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1.GİRİŞ 

 

 

Endodonti, kök kanal enfeksiyonunu önleme ve kontrol etmeye yönelik klinik bir 

disiplindir. Endodontik tedavinin temel amacı; kök kanallarının kemomekanik 

yöntemlerle genişletilmesi, irrigasyonu ve dezenfeksiyonundan sonra sızdırmaz 

bir şekilde kapatılmasıdır. Temizlenmiş ve şekillendirilmiş kanallar, enfeksiyon 

olasılığı taşıyan boşluklar elimine edilerek, üç boyutlu olarak doldurulmalıdır. 

Apikal, lateral ve koronal yönde hermetik bir kapama sağlayan kök kanal 

dolguları, rezidüel irritanları kanal içinde hapsederek, bu irritanların periradiküler 

dokulara geçişlerini engelleyebilir. Hermetik olarak kapatılmış kök kanal sistemi, 

aynı zamanda, tükürük nedeniyle oluşan koronal rekontaminasyonu ve 

periradiküler doku sıvılarının kanal içine sızmasını önleyerek, kalan 

mikroorganizmaların besin kaynağını da engellemiş olur. Bu nedenle kök kanal 

dolgusu, endodontik enfeksiyonların önlenmesinde ve kontrolünde önemli bir rol 

oynar (Himel ve ark., 2006; s.:233-290). 

 

Kök kanal sisteminin tamamen doldurulması, endodontik tedavinin son 

aşamasıdır. Etiyolojik faktörlerin tamamen ortadan kaldırılamamasının, 

endodontik tedavinin başarısızlığının en büyük nedenlerinden olmasından dolayı, 

temizlenmiş ve şekillendirilmiş kök kanallarının tamamen sızdırmaz bir şekilde 

doldurulmasının, endodontik tedavinin başarısında önemli bir etken olduğu 

düşünülmektedir (McRobert ve Lumley, 1997; Guigand ve ark., 2005). Ingle 

(1985; s.:27), başarısız endodontik tedavilerin %59’ unda başarısızlığın 

nedeninin, iyi yapılmamış kök kanal dolgusu nedeniyle oluşan sızıntılara bağlı 

olabileceğini bildirmiştir.  
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Kök kanallarının tamamen doldurulma nedenleri; 

 

1- Mikroorganizmaların, oral kaviteden periapikal dokulara geçişini 

engelleyecek bir bariyer oluşturmak, 

2- Kök kanallarının temizlenme ve şekillendirilmesi sonrasında kanal 

içinde mevcut olabilecek mikroorganizmaları kök kanal sistemi içinde 

hapsederek, tekrar çoğalmalarını ve yeniden bir enfeksiyon oluşturmalarını 

engellemek, 

3-  Kök kanal sistemi içine bir sızıntı olmasını engellemek, 

4- Gingival sulkustan veya periodontal cepten, kök kanal sistemine bakteri 

veya sıvıların geçme olasılığını azaltmak, 

5- Geride kalan diş dokularına destek sağlamaktır (Alaçam, 2000; s.:451; 

Regan, 2004; s.:181-196). 

 

Kök kanal sistemi, kurvatürler, aksesuar ve lateral kanallar, deltalar içeren 

kompleks bir anatomiye sahiptir. Kök kanal sisteminin üç boyutlu olarak 

hermetik bir şekilde doldurulabilmesi, endodontik tedavinin başarısı açısından 

çok önemlidir (Goldberg ve ark., 2002). Kök kanal morfolojisinin farklılıklar 

göstermesi, kök kanal preparasyonunun ve ideal bir kök kanal dolgusunun 

uygulanmasını zorlaştırmaktadır (Budd ve ark., 1991). 

 

Pulpa boşluğu kompleks bir yapı gösterir ve kanallar ayrılıp birleşebilirler. Birçok 

kök fazladan bir kanala sahiptir ve değişik kanal konfigürasyonu gösterirler. 

Pulpadaki morfolojik farklılıklar genetik ve çevresel faktörlerin etkisi ile oluşur. 

İnsan dişinin kanal konfigürasyonu sadece klinik farklılığı göstermez; aynı 

zamanda insan gelişiminin ve günümüze ait biyolojik varyasyonların 

anlaşılmasında büyük öneme sahiptir. Literatürde Türk ırkına ait kök ve kanal 

formlarının belirtildiği çalışmalar mevcuttur (Kartal ve Yanıkoğlu, 1992; 

Çalışkan ve ark., 1995;  Sert ve Bayırlı, 2004). 
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Pulpa ve periodontal dokular sadece foramen apikale ile değil aynı zamanda 

aksesuar ve lateral kanallar aracılığı ile de birbirleriyle bağlantılıdırlar. Lateral 

kanal, kök yüzeyinde herhangi bir yerde bulunabilir ve kök kanalına dik olma 

eğilimindedir. Aksesuar kanallar ise daha çok kök kanalının apikal kısmında 

meydana gelen dallanmalar olup genellikle apikal birkaç mm’ lik bölgedeki 

küçük kanallar için kullanılır ve apikal deltayı oluştururlar. Aksesuar ve lateral 

kanalların her ikisi Hertwig epitel kılıfının bozulmasından dolayı gelişir. Hertwig 

epitel kılıfı mevcut kan damarlarının çevresini sarar. Bu kanalların önemi 

nispeten yüksek prevalanslarıdır (Carrotte, 2004). Vasküler enjeksiyon tekniği 

kullanılarak yapılan çalışmalarda aksesuar ve lateral kanalların foramen 

apikalden daha geniş çapa sahip oldukları ve içinden geçen damarların foramen 

apikaleden geçen damarlara oranla daha geniş oldukları gösterilmiştir (Kramer, 

1960). Aksesuar ve lateral kanallar; histolojik tetkik, şeffaflaştırma tekniği ve 

klinik radyografik teknik ile teşhis edilebilir (Çalışkan,  2006; s.:225-226).  

 

Birçok çalışmada, dişlerin büyük çoğunluğunda lateral kanalların mevcut olduğu 

bildirilmiştir. Örneğin, Rubach ve Mitchell (1965), 74 dişte yaptıkları 

çalışmalarında %45 oranında lateral kanal gözlemişler ve bunların çoğunun 

apikal üçlüde lokalize olduğunu bildirmişlerdir. De-Deus (1975), 1140 dişin 

%27,4’ ünde lateral kanal olduğunu; bunların %17’sinin apikal üçlüde, %8,8’ inin 

orta üçlüde ve %1,6’ sının koronal üçlüde olduğunu bildirmiştir. 

 

Aksesuar ve lateral kanallar kök kanal boşluğu ve periodontal doku arasında 

bakteriler için potansiyel bir yol oluştururlar. Ayrıca pulpa dokusu artıkları için 

de barınak oluşturabilirler. Nekrotik pulpalı dişlerde aksesuar ve lateral kanallara 

sızan bakteriler ve doku debrisleri, konvansiyonel kök kanal preparasyonu ile 

elimine edilemeyebilir ve sadece uygun antimikrobiyal solüsyonla yapılan etkili 

bir irrigasyonla temizlenebilir. Bu nedenle bu tip dişlerde uygulanan enedodontik 

tedavi kısmen başarılıdır (Carrotte, 2004; Gurgel ve ark., 2006).  
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Yetersiz endodontik tedavi ve tedavi edilmeyen kanallar sıklıkla karşılaşılan 

endodontik başarısızlık nedenleridir. Bir kanalın tedavi edilmeden kalması teşhis 

ve tedavi aşamalarında fark edilememesinden kaynaklanır. Başarılı bir 

endodontik tedavi için, dişin kök kanal anatomisi ayrıntıları ile bilinmeli ve 

uygun tanı yöntemleri ile internal anatomi netleştirilmelidir (Vertucci, 2005).  

 

 

1.1. Kök Kanal Dolgu Materyalleri 

 

Günümüze kadar kök kanal sisteminin doldurulmasında birçok materyal 

kullanılmıştır. Başarılı bir endodontik tedavi için, hem kök kanal sisteminin 

anatomi ve morfolojisinin, hem de kullanılan kök kanal dolgu materyallerinin 

özelliklerinin çok iyi bilinmesi gereklidir (Regan, 2004; s.:181-196). 

 

Kök kanal dolgu materyalleri, katı ve yarı katı olmak üzere iki ana grup altında 

toplanmaktadır (Walton ve Johnson, 2002; s.:239-267). 

 

Güta-perka konlar, Resilon, güta-perka kaplanmış kor materyalleri, gümüş konlar 

katı materyaller olarak, kök kanal dolgu patları ise yarı-katı materyaller olarak 

sınıflandırılabilir (Himel ve ark., 2006; s.:233-290). Katı materyaller kanal içine 

rahat yerleştirilebilecek şekilde dizayn edilmiş olsalar da, kök kanal sistemindeki 

düzensizliklere uyum göstermeleri zordur. Bu katı materyaller kanal içine 

yerleştirildiğinde genellikle kök kanal duvarları ile dolgu materyali arasında bir 

boşluk kalmaktadır. Bu nedenle katı materyallerin, yarı-katı materyaller ile 

birlikte kullanılması tavsiye edilmektedir. Katı kök kanal dolgu materyalleri, kök 

kanal dolgusunun boyutunun ayarlanabilmesine olanak vermesinden dolayı yarı-

katı materyallere göre üstünlük sağlamaktadır (Walton ve Johnson, 2002; s.:239-

267; Regan, 2004; s.:181-196). 
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1.2. Kök Kanal Dolgu Patları 

 

Kök kanallarının doldurulması sırasında kök kanal dolgu patlarının kullanımı 

başarı için şarttır. Kök kanal dolgu patlarının kullanımı, kök kanal duvarı ile kök 

kanal dolgu materyali arasında kalan minör boşluklara, kanal içerisindeki 

düzensizliklere, patların akabilmesi ve apikalde sızdırmaz bir tıkacın elde 

edilebilmesini sağlar (Saunders ve ark., 1992; Gutmann ve Witherspoon, 2002; s.: 

293-364). Genellikle kök kanal dolgu patları bazı antibakteriyel ajanlar 

içermektedir ve yerleştirildikten hemen sonra germisid özellik göstermektedirler 

(Ørstavik, 1988). Kök kanal dolgu patları, akasesuar ya da lateral kanallara doğru 

basınç yapar ve dentin tübülleri içinde veya kök kanal duvarlarında kalan 

mikroorganizmaların kontrol altında tutulmasına yardım eder ve aynı zamanda 

kanalların doldurulması esnasında, kök kanal dolgu materyalinin kanal içine 

kolayca yerleştirilmesine de olanak sağlar (Gutmann ve Witherspoon, 2002; s.: 

293-364).  

 

Kök kanal dolgu patlarının kök kanal dolgu materyalleri ile birlikte 

kullanılmasının temel amaçları şu şekilde özetlenebilir: 

 

1- Kök kanal dolgu patları antibakteriyel etkinlikleriyle kök kanallarında 

dezenfeksiyon etkisi gösterirler. 

2- Kök kanal dolgu materyalleri ile dentin duvarları arasında kalan boşluğu 

doldurarak kanalın tamamen dolmasını ve tıkanmayı sağlarlar. 

3-  Kök kanal dolgu patları plastik veya yarı sıvı şekilde kanala 

yerleştirildikten sonra kanalda sertleşip dentin duvarları ile esas kanal 

dolgu materyalini birbirine bağlamaktadırlar. 

4- Kök kanal dolgu patlarının kanal içinde oluşturduğu akışkanlık yardımıyla, 

kök kanal dolgusu kolayca uygulanabilmektedir (Alaçam, 2000; s.:496). 
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1.2.1. Grossman’ a Göre Kök Kanal Dolgu Patlarının Genel Özellikleri 

(Grossman, 1940): 

 

1- Kanala rahatlıkla yerleştirilebilmelidir. 

2- Kanalı lateral ve apikal yönde doldurmalıdır. 

3- Kanala yerleştirildikten sonra büzülme göstermemelidir. 

4- Ortamda olabilecek nemden etkilenmemelidir. 

5- Bakteriostatik olmalıdır. 

6- Diş yapısını boyamamalıdır. 

7- Periapikal dokularda irritasyona neden olmamalıdır. 

8- Gerektiğinde kanaldan kolayca çıkarılabilmelidir. 

9- Steril olmalı veya kullanımdan hemen önce kolaylıkla steril 

edilebilmelidir. 

10- Radyoopak olmalıdır. 

11- Doldurulmadan önce sıvı veya yarı katı olmalı fakat kanalda katı hale 

gelmelidir (Gutmann ve Witherspoon, 2002; s.:299). 

 

Grossman (1940)’ ın bildirdiği bu özelliklere sonradan bazı özellikler daha 

eklenmiştir (Ingle, 1985; s.:223-307). Bunlar: 

 

12- Kök kanal dolgu patı periapikal dokuda immun yanıt oluşturmamalıdır. 

13- Mutajenik veya karsinojenik olmamalıdır. 

 

Günümüzde çok çeşitli kök kanal dolgu patları kullanılmaktadır. Bu kök kanal 

dolgu patlarının hepsinin çeşitli derecelerde sızıntıya ve sonuçta endodontik 

başarısızlığa neden olduğu ileri sürülmektedir. Bu nedenle kök kanal dolgu 

patının dentin duvarına çok iyi adapte olması istenen özellikler arasında en 

önemlilerinden birisidir (Hovland ve Dumsha, 1985). 
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Bununla birlikte bugün ulaşılan ortak görüş sızıntıyı önlemede kök kanal dolgu 

patlarının katı dolgu materyallerinden daha önemli olduğudur. Hangi teknik 

kullanılırsa kullanılsın güta-perka tek başına tamamıyla kök kanalını 

dolduramayacağı için örtücülüğün kalitesi kullanılan kök kanal dolgu patının 

özelliklerine bağlı olmaktadır (Kersten ve Moorer, 1989). 

 

Daha önce yapılan çalışmalara göre, kök kanal dolgu materyalleri ve kullanılan 

kök kanal dolgu tekniklerinin örtücülük özelliklerinin değerlendirilmesi önem 

kazanmaktadır (Sjögren ve ark., 1997; Shipper ve Trope, 2004; Xu ve ark., 2005). 

 

 

1.2.2.  Kök Kanal Dolgu Patlarının Sınıflandırılması 

 

Kök kanal dolgu patları çeşitli araştırmacılar tarafından genelde içeriklerine göre 

farklı şekilde sınıflandırılmıştır.  

 

Grossman (1974); kök kanallarının doldurulmasında kullanılan materyalleri 

dört grup altında toplamıştır.  

1-  Simanlar 

2-  Patlar 

3-  Plastikler 

4-  Katı materyaller (Alaçam, 2000; s.:497) 

  

   Weine (1989; s.:370-415) 

1- Çinko oksit öjenol içerikli patlar 

2- Kalsiyum hidroksit içerikli patlar 

3- Cam ionomer içerikli patlar 

4- Formaldehit içerikli patlar 

5- Polimerler  
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Alaçam (2000; s.:495-532) 

1- Çinko oksit öjenol içerikli patlar 

2- Paraformaldehit içerikli patlar 

3- Polimer yapıdaki patlar 

4- Rezorbe olabilen patlar 

5- Kalsiyum hidroksit içerikli patlar 

6- Cam ionomer içerikli patlar 

 

Spångberg (2002; s.:551-555) 

1-  Çinko oksit öjenol içerikli patlar 

2-  Cam ionomer içerikli patlar 

3-  Formaldehit içerikli patlar 

4-  Kalsiyum hidroksit içerikli patlar 

5-  Polimerler 

 

     Himel ve ark. (2006; s.:265-271) 

1- Çinko oksit öjenol içerikli patlar 

2- Cam ionomer içerikli patlar 

3- Formaldehit içerikli patlar  

4- Silikon içerikli patlar 

5- Kalsiyum hidroksit içerikli patlar 

6- Polimerler 

 

 

1.2.2.1. Çinko Oksit Öjenol İçerikli Kök Kanal Dolgu Patları 

 

Çinko oksit öjenol içerikli kök kanal dolgu patları, genelde toz ve likit olmak 

üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Toz, çinko oksit ağırlıklı olup içine radyoopak 

maddeler ve rezin eklenmiştir. Likidin esasını öjenol oluşturmaktadır. Bazı çinko 
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oksit öjenol içerikli patların likidine pata yapışma özelliği kazandıran Kanada 

balsamı eklenmiştir. Bugün endodontide kök kanal dolgu materyali olarak 

kullanılan patların büyük çoğunluğunun içerisinde ana bileşen olarak çinko oksit 

öjenol bulunmaktadır. Çinko oksit öjenol, çinko oksit öjenolat kristalleri matriksi 

arasına gömülmüş ve sertleşmiş çinko oksit kristalleri oluşturarak donan bir 

bileşiktir (Alaçam, 2002; s.:498-501). 

 

Çinko oksit öjenol içerikli kök kanal dolgu patları öjenol ve çinko oksidin 

dokularda çözünmesinden dolayı zamanla bir miktar hacim kaybına uğrarlar. 

Hacimsel değişimleri az olduğundan apikal sızdırmazlıklarının iyi olduğu 

bilinmektedir. Çinko öjenolat oluşumu patın sertleşmesini sağlar. Nemsiz 

ortamda yavaş sertleşen ve kolay şekil verilebilen bir kök kanal dolgu patıdır. 

Çinko oksit öjenol içerikli kök kanal dolgu patları sertleştikten sonra kitlede 

serbest öjenol kalır ve irritasyon yaratır. Doku kültürü ve implantasyon 

çalışmaları patın yüksek düzeyde toksik özellikte olduğunu göstermektedir. 

İçeriğindeki formaldehit bölgedeki sinir uçlarını nekrotize eder ve böylece 

enflamasyonu baskılar (Spångberg, 2002; s.:551; Ingle, 1985; s.:223-307). 

 

Bu gruba ait örnek kök kanal dolgu patları şunlardır: Rickert’s patı, Tubliseal 

patı, Procosol, Grossman patı ve Wach patı. 

 

 

1.2.2.2. Cam İonomer İçerikli Kök Kanal Dolgu Patları 

 

Cam ionomer simanlar 1970’ lerin başında geliştirilmiştir (Wilson ve Kent, 

1972). Cam ionomer içerikli kök kanal dolgu patlarının mine ve dentinin 

hidroksilapatitine kimyasal olarak bağlanmaları, biyouyumlulukları, flor 

salınımları ve antibakteriyel özellikleri, son yıllarda kullanımlarını gündeme 

getirmiştir (Saunders ve ark., 1992).  
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Cam ionomer içerikli kök kanal dolgu patlarıyla ilgili en önemli sorun endodontik 

tedavinin yenilenmesi işlemidir. Patın sökülmesini kolaylaştıran herhangi bir 

çözücü yoktur. Donmuş patın kanaldan sökülmesi ise oldukça zordur (Spångberg, 

2002; s.:555).  

 

Bu gruba ait örnek kök kanal dolgu patları şunlardır: Ketac-Endo, Endion, 

Vitrabond, Fuji İonomer ve Chembond. 

 

 

1.2.2.3. Paraformaldehit İçerikli Kök Kanal Dolgu Patları 

 

Bu patlar genelde toz ve likit şeklinde olup tozun büyük çoğunluğu çinko oksit, 

radyoopak maddeler, paraformaldehit ve hidrokortizon asetatdan oluşur. Likidi 

ise öjenol ve rezorsinol-gliserol’ den oluşur. Paraformaldehitli kök kanal dolgu 

patları, devamlı formaldehit gazı saldıklarından sürekli fiksatif ve antiseptik etki 

elde edilmesi amaçlanarak kullanılmaktadır (Alaçam, 2000; s.:505). 

 

Kök kanal dolgu patları ve simanların büyük bir grubunda paraformaldehit 

önemli bir katkı maddesidir. Formaldehitin sinir uçlarını nekroze ederek 

enflamatuar cevabı baskılaması nedeniyle bu patlar yaygın olarak kullanılmıştır. 

