumentation, bacterial sampling (S2) was performed.
Bacterial reduction was evaluated in colony-forming units/mL, and statistical analysis was carried
out. The E. faecalis count decreased significantly in all groups (p < 0.05). The range of mean values
for a decrease in E. faecalis in log numbers was lowest in the TAC and Reciproc Blue groups, while
the highest values of bacterial reduction were detected in the TEC and ProTaper Gold groups. The
highest level of antibacterial action was obtained with the use of ProTaper Gold compared to the
other file systems tested.
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1. Introduction
The elimination of the bacterial population from the root canal system represents the
most essential phase of endodontic treatment [1,2]. The presence of persistent bacteria
within the root canals after chemomechanical procedures is a key reason for endodontic
failure [3,4]. Enterococcus faecalis is a Gram-positive, facultative anaerobic bacterium, commonly isolated from persistent root canal infections [5,6]. The prevalence of E. faecalis is
usually high in cases of unsuccessful root canal treatment owing to the different virulence
factors expressed by the bacterium. E. faecalis can penetrate into dentinal tubules at different levels using these virulence factors and resist removal even after preparation [7].
Due to its highly virulent nature, the elimination of the bacterial population during root
canal treatment is accomplished mostly via a combination of mechanical instrumentation,
irrigation procedures, and intracanal medicaments [8].
Various improved nickel–titanium instrumentation systems with different characteristics have been developed to improve the procedure of intracanal bacterial reduction [9,10].
The ProTaper Gold (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland) file system is produced
using M-Wire technology and employs a continuous rotational movement. Each file has
a progressive taper shape and a convex triangular cross-sectional design that has been
claimed to enhance its cutting efficiency [11].
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