Ancak formaldehitin düşük konsantrasyonlarında bile, temas anında protein 

hücreleri aşırı reaksiyon oluşturmaktadır (Himel ve ark., 2006; s.:233-290). Bu 

nedenle formüllerine kortikosteroit ilave edilmektedir. Bununla beraber bu ilave, 

taşkın kanal dolgularında şiddetli reaksiyonların doğmasını engelleyememektedir 

(Spångberg, 2002; s.:555-556). 

 

Bu gruba ait örnek kök kanal dolgu patları şunlardır: Endomethasone, Kri patı, 

Riebler’s patı, N2 Universal, Spad ve Oxpara. 
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1.2.2.4. Silikon İçerikli Kök Kanal Dolgu Patları 

 

Son zamanlarda geliştirilen silikon içerikli yeni bir kök kanal dolgu patı 

RoekoSeal (Roeko, Langenau/Germany)’dir. RoekoSeal polidimetilsiloksan bazlı 

elastomerik bir kök kanal dolgu patıdır ve çift pat sisteminden oluşur. Kök kanal 

dolgusuna uygun formda olabilmeleri için homojen olarak karıştırılmalıdır 

(Craig, 1989; s.:547). Bu nedenle RoekoSeal, katalizörün ve bazın eşit miktarda 

çıkmasını sağlayan çift taraflı bir şırıngadan ve karıştırıcı bir uçtan oluşur. 

Enjektör aktive edildiğinde katalizör ve bazdan eşit miktarlarda pat şırınganın 

ucuna doğru karışarak gelir ve böylelikle kök kanal dolgu patı içinde hava kalma 

olasılığı minimuma indirilmiş olur (Gençoğlu ve ark., 2003). 

 

RoekoSeal’ in film kalınlığı 5 µm’ dir, ayrıca tiksotropik olduğundan basınç 

altında visköz hale gelerek akışkanlığı artar. Dentinle arasında kimyasal bir bağ 

oluşturmadığından kanaldan sökülmesi kolaydır (Gençoğlu ve ark., 2003). 

 

 Ørstavik ve ark. (2001), sertleştikten sonra kök kanal dolgu patlarının boyutsal 

değişikliklerini çalışmalarında incelemişlerdir. RoekoSeal’ in 4 hafta içinde 

sadece %0,2 genleşme gösterdiğini ve sonradan stabil hale geldiğini 

bildirmişlerdir. 

 

 

1.2.2.5. Kalsiyum Hidroksit İçerikli Kök Kanal Dolgu Patları 

 

Kalsiyum hidroksit (Ca(OH)2) 1940 yılından bugüne kadar saf su, kafurlu 

monoklorfenol, kafurlu paraklorfenol, trikalsiyum fosfat, iodoform ve gliserin ile 

karıştırılarak kök kanal dolgu patı olarak endodontide yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır. Ca(OH)2 içerikli kök kanal dolgu patlarına radyoopak maddeler, 

çinko oksit ve rezin gibi maddeler eklenmiştir (Alaçam, 2000; s.:515-522). 
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Patın içeriğindeki Ca(OH)2 nedeniyle terapötik etkisi olduğu ileri sürülmektedir. 

Patın terapötik etkisinin olabilmesi için çözünmesi ve Ca++  ile OH¯ iyonlarına 

ayrılması gerekmektedir. Bu da pat miktarında kayba neden olur (Spångberg, 

2002; s.:553). 

 

Ca(OH)2 kök kanal tedavisinde kolay preparasyon, alkalen pH, resorbtif 

defektlerde lokal çevre faktörlerini, iyileştirme açısından ideal şartlara çevirme, 

kök kanal sistemi dışına çıkınca kolay rezorbe olabilme, sert doku oluşumu ve 

birikimi açısından uygun koşulları sağlama gibi avantajları nedeniyle 

kullanılmaktadır (Alaçam, 2000; s.:515-522). 

 

Ca(OH)2 beraberinde getirdiği birçok avantajına rağmen, hazırlanan patlarda 

diğer bileşenlerin yararlı etkiyi nötralize etmesi ve Ca(OH)2’ in kanal içinde 

rezorbe olma özelliğinin bulunması iki önemli dezavantajıdır (Alaçam, 2000; 

s.:515-522).  

 

Bu gruba ait örnek kök kanal dolgu patları şunlardır: Sealapex, Biocalex, 

Acroseal, CRCS (Calcibiotic Root Canal Sealer), Apexit ve Apexit Plus. 

 

 

Apexit Plus 

 

Çalışmamızda kullandığımız Apexit Plus patı, 1990’dan beri başarılı bir şekilde 

klinikte kullanılmakta olan Apexit’ in geliştirilmiş formudur. Apexit, Ca(OH)2 

içerikli bir kök kanal dolgu patıdır. Radyoopak görüntü verir ve uygulama 

sonrasında büzülme oluşmaz. Güta-perka ile kombine olarak lateral 

kondensasyon tekniği ile kullanılabilir. Pat formundan dolayı kullanımı kolaydır. 

İçeriği üretici firmaya göre; baz ve aktivatörden oluşmaktadır 

(www.ivoclarvivadent.us.com). (Çizelge 1.1). 
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Çizelge 1.1.: Çalışmamızda kullandığımız Apexit Plus patının içeriği 
(www.ivoclarvivadent.us.com) 

16,0

36,4

47,6

%

9,1

54,0

36,9

%

Doldurucu ve diğer ilave materyaller (yüksek 
oranda silikon dioksit, fosforik asit alkil ester)

Bizmut Hidroksit/ Bizmut karbonat

Disalisilat

Aktivatör

Doldurucu ve diğer ilave materyaller (yüksek 
oranda silikon dioksit, fosforik asit alkil ester)

Hidrate kollofonyum

Kalsiyum Hidroksit/ Kalsiyum Oksit

Baz

 
 

Apexit kortikosteroitler, antibiyotikler ve formaldehit içerikli preparatlar gibi 

aktif içerikli farmasötik ajanlardan farklıdır. Bu yüzden enflamasyonun apikal 

odağı immünosüpresifler tarafından baskılanmış değildir. Kök kanalına 

uygulandığı zaman sertleşir (www.ivoclarvivadent.us.com). 

 

Apexit Plus’ un Apexit’ ten üstünlüğü; hidrofilik özelliğinin yükseltilmesi 

sayesinde daha kolay uygulanabilmesidir. Film kalınlığı daha fazla olduğundan 

daha güvenilir bir kök kanal dolgu patıdır. Apexit Plus’ un içeriğine yeni bir 

madde ilave edilmemiştir. İki formül toksikolojik açıdan hemen hemen aynıdır 

(www.ivoclarvivadent.us.com). 

 

Kompleks bir formasyonla, kendiliğinden sertleşen Ca(OH)2 ve salisilattan oluşan 

bir kök kanal dolgu patıdır. Bu kompleks oluşum için Ca(OH)2, salisilat ve su 

gereklidir. Su az miktarda Ca(OH)2’ in çözünmesini sağlayarak daha sonra 

salisilatın asidik fenol gruplarıyla reaksiyona girecek olan hidroksil iyonlarının 

salınmasını sağlar. Reaksiyon ürünü olan fenolat iyonları esterlerin karbonil 

gruplarının çekimi sayesinde stabilize olur. Serbest Ca++ iyonları bir şelat 
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kompleksi oluşturmak üzere fenolatın negatif yüklü OH⎯ iyonlarıyla ve karbonil 

gruplarıyla reaksiyona girerek şelat oluşturur. Bir disalisilatta Ca(OH)2 moleküler 

arası olarak etkileşime girmez fakat molekül içi seviyede salisilat grubu bir 

kalsiyum iyonu tarafından bağlanır. Sonuç olarak; bir iyonik polimer bağlantısı 

ortaya çıkar. Pat çift taraflı bir şırıngadan ve karıştırıcı bir uçtan uygulanır. Bu 

sayede hem doğru bir karışım elde edilir, hem de kullanımı çok kolaylaşır. 

Yüksek sıcaklıklar ve nemli ortam reaksiyonu hızlandırır. Kanala yerleştirildikten 

sonra oral kaviteye herhangi bir direk teması engellenmelidir. Canlı dokuya tek 

temas olasılığı, kök kanalının apikal açıklığı olmalıdır 

(www.ivoclarvivadent.us.com). 

 

Fiziksel değerleri Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO 6876:2001)’ nun 

kök kanal dolgu patları için önermiş olduğu test yöntemlerine göre test edilmiş ve 

bildirilmiştir;  

 

Akıcılık: 24 mm 

Çalışma zamanı: 3 saat 

Sertleşme zamanı: 2,15 saat 

Film Kalınlığı: 11 µm 

Sertleştikten sonra değişimler: %0,4  

Çözünürlük: %0,4-0,6  

Radyoopasite: %385 Al 

 

Şu anda ulaşılabilir mevcut veriler ve genel kanıya göre Apexit Plus, hasta 

açısından toksikolojik yönden risk oluşturmadan kök kanal dolgu patı olarak 

kullanılabilir (www.ivoclarvivadent.us.com). 
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1.2.2.6. Polimerler 

 

Polimer yapıdaki kök kanal dolgu patları, toz/likit veya çift pat sistemi şeklindedir. 

Yeni piyasaya çıkan kök kanal dolgu patlarının çoğu polimerlerdir. Radyoopasite, 

adezyon, apikal örtücülük yeteneği, akıcılık gibi fizikokimyasal özellikleri yüksek 

olan patlardır (Barthel ve ark., 1994).  

 

Bunlara örnek olarak; Diaket, AH 26, AH Plus, Poli-Hema, Endo-Rez, Topseal, 

Endo-Fill ve Resilon verilebilir.  

 

AH Plus 

 
İlk defa Schroeder (1957) tarafından piyasaya sunulan AH 26 kök kanal dolgu 

patı epoksi rezin içerikli bir pattır. Tozunda %10 gümüş, %60 bizmut oksit, %25 

hekzametilentetramin ve %5 titanyum oksit; likitinde ise bisfenoldiglisid eter 

bulunmaktadır. AH 26 diğer patlar gibi ilk karıştırıldığında çok toksiktir 

(Spångberg, 1969; Pascon ve Spångberg, 1990). Toksisitesi sertleşmeye 

başladığında hızla düşer. 24 saat sonra toksisitesi diğer kök kanal dolgu patlarına 

göre en düşük oranda bulunmuştur (Spångberg, 2002; s.:521-555). 

 

Bisfenoldiglisid eterin, bir katalizör olan hekzametilentetraminle birleşerek 

polimerize olması sırasında formaldehit açığa çıkar ve açığa çıkan formaldehit 

antiseptik etki gösterir. Günümüzde, AH 26’ nın epoksi-amin kimyası korunarak, 

renkleşme eğilimi ve formaldehitin açığa çıkışı elimine edilerek AH Plus 

geliştirilmiştir. Yeni formülde titanyum dioksit bulunmamaktadır ve 

hekzametilentetramin %25’ den %20’ ye düşürülmüştür (Spångberg ve ark., 

1993). 
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Araştırmamızda kullandığımız, AH Plus kök kanal dolgu patı çabuk ve kolay 

karıştırılmasını sağlamak amacıyla, AH 26’ daki toz/likit sistem yerine, A ve B 

patları eşit hacimde karıştırılan çift patlı sistem halinde kullanıma sunulmuştur 

(Alaçam, 2000; s.:507-508). 

 

Pat A (epoksi patı): Diglisidil-bisfenol-A-eter, kalsiyum tungstat, zirkonyum 

oksit, aerosol, demir oksit, pigment. 

 

Pat B (amin patı): 1- Adamantan amin, NN-dibenzil-5-oksanonandiamin-1,9, 

TCD-Diamin, kalsiyum tungstat, zirkonyum oksit, silikon yağı’ ndan oluşmuştur. 

 

Pat A ve Pat B, bire-bir oranında, homojen bir kıvam elde edilinceye kadar metal 

spatül ile karıştırılır. Spatüller kullanım sonrası alkol veya asetonla 

temizlenmelidir. Çalışma süresi 230C de minimum 4 saattir. Sertleşme süresi 

370C de 8 saattir. Üretici firmaya göre AH Plus’ ta , termal epoksi-amin ilave 

reaksiyonunu temel alan sertleşme reaksiyonu ve aminin yeni bir tipi 

kullanılmaktadır (Alaçam, 2000; s.:506-508; Koulaouzidou ve ark., 1998).  

 

Cohen ve ark. (2000), yaptıkları bir çalışmada AH Plus ve AH 26’ dan salınan 

formaldehit miktarını değerlendirdiklerinde, bu miktarı sırayla 3.9 ppm ve 1347 

ppm olarak bulmuşlardır. Üretici firmanın AH Plus’ ın formaldehit salmadığını 

belirtmesine rağmen, açığa çıkan formaldehitin epoksi rezinlerle aminlerin, 

sertleşme sırasında reaksiyona girmelerine bağlı olarak oluşabileceğini 

belirtmişlerdir. Leonardo ve ark. (1999), yaptıkları çalışmada AH Plus’ tan çok az 

miktarda formaldehit salındığını ve bu miktarın AH 26’ ya göre göz ardı 

edilebilecek düzeyde düşük olduğunu bildirmişlerdir.  

 



 

 

17

 
 

AH Plus kök kanal dolgu patının, AH 26’ ya oranla artmış radyoopasitesi, 

kısaltılmış donma süresi, düşük çözünürlüğü ve daha iyi bir akıcılığı vardır 

(Spångberg, 2002; s.:521-555).  

 

Karıştırılıp polimerize olmuş AH Plus %76 oranında doldurucu içerir. Patın 

büzülmesi ve çözünürlüğü azaltılarak boyutsal stabilite sağlanmıştır. Film 

kalınlığı 26 µm’ dir. Akıcılık özelliği kolay karıştırmayı sağlar. İki pat 

karıştırıldıktan sonra çoklu ilave reaksiyonu başlar. Bu reaksiyonda artık 

monomer kalmadığı ileri sürülmektedir.  Kanal duvarına adaptasyonu iyidir ve 

sertleştikten sonra yoğun bütünlüğünü koruyan bir kök kanal dolgu patıdır 

(Alaçam, 2000; s.:508). 

 

 

Resilon 

 

Kök kanallarını güta-perka ile doldurmadan önce kök kanalında self-etch 

adezivler kullanılarak, apikal ve koronal sızıntıyı azaltmak amaçlanmıştır. Ancak, 

bu teknikler metakrilat kaynaklı dentin adezivleri ve epoksi rezin veya çinko oksit 

öjenol içerikli kök kanal dolgu patları ile güta-perka arasında polimerizasyonu 

güçleştirmiştir. Rezin simanların tek başına kullanımı ise tedavinin yenilenmesi 

işlemi sırasında dolgunun kanaldan uzaklaştırma güçlüğü sebebiyle tercih 

edilmez.  Bu engeller, poliester kaynaklı termoplastik kök kanal dolgu materyali 

olan Resilon üzerine yapılan çalışmalarla çözülmüştür (Gesi ve ark., 2005). 

 

Son zamanlarda rezin materyallere dair restoratif diş hekimliğinde yapılan 

gelişmelerle bu sistemler diş hekimliğinin bütün alanlarında uygulanmakta olup 

yapılan çalışmalar sızıntıyı minimuma indirmeyi amaçlamaktadır. Son nesil 

dentin bonding sistemleri mikromekanik olarak dentin ve rezin arasında hibrit 



 

 

18

 
 

tabakası oluşturmalarıyla mikrosızıntıyı azaltmakta ve yüksek bağlantı kuvveti 

sağlamaktadırlar (Trost, 2005).  

 

Resilon sistemi; Resilon primer, Resilon patı ve Resilon kor materyalini içerir. 

 

 1-Resilon Primer: Sülfanik asit, bitmiş işlevsel monomer hidroksietilmetakrilat 

(HEMA), su ve polimerizasyonu başlatan maddeler içerir. Bu formülasyon asidik 

pH’ dadır ve primer’a self-etch özelliği kazandırır (Barnett ve Trope, 2004). 

 

2-Resilon Patı: Dual-cure rezin içerikli pattır. Rezin matriksi; BISGMA 

(Bisfenol-A diglisedil dimetakrilat), UDMA (Ürethandimetakrilat) ve hidrofilik 

difonksiyonel metakrilattan oluşur. Doldurucu olarak kalsiyum hidroksit,  baryum 

sülfat, bismut oksiklorit ve silika içerir. Toplam doldurucu miktarı yaklaşık 

olarak ağırlığının %70’ i kadardır. Pat çift taraflı bir şırıngadan ve karıştırıcı bir 

uçtan uygulanır. Bu sayede hem doğru bir karıştırma elde edilir, hem de 

kullanımı çok kolaylaşmıştır (Barnett ve Trope, 2004). 

 

3- Resilon Kor Materyali: FDA (Food and Drug Administration) tarafından 

poliester kaynaklı termoplastik sentetik polimer materyali olarak tanımlanmıştır. 

İlave olarak bioaktif cam, bismut oksiklorit ve baryum sülfat da içerir. Doldurucu 

miktarı ağırlığının yaklaşık %65’ i kadardır. Tamamıyla polimerize rezindir. 

Resilon’un termoplastik özelliği, emilebilir alifatik poliester (polimerizasyona 

açık monomer) ile polikarbolaktonun -62˚C’ de birleştirilmesi sonucu elde 

edilmiştir. Resilon kor materyalleri, görünüş ve dokunuş bakımından güta-perka’ 

yı taklit eder. Ancak, güta-perka’ dan biraz daha sert, doldurucu bileşenleri 

nedeniyle daha esnektir. Güta-perka’ dan daha radyoopak görüntü verir. Yardımcı 

boyutlarının yanında ISO .02, .04, .06 taper boyutlu korlar piyasada bulunur. 

Buna ek olarak materyalin bu parçası Obtura II sistemi ile kullanım için 
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uygundur. Lateral kondensasyon tekniği ile uygulanabildiği gibi ısıtılıp 

yumuşatılarak kök kanal sistemine enjekte de edilebilir (Barnett ve Trope, 2004). 

 

Primer dentine yapışır, dual-cure rezin içerikli pat primer’a yapışır ve pat da 

Resilon kor materyaline yapışır. Böylece, koronaldan apikale kadar bütün girişler 

tıkanmış olur (Barnett ve Trope, 2004). Temelde üç bileşenden oluşan bu sistem, 

piyasaya sürülen firmalar sebebiyle değişik isimlerle anılır (Çizelge 1.2.). 
 

Çizelge 1.2.: Resilon sisteminin piyasadaki üretici firmaları ve markaları 

                       
Resinate Obtura Spartan 

Inno Endo Heraeus Kulzer 

Simpli Fill Light Speed 

Real SealSybron Endo 
EpiphanyPentron Clinical Technologies

Piyasa AdıFirma Adı 

 
 

Bütün firmalar, bu materyalleri kitler halinde piyasaya sunmuşlardır. Kitler, 

çeşitli boylarda Resilon konları, Obtura II tekniğinde kullanılmak üzere Resilon 

peletleri,  4 ml rezin patı, 6 ml primer, 3 ml rezin inceltici, primer’ı kanala 

uygulamak için fırçalar, karıştırma pedi ve bazı kitlerde patı kanala göndermek 

için şırınga uçlarından oluşur. 

 

Resilon Sisteminin Avantajları 

 

 1- Kanal duvarlarına tam bir adaptasyon sağlar. İdeal bir kök kanal dolgu 

materyali “monoblok” bir oluşum yaratmalıdır. “Monoblok” oluşumu; katı, 

devamlı, boşluksuz ve bütün dentin duvarları boyunca sağlamca uzanan dolgu 

materyalini ifade eder. “Monoblok” oluşumu sayesinde; güta-perkanın aksine in 
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vitro çalışmalarda güta-perka ve patlar arasında görülen boşluklar yoktur (Shipper 

ve ark., 2004). 

 

2- Tekrarlayan enfeksiyonlara karşı direnç oluşturur. Endodontik tedavi,  kanal 

içinin kimyasal ve mekanik temizlenmesinin ardından, mikrobiyal florayı kontrol 

altına almayı amaçlar. Kök kanal dolgusuyla birlikte kanalda hala yaşamakta olan 

bakteri varsa bunlar elimine edilir. Yüzey tarama elektron mikroskobu (SEM) 

çalışmaları göstermiştir ki; rezin içerikli primer ve pat dentin tübüllerine kadar 

penetre olur. Tam bir tıkama sağlayarak enfeksiyonun yeniden oluşmasını 

engeller (Barnett ve Trope, 2004). Shipper ve Trope (2004), rezin kor 

materyaliyle kök kanal dolgusu yapılan dişlerde bakteriyel girişin büyük oranda 

azaldığını ve kanal duvarlarına istenilen bir yapışma sağladığını bildirmişlerdir. 

Shipper ve ark. (2005),  köpeklerde güta-perka-AH 26 ile Resilon sistemini, 

koronal bakteri inokülasyonu sonucunda oluşan apikal periodontitis yönünden 

karşılaştırmak amacıyla bir çalışma yapmışlardır. Güta-perka ile doldurulan 

dişlerin %82’ sinde, Resilon’la doldurulan dişlerin %19’ unda periapikal 

enflamasyona rastladıklarını bildirmişlerdir.  

 

3- Dişlerin daha dayanıklı olmasını sağlar. Bilindiği gibi endodontik tedavi dişleri 

güçsüzleştirir. Kırılmaya eğilim artar. Endodontik tedavide kullanılan güta-perka’ 

nın da dişleri güçlendirmeye katkısının olmadığı bildirilmiştir (Oliveria ve ark., 

2006). Teixeria ve ark. (2004), Resilon ile doldurulmuş dişlerin güta-perka ile 

doldurulmuş dişlerle karşılaştırıldığında vertikal kök kırıklarına karşı daha fazla 

dayanıklı olduğunu bildirmişlerdir. Bu çalışma esas alınarak Stuart ve ark. 

(2006), Resilonun zayıf kökleri olan oluşumunu tamamlamamış dişleri 

destekleme potansiyeline sahip olduğunu düşünerek başka bir çalışma 

yapmışlardır. Köklerde horizontal fraktür yaratılarak fraktür direncini 

değerlendirdiklerinde, Resilon ile doldurulan dişlerin kırılması için daha fazla 
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kuvvet gerektiği sonucuna varmışlar ve Resilonun tedavi edilen dişleri yaklaşık  

%20 oranında güçlendirdiğini rapor etmişlerdir. 

 

4- Tedavi yenilenmesi işlemleri kolaydır. Resilon materyali dişe mükemmel bir 

şekilde yapışmasına rağmen tedavi yenilenirken kanaldan sökülmesi güta-perka’ 

dan daha kolaydır. Tedavi yenilenmesi esnasında, güta-perka’ yı kanaldan 

sökmek için el aletleri, döner enstrümanlar ve kimyasal olarak da kloroformdan 

yararlanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda Resilon’ un kloroformda erirliğinin 

daha fazla olduğu bildirilmiştir (Ezzie ve ark., 2006). 

 

 5- Anında koronal sızdırmazlık yaratır. Kanal doldurma işlemi biter bitmez 

halojen ışık uygulaması koronalde tam bir tıkama yaratır. Bu sayede bakteri 

penetrasyonu önlenir. Ayrıca, hasta ihmali nedeniyle oluşan endodontik 

başarısızlıklar da ortadan kalkar (Barnett ve Trope, 2004).  

 

6- Daha düşük sıcaklıklarda termoplastize edilir. Resilon konları, 70–80°C’de 

termoplastize edilirken, güta-perka için bu sıcaklık 80-100°C’lere kadar 

çıkmaktadır. Isıtılmış güta-perka tekniği, bazı kullanıcılar tarafından tercih edilir. 

Ancak, ısıtıldıktan sonra güta-perkanın %5-7 arasındaki büzülmesi sorun 

oluşturur. Isıtılmış güta-perka kullanıcıları bu büzülme problemini pat 

uygulaması ve dolgu sırasında vertikal kuvvet uygulayarak çözmeyi düşünürler. 

Kullanılan pat, kanal duvarlarını kaplamış gibi görünse de yapılan SEM 

çalışmalarında pat ve güta-perka arasındaki mevcut boşlukların patın donması 

esnasında arttığı tespit edilmiştir. Bu durum, zayıf bağlantı sistemi olarak 

adlandırılır. Yeni Resilon kor materyali sadece %0,5’ lik büzülme gösterir, bu da 

bondun polimerizasyonu sonucunda ortaya çıkar (Barnett ve Trope, 2004).   

 

ISO standartlarına göre Resilon konları tek başına sitotoksik değildir. Ancak, 

rezin içerikli kök kanal dolgu patının toksisite oranı 1. ve 2. günlerde oldukça 
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yüksektir. Bunun nedeni; polimerize rezin alanındaki oksijen inhibisyon hattının, 

yerini artık monomer hattına bırakmasıdır. Artık monomerler, sitotoksiteye neden 

olur. Resilon sisteminin toksisitesi 7. günden itibaren, diğer kök kanal 

dolgularıyla aynı orana sahiptir. Bu durumda tek endişe konusu; taşkın vakalarda 

rezin pat ile çevre dokular arasındaki temasın nasıl sonuçlanacağıdır (Susini ve 

ark., 2006). 

 

Kök kanal dolgu patının aksesuar ve lateral kanallara akması önemli bir özelliktir. 

Bu sistemi kullanan klinisyenler tarafından istenmedik postoperatif ağrı oluşumu 

bildirilmemiş ve bazı vakalarda kısa süre içerisinde iyileşmenin gerçekleştiği 

kanıtlanmıştır (Barnett ve Trope, 2004). 

 

Bütün bu avantajlarına rağmen, Resilon ve beraberinde kullanılan rezin patların 

biouyumluluk çalışmaları sınırlı sayıdadır ve biyolojik özellikleri tam olarak 

belirlenmemiştir (Susini ve ark., 2006).   

 

Çalışmamızda kullandığımız diğer bir kök kanal dolgu patı da; Resilon sistemi 

olarak piyasada bulunan, RealSeal’in kök kanal dolgu patı olarak kullanılan, 

dual-cure rezin içerikli kök kanal dolgu patıdır. 

 

 

1.3.  Kök Kanal Dolgu Patlarının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 

 

Kök kanal dolgu materyallerinin fiziksel ve teknolojik özelliklerini geliştirmek 

amacıyla çok sayıda test yapılmaktadır. Testler birçok amaca hizmet etmektedir. 

Bu testler mevcut materyalin klinik durumlarda nasıl bir etki göstereceğinin 

tahmin edilmesine olanak sağlayarak, klinik şartlarda kullanılıp 

kullanılamayacağını belirlemektedir (Ørstavik, 2005).  
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Karıştırma ve sertleşme esnasında materyalin fiziksel özelliklerinin tanımlaması 

yapılmaktadır. Patların fiziksel ve kimyasal özellikleri; adeziv özellikleri, 

akıcılıkları, film kalınlıkları, çözünürlük ve absorbsiyon kriterleri incelenerek 

saptanabilir (Şen, 1994). 

 

Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) ve Amerika Diş Hekimleri Birliği/ 

Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI/ADA) gibi standart 

organizasyonları tarafından teknolojik testler şematize edilmiştir. Bu iki standart 

arasında küçük farklılıklar olsa da iki standart birbiriyle son derece uyumludur. 

ISO (6876:2001) standardında kök kanal dolgu patlarının akıcılık, çalışma 

zamanı, sertleşme zamanı, radyoopasitesi, film kalınlığı, çözünürlük ve 

sertleştikten sonraki yapısal defektler, biyolojik ve klinik özellikleri gibi tüm 

özellikleri değerlendirilmiştir (Ørstavik, 2005). 

 

Endodontik tedavilerin başarısız olmasına neden olan en önemli faktörlerden biri 

mikrosızıntıdır. Kök kanal dolgusundan sonra, koronalden apikale veya apikalden 

koronale doğru gerçekleşen sızıntı problemini  engellemede dikkat edilmesi 

gereken temel faktör adezyondur (Çalışkan, 2006; s.:402). 

 

Kök kanal dolgusunun amaçlarından biri de, kanaldaki rezidüel 

mikroorganizmaları etkisiz hale getirmek ve mikroorganizmaların oral kaviteden 

ya da periapikal dokulardan tekrar kanala girişini engellemektir. Bu amaca uygun 

materyaller ya çözünmez olmalı ya da çok az çözünürlük göstermelidir. Kök 

kanal dolgu patının çözünür olması, patla dentin ya da patla güta-perka arasında 

boşluklar kalmasına ve bu bölgelerde bakteri kolonilerinin oluşmasına neden 

olur. Bu nedenle kök kanal dolgu patlarının minimum derecede çözünmesi 

endodontik tedavinin başarısında önemli bir rol oynar (Şen, 1994). 
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Kök kanal dolgu patlarının sertleşme ve çalışma zamanları başarılı bir endodontik 

tedavi yapılması açısından da oldukça önemlidir. Patların çalışma zamanları için 

konulmuş bir standart yoktur. Fakat patın kanala yerleştirilmesine ve gerektiğinde 

düzeltme yapılmasına izin verecek kadar uzun bir süre tercih edilmektedir (Şen, 

1994).  

 

Kök kanal dolgu patları hazırlandıktan sonra, kanal eğeleri, kağıt kon, lentülo ya 

da güta-perka yardımıyla kanala gönderilir. Bu sırada, irrigasyon veya anestezik 

solüsyonlar, kanama ve mevcut doku sıvısı nedeniyle dentin duvarları 

nemlenmiştir. Aynı zamanda kök kanal dolgu patı anaerobik bir ortamdadır. Tüm 

bu faktörler patın sertleşme zamanını hızlandırabilir ya da yavaşlatabilir. Bunların 

yanı sıra patı oluşturan komponentlerin partikül büyüklüğü, ortam sıcaklığı ve 

nem de sertleşme zamanını etkiler (Şen, 1994). 

 

Porlar ve vakuoller patların yapısal özellikleri arasındadır. Bugün ve geçmişte 

yapılan çalışmalarda, kullanılan patların hepsinde çeşitli büyüklüklerde por ve 

vakuoller tespit edilmiştir (Mutal ve Gani, 2005). Yapısal bozuklukların varlığı 

patların fiziksel özelliklerine bağlıdır. Sertleşmesini tamamlamış olan kök kanal 

dolgu patlarındaki yapısal defektlerin ve çözünürlüklerinin, patların bütünlüğünü, 

stabilitesini, dayanıklılığını ve sızdırmazlığını etkilediği düşünülmektedir (Şen, 

1994). 

 

1.4. Kök Kanal Dolgu Patlarının Çalışmamızı İlgilendiren Fiziksel 

Özellikleri 

 

1.4.1. Akıcılık 

 

Akıcılık, kök kanal dolgu patının, genişletme işlemlerinden sonra kanal duvarları 

üzerinde oluşabilecek düzensizlikleri doldurmasını sağlayan bir özellik olarak 
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tanımlanır. Kök kanal dolgu patı akıcı değilse, patın bu girintilere girmesi 

oldukça zordur. Fazla olduğu zaman ise, apikal bölgeden periapikal dokulara 

taşma olasılığı ortaya çıkar (Georgopoulou ve ark., 1995). Weisman (1970)’ ın 

akıcılıklarının oldukça az olduğunu bildirdiği bazı ticari preparatlar, başka 

araştırmacılar tarafından oldukça akıcı bulunmuştur. Bu farklı sonuçlara değişik 

yorumlar getirilmeye çalışılmıştır. Kök kanal dolgu patının tozundaki 

partiküllerin küçülmesiyle akıcılığının artacağı öne sürülmüşse de bu iki özellik 

arasında bir ilişki olmadığı deneysel olarak ispatlanmıştır (Weisman, 1970; 

Grossman, 1976; Fragola ve ark. 1978). Ancak toz partiküllerinin boyutu 

küçüldükçe patın matrisi daha homojen hale gelirken, boyut büyüdükçe, tozun 

yüzey alanı, reaktivitesi ve çözünürlüğünün azaldığı bildirilmiştir (Grosman, 

1976). Grossman (1976), aynı şekilde, akıcılık ve kıvam arasında da doğrusal bir 

ilişki bulunmadığını iddia etmiş, fakat patın toz/likit oranının akıcılık üzerinde 

kesin bir etkisi olduğu Benatti ve ark. (1978) ile Ørstavik (1983) tarafından 

gösterilmiştir. Bir patın akıcılık özellikleri, toz/likit oranıyla birlikte kısmen 

bileşenlerinin kimyasal aktivitesi ile sertleşme süresine, kısmen de ısı ve 

ortamdaki neme bağlıdır (Philips, 1982; s.:221-232). 

 

Kök kanal dolgu patının akıcı ve düşük yüzey gerilimine sahip olması, patlarda 

istenen bir özelliktir (Georgopoulou ve ark., 1995). İdeal akıcılık özellikleri 

henüz belirtilmemekle birlikte, bu özelliklere sahip materyallerin kök kanal 

duvarlarına adaptasyonu iyidir ve böylece iyi adapte olmuş bir kök kanal dolgusu 

yapılmasını sağlar (Kaplan ve ark., 2003). 

 

Kök kanal dolgu patlarının fiziksel özellikleri arasında olan akıcılık moleküler 

mobiliteye bağlıdır. Isının moleküller arası bağlantıyı etkilediği bilinmektedir. Isı 

arttıkça bağlantı zayıflar, moleküller arası boşluk artar. Patların sertleşmesi 

esnasında meydana gelen kimyasal reaksiyon, intermoleküler boşluğu modifiye 
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eder. Patlar sertleştikten sonra büzülme gösterebilir. Bu durumun moleküllerin 

birbirine yaklaşmasından dolayı olabileceği düşünülmektedir (Şen, 1994). 

 

 

1.4.2. Film Kalınlığı 

 

Film kalınlığı, kök kanal dolgu patının belirli bir yük altında gösterebileceği 

minimal kalınlıktır. Teorik olarak, bu kalınlık, tozun maksimum partikül 

boyutuna eşdeğer olmalıdır. Ancak, gerçek film kalınlığı partikül boyutundan 

daha da az olabilmektedir. Toz partikülleri, karıştırma sırasında likit fazda 

eriyerek küçülmekte ve patın kondensasyonu sırasında da ezilmektedir. Örneğin; 

partikül boyutları yaklaşık 75 µm olan bir simanın film kalınlığı 35 µm olarak 

saptanmıştır (Philips, 1982; s.:221-232). 

 

Kök kanal dolgu patının film kalınlığı ne kadar az ise ıslatma yeteneği o kadar 

fazla olacaktır. Bu faktörün, katı kök kanal dolgu materyalinin (güta-perka 

konlarının) kanal içindeki miktarını arttıracağı ve bu yolla apikal sızıntıyı 

azaltacağı düşünülebilir. Ancak, sızdırmazlık ve film kalınlığı arasında bir ilişki 

saptanamamıştır (Higginbotham, 1967; Oguntebi ve Shen, 1992). Benzer şekilde; 

Ørstavik, tozun partikül boyutu ile patın film kalınlığı arasında bir ilişki 

saptayamamış fakat film kalınlığının fazla olmasının kanal boşluğuna güta-perka’ 

nın yerleştirilmesini engellediğini belirtmiştir (Ørstavik, 1982). 

Lateral kondensasyon tekniğinde kök kanal dolgu patlarının rolü, güta-perka 

konlarının birbirine ve kanal duvarına yapışmasını sağlayarak yoğun, stabil ve 

sızdırmaz bir kök kanal dolgusu yapılmasını sağlamaktır (Ingle ve West, 1994). 

Wennberg ve Ørstavik (1990) film kalınlığı arttıkça patın bu etkinliğinin 

azaldığını rapor etmişlerdir. Bunun yanında Georgopoulou ve ark. (1995) 

örtücülük özelliğinin, kullanılan patın tipine bağlı olabileceğini bildirmişlerdir. 

Kazemi ve ark. (1993) tarafından yapılan çalışmada, boyutsal değişimlerin ve 
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çözünürlükteki varyasyonların patın performansını belirgin derece etkilediğini 

bildirmişler ve pat etkinliğinin artması için film kalınlığının azaltılmasını da 

önermişlerdir. 

 

Bir kök kanal dolgu patının, diğer patlara göre daha fazla film kalınlığına sahip 

olmasının önemi tedavinin yenilenmesine gerek görüldüğü durumlarda ön plana 

çıkar. Patlarda kalınlığın fazla, çözünürlüğün ise az olması kök kanal dolgusunun 

sökümünü zorlaştırmaktadır (Şen, 1994).  

 

 

KONU İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

 

Vertucci (1984), 2400 adet çekilmiş daimi dişte, şeffaflaştırma tekniği kullanarak, 

stereomikroskopta, üst ve alt çene diş köklerindeki lateral kanallar ve 

pozisyonlarını, kök morfolojilerini ve kök kanal konfigürasyonlarını incelemiştir. 

Ayrıca köklerin koronal, orta ve apikal üçlüsünde olmak üzere transvers 

anastomozlar, transvers anastomozların pozisyonları, santral ve lateral bölgede 

olmak üzere foramen apikalenin pozisyonu ve apikal dallanmayı  % olarak 

tanımlamıştır. Kök kanal sayısı ve farklı tiplerini ise 8 ayrı pulpa boşluğu 

konfigürasyonu olarak sınıflandırmıştır. Bu sınıflandırmaya göre; 

 

Tip I: Pulpa odasından apekse uzanan tek kanal 

Tip II: Pulpa odasından çıkan iki ayrı kanalın apeksten biraz önce birleşip tek 

kanal halinde sonlanması 

Tip III: Pulpa odasından çıkan tek kanalın kök içinde ikiye ayrılıp iki sonlanma 

yapması 

Tip IV: Pulpa odasından apekse uzanan iki ayrı kanal 

Tip V: Pulpa odasından çıkan tek kanalın apeksten kısa bir süre önce iki kanala 

ayrılıp iki ayrı apikal sonlanma yapması 
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Tip VI: Pulpa odasından çıkan iki ayrı kanalın kök içinde birleşip apeksten kısa 

bir süre önce tekrar ikiye ayrılması 

Tip VII: Pulpa odasından çıkan tek kanalın kök içinde ikiye ayrılıp tekrar 

birleşmesi ve apekse yakın fakat iki ayrı sonlama yapması 

Tip VIII: Pulpa odasından apekse uzanan üç ayrı kanal’ dır. 

 

Kasahara ve ark. (1990), kök kanallarının mekanik preparasyonunun etkinliğini 

daha iyi değerlendirebilmek için, 510 adet çekilmiş daimi üst orta keser dişi kök 

kanalının kalınlığı ve kurvatürü, aksesuar ve lateral kanalların durumu ve 

foramen apikalenin pozisyonu yönünden incelemişlerdir. 

 

Kartal  ve Yanıkoğlu (1992), Türk toplumunda, 100 adet çekilmiş, daimi alt çene 

orta ve yan keser dişte, şeffaflaştırma tekniği ve ilave modifikasyonlar 

uygulayarak, kök kanal sistemlerini ve farklı tiplerini, ana kanaldan ayrılan 

dallanmaları, kanallar arası anastomozları, foramen apikalenin pozisyonu ve 

apikaldeki deltaların durumunu incelemişlerdir. 

 

Çalışkan ve ark. (1995), Türk toplumunda, 1400 adet çekilmiş, daimi dişi 

şeffaflaştırıp stereomikroskopta; kök kanal morfolojilerini, ana kanaldan ayrılan 

dallanmaları, kanallar arası anastamozları, foramen apikalenin pozisyonu ve 

apikaldeki deltaların durumunu incelemişlerdir. 

 

DuLac ve ark. (1999), rezin bloklarda, kökün koronal, orta ve apikal üçlüsünde, 

çapları yaklaşık 150 μm olan, toplam üç adet lateral kanal oluşturmuşlardır. 

Bloklara altı farklı kök kanal dolgu tekniğini Roth 801 patı ve güta-perka 

kullanarak ve pat kullanmaksızın güta-perka ile uygulamışlardır. Kök kanal dolgu 

tekniğinin ve pat kullanımının, kök kanal dolgusunun lateral kanallara 

penetrasyonuna etkisini incelemişlerdir.  
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Siqueira ve ark. (2000), Kerr Pulp Canal Sealer EWT, Grossman patı, 

ThermaSeal, Sealer 26, AH Plus ve Sealer Plus patlarının akıcılıklarını 

incelemişlerdir. Her pattan 0,5 ml hazırlayıp iki cam plaka arasına yerleştirip 

camın üzerine 1 dk süre ile 500 g’ lık bir ağırlık uygulamışlardır. Örneklerden üç 

farklı çapta ölçüm alıp, ortalama sonucu akıcılık değeri olarak bildirmişlerdir. 

 

Goldberg ve ark. (2001), çekilmiş daimi tek köklü dişlerin, köklerinin mesial ve 

distal yüzeylerinde, koronal, orta ve apikal üçlüsünde, düşük hızlı 15 numaralı 

reamer ile toplam altı adet lateral kanal oluşturmuşlardır. AH 26 patı ve güta-

perka ile altı farklı kök kanal dolgu tekniği uygulayarak kök kanal dolgularını 

yapmışlar ve dolgu tekniğinin, kök kanal dolgusunun yapay lateral kanallara 

penetrasyonuna etkisini değerlendirmişlerdir.  

 

Goldberg ve ark. (2002), çalışmalarında Ca(OH)2 içerikli medikamanların yapay 

lateral kanalların doldurulması üzerine etkisini araştırmışlardır. Çalışmalarında 

çekilmiş, daimi ön keser dişlerin köklerinin mesial ve distal yüzeylerinde, 

koronal, orta ve apikal üçlüsünde, düşük hızlı 15 numaralı reamer ile toplam altı 

adet lateral kanal oluşturmuşlardır. Kök kanal dolgusunu 1. grupta Ca(OH)2 

içerikli medikaman uygulayıp, 1 hafta bekledikten sonra, diğer grupta ise 

medikaman uygulamadan, Ultrafil ve AH 26 ile yapmışlardır. Her iki grupta da 

patın yapay lateral kanallara penetrasyonunu incelemişlerdir. 

 

Pécora ve ark. (2002), çekilmiş daimi dişlerin köklerinin mesial ve distal 

yüzeylerinde, koronal, orta ve apikal üçlüsünde, düşük hızlı 150 µm çapında 

reamer ile toplam altı adet yapay lateral kanal oluşturmuşlardır. Grossman patı ve 

Endomethasone patını, normal kıvamda ve öjenol oranı fazla olacak şekilde 

karıştırmışlar ve güta-perka kullanarak, soğuk lateral kondensasyon tekniği 

uygulayarak kök kanal dolgularını yapmışlardır. Çinko oksit öjenol içerikli 
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patların öjenol oranı arttırılmasının, yapay lateral kanallara penetrasyonuna 

etkisini incelemişlerdir. 

 

De-Deus ve ark. (2003), Endofill patı ile güta-perka konların lateral 

kondensasyon tekniği ile kök kanal dolgusu, aksesuar konlar kullanmaksızın .06 

taper güta-perka ile kök kanal dolgusu ve termoplastik güta-perka ile kök kanal 

dolgu tekniğini kullanarak, kök kanal dolgusu sonrasında kök kanal dolgu patının 

film kalınlığını analiz etmişlerdir. Kök kanal dolgu tekniğinin patın film 

kalınlığına etkisini incelemişlerdir. 

 

Kaplan ve ark. (2003), çalışmalarında Procosol, AH 26, Endomethasone, 

Sealapex ve Endion’ un akıcılığını değerlendirmeyi amaçlamışlardır. Kök kanal 

dolgu patlarını üretici firma önerilerine göre hazırlamış ve cam plakalar üzerine 

uygulamışlardır. Plakaların ilk pozisyonunda kayıtlar almışlardır. Daha sonra 

plakaları 90º çevirerek, 37ºC ve %95 nemli ortamda bekletmişler, 15 dk ve 60 dk 

sonra patların yer değiştirme miktarı ölçlmüşlerdir.  

 

McMichen ve ark. (2003), çalışmalarında Tubliseal-EWT, AH Plus, Roth 801, 

Apexit ve Endion patlarının film kalınlıklarını incelemişlerdir. Deney için 3 cm x 

3 cm boyutlarında, kalınlıkları ölçülmüş iki cam plaka kullanmışlardır. Patları 

karıştırıp plakalardan birine koyup, ikinci plakayı da diğerinin üzerine 

yerleştirmişlerdir. Örnekler üzerlerine 200 g ağırlık uygulamışlar, 37ºC de ve 

%100 nemli ortamda 7 dk (karıştırılmaya başlandıktan 10 dk sonra) bekletmişler 

ve sonuçları değerlendirmişlerdir.  

 

Sağsen ve ark. (2004), Ca(OH)2 içerikli medikamanların yapay lateral kanalların 

doldurulması üzerine etkisini Goldberg ve ark. (2002)’ ının çalışmalarında 

uyguladıkları tekniği kullanarak incelemişlerdir. 1. grupta medikaman uygulayıp, 

1 hafta bekledikten sonra, kök kanal dolgusunu AH Plus ve güta-perka 
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kullanarak, soğuk lateral kondensasyon tekniği uygulayarak yapmışlardır. Diğer 

grupta ise kök kanal dolgusunu aynı materyaller ve tekniği kullanarak, fakat 

medikaman uygulamadan yapmışlardır. Her iki grupta da kök kanal dolgu patının 

yapay lateral kanallara penetrasyonunu gözlemişlerdir. 

 

Lacey ve ark. (2005), iki cam plaka metodu ve kapiller sistem kullanarak kök 

kanal dolgu patlarının viskozite ve akıcılık değerlerini ölçmüşlerdir. 

Çalışmalarında Apexit, Tubliseal EWT, Grossman Patı ve Ketac-Endo 

kullanmışlardır. Viskozite ölçümü amacıyla, klinik şartları sağlamak için 

laboratuar ortamında ince, uzunluğu ve iç çapı belirli cam kapiller tüpler 

kullanmışlardır. Akıcılık ölçümünde ise iki cam plaka yöntemini uygulamışlardır. 

 

De-Deus ve ark. (2006), çekilmiş daimi dişlerde, dört farklı kök kanal dolgu 

patını, kalın ve ince tabaka halinde kullanıp, güta-perka ile tek kon tekniği 

uygulayıp kök kanal dolgusunu yapmışlar ve mikrobiyal sızıntı yönünden 

karşılaştırmışlardır. Çalışmalarında, farklı kalınlıktaki patların mikrosızıntıya 

etkisini incelemişlerdir. 

 

Gambarini ve ark. (2006), üç farklı kök kanal dolgu patının radyografik ve 

reolojik özelliklerini karşılaştırmayı amaçlamışlar ve ANSI/ADA (57:2000) test 

yöntemlerini kullanarak akıcılık, film kalınlığı, radyoopasitesini test etmişlerdir.  

 

Gurgel ve ark. (2006), standart olarak, köklerinin mesial ve distal yüzeylerinde, 

koronal, orta ve apikal üçlüsünde olmak üzere toplam altı adet lateral kanal 

oluşturulmuş rezin bloklar kullanmışlardır.  Rezin blokların kök kanallarını, beş 

farklı güta-perka ve Grossman kök kanal dolgu patı kullanarak ve ısıyla vertikal 

kondensasyon tekniği uygulayarak doldurmuşlar ve güta-perka ve patın lateral 

kanallara penetrasyonunu incelemişlerdir.  
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Versiani ve ark. (2006), AH Plus ve Epiphany kök kanal dolgu patının sertleşme 

zamanı, akıcılığı, film kalınlığı, çözünürlüğü ve sertleştikten sonraki yapısal 

defektlerini araştırmışlardır. 

 

Barbizam ve ark. (2007), çekilmiş, daimi tek köklü dişlerin köklerinin, mesial ve 

distal yüzeylerinde, koronal, orta ve apikal üçlüsünde, düşük hızlı 150 µm 

çapında reamer ile toplam altı adet yapay lateral kanal oluşturmuşlardır. Kök 

kanallarını, Roeko Seal, Sealer 26 ve Grossman patları ve güta-perka kullanarak, 

soğuk lateral kondensasyon tekniği uygulayarak doldurmuşlar ve patların yapay 

lateral kanallara penetrasyonunu değerlendirmişlerdir. 

 

 

AMAÇ:  

 

Kök kanal sistemi aksesuar ve lateral kanallar, anastamozlar, aşırı kurvatürler ve 

apikal deltaların varlığı nedeniyle, kompleks bir yapıya sahiptir (Gilhooly ve ark., 

2000). Her ne kadar kompleks yapılı kanallarda geleneksel kök kanal dolgu 

teknikleri yetersiz kalsa da, günümüzde hala sıklıkla kullanılan bu tekniklerin ve 

kök kanal dolgu materyallerinin daha da geliştirilmesi ile kök kanal sistemi içinde 

kalan mikroorganizmaların kök kanalı içinde hapsedilerek, periapikal dokularda 

enfeksiyonlara neden olabilmeleri engellenebilecektir (Shipper ve Trope, 2004). 

 

Kök kanal dolgu patları hakkındaki literatür bilgileri oldukça çeşitlidir. Çeşitli 

araştırıcılar tarafından bildirilen bu farklı bilgiler, üretici firmaların patların 

içeriklerini değiştirmelerinden kaynaklanabilmekle birlikte, temel etken 

araştırıcıların çok değişik laboratuar test yöntemleri kullanmalarıdır.  

 

Çalışmamızda ISO (6876:2001)’ nun önermiş olduğu temel test yöntemlerini 

kullanarak epoksi rezin içerikli AH Plus, dual-cure rezin içerikli RealSeal ve 
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kalsiyum hidroksit içerikli Apexit Plus patlarının, akıcılık ve film kalınlığı 

değerlerini tespit etmek ve yapay lateral kanalları doldurma etkinlikleri arasında 

bir ilişki olup olmadığını saptamak amaçlanmıştır. 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 
 

 

Bu çalışma,  araştırmanın amacına uygun olarak üç bölümden oluşturuldu. 

 

2.1. Kök Kanal Dolgu Patlarının Yapay Lateral Kanalları Doldurma Etkinlikleri 

2.2. Kök Kanal Dolgu Patlarının Akıcılıkları’ nın Saptanması. 

2.3. Kök Kanal Dolgu Patlarının Film Kalınlıkları’nın Saptanması. 

 

 

2.1. Kök Kanal Dolgu Patlarının Yapay Lateral Kanalları Doldurma 

Etkinlikleri 

 

 

2.1.1. Örneklerin seçilmesi ve hazırlanması 

 

Çalışmamızda 50 adet, çekilmiş, daimi, tek köklü, üst orta keser insan dişlerinden 

yararlanıldı. Dişler çekimden sonra distile su içerisinde bekletildi. Dişlerin 

seçilmesinde; kök uzunluklarının benzer olmasına, radyografik değerlendirmede 

tek ve düzgün bir kanal izlenmesine, köklerin apikal oluşumlarının tamamlanmış 

olmasına, kanalda kalsifikasyonlar ve internal rezobsiyon durumlarının 

gözlenmemesine dikkat edildi. 

 

Çalışmamızda kullanılmak üzere seçilen dişlerin kök yüzeyleri üzerindeki tüm 

yumuşak ve sert doku eklentileri, diş taşları kavitron (Cavitron, Siemens, 

Germany) yardımı ile uzaklaştırıldı. Dişler çalışmada kullanılıncaya kadar serum 

fizyolojik içerisinde bekletildi. 
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2.1.2. Kök Kanallarının Preparasyonu  

 

Dişlerin endodontik giriş kaviteleri 014 numaralı rond frez ve 012 numaralı fissür 

frez (Maillefer, SA CH-1338 Ballaigues, Switzerland) yardımı ile hazırlandı. 

Pulpa dokuları tirnefler (Maillefer, SA CH-1338, Ballaigues, Switzerland) 

yardımı ile uzaklaştırıldı. 15 numaralı K tipi eğe (Maillefer CH-1338, Ballaigues, 

Switzerland) kanal boyunca ilerletilerek foramen apikalede herhangi bir 

tıkanıklık olup olmadığına bakıldı. Endodontik mikromotor (Endo Mate DT, 

NSK, Nakanishi INC. Japan) ve Ni-Ti ProTaper® (Dentsply, Maillefer, 

Ballaigues, Switzerland) sistem döner aletler, kök kanallarının koronal ve orta 

üçlüsünü şekillendirmek için üretici firmanın önerdiği 250 rpm hızda ve her bir 

eğe için belirlenen torkta kullanıldı. Öncelikle S1, kök kanalında direnç 

hissedilene kadar ilerletildi ve çalışma boyutu mm olarak belirlendi. Ardından Sx 

yine aynı uzunlukta kök kanalı içerisinde kullanılarak kanal ağzı genişletilme 

işlemi tamamlandı. Çalışma boyunu tespit etmek amacıyla 15 numaralı K tipi eğe 

foramen apikalden görülene kadar kök kanalına yerleştirildi ve bu uzunluk mm 

olarak ölçüldü. Çalışma boyu bu uzunluktan 1 mm kısa olacak şekilde elde edildi. 

Kök kanalları, belirlenen boyda sırasıyla çalışma boyutuna uyan ilk K tipi eğenin 

numarasına bağlı olarak .04 taper ProFile® kullanılarak, son şekillendirme 35 

numarada tamamlandı. Her bir eğeleme işleminden sonra kök kanalları %2’ lik 1 

ml klorheksidin glukonat (Klorhex, Drogsan) irrigasyon solüsyonu ile yıkandı. 

Kök kanallarının preparasyonu tamamlandıktan sonra kanallar son kez 2 ml %2’ 

lik klorheksidin glukonat irrigasyon solüsyonu ile yıkandı. 

 

 

2.1.3. Lateral Kanalların Preparasyonu ve Smear Tabakası Oluşturulması 

 

25000 devirli bir mikromotor yardımıyla 15 numaralı bir reamer (VDW GmbH, 

München, Germany) ile köklerin mesial ve distal yüzeylerinde, koronal, orta ve 
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apikal üçlüsünde horizontal yönde birer adet olmak üzere toplam altı adet yapay 

lateral kanal açıldı. Daha sonra, kök kanalları, smear tabakası oluşturmak ve 

klinik şartları taklit etmek amacıyla, endodontik mikromotor (Endo Mate DT, 

NSK, Nakanishi INC. Japan) yardımı ile .04 taper ProFile® eğeler kullanılarak 

45 numaraya kadar şekillendirildi. Yine her kanal aleti değişiminde 1 ml %2’ lik 

klorheksidin glukonat irrigasyon solüsyonu kullanılarak irrigasyon yapıldı ve son 

irrigasyon 2 ml %2’ lik klorheksidin glukonat kullanılarak tamamlandı. Daha 

sonra 15 numaralı K tipi kanal eğesi ile foramen apikalenin açıklığı kontrol 

edildi. 

 

Bu aşamada radyografiler alınarak yapay lateral kanallar sayıldı, hatalı 

preparasyonlar çalışmadan çıkartılıp, eksik örnekler tamamlandı (Şekil 2.1). 
 

 

                                              
 
Şekil 2.1.: Radyografik olarak yapay lateral kanal preparasyonlarının değerlendirilmesi 
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Kök kanalları kağıt konlar (DiaDent, Korea) yardımı ile kurutularak 

doldurulmaya hazır hale getirildi. 50 adet diş, 15’ er dişten oluşan üç gruba ve 5 

adet dişten oluşan negatif kontrol grubuna rasgele ayrıldı.  

 

 

2.1.4. Kök Kanallarının Doldurulması 

 

Çalışmamızda kök kanallarının doldurulması amacı ile üç farklı kök kanal dolgu 

patından yararlanıldı. 

 

1. AH Plus™ (Dentsply, De Trey/ Germany) (Şekil 2.2) 

2. RealSeal™ (Sybron Endo, Orange/Canada) (Şekil 2.3) 

3. Apexit® Plus (Ivoclar Vivadent, Schaan/Switzerland) (Şekil 2.4) 
 

       Şekil 2.2.: Çalışmamızda kullandığımız AH Plus kök kanal dolgu patı 

 

 

 

 

     

 

 

      Şekil 2.3.: Çalışmamızda kullandığımız RealSeal kök kanal dolgu patı 
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Şekil 2.4.: Çalışmamızda kullandığımız Apexit Plus kök kanal dolgu patı 

 

Kök kanalına uygun boyuttaki master güta-perka kon (SPI Dental MFG. Inc./ 

Inchon, Korea) pat kanala yerleştirilmeden önce kontrolü sağlandı ve çalışma 

uzunluğunda "tugback" durumu kontrol edildi. AH Plus üretici firmanın önerisine 

göre bire bir oranında cam üzerinde metal spatülle karıştırıldı. Apexit Plus ve 

RealSeal patları da pat içeren çift taraflı şırıngaya takılan karıştırma ucu ile kağıt 

üzerine aktarıldı. Hazırlanan pat çalışma uzunluğundan 2-3 mm kısa olacak 

şekilde 45 numaralı K tipi eğe ile kanala gönderildi. Ardından master kon çalışma 

uzunluğunda, yavaşça itilerek kök kanalına yerleştirildi. Kalan kanal boşluğu, 

nonstandardize yardımcı güta-perka konlar ve ilave kök kanal dolgu patı, parmak 

spreaderları yardımı ile soğuk lateral kondensasyon tekniği uygulanarak 

dolduruldu. Güta-perka ve pattan oluşan kök kanal dolgusu koronal bölgeden 

yaklaşık 1 mm kısa olacak şekilde ısıtılmış bir ekskavatör yardımı ile kesilerek 

uzaklaştırıldı.  

 

RealSeal grubunda; Kök kanalı kağıt konlar ile kurulandıktan sonra RealSeal 

primer’ ı, kök kanalına kağıt konlar yardımı ile gönderildi. Primer’ ın fazlası da 

yine kuru kağıt konlarla alındı. Bu sayede yapışma alanı arttırılarak kollojen 

matriks oluşturulması amaçlandı. Diğer gruplarda yapıldığı gibi RealSeal patı 45 

numaralı K tipi eğe ile kanala gönderildi. Ardından master kon çalışma 

uzunluğunda, yavaşça itilerek kök kanalına yerleştirildi. Kalan kanal boşluğu, 
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nonstandardize yardımcı güta-perka konlar ve ilave kök kanal dolgu patı, parmak 

spreaderları yardımı ile soğuk lateral kondensasyon tekniği uygulanarak 

dolduruldu. Güta-perka ve pattan oluşan kök kanal dolgusu koronal bölgeden 

yaklaşık 1 mm kısa olacak şekilde ısıtılmış bir ekskavatör yardımı ile kesilerek 

uzaklaştırıldı. Kök kanal dolgusunun sertleşmesini tamamlamak amacıyla koronal 

yüzeyden olacak şekilde 40 s standart ışık cihazı ile halojen ışık uygulandı. 

 

Kontrol grubunda; Rasgele seçilmiş beş adet dişe, diğer deney gruplardaki tüm 

çalışma işlemleri uygulandı. Farklı olarak, kök kanal dolgusu pat 

kullanılmaksızın, güta-perkanın soğuk lateral kondensasyonu tekniği ile 

tamamlandı.  

 

 

2.1.5. Radyografilerin Alınması ve Değerlendirilmesi 

 

Kök kanalları doldurulduktan hemen sonra her örnekten bukko-lingual yönde 

standart radyografiler (Kodak, Dental Intraoral E-Speed Film, Rochester/New 

York) alındı (60 kVp, 7 mA, 0,088 s, mesafe 3 cm, KaVo In eXam). Ardından 

standart olarak otomatik banyo cihazı yardımıyla (Dürr Dental, XR 24 PRO, 

Germany) banyoları yapıldı. 

 

Her bir örneğin, kökünün mesial ve distal yüzeyinde, koronal, orta ve apikal 

üçlüsünde oluşturulmuş yapay lateral kanallara, kök kanal dolgu patının 

penetrasyonu, üç gözlemci tarafından büyüteçli negatoskop (EZ-View®, Auto 

Light Flatscreen View, ×2 magnifikasyon, Dentsply/Germany) üzerinde, standart 

mesafe sağlanarak, karanlık ortamda değerlendirildi. Yapay lateral kanallar;  tam 

dolu (1), kısmen dolu (2) ve boş (3) olarak skorlandı (Şekil 2.5). Gözlemciler; 

araştırmayı yürüten kişi, Endodonti Anabilim Dalı öğretim görevlisi ve Oral 

Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı öğretim görevlisinden oluşmaktaydı. 
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           Şekil 2.5.: Radyografilerin değerlendirilmesi. 3 gruba ait örnek radyografiler 
             1:AH Plus  2: RealSeal 3: Apexit Plus, 1: Tam Dolu 2: Kısmen Dolu  3: Boş 
 

 

2.2. Kök Kanal Dolgu Patlarının Akıcılıkları 

 

Kök kanal dolgu patlarının akıcılıkları deneyi, ISO (6876:2001)’ nun önermiş 

olduğu test yöntemine göre uygulandı. Araştırmamızda epoksi rezin içerikli AH 

Plus™, dual-cure rezin içerikli RealSeal™ ve kalsiyum hidroksit içerikli Apexit® 

Plus patı olmak üzere üç farklı kök kanal dolgu patı kullanıldı. Üretici firmanın 

önerilerine göre karıştırılmış olan AH Plus patı ve karıştırma ucu takılıp 

hazırlanan RealSeal ve Apexit Plus patlarının 0,05±0,005 ml’ si, insülin enjektörü 

ile taşınarak, düzgün bir zeminde duran, yaklaşık 5 mm kalınlığında, 20 g 

ağırlığında ve 40 mm x 40 mm ebatında düzgün yüzeyli kare siman camının tam 

merkezine gelecek şekilde damlatıldı (Şekil 2.6 ve Şekil 2.7).  
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Şekil 2.6., 2.7.: İnsülin enjektörü ile 0,05±0,005 ml patın taşınması, akıcılık deneyi için kök 
kanal dolgu patının cama damlatılmış hali 
 

 

Karıştırmanın başlangıcından sonraki 180 (±5). s’ de aynı ölçülerde ve ağırlıktaki 

ikinci bir cam kök kanal dolgu patının üzerine yerleştirildi (Şekil 2.8). Camın 

çapından fazla olmayacak şekilde hazırlanmış 100 g’ lık bir ağırlık ikinci camın 

üzerine dik yönde gelecek şekilde uygulandı (Şekil 2.9).  
                                                                  

Şekil 2.8.: İkinci camın yerleştirilmesi                   Şekil 2.9.: 100 gr ağırlığın uygulanması 

 

 

Böylece pat üzerine camla birlikte toplamda 120 (±2) g’ lık ağırlık uygulandı. 7 

dk’ lık uygulamadan sonra kök kanal dolgu patının ağırlık altında oluşturduğu 
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dairesel şeklin en geniş ve en dar çapını mm olarak ölçmek amacıyla her bir 

örneğin deneyinin tamamlanmasının hemen ardından standart mesafeden, camın 

üzerine 0,9 mm uzunluğunda metal bir cisim yerleştirilerek fotoğrafı alındı. 

Dijital fotoğraf makinesine kaydedilen görüntüler, JPEG dosya formatında 

bilgisayara (Intel® Pentium® 4 CPU 2.66 GHz 256 MB RAM, NVIDIA GeForce4 

MC 440 AGP8X ekran kartı) aktarıldı.  

 

 

Dijital Ölçüm Protokolü: 

 

Bilgisayara aktarılan görüntülerin keskinlikleri arttırıldı ve bir kare içine 

yerleştirildi ve içindeki dairenin merkez noktası tespit edildi. Ölçümler esnasında, 

patın akıcılığı sonucunda oluşan dairenin en uzun ve en kısa mesafeleri 

ölçülürken hat bu merkezden geçecek şekilde ayarlandı (Şekil 2.10). 

 

 
Şekil 2.10.: RealSeal pat grubuna ait 4. örneğin dijital ölçüm görüntüsü 

 



 

 

43

 
 

Dijital görüntülerin ölçümleri bilgisayarda×600 magnifikasyonda bir imaj analiz 

programı olan ImageJ (ImageJ 1.36 b, NIH, USA) yardımı ile yapıldı.    

 

Ölçüm sonucunda, örneklerin en geniş ve en dar çapları arasında 1 mm’ den fazla 

fark saptandığında deney tekrarlandı. Daha sonra iki çapın ortalaması alındı. Bu 

işlemler her bir kök kanal dolgu patı için birbiri ardına aynı şartlarda beş kez 

tekrarlandı ve ortalamaları alınarak akıcılık değeri mm olarak kaydedildi. 

 

 

2.3. Kök Kanal Dolgu Patlarının Film Kalınlıkları 

 

Kök kanal dolgu patlarının film kalınlıkları deneyi, ISO (6876:2001)’ nun 

önermiş olduğu test yöntemine göre uygulandı. Araştırmamızda epoksi rezin 

içerikli AH Plus™, dual-cure rezin içerikli RealSeal™ ve kalsiyum hidroksit 

içerikli Apexit® Plus patı olmak üzere üç farklı kök kanal dolgu patı kullanıldı.   

 

İlk olarak, araştırmada kullanılacak, yaklaşık 5 mm kalınlığında ve yüzey alanı 

200 (±10) mm² olan, düzgün yüzeyli iki adet siman camının birleşik kalınlığı bir 

mikrometre (Mitutoya Corporation, IP 65, Digimatic Micrometer, No: 293-240) 

ile µm olarak saptandı (FT1) (Şekil 2.11). 
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Şekil 2.11.: İki adet camın birleşik kalınlığının dijital mikrometre ile ölçülmesi 
 

Üretici firmanın önerilerine göre karıştırılmış olan AH Plus patı ve karıştırma ucu 

takılıp hazırlanan RealSeal ve Apexit Plus patlarının yük uygulandıktan sonra 

cam yüzeyinden taşacak kadar küçük bir miktarı düzgün bir zeminde duran 

birinci camın ortasına gelecek şekilde konuldu (Şekil 2.12).  

 

 

                               
Şekil 2.12.: Patın cama aktarılması                               Şekil 2.13.: Patın aktarılmış durumu 
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İkinci cam karıştırmanın başlangıcından sonra 180 (±5). s’ de kök kanal dolgu 

patının üzerine yerleştirildi (Şekil 2.13). 15 kg (150 (±3) N)’ lık bir yük, camlar 

üzerine, dik yönde, dikkatli bir şekilde uygulandı (Şekil 2.14). 

Şekil 2.14.: Film kalınlığı deneyi için 15 kg ’ lık yükün iki cam üzerine uygulanması 
 

7 dk süren bu uygulamadan sonra, uygulanan yükler kaldırılıp, iki camın birleşik 

kalınlığı tekrar ölçüldü (FT2). İkinci ölçüm değerinden birinci ölçüm değeri 

çıkartılarak (FK=FT2-FT1) her bir örneğin film kalınlığı µm olarak hesaplandı. 

Aynı şekilde her bir kök kanal dolgu patı için birbiri ardına beş kez test yapılarak 

bulunan değerlerin ortalaması alındı ve böylece kök kanal dolgu patlarının film 

kalınlıkları µm olarak kaydedildi. 
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2.4. Sonuçların İstatistiksel Yöntemlerle Değerlendirilmesi 

 

Üç farklı kök kanal dolgu patının, köklerin sağ ve sol yüzeyinde olmak üzere 

koronal, orta ve apikal üçlüsündeki yapay lateral kanallara penetrasyonları, üç 

gözlemci tarafından tam dolu (1), kısmen dolu (2) ve boş (3) olarak 

değerlendirildi. Üç gözlemciye ait değerlendirme sonuçları Microsoft Excel 

yazılımına tablo olarak işlendi. Tablo kolonları, kullanılan kök kanal dolgu 

patlarına ve bölgelerine göre, satırları da örneklere göre düzenlendi. Üç ayrı 

gözlemci arasında uyum değerlendirilmesinde Cronbach’ ın alpha güvenilirlik 

analizi uygulandı (Alpar, 2006). Gözlemciler arası uyum yüksek bulunması 

üzerine, üç gözlemciye ait verilerin ortalaması alınarak bulgular elde edildi ve 

istatistiksel analizler uygulandı. Bölgesel değerlendirmede, kullanılan kök kanal 

dolgu patlarının yapay lateral kanallara penetrasyon sayılarına göre; kullanılan 

kök kanal dolgu patına göre değerlendirmede ise, köklerin koronal, orta ve apikal 

üçlüsündeki yapay lateral kanallara penetrasyon sayılarına göre elde edilen 

bulgular arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak değerlendirildi. Kök kanal 

dolgu patlarına ve bölgelere göre, tam dolu, kısmen dolu ve boş olarak 

değerlendirilen yapay lateral kanal sayıları arasındaki farklılıkları tespit etmek 

amacıyla χ² testi uygulandı. Farklılıklar önemli bulunduğunda, ikili 

karşılaştırmalar Bonferroni düzeltmesi yapılarak χ² testi ile yapıldı ve farkın hangi 

kök kanal dolgu patından kaynaklandığı anlaşıldı. p<0,05 değeri istatistiksel 

olarak anlamlı kabul edildi. Analizler SPSS 11,5 yazılımı ile gerçekleştirildi. 

 

Akıcılık ve film kalınlığı değerlendirme sonuçları Microsoft Excel yazılımına 

tablo olarak işlendi. Tablo kolonları deney tipine göre, satırları da örneklere göre 

düzenlendi. Akıcılık ve film kalınlığı deney yöntemi her bir kök kanal dolgu patı 

için beşer kez tekrarlanıp, beş sonucun ortalaması alınıp, akıcılık (mm) ve film 

kalınlığı (µm) değeri saptandı. Üç farklı kök kanal dolgu patı arasında akıcılık ve 

film kalınlığı değişkeni açısından fark olup olmadığını tespit etmek için Anova 
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test yöntemi uygulandı. Farkın hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek 

amacıyla hem akıcılık değişkeni hem de film kalınlığı değişkeni açısından Tukey 

testi kullanılarak gruplar arasında ikişerli karşılaştırmalar yapıldı.  p<0,05 değeri 

istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.  Verilerin normal dağılıma uygunluğu 

Shapiro-Wilk testi ile incelendi. Akıcılık ve film kalınlığı değişkenleri için 

Spearman’ ın korelasyon analizi uygulandı. Analizler SPSS 11,5 yazılımı ile 

gerçekleştirildi (Alpar, 2006). 
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3. BULGULAR 

 
 

 
3.1. Yapay Lateral Kanalların Değerlendirilmesine Ait Bulgular 
 
 
Kök kanal dolguları yapıldıktan sonra alınmış olan radyografiler, üç ayrı 

gözlemci tarafından, standart koşullarda değerlendirildi. Çalışmamızda pat 

kullanılmaksızın güta-perka ile doldurulmuş olan negatif kontrol grubu örnekleri 

Şekil 3.1’ de gösterildi. 
 
 

    
  

Şekil 3.1.: Kontrol grubuna ait 5 örneğin radyografileri 
 
 
Şekil 3.1’ de görüleceği üzere, kontrol grubundaki beş örnekte de, ana kök 

kanalının dolgusu izlenirken, tüm yapay lateral kanalların boş olduğu gözlendi. 

Üç gözlemci tarafından da kontrol grubuna ait beş örneğin tüm yapay lateral 

kanalları boş olarak değerlendirildi. Üç farklı kök kanal dolgu patının yapay 

lateral kanallardaki doldurma etkinliklerinin değerlendirildiği radyografiler ise; 

Şekil 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.3’ de gösterildi. 
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                         Şekil 3.1.1.: AH Plus pat grubuna ait 15 örneğin radyografileri 
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Şekil 3.1.2.: RealSeal pat grubuna ait 15 örneğin radyografileri 
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Şekil 3.1.3.: Apexit Plus pat grubuna ait 15 örneğin radyografileri 
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3.1.1. Tüm Yapay Lateral Kanalların Değerlendirilmesi Sonucunda 

Gözlemciler Arası Uyum İncelenmesine Ait Bulgular 

 

Üç ayrı gözlemci tarafından, örneklerin köklerinin mesial ve distal yüzeylerinde, 

koronal, orta ve apikal üçlüsündeki yapay lateral kanalların tam dolu, kısmen 

dolu ve boş olarak değerlendirilmesi sonucunda elde edilen verilere göre 

gözlemciler arası uyum için yapılmış olan Cronbach’ ın alpha güvenilirlik analizi 

sonucunda hesaplanan güvenilirlik katsayıları Çizelge 3.1’ de verildi. 
 
 
Çizelge 3.1.: Gözlemciler arası uyum değerlendirilmesi sonuçları 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çizelgeden de görüleceği üzere; Cronbach’ ın alpha güvenilirlik katsayısının 

0,7138 ile 0,9655 arasında olduğu tespit edildi. Bu değerlere göre gözlemciler 

arası uyumun RealSeal pat grubu, sağ, orta üçlü hariç diğer bölgelerde yüksek 

olduğu, RealSeal pat grubu, sağ, orta üçlüde ise; gözlemciler arası uyum için 

geliştirilen testin oldukça güvenilir olduğu tespit edildi. Bu sonuçlara dayanılarak 

tüm istatistiksel analizler üç gözlemci verilerinin ortalamaları alınarak yapıldı. 

   Gruplar Lokalizasyon CRONBACH ALPHA KATSAYISI 

  sağ, koronal 0,9269 
sağ, orta  0,8282 
sağ, apikal 0,8706 
sol, koronal 0,9362 
sol, orta 0,8706 

 
 

AH Plus 
 

sol, apikal 0,9349 
sağ, koronal 0,9081 
sağ, orta 0,7138 
sağ, apikal 0,9413 
sol, koronal 0,9646 
sol, orta 0,9615 

 
 

RealSeal 
 

sol, apikal 0,9655 
sağ, koronal 0,8867 
sağ, orta 0.9358 
sağ, apikal 0,9323 
sol, koronal 0,9360 
sol, orta 0,9476 

 
 

Apexit Plus 
 

sol, apikal 0,8354 
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3.1.2. Üç Farklı Bölgede Kök Kanal Dolgu Patlarının, Yapay Lateral 

Kanallara Penetrasyonlarının Değerlendirilmesine Ait Bulgular 

 

Kullandığımız kök kanal dolgu pat grubu göz önünde bulundurulmaksızın, 

patların üç farklı bölgedeki yapay lateral kanallara penetrasyonlarının 

değerlendirilmesine ait bulgular ve χ² testi sonuçları Çizelge 3.1.1’ de gösterildi. 
 
Çizelge 3.1.1.: Köklerin koronal, orta ve apikal üçlüsünde tam dolu, kısmen dolu ve boş olarak 
değerlendirilen yapay lateral kanal sayılarına ait bulgular ve χ² testi sonuçları                                                    

p=0,128 
p>0,05

χ² testi

62(%23,0)117(%43,3)91(%33,7)270Toplam

26(%9,6)30(%11,1)34(%12,6)90Apikal

16(%5,9)42(%15,6)32(%11,9)90Orta

20(%7,4)45(%16,7)25(%9,3)90Koronal

Boş
(3)

Kısmen Dolu
(2)

Tam Dolu
(1)

Lateral kanal 
sayısı

Bölge

 
 

Çizelgeden de görüleceği üzere patların üç farklı bölgedeki yapay lateral 

kanallara penetrasyonları incelendiğinde, bulguların χ² testi ile değerlendirilmesi 

sonucunda; köklerin apikal üçlüsündeki boş yapay lateral kanal sayısının (26, 

%9,6) en fazla, orta üçlüsündeki boş yapay lateral kanal sayısının (16, %5,9) en 

az olduğu gözlendi. Fakat üç farklı bölgede; tam dolu, kısmen dolu ve boş olarak 

değerlendirilen yapay lateral kanal sayıları açısından gözlenen farklılıklar 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0,05).  
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Kullandığımız kök kanal dolgu pat grubu göz önünde bulundurulmaksızın, 

patların üç farklı bölgedeki yapay lateral kanallara penetrasyonları 

incelendiğinde, bulguların χ² testi ile değerlendirilmesi sonucunda, koronal, orta 

ve apikal üçlüde tam dolu, kısmen dolu ve boş olarak değerlendirilen yapay 

lateral kanal sayılarının yüzdelik değer bulguları Şekil 3.2’ de gösterildi. 
 

 
Şekil 3.2.: Köklerin koronal, orta ve apikal üçlüsünde, tam dolu, kısmen dolu ve boş olarak 
değerlendirilen yapay lateral kanal sayılarının χ² testi ile değerlendirilmesine ait yüzdelik değer 
bulguları 
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3.1.2.1. Üç Farklı Kök Kanal Dolgu Patının, Köklerin Koronal Üçlüsündeki 

Yapay Lateral Kanallara Penetrasyonlarının Değerlendirilmesine Ait 

Bulgular 

 
 
Çalışmamızda kullandığımız kök kanal dolgu patlarının köklerin koronal 

üçlüsündeki yapay lateral kanallara penetrasyonlarının değerlendirilmesine ait 

bulgular ve χ² testi sonuçları Çizelge 3.1.1.1 ’ de gösterildi.  
 
Çizelge 3.1.1.1.: Köklerin koronal üçlüsünde, üç farklı kök kanal dolgu patının tam dolu, 
kısmen dolu ve boş olarak değerlendirilen yapay lateral kanal sayılarına ait bulgular ve χ² testi 
sonuçları  

p=0,101 
p>0,05

χ² testi

20(%22,2)45(%50,0)25(%27,8)90Toplam

7(%7,8)14(%15,6)9(%10,0)30Apexit Plus

10(%11,1)16(%17,8)4(%4,4)30RealSeal

3(%3,3)15(%16,7)12(%13,3)30AH Plus

Boş
(3)

Kısmen Dolu
(2)

Tam Dolu
(1)

Lateral kanal 
sayısı

Koronal 
Bölge

 
 

Çizelgeden de görüleceği üzere üç farklı kök kanal dolgu patının köklerin koronal 

üçlüsündeki yapay lateral kanallara penetrasyonları incelendiğinde, bulguların χ² 

testi ile değerlendirilmesi sonucunda; AH Plus grubunda, tam dolu yapay lateral 

kanal sayısının (12, %13,3) en fazla, boş yapay lateral kanal sayısının (3, %3,3) 

en az olduğu gözlendi. RealSeal grubunda, tam dolu yapay lateral kanal sayısının 

(4, %4,4) en az, boş yapay lateral kanal sayısının (10, %11,1) ise en fazla olduğu 

gözlendi. Fakat gruplar arasında tam dolu, kısmen dolu ve boş olarak 

değerlendirilen yapay lateral kanal sayıları açısından gözlenen farklılıklar 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0,05).  
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3.1.2.2. Üç Farklı Kök Kanal Dolgu Patının, Köklerin Orta Üçlüsündeki 

Yapay Lateral Kanallara Penetrasyonlarının Değerlendirilmesine Ait 

Bulgular 

 
 
Çalışmamızda kullandığımız kök kanal dolgu patlarının köklerin orta üçlüsündeki 

yapay lateral kanallara penetrasyonlarının değerlendirilmesine ait bulgular ve χ² 

testi sonuçları Çizelge 3.1.1.2 ’ de gösterildi.  
 
Çizelge 3.1.1.2.: Köklerin orta üçlüsünde, üç farklı kök kanal dolgu patının tam dolu, kısmen 
dolu ve boş olarak değerlendirilen yapay lateral kanal sayılarına ait bulgular ve χ² testi 
sonuçları                                                                                                                                                                

p=0,077
p>0,05

χ² testi

16(%17,8)42(%46,7)32(%35,6)90Toplam

9(%10,0)9(%10,0)12(%13,3)30Apexit Plus

4(%4,4)14(%15,6)12(%13,3)30RealSeal

3(%3,3)19(%21,1)8(%8,9)30AH Plus

Boş
(3)

Kısmen Dolu
(2)

Tam Dolu
(1)

Lateral kanal 
sayısı

Orta Bölge

 

 

Çizelgeden de görüleceği üzere üç farklı kök kanal dolgu patının köklerin orta 

üçlüsündeki yapay lateral kanallara penetrasyonları incelendiğinde, bulguların χ² 

testi ile değerlendirilmesi sonucunda; AH Plus grubunda boş yapay lateral kanal 

sayısının (3, %3,3) en az, Apexit Plus grubunda, boş yapay lateral kanal sayısının 

(9, %10) en fazla olduğu gözlendi. Fakat gruplar arasında tam dolu, kısmen dolu 

ve boş olarak değerlendirilen yapay lateral kanal sayıları açısından gözlenen 

farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0,05). 
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3.1.2.3. Üç Farklı Kök Kanal Dolgu Patının, Köklerin Apikal Üçlüsündeki 

Yapay Lateral Kanallara Penetrasyonlarının Değerlendirilmesine Ait 

Bulgular 

 
 
Çalışmamızda kullandığımız kök kanal dolgu patlarının köklerin apikal 

üçlüsündeki yapay lateral kanallara penetrasyonlarının değerlendirilmesine ait 

bulgular ve χ² testi sonuçları Çizelge 3.1.1.3’ de gösterildi.  
 
Çizelge 3.1.1.3.: Köklerin apikal üçlüsünde, üç farklı kök kanal dolgu patının tam dolu, 
kısmen dolu ve boş olarak değerlendirilen yapay lateral kanal sayılarına ait bulgular ve χ² testi 
sonuçları                                                                                                                                                                 

p=0,042
p<0,05

χ² testi

26(%28,9)30(%33,3)34(%37,8)90Toplam

8(%8,9)8(%8,9)14(%15,6)30Apexit Plus

14(%46,7)8(%8.9)8(%8,9)30RealSeal

4(%4,4)14(%15,6)12(%13,3)30AH Plus

Boş
(3)

Kısmen Dolu
(2)

Tam Dolu
(1)

Lateral kanal 
sayısı

Apikal 
Bölge

 
 

Çizelgeden de görüleceği üzere üç farklı kök kanal dolgu patının köklerin apikal 

üçlüsündeki yapay lateral kanallara penetrasyonları incelendiğinde, bulguların χ² 

testi ile değerlendirilmesi sonucunda; tam dolu, kısmen dolu ve boş olarak 

değerlendirilen yapay lateral kanal sayıları açısından gruplar arasında gözlenen 

farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edildi (p<0,05). Köklerin 

apikal üçlüsünde RealSeal grubu diğer iki gruptan daha farklı sonuçlar gösterdi. 
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Köklerin apikal üçlüsünde gruplar arasında gözlenen istatistiksel farklılıkların 

hangi gruplardan kaynaklandığının saptanması için, χ² testi kullanarak RealSeal 

ile AH Plus ve Apexit Plus arasında ikili karşılaştırmalar yapıldı. AH Plus ile 

RealSeal arasında yapılan ikili karşılaştırma sonuçları Çizelge 3.1.1.3.1’ de 

gösterildi.  
 
Çizelge 3.1.1.3.1.: Kök kanal dolgu patı grupları arasında köklerin apikal üçlüsünde, tam dolu, 
kısmen dolu ve boş olarak değerlendirilen yapay lateral kanal sayıları açısından gözlenen 
istatistiksel farklılıkların hangi gruplardan kaynaklandığını tespit etmek amacıyla AH Plus ve 
RealSeal arasında yapılan χ² testi ile ikili karşılaştırma sonuçları 

p=0,018
p<0,025

χ² testi

18(%30,0)22(%36,7)20(%33,3)60Toplam

14(%23,3)8(%13,3)8(%13,3)30RealSeal

4(%6,7)14(%23,3)12(%20,0)30AH Plus

Boş
(3)

Kısmen Dolu
(2)

Tam Dolu
(1)

Lateral kanal 
sayısı

Apikal 
bölge

 
 
 

Çizelgeden de görüleceği üzere χ² testi sonucunda, köklerin apikal üçlüsünde tam 

dolu, kısmen dolu ve boş olarak değerlendirilen yapay lateral kanal sayıları 

açısından, AH Plus ile RealSeal karşılaştırıldığında; AH Plus grubunda tam dolu 

yapay lateral kanal sayısının (12, %20) RealSeal grubundan daha fazla, boş yapay 

lateral kanal sayısının ise (4, %6,7) daha az olduğu gözlendi. AH Plus ile 

RealSeal arasında gözlenen farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit 

edildi (p<0,025). İki grup ikili karşılaştırıldığı için p değerine Bonferroni 

düzeltmesi yapıldı (p=0,05/2= 0,025). 
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Köklerin apikal üçlüsünde; tam dolu, kısmen dolu ve boş olarak değerlendirilen 

yapay lateral kanal sayıları kullanılarak, RealSeal ile Apexit Plus arasında χ² testi 

ile yapılan ikili karşılaştırma sonuçları Çizelge 3.1.1.3.2’ de gösterildi.  
 
Çizelge 3.1.1.3.2.: Kök kanal dolgu patı grupları arasında apikal üçlüde, tam dolu, kısmen dolu 
ve boş olarak değerlendirilen yapay lateral kanal sayıları açısından gözlenen istatistiksel 
farklılıkların hangi gruplardan kaynaklandığını tespit etmek amacıyla RealSeal ve Apexit Plus 
arasında χ² testi ile ikili karşılaştırma sonuçları 

 

p=0,195
p>0,025

χ² testi

22(%36,7)16(%26,7)22(%36,7)60Toplam

8(%13,3)8(%13,3)14(%23,3)30Apexit Plus

14(%23,3)8(%13,3)8(%13,3)30RealSeal

Boş
(3)

Kısmen Dolu
(2)

Tam Dolu
(1)

Lateral kanal 
sayısı

Apikal 
bölge

 
 
 

Çizelgeden de görüleceği üzere χ² testi sonucunda, köklerin apikal üçlüsünde tam 

dolu, kısmen dolu ve boş olarak değerlendirilen yapay lateral kanal sayıları 

açısından, Apexit Plus ile RealSeal karşılaştırıldığında; Apexit Plus grubunda tam 

dolu yapay lateral kanal sayısının (14, %23,3) RealSeal grubundan daha fazla, 

boş yapay lateral kanal sayısının ise (8, %13,3) daha az olduğu gözlendi. 

RealSeal grubu ile arasında gözlenen farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmadı (p>0,025). İki grup ikili karşılaştırıldığı için p değerine Bonferroni 

düzeltmesi yapıldı (p=0,05/2= 0,025). 
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Köklerin apikal üçlüsünde gruplar arasında tam dolu, kısmen dolu ve boş yapay 

lateral kanal sayıları açısından gözlenen istatistiksel farklılıkların hangi 

gruplardan kaynaklandığının tespit edilmesi amacıyla, AH Plus ile Real Seal ve 

RealSeal ile Apexit Plus arasında yapılan χ² testi ile ikili karşılaştırma sonuçları 

Çizelge 3.1.1.3.3’ de özetlenerek gösterildi.  
 
Çizelge 3.1.1.3.3.: Apikal üçlüde kök kanal dolgu patı grupları arasında tam dolu, kısmen dolu 
ve boş olarak değerlendirilen yapay lateral kanal sayısı açısından gözlenen istatistiksel 
farklılıkların hangi gruplardan kaynaklandığının tespit edilmesinde kullanılan χ² testi sonuçları 

 

 

Çizelgeden de görüleceği üzere χ² testi sonucunda köklerin apikal üçlüsünde tam 

dolu, kısmen dolu ve boş olarak değerlendirilen yapay lateral kanal sayıları 

açısından AH Plus ile RealSeal arasında gözlenen farklılıkların istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu tespit edildi (p<0,025). RealSeal ve Apexit Plus arasında gözlenen 

farklılıklar ise istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0,025).  

 

 

 

 

Fark yok
p>0,025Apexit Plus

Fark var
p<0,025AH Plus

RealSealApikal Bölge
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3.1.3. Kullandığımız Kök Kanal Dolgu Patına Göre Tüm Yapay Lateral 

Kanallara Penetrasyonlarının Değerlendirilmesine Ait Bulgular 

 

Bölge göz önünde bulundurulmaksızın çalışmamızda kullandığımız kök kanal 

dolgu patlarının yapay lateral kanallara penetrasyonlarının değerlendirilmesine ait 

bulgular ve χ² testi sonuçları Çizelge 3.1.2’ de gösterildi.  
 

Çizelge 3.1.2.: Üç farklı kök kanal dolgu patının tam dolu, kısmen dolu ve boş olarak 
değerlendirilen yapay lateral kanal sayılarına ait bulgular ve χ² testi sonuçları    
                                                                                                                                                                               

p=0,006
p<0,05

χ² testi

62(%23,0)117(%43,3
)

91(%33,7)270Toplam

24(%8,9)31(%11,5)35(%13,0)90Apexit Plus

28(%10,4)38(%14,1)24(%8,9)90RealSeal

10(%3,7)48(%17,8)32(%11,9)90AH Plus

Boş
(3)

Kısmen Dolu
(2)

Tam Dolu
(1)

Lateral kanal 
sayısı

 
 

Çizelgeden de görüleceği üzere üç farklı kök kanal dolgu patının yapay lateral 

kanallara penetrasyonları incelendiğinde, bulguların χ² testi ile değerlendirilmesi 

sonucunda, AH Plus grubu, RealSeal ve Apexit Plus grubundan tam dolu ve 

kısmen dolu yapay lateral kanal sayıları açısından daha fazla, boş yapay lateral 

kanal sayısı açısından ise daha az olduğu gözlendi. Gruplar arasında gözlenen 

farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edildi (p<0,05).  
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Bölge göz önünde bulundurulmaksızın çalışmamızda kullandığımız üç farklı kök 

kanal dolgu patının yapay lateral kanallara penetrasyonları incelendiğinde, 

bulguların χ² testi ile değerlendirilmesi sonucunda, tam dolu, kısmen dolu ve boş 

olarak değerlendirilen yapay lateral kanal sayılarının değerlendirilmesine ait 

yüzdelik değer bulguları Şekil 3.2.1’ de gösterildi.  

 

 
Şekil 3.2.1.: Çalışmamızda kullandığımız üç farklı kök kanal dolgu patının tam dolu, kısmen 
dolu ve boş olarak değerlendirilen yapay lateral kanal sayılarının χ² testi ile değerlendirilmesine 
ait yüzdelik değer bulguları 
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Bulguların χ² testi ile değerlendirilmesi sonucunda bölge göz önünde 

bulundurulmaksızın kök kanal dolgu patı grupları arasında gözlenen istatistiksel 

farklılıkların hangi gruplardan kaynaklandığının saptanması için AH Plus, 

RealSeal ve Apexit Plus arasında, χ² testi ile ikili karşılaştırmalar yapıldı. AH 

Plus ve RealSeal arasında yapılan χ² testi ile ikili karşılaştırma sonuçları Çizelge 

3.1.2.1’ de gösterildi. 
 

Çizelge 3.1.2.1.: Kök kanal dolgu patı grupları arasında, tam dolu, kısmen dolu ve boş olarak 
değerlendirilen yapay lateral kanal sayıları açısından gözlenen istatistiksel farklılıkların hangi 
gruplardan kaynaklandığını tespit etmek amacıyla AH Plus ve RealSeal arasında χ² testi ile 
yapılan ikili karşılaştırma sonuçları 
 

p=0,004
p<0,016

χ² testi

38(%21,1)86(%47,8)56(%31,1)180Toplam

28(%15,6)38(%21,1)24(%13,3)90RealSeal

10(%5,6)48(%26,7)32(%17,8)90AH Plus

Boş
(3)

Kısmen Dolu
(2)

Tam Dolu
(1)

Lateral kanal 
sayısı

 
 
 

Çizelgeden de görüleceği üzere χ² testi sonucunda, tam dolu, kısmen dolu ve boş 

olarak değerlendirilen yapay lateral kanal sayıları açısından, AH Plus ve RealSeal 

arasında gözlenen farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edildi 

(p<0,016). RealSeal grubu boş yapay lateral kanal sayısının (28, %15,6), AH Plus 

boş yapay lateral kanal sayısından (10, %5,6) daha dazla olduğu gözlendi. AH 

Plus grubunun tam dolu, kısmen dolu yapay lateral kanal sayısı açısından 

RealSeal grubundan üstün olduğu gözlendi. Üç grup ikili karşılaştırıldığı için p 

değerine Bonferroni düzeltmesi yapıldı (p=0,05/3= 0,016). 
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AH Plus ve Apexit Plus grubunun, bölge göz önünde bulundurulmaksızın yapay 

lateral kanallara penetrasyonlarının değerlendirilmesine ait bulguları kullanılarak,  

AH Plus ve Apexit Plus arasında χ² testi ile yapılan ikili karşılaştırma sonuçları 

Çizelge 3.1.2.2’ de gösterildi. 

 
Çizelge 3.1.2.2.: Kök kanal dolgu patı grupları arasında, tam dolu, kısmen dolu ve boş olarak 
değerlendirilen yapay lateral kanal sayıları açısından gözlenen istatistiksel farklılıkların hangi 
gruplardan kaynaklandığını tespit etmek amacıyla AH Plus ve Apexit Plus arasında χ² testi ile 
yapılan ikili karşılaştırma sonuçları 

p=0,008
p<0,016

χ² testi

34(%18,9)79(%43,9)67(%37,2)180Toplam

24(%13,3)31(%17,2)35(%19,4)90Apexit Plus

10(%5,6)48(%26,7)32(%17,8)90AH Plus

Boş
(3)

Kısmen Dolu
(2)

Tam Dolu
(1)

Lateral kanal 
sayısı

 
 

Çizelgeden de görüleceği üzere χ² testi sonucunda, tam dolu, kısmen dolu ve boş 

olarak değerlendirilen yapay lateral kanal sayıları açısından, AH Plus ve Apexit 

Plus arasında gözlenen farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit 

edildi (p<0,016). Apexit Plus grubu boş yapay lateral kanal sayısının (24, %13,3), 

AH Plus grubu boş yapay lateral kanal sayısından (10, %5,6) daha fazla olduğu 

gözlendi. Üç grup ikili karşılaştırıldığı için p değerine Bonferroni düzeltmesi 

yapıldı (p=0,05/3= 0,016). 
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RealSeal ve Apexit Plus grubunun, bölge göz önünde bulundurulmaksızın yapay 

lateral kanallara penetrasyonlarının değerlendirilmesine ait bulguları kullanılarak,  

RealSeal ve Apexit Plus arasında, χ² testi ile yapılan ikili karşılaştırma sonuçları 

Çizelge 3.1.2.3 de gösterildi. 
 

Çizelge 3.1.2.3.: Kök kanal dolgu patı grupları arasında, tam dolu, kısmen dolu ve boş olarak 
değerlendirilen yapay lateral kanal sayıları açısından gözlenen istatistiksel farklılıkların hangi 
gruplardan kaynaklandığını tespit etmek amacıyla RealSeal ve Apexit Plus arasında χ² testi ile 
yapılan ikili karşılaştırma sonuçları 
 

p=0,216
p>0,016

χ² testi

52(%28,9)69(%38,3)59(%32,8)180Toplam

24(%13,3)31(%17,2)35(%19,4)90Apexit Plus

28(%15,6)38(%21,1)24(%13,3)90RealSeal

Boş
(3)

Kısmen Dolu
(2)

Tam Dolu
(1)

Lateral kanal 
sayısı

 
 
 
Çizelgeden de görüleceği üzere χ² testi sonucunda, tam dolu, kısmen dolu ve boş 

olarak değerlendirilen yapay lateral kanal sayıları açısından, RealSeal grubu boş 

yapay lateral kanal sayısının (28, %15,6), Apexit Plus grubu boş yapay lateral 

kanal sayısından (%24, 13,3) daha fazla olduğu gözlendi. RealSeal ve Apexit 

Plus arasında gözlenen farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı 

(p>0,016). Üç grup ikili karşılaştırıldığı için p değerine Bonferroni düzeltmesi 

yapıldı (p=0,05/3= 0,016). 
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Bulguların χ² testi ile değerlendirilmesi sonucunda bölge göz önünde 

bulundurulmaksızın kök kanal dolgu patı grupları arasında gözlenen istatistiksel 

farklılıkların hangi gruplardan kaynaklandığının saptanması için AH Plus, 

RealSeal ve Apexit Plus grupları arasında, χ² testi ile yapılan ikili karşılaştırma 

sonuçları Çizelge 3.1.2.4’ de özetlenerek gösterildi. 
 

Çizelge 3.1.2.4.: Gruplar arasında gözlenen istatistiksel farklılıkların hangi gruplardan 
kaynaklandığının tespit edilmesinde kullanılan χ² testi sonuçları 

Fark yok
p>0,016

Fark var
p<0,016Apexit Plus

Fark yok
p>0,016

Fark var
p<0,016RealSeal

Fark var
p<0,016

Fark var
p<0,016AH Plus

Apexit PlusRealSealAH Plus

 
 

Çizelgeden de görüleceği üzere χ² testi sonucunda, tam dolu, kısmen dolu ve boş 

olarak değerlendirilen yapay lateral kanal sayıları açısından, AH Plus ile RealSeal 

ve AH Plus ile Apexit Plus arasındaki farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu tespit edildi (p<0,016). RealSeal ve Apexit Plus arasında gözlenen 

farklılıklar ise istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0,016). Üç grup ikili 

karşılaştırıldığı için Bonferroni düzeltmesi yapıldı (p=0,05/3= 0,016). 
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3.1.3.1. AH Plus Patının Köklerin Koronal, Orta ve Apikal Üçlüsündeki 

Yapay Lateral Kanallara Penetrasyonlarının Değerlendirilmesine Ait 

Bulgular 

 

Çalışmamızda kullandığımız AH Plus patının, köklerin koronal, orta ve apikal 

üçlüsündeki yapay lateral kanallara penetrasyonlarının değerlendirilmesine ait 

bulgular ve χ² testi sonuçları Çizelge 3.1.3’ de gösterildi.  

 
Çizelge 3.1.3.: AH Plus patının köklerin koronal, orta ve apikal üçlüsündeki yapay lateral 
kanallara penetrasyonlarının değerlendirilmesine ait bulgular ve χ² testi sonuçları  
                                           

p=0,722 
p>0,05

χ² testi

10(%11,1)48(%53,3)32(%35,6)90Toplam

4(%4,4)14(%15,6)12(%13,3)30Apikal

3(%3,3)19(%21,1)8(%8,9)30Orta

3(%3,3)15(%16,7)12(%13,3)30Koronal

Boş
(3)

Kısmen Dolu
(2)

Tam Dolu
(1)

Lateral kanal 
sayısı

AH Plus
grubu

 
 

Çizelgeden de görüleceği üzere AH Plus patının köklerin koronal, orta ve apikal 

üçlüsündeki yapay lateral kanallara penetrasyonları incelendiğinde, bulguların χ² 

testi ile değerlendirilmesi sonucunda, tam dolu, kısmen dolu ve boş olarak 

değerlendirilen yapay lateral kanal sayıları açısından bölgeler arasında gözlenen 

farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0,05).  
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3.1.3.2. RealSeal Patının Köklerin Koronal, Orta ve Apikal Üçlüsündeki 

Yapay Lateral Kanallara Penetrasyonlarının Değerlendirilmesine Ait 

Bulgular 

 

Çalışmamızda kullandığımız RealSeal patının köklerin koronal, orta ve apikal 

üçlüsündeki yapay lateral kanallara penetrasyonlarının değerlendirilmesine ait 

bulgular ve χ² testi sonuçları Çizelge 3.1.4’ de gösterildi.  
 

Çizelge 3.1.4.: RealSeal patının, köklerin koronal, orta ve apikal üçlüsündeki yapay lateral 
kanallara penetrasyonlarının değerlendirilmesine ait bulgular ve χ² testi sonuçları    
                                        

p=0,016
p<0,05

χ² testi

28(%31,1)38(%42,2)24(%26,7)90Toplam

14(%15,68(%8,9)8(%8,9)30Apikal

4(%4,4)14(%15,6)12(%13,3)30Orta

10(%11,1)16(%17,8)4(%4,4)30Koronal

Boş
(3)

Kısmen Dolu
(2)

Tam Dolu
(1)

Lateral kanal 
sayısı

RealSeal
grubu

 

 

Çizelgeden de görüleceği üzere RealSeal patının köklerin koronal, orta ve apikal 

üçlüsündeki yapay lateral kanallara penetrasyonları incelendiğinde, bulguların χ² 

testi ile değerlendirilmesi sonucunda; köklerin apikal üçlüsündeki boş yapay 

lateral kanal sayısının (14, %15,6) en fazla, orta üçlüsündeki boş yapay lateral 

kanal sayısının (4, %4,4) ise en az olduğu gözlendi. Tam dolu, kısmen dolu ve 

boş olarak değerlendirilen yapay lateral kanal sayıları açısından bölgeler arasında 

gözlenen farklılıkların anlamlı olduğu tespit edildi (p<0,05).  
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3.1.3.3. Apexit Plus Patının Köklerin Koronal, Orta ve Apikal Üçlüsündeki 

Yapay Lateral Kanal Penetrasyonlarının Değerlendirilmesine Ait Bulgular  

 

Çalışmamızda kullandığımız Apexit Plus patının köklerin koronal, orta ve apikal 

üçlüsündeki yapay lateral kanallara penetrasyonlarının değerlendirilmesine ait 

bulgular ve χ² testi sonuçları Çizelge 3.1.5’ de gösterildi.  

 
Çizelge 3.1.5.: Apexit Plus patının koronal, orta ve apikal üçlüdeki yapay lateral kanallara 
penetrasyonlarının değerlendirilmesine ait bulgular ve χ² testi sonuçları      
 

p=0,503
p>0,05

χ² testi

24(%26,7)31(%34,4)35(%38,9)90Toplam

8(%8,9)8(%8,9)14(%15,6)30Apikal

9(%10,0)9(%10,0)12(%13,3)30Orta

7(%7,8)14(%15,6)9(%10,0)30Koronal

Boş
(3)

Kısmen Dolu
(2)

Tam Dolu
(1)

Lateral kanal 
sayısı

Apexit Plus
grubu

 
 

Çizelgeden de görüleceği üzere Apexit Plus patının köklerin koronal, orta ve 

apikal üçlüsündeki yapay lateral kanallara penetrasyonları incelendiğinde, 

bulguların χ² testi ile değerlendirilmesi sonucunda, tam dolu, kısmen dolu ve boş 

olarak değerlendirilen yapay lateral kanal sayıları açısından bölgeler arasında 

gözlenen farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0,05). 
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3.2. Üç Farklı Kök Kanal Dolgu Patının Akıcılık Bulguları 

 

Akıcılık test (ISO 6876:2001) yöntemi her bir kök kanal dolgu patı için beşer kez 

tekrarlandı. Yapılan beş test sonucunun ortalaması alınıp, akıcılık değeri saptandı. 

Çizelge 3.2’ de AH Plus, RealSeal ve Apexit Plus patlarının beşer adet test 

sonuçları ve bu sonuçların ortalamaları gösterildi.  
 

Çizelge 3.2.: Üç farklı kök kanal dolgu patının beşer adet akıcılık test sonuçları ve bu 
sonuçların ortalamaları 

32,2420,3822,38Ortalama
akıcılık 

sonuçları(mm)

31,620,622,65
32,119,823,74
33,222,022,33
30,918,623,22
33,420,920,11

Apexit PlusRealSealAH PlusÖrnek No

 
 

Çizelge 3.2’ de görüleceği üzere, üç farklı kök kanal dolgu patının akıcılık test 

sonuçları ortalama değerleri; AH Plus: 22,38 mm, RealSeal: 20,38 mm, Apexit 

Plus: 32,24 mm’ dir.  
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Üç farklı kök kanal dolgu patının akıcılık test sonuçları ortalama değerleri ve ISO 

(6876:2001)’ nun kök kanal dolgu patları için belirlediği akıcılık alt limit 

değeriyle karşılaştırma Şekil 3.3’ de gösterildi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 3.3.: ISO (6876:2001) tarafından kök kanal dolgu patları için belirlenen akıcılık alt limit 
değeriyle, üç farklı kök kanal dolgu patı akıcılık test sonuçları ortalamalarının karşılaştırılması 
 
 

Şekil 3.3’ de görüleceği üzere, ISO (6876:2001) tarafından kök kanal dolgu 

patları için belirlenen akıcılık alt limit değeriyle karşılaştırma yapıldığında, 

çalışmamızda kullandığımız tüm kök kanal dolgu patlarının akıcılık test 

sonuçlarının, ideal akıcılık ölçülerini sağladığı görüldü. 
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Üç farklı kök kanal dolgu patının akıcılık test sonuçlarından alınan birer adet 

örnek fotoğraf Şekil 3.3.1’ de gösterildi.  

 
                                           

 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 
Şekil 3.3.1.: AH Plus, RealSeal, Apexit Plus gruplarından, akıcılık test sonucunda birer 
örnekten alınan fotoğraflar 
 

Şekil 3.3.1’ de görüldüğü üzere Apexit Plus grubuna ait örneğin iki cam arasında 

dağılma görüntüsü diğer iki gruptan oldukça farklı gözlendi. Test sonucunda da 

akıcılığı en fazla bulunan Apexit Plus patının neredeyse tüm cam yüzeyini 

kapladığı gözlendi. 
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3.2.1. Üç Farklı Kök Kanal Dolgu Patının Akıcılık Bulgularının 

Değerlendirilmesi 

 

Çalışmamızda kullandığımız kök kanal dolgu patlarının akıcılık değişkeni 

açısından birbirleriyle karşılaştırılmasında, bulgular Anova test yöntemi 

kullanılarak değerlendirildi. Kök kanal dolgu patlarının akıcılık test sonuçlarına 

ait bulgular ve Anova testi sonuçları Çizelge 3.2.1’ de gösterildi.  
 

Çizelge 3.2.1.: Üç farklı kök kanal dolgu patının akıcılık test sonuçlarının ortalamaları ve 
Anova testi sonuçları. * p değeri farkı temsil etmektedir 

0,000*
(p<0,05)

129,987

22,380 ± 1,3846

20,380 ± 1,2696

32,240 ± 1,0597

5
5
5

AH Plus

RealSeal

Apexit Plus

Akıcılık

pF
Ortalama değer     

± Standart 
Sapma

Örnek 
Sayısı

Test Edilen 
Madde

 
 

Çizelgeden de görüleceği üzere çalışmamızda kullandığımız kök kanal dolgu patı 

grupları arasında gözlenen farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit 

edildi (p<0,05). Apexit Plus belirgin olarak daha fazla akıcılık gösterirken, 

RealSeal diğer iki kök kanal dolgu patından daha düşük akıcılık değerine sahipti. 
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3.2.2. Anova Testi Sonucuna Göre Akıcılık Değişkeni Açısından İkili 

Karşılaştırma Bulguları 

 

Akıcılık değişkeni açısından çalışmamızda kullandığımız kök kanal dolgu patı 

grupları arasında fark bulunması üzerine, farklılıkların hangi kök kanal dolgu 

patlarından kaynaklandığını tespit etmek amacıyla Tukey testi uygulanarak 

gruplar arasında ikili karşılaştırmalar yapıldı. Çizelge 3.2.2’ de ortalama farklar 

ve Tukey test sonuçları gösterildi.  
 
Çizelge 3.2.2.: Üç farklı kök kanal dolgu patının akıcılık test sonuçlarının ikili karşılaştırılması 
sonucu saptanan ortalama farklar ve Tukey testi sonuçları. Kırmızı * p değeri farkı temsil 
etmektedir 

0,063

0,000*

0,063

0,000*

0,000*

0,000*

2,000± 0,7876

-9,680* ±0,7876

-2,000 ±0,7876

-11,860*±0,7876

9,680* ±0,7876

-11,860*±0,7876

RealSeal

Apexit Plus

AH Plus

Apexit Plus

AH Plus

RealSeal

AH Plus

RealSeal

Apexit Plus

Akıcılık

pOrtalama Fark
± Standart 

Sapma
Karşılaştırılan 

Madde
Test Edilen 

Madde

 
 
Çizelgeden de görüleceği üzere, AH Plus-Apexit Plus arasında ve RealSeal-

Apexit Plus arasında gözlenen farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

tespit edildi (p<0,05). AH Plus ve RealSeal arasında gözlenen farklıklar ise 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0,05).  
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3.3. Üç Farklı Kök Kanal Dolgu Patının Film Kalınlığı Bulguları 

 

Film kalınlığı test (ISO 6876:2001) yöntemi her bir kök kanal dolgu patı için 

beşer kez tekrarlandı. Yapılan beş test sonucunun ortalaması alınıp, film kalınlığı 

değeri saptandı. Çizelge 3.3’ de AH Plus, RealSeal ve Apexit Plus patlarının 

beşer adet test sonuçları ve bu sonuçların ortalamaları gösterildi.  
 

Çizelge 3.3.: Üç farklı kök kanal dolgu patının film kalınlığı test sonuçları ve bu sonuçların 
ortalamaları 

324,2022Ortalama
Film kalınlığı
sonuçları(µm)

424225
324214
227223
323242
323211

Apexit PlusRealSealAH PlusÖrnek No

 
 

Çizelge 3.3’ de görüleceği üzere, üç farklı kök kanal dolgu patının film kalınlığı 

test sonuçları ortalama değerleri; AH Plus: 22 µm, RealSeal: 24,20 µm, Apexit 

Plus: 3 µm’dir.  
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Üç farklı kök kanal dolgu patının film kalınlığı test sonuçları ortalama değerleri 

ve ISO (6876:2001) tarafından kök kanal dolgu patları için belirlenen film 

kalınlığı üst limit değeriyle karşılaştırma Şekil 3.4’ de gösterildi.  

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 3.4.: ISO (6876:2001) tarafından kök kanal dolgu patları için belirlenen film kalınlığı üst 
limit değeriyle, üç farklı kök kanal dolgu patı film kalınlığı test sonuçları ortalamalarının 
karşılaştırılması 
 

Şekil 3.4’ de görüleceği üzere, ISO (6876:2001) tarafından kök kanal dolgu 

patları için belirlenen film kalınlığı üst limit değeriyle karşılaştırma yapıldığında, 

çalışmamızda kullandığımız tüm kök kanal dolgu patlarının film kalınlığı test 

sonuçlarının ideal film kalınlığı ölçülerini sağladığı görüldü. 
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Üç farklı kök kanal dolgu patının film kalınlığı test sonuçlarından alınan örnek 

fotoğraflar Şekil 3.4.1 ve Şekil 3.4.2’ de gösterildi.  

 

 
Şekil 3.4.1.: AH Plus, RealSeal, Apexit Plus gruplarından, film kalınlığı test sonucunda birer 
örnekten camların yan görünüşünden alınan fotoğraflar 
 
                                                            

                                                                                                                    
Şekil 3.4.2: AH Plus, RealSeal, Apexit Plus gruplarından, film kalınlığı test sonucunda birer 
örnekten camların üst görünüşünden alınan fotoğraflar 
                   
 

Şekil 3.4.2’ de görüldüğü üzere, Apexit Plus kök kanal dolgu patının en az film 

kalınlığına sahip olması, görüntünün neredeyse şeffaf olmasıyla sonuçlandı. 
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3.3.1. Üç Farklı Kök Kanal Dolgu Patının Film Kalınlığı Bulgularının 

Değerlendirilmesi 

 

Çalışmamızda kullandığımız kök kanal dolgu patlarının film kalınlığı değişkeni 

açısından birbirleriyle karşılaştırılmasında, bulgular Anova test yöntemi 

kullanılarak değerlendirildi. Kök kanal dolgu patlarının film kalınlığı test 

sonuçlarına ait bulgular ve Anova testi sonuçları Çizelge 3.3.1’ de gösterildi.  

 
Çizelge 3.3.1.: Üç farklı kök kanal dolgu patının film kalınlığı test sonuçlarının 
ortalamaları ve Anova testi sonuçları. * p değeri farkı temsil etmektedir 

0,000*
(p<0,05)433,666

22,00 ± 1,225

24,20 ± 1,643

3,00 ± 0,707

5
5
5

AH Plus

RealSeal

Apexit Plus

Film 
Kalınlığı

pF
Ortalama değer     

± Standart 
Sapma

Örnek 
Sayısı

Test Edilen 
Madde

 
 

Çizelgeden de görüleceği üzere çalışmamızda kullandığımız kök kanal dolgu patı 

grupları arasında gözlenen farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit 

edildi (p<0,05). Apexit Plus belirgin olarak daha az film kalınlığına sahipken 

(p<0,05), AH Plus ve RealSeal arasında gözlenen farklılıkların da istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu tespit edildi (p<0,05). RealSeal diğer iki kanal dolgu 

patından daha fazla film kalınlığı değerine sahipti (p<0,05). 
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3.3.2. Anova Testi Sonucuna Göre Film Kalınlığı Değişkeni Açısından İkili 

Karşılaştırma Bulguları 

 

Film kalınlığı değişkeni açısından çalışmamızda kullandığımız kök kanal dolgu 

patı grupları arasında fark bulunması üzerine, farklılıkların hangi kanal dolgu 

patlarından kaynaklandığını tespit etmek amacıyla Tukey testi uygulanarak ikili 

karşılaştırmalar yapıldı. Çizelge 3.3.2’ de ortalama farklar ve Tukey testi 

sonuçları gösterildi.  

 
Çizelge 3.3.2.: Üç farklı kök kanal dolgu patının film kalınlığı test sonuçlarının ikili 
karşılaştırılması sonucu saptanan ortalama farklar ve Tukey testi sonuçları. Kırmızı * p değeri 
farkı temsil etmektedir 

0,041*

0,000*

0,041*

0,000*

0,000*

0,000*

-2,20 *±0,792 

19,00*±0,792

2,20 *±0,792 

21,20*±0,792 

-19,00*±0,792

-21,20*±0,792 

RealSeal

Apexit Plus

AH Plus

Apexit Plus

AH Plus

RealSeal

AH Plus

RealSeal

Apexit Plus

Film 
Kalınlığı

pOrtalama Fark
± Standart 

Sapma
Karşılaştırılan 

Madde
Test Edilen 

Madde

 
 

Çizelgeden de görüleceği üzere, çalışmamızda kullandığımız kök kanal dolgu patı 

grupları arasında gözlenen farklılıkların istatiksel olarak anlamlı olduğu tespit 

edildi (p<0,05). Apexit Plus grubu film kalınlığı sonuçları AH Plus ve RealSeal 

grubundan istatistiksel olarak daha düşük elde edildi. 

 

Akıcılık ve film kalınlığı değişkenleri arasında non parametrik Spearman’ ın 

korelasyon analizi uygulandığında negatif bir korelasyon ilişkisi saptandı(r= -

0,754). Bu sonuca göre akıcılık değeri artarken film kalınlığı değerinin azaldığı 

saptandı. 
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4. TARTIŞMA 

 
 
Endodontik tedavinin başarıya ulaşabilmesi için kök kanal sistemi eksiksiz bir 

şekilde temizlenmeli, şekillendirilmeli ve doldurulmalıdır. Kök kanal dolgusu, 

hem koronal hem de apikalde kök kanal sistemini hermetik olarak doldurarak, 

oral kavitedeki mikroorganizma ve toksinlerinin kök kanalından periradiküler 

dokulara penetrasyonunu engellemelidir (Timpawat ve ark., 2001). Pulpa ve 

periodontal dokular sadece foramen apikale ile değil, aynı zamanda aksesuar ve 

lateral kanallar aracılığı ile de bağlantılıdırlar. Ekstra kök kanalları belirlenip, 

uygun şekilde tedavi edilmeksizin endodontik tedavinin uzun dönemde başarılı 

olması beklenemez (Şener ve ark, 2007). Lateral kanallar ve dentin tübülleri, 

irriganların ve medikamanların dezenfektan etkisinden korunduğu için, bakteriler 

bu bölgelerde kalabilirler. Bu kalan bakteriler inatçı perapikal hastalıklarda rol 

oynayabilir. Hastalıklı pulpası olan dişte bu kanalların varlığı, periodontal 

sağlığın bozulmasına ve endodontik tedavinin verimini etkileyecek pulpal 

periodontal doku ürünlerinin alışverişine neden olur (Vertucci, 1984).  

 

Çalışmamızda düzgün, tek ve geniş bir kök kanalına sahip olmasından dolayı, 

çekilmiş, üst orta keser insan dişlerinin kullanımı tercih edilmiştir.  

 

Çalışmamızda kullandığımız, üst, orta keser dişlerin lateral kanalları ile ilgili 

sonuçları bildiren araştırmalar literatürde mevcuttur. Türk popülasyonundaki 

anatomik çalışmalarda üst, orta keser dişlerin Vertucci sınıflamasına (1984) göre 

%100 oranında Tip I (tek kök ve tek kök kanalına sahip) olduğu ve %30-41 

oranında lateral kanallarının bulunduğu bildirilmiştir (Çalışkan ve ark., 1995; Sert 

ve Bayırlı, 2004). Lateral kanallar, kökün tüm bölgelerinde görülmekle birlikte, 

genellikle köklerin koronal, orta ve apikal üçlüsünde lokalizedir ve apikalde daha 
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sık gözlenmektedir. Bu gözlem diğer çoğu çalışmayla da uyumludur (Vertucci, 

1984; Kasahara ve ark., 1990; Iqbal ve ark., 2005). 

 

Vertucci (1984), çekilmiş 2400 adet daimi dişte, şeffaflaştırma tekniği kullanarak, 

stereomikroskopta kök kanal konfigürasyonlarını incelemiştir. Çalışmasında üst 

orta keser dişlerin %24’ ünde lateral kanal bulunduğunu, bunların %93’ ünün 

kökün apikal üçlüsünde, %6’ sının kökün orta üçlüsünde ve %1’ inin de kökün 

koronal üçlüsünde olduğunu bildirmiştir. 

 

         Kasahara ve ark. (1990), kök kanallarının mekanik preparasyonunun etkinliğini 

daha iyi değerlendirebilmek için, 510 adet çekilmiş daimi üst orta keser dişi, kök 

kanalının kalınlığı ve kurvatürü, aksesuar ve lateral kanalların durumu ve 

foramen apikalenin lokalizasyonu açısından incelemişlerdir. Örneklerin %60’ dan 

fazlasında, mekanik olarak temizlenmesi imkansız olan lateral kanala 

rastlamışlardır. Lateral kanalların %80’ inin 10 numaralı reamer’ ın çapına 

eşdeğerde veya daha büyük olduğunu, sadece %3 ’ünün 40 numaralı reamer 

boyutundan büyük olduğunu bildirmişlerdir. 

 

Kıyaslamaları sağlayabilecek doğal dallanmaları olan insan dişleri bulmak zor 

olduğundan, pek çok araştırıcı rezin bloklar içinde yapay kanal dallanmaları 

oluşturmayı tercih etmişlerdir (Himel ve Cain, 1993; Reader ve ark., 1993; 

DuLac ve ark., 1999; Gurgel ve ark., 2006). Rezin bloklar içinde dar dallanmalar 

oluşturmak kolay olmasına rağmen bu yapay kanalların yüzey dokusu ve şekli, 

güta-perka ve patın akıcılık özelliğini etkileyebilir (DuLac ve ark., 1999). Bu 

nedenle doğal dişler yerine rezin blokların kullanımında sınırlamalar vardır. 

Ayrıca her iki materyalin farklı yapılarından dolayı birbirleri ile karşılaştırılması 

zordur (Reader ve ark., 1993).  
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Çekilmiş dişler, klinik durumu rezin çalışma bloklarından daha iyi temsil 

etmektedir. Yapılan birçok in vitro çalışmada çekilmiş dişler rezin bloklara tercih 

edilmektedir (Beatty ve ark., 1986; Budd ve ark., 1991; Dummer ve ark., 1994). 

Goldberg ve ark. (2001, 2002), Pécora ve ark. (2002), Sağsen ve ark. (2004) ve 

Barbizam ve ark. (2007) çalışmamıza benzer olarak çekilmiş tek köklü dişlerde 

yapay lateral kanallar oluşturmuşlardır. 

 

Preparasyon sonrası kök kanal genişliğinin mümkün olduğunca standardize 

edilebilmesi için, Behrend ve ark. (1996) ile Çobankara ve ark. (2004)’ nın 

çalışmalarında da uyguladıkları gibi kök kanalları .06 ve .04 taper döner eğelerle 

prepare edilmiştir. 

 

Deneysel koşulları gerçek klinik koşullarla mümkün olduğunca yakın hale 

getirmek amacıyla (Yaklaşık 150 μm çaplı kanallar. Weine, 1984), 

araştırmamızda Goldberg ve ark. (2001, 2002), Pécora ve ark. (2002), Sağsen ve 

ark. (2004) ve Barbizam ve ark. (2007)’ nın çalışmalarına benzer olarak 25000 

devirli bir mikromotor yardımıyla 15 numaralı bir reamer (VDW GmbH, 

München, Germany) ile köklerin mesial ve distal yüzeylerinde, koronal, orta ve 

apikal üçlüsünde birer adet olmak üzere toplam altı adet yapay lateral kanal 

açılmıştır. 

 

Günümüzde smear tabakasının endodontik tedavi sırasında kaldırılması hala 

tartışmalı bir konudur (Clark-Holke ve ark., 2003). Çalışmamızda klinik şartları 

taklit etmek ve ayrıca standart bir dentin yüzeyi elde edebilmek için, Goldberg ve 

ark. (2001, 2002) ve Sağsen ve ark. (2004)’ nın çalışmalarına benzer olarak 

köklerde yapay lateral kanalların oluşturulmasının ardından, kök kanalı 

endodontik mikromotor (Endo Mate DT, NSK, Nakanishi INC. Japan) yardımı ile 

.04 taper ProFile® eğeler kullanılıp, 45 numaraya kadar şekillendirilerek smear 

tabakası oluşturulmuştur. 
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Smear tabakasının kök kanallarında, kök kanal dolgu patlarının dentine 

adaptasyonu ve dentin kanallarına penetrasyonunda fiziksel bir engel gibi 

davrandığı, uzaklaştırıldıktan sonra ise kök kanal dolgu patlarının dentin 

kanallarına penetre olduğu bildirilmiştir (Okşan ve ark., 1993). 

 

Resilon sistemi kullanılırken irrigasyon aşamasında;  NaOCl,  primer’ ın yapışma 

kuvvetini etkilediğinden, peroksit içeren lubrikanların da rezinlerin sertleşmesini 

geciktirici etkisi olduğundan dolayı NaOCl ve hidrojen peroksit irrigasyon 

solüsyonu olarak önerilmez. Primer’ ın yapışma kuvvetini etkilemediğinden 

klorheksidin glukonat primer’ ın yerleştirilmesinden önce irrigasyon amacıyla 

kullanılır (Barnett ve Trope, 2004). Bu nedenle çalışmamızda tüm gruplarda her 

bir eğeleme işleminden sonra kök kanalları %2’ lik 1 ml klorheksidin glukonat 

solüsyonu ile yıkanmış ve kök kanalının preparasyonunun tamamlanmasının 

ardından, kök kanalı son kez 2 ml  %2’ lik klorheksidin glukonat solüsyonu ile 

yıkanmıştır. 
 

Kök kanal dolgusu için çeşitli materyaller bildirilmesine rağmen, farklı kök kanal 

dolgu patları ile birlikte kullanılan güta-perka en sık kullanılan materyaldir. Güta-

perka yüz yıldan fazla bir zamandır, kök kanal dolgu materyali olarak 

kullanılmaktadır ve hala kök kanallarının doldurulmasında kullanılan en önemli 

materyaldir (Gutmann ve Witherspoon, 2002; s.: 293-295). Bu nedenle 

çalışmamızda kök kanallarının doldurulmasında güta-perka, kök kanal dolgu 

materyali olarak kullanılmıştır. 
 

Weine (1984)’ e göre doldurma tekniğinin lateral kanalların tıkanmasında önemli 

bir etkisi yoktur. Diğer yandan, Brothman (1981) , ısıtılmış güta-perkanın vertikal 

kondensasyon tekniği ile uygulanması sonucunda lateral kondensasyona göre 

yaklaşık iki kat fazla lateral kanal doldurulabildiğini bildirmiştir. Clark ve El 

Deep (1993), lateral kondensasyonla karşılaştırıldığında Termafil tekniği 
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kullanıldığında daha fazla sayıda lateral kanalı doldurulabildiğini bildirmiştir. 

Benzer olarak Goldberg ve ark. (2001), termoplastik güta-perka tekniğinin, lateral 

kanalların doldurulmasında, soğuk lateral kondensasyondan daha etkili olduğunu 

bildirmişlerdir. Güta-perkanın sıcak vertikal kondensasyonu, lateral kanallar dahil 

kök kanal boşluğunun tamamen doldurulmasını sağlar (Schilder, 1967). Goldberg 

ve ark. (2001), Reader ve ark. (1993) ve DuLac ve ark. (1999) sıcak vertikal 

kondensasyon tekniğiyle lateral kanalların güta-perka ile dolduğunu 

göstermişlerdir. Bunun aksine soğuk lateral kondensasyonda kanal 

düzensizliklerine güta-perka hareket edememektedir (Reader ve ark. 1993). Bu 

çalışmada, güta-perkanın lateral kondensasyonu tercih edilmiştir, çünkü lateral 

kondensasyon tekniği, pratikte en yaygın olarak kullanılan kök kanal dolgu 

tekniğidir ve bir kontrol tekniği olarak düşünülebilir (Maggiore, 2004). Buna 

ilaveten, bu çalışmanın amacı kök kanal dolgu patlarını değerlendirmektir, 

doldurma tekniklerini değerlendirmek değildir. 

 

Araştırmamızda negatif kontrol grubu oluşturmak amacıyla rasgele seçilmiş beş 

adet dişe, diğer gruplardaki tüm çalışma işlemleri uygulanmıştır. Farklı olarak 

kök kanalları, pat kullanılmaksızın güta-perka ve lateral kondensasyon tekniği ile 

doldurulmuştur. Üç gözlemci tarafından da kontrol grubuna ait beş örneğin tüm 

yapay lateral kanalları boş olarak değerlendirilmiştir. Buna dayanarak, 

çalışmamızdaki işlemler uygulanıp, pat kullanılmaksızın kök kanal dolgusu 

yapıldığında yapay lateral kanalların doldurulamadığı ayrıca, lateral 

kondensasyon tekniğinde yapay lateral kanalların sadece patla doldurulabildiği 

böylelikle patların yapay lateral kanalları doldurma etkinliklerinin 

değerlendirilebileceği sonuçlarına varılabilir. 

 

Hangi kök kanal dolgu tekniği kullanılırsa kullanılsın, beraberinde kök kanal 

dolgu patı kullanılmasının, tedavinin başarı oranını artıracağı düşünülmektedir 

(Walton ve Johnson, 2002; s.: 239-267). 
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Çalışmamızda kullandığımız epoksi rezin içerikli AH Plus patı; fizikokimyasal, 

biyolojik ve antimikrobiyal özelliklerin karşılaştırmalı çalışmalarında sürekli 

kullanılmaktadır. Dual-cure rezin içerikli RealSeal ve kalsiyum hidroksit içerikli 

Apexit Plus kök kanal dolgu patlarının ise piyasaya yeni sürülmüş olmaları 

sebebiyle akıcılıkları, film kalınlıkları ve yapay lateral kanalları doldurma 

etkinlikleri konusunda yapılmış az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu nedenlerle 

çalışmamızda epoksi rezin içerikli AH Plus, dual-cure rezin içerikli RealSeal ve 

kalsiyum hidroksit içerikli Apexit Plus kök kanal dolgu patları kullanılmıştır. 

 

RealSeal’ in üretici firması, primer’ ın fazlasını temizlemek için kağıt konların 

kullanılmasını önermektedir. Bu işlem esnasında yapay lateral kanallardan ve 

foramen apikaleden primer sızdığı gözlenmiştir. Toksisite açısından bu konunun 

değerlendirilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Üretici firmaya göre primer, 

bakteriyel penetrasyonu önler ve her iki materyale de bağlanarak monoblok 

oluşumunu sağlar (Barnett ve Trope, 2004). 

 

Versiani ve ark. (2006), Resilon sisteminin diğer bir ticari preparatı olan, 

RealSeal ile aynı içerikteki Epiphany kullandıkları bir çalışmada; Epiphany’ nin 

çalışma ve sertleşme zamanını belirlerken, ışıktan etkilenmemesi için Epiphany 

patını karanlık oda şartlarında karıştırıp uygulamışlardır. Deneyler sonrasında, 

örnekler bir ışık kaynağıyla ekspoz edildiğinde, hatta beş kat çalışma zamanından 

sonra bile ince yüzeysel bir donmamış tabaka gözlemişlerdir Bu bilgiler 

doğrultusunda RealSeal grubunu diğer iki grup ile aynı şartlarda test etmeye karar 

vermiş ve üretici firmanın önerilerini esas alarak kök kanal dolgusunun 

sertleşmesini tamamlamak amacıyla koronal yüzeyden olacak şekilde 40 s 

standart ışık cihazı ile halojen ışık uygulanmıştır.  

 

Kök kanal tedavisi sonrası, ağız boşluğundaki veya kök kanallarındaki artık 

mikroorganizmaların veya bunların ürünlerini içeren doku sıvılarının, 



 

 

86

 
 

periradiküler dokulara ulaşması endodontik tedavinin başarısız olmasına neden 

olmaktadır. Pek çok çalışmada, koronalleri açık bırakılmış kök kanallarının, 

tükürük ve mikroorganizmalara maruz bırakıldıklarında, kök kanalı boyunca 

sızıntılara neden olduğu bildirilmiştir (Torabinejad ve ark., 1990; Khayat ve ark., 

1993; Friedman ve ark., 1997).  

 

Clark ve El Deep (1993), doldurulmuş lateral kanalların her zaman net olarak 

radyografide görülemediğini bildirmişlerdir. Radyografi ve kesin analiz 

sonuçlarının kıyaslanması sonucunda, dolu lateral kanalların yaklaşık %8’ inin 

radyografik olarak görülemediği anlaşılmaktadır (Scarfe ve ark., 1995; Omer ve 

ark., 2004). Almeida ve ark. (2007) yaptıkları çalışmada, kısmen dolu veya boş 

lateral kanalların radyografik olarak tespit edilebildiğini fakat dolu lateral 

kanallar tespit edilirken, radyografik analizin yetersiz kaldığını bildirmişlerdir. 

Şeffaflaştırma tekniğinde, dolu lateral kanallarda patın varlığı ile analiz 

kesinleşmiştir. Bu nedenle çalışmalarında, dolgu sonuçlarının tespiti için 

kullanılan parametrelerde şeffaflaştırma tekniği ve boya penetrasyonu ile 

mikrosızıntı tespitini esas almışlardır.  

 

Çalışmamızda ise; kök kanal dolgularını değerlendirebilmek amacıyla Goldberg 

ve ark. (2001, 2002), Pécora ve ark. (2002), Sağsen ve ark. (2004), Barbizam ve 

ark. (2007)’ ının çalışmalarına benzer olarak, kök kanallarını doldurduktan hemen 

sonra her dişten bukko-lingual yönde standart radyografiler (Kodak, Dental 

Intraoral E-Speed Film, Rochester/New York) alınarak (60 kVp, 7 mA, 0,088 s, 

mesafe 3 cm, KaVo In eXam) radyografik analiz yapılmıştır. Klinik 

değerlendirme yöntemi radyografik analiz olduğu için çalışmamızda 

değerlendirme yöntemi olarak tercih edilmiştir.  
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Değerlendirmenin objektif olabilmesi amacıyla her bir örneğin kökünün mesial 

ve distal yüzeyinde, koronal, orta ve apikal üçlüsünde kök kanal dolgu patının 

penetre olabildiği yapay lateral kanal sayıları üç gözlemci tarafından 

değerlendirilmiştir. Gözlemciler; araştırmayı yürüten kişi, Endodonti Anabilim 

Dalı öğretim görevlisi ve Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı öğretim 

görevlisinden oluşmaktadır. Standart bir ortam sağlayabilmek amacıyla da 

büyüteçli negatoskop (EZ-View®, Auto Light Flatscreen Viewe, ×2 

magnifikasyon, Dentsply/Germany) üzerinde, standart mesafe sağlanarak, 

karanlık ortamda değerlendirme yapılmıştır.  

 

Patla doldurulan lateral kanallar, tam dolu, kısmen dolu veya boş gibi çeşitli 

şekillerde olabilir (Almeida ve ark., 2007). Bu nedenle çalışmamızda yapay 

lateral kanalların dolguları, Pécora ve ark. (2002) ve Barbizam ve ark. (2007)’ nın 

çalışmalarında değerlendirmiş oldukları gibi; tam dolu, kısmen dolu ve boş olarak 

değerlendirilmiştir.  

 

Çalışmamızın deney yöntemine benzer şekilde çalışmaları olan Goldberg ve ark. 

(2001, 2002) ve Sağsen ve ark. (2004) ise yapay lateral kanalların dolgularını, 

dolu ve boş olarak değerlendirmişlerdir.  

 

Çalışmamızda üç farklı kök kanal dolgu patının; her bir örneğin kökünün mesial 

ve distal yüzeyinde, koronal, orta ve apikal üçlüsünde oluşturulmuş yapay lateral 

kanallarını doldurma etkinlikleri değerlendirilmiştir.  

 

Üç ayrı gözlemci tarafından her bir örneğin kökünün, sağ ve sol tarafındaki, 

koronal, orta ve apikal üçlüsündeki yapay lateral kanalların dolgularının 

değerlendirilmesi sonucunda elde edilen veriler kullanılarak bölgelerine göre 

gözlemciler arası uyum incelenmiş; RealSeal pat grubu, sağ, orta bölge hariç 

diğer bölgelerde gözlemciler arası uyumun yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
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RealSeal pat grubu, sağ, orta bölgede ise; gözlemciler arası uyum için geliştirilen 

testin oldukça güvenilir olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara dayanılarak, Öztan 

ve ark. (2002)’ nın çalışmalarında yapmış oldukları gibi, tüm istatistiksel 

analizler üç gözlemci verilerinin ortalamaları alınarak yapılmıştır. 

 

Kullanılan kök kanal dolgu patı göz önünde bulundurulmaksızın tüm bölgelerde 

patların yapay lateral kanallara penetrasyonları değerlendirildiğinde; köklerin 

apikal üçlüsünde boş yapay lateral kanal sayısı, diğer bölgelere göre daha fazla 

gözlenirken; köklerin orta üçlüsünde boş yapay lateral kanal sayısının en az 

olduğu tespit edilmiştir. Fakat bulguların istatistiksel olarak değerlendirilmesinde; 

köklerin koronal, orta ve apikal üçlüsünde tam dolu, kısmen dolu ve boş olarak 

değerlendirilen yapay lateral kanal sayıları açısından gözlenen farklılıklar anlamlı 

bulunmamıştır (p>0,05).  

 

Çalışmamızda, kök kanalları bölgesel olarak da değerlendirilmiştir. Köklerin 

koronal üçlüsünde üç farklı kök kanal dolgu patının yapay lateral kanallar 

penetrasyonları değerlendirildiğinde; AH Plus grubunda, tam dolu yapay lateral 

kanal sayısı en fazla, boş yapay lateral kanal sayısı en az gözlenirken; RealSeal 

grubunda, tam dolu yapay lateral kanal sayısı en az, boş yapay lateral kanal sayısı 

en fazla gözlenmiş fakat bulguların istatistiksel olarak değerlendirilmesinde; 

gruplar arasında tam dolu, kısmen dolu ve boş yapay lateral kanal sayıları 

açısından gözlenen farklılıklar anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). Köklerin orta 

üçlüsünde üç farklı kök kanal dolgu patının yapay lateral kanallara 

penetrasyonları değerlendirildiğinde;  AH Plus grubunda, boş yapay lateral kanal 

sayısı en az gözlenirken, Apexit Plus grubunda, boş yapay lateral kanal sayısı en 

fazla gözlenmiş fakat bulguların istatistiksel olarak değerlendirilmesinde; gruplar 

arasında tam dolu, kısmen dolu ve boş yapay lateral kanal sayıları açısından 

gözlenen farklılıklar anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). Köklerin apikal üçlüsünde 

üç farklı kök kanal dolgu patının yapay lateral kanallara penetrasyonları 
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değerlendirildiğinde; tam dolu, kısmen dolu ve boş yapay lateral kanal sayıları 

açısından gruplar arasında gözlenen farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu tespit edilmiş (p<0,05) olup, farkın RealSeal grubundan kaynaklandığı 

gözlenmiştir. AH Plus grubunun tam dolu ve kısmen dolu yapay lateral kanal 

sayısı açısından diğer iki gruptan üstün olduğu gözlenmiştir (p<0,025). Apexit 

Plus, RealSeal ile karşılaştırıldığında; Apexit Plus grubunda tam dolu yapay 

lateral kanal sayısı RealSeal grubundan daha fazla, boş yapay lateral kanal sayısı 

daha az gözlense de bulguların istatistiksel olarak değerlendirilmesinde; RealSeal 

grubu ile arasında gözlenen farklılıklar anlamlı bulunmamıştır (p>0,025).   

 

Bölge göz önünde bulundurulmaksızın çalışmamızda kullandığımız kök kanal 

dolgu patlarının yapay lateral kanallara penetrasyonları değerlendirildiğinde; tam 

dolu, kısmen dolu ve boş yapay lateral kanal sayıları açısından gruplar arasında 

gözlenen farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir 

(p<0,05). AH Plus ile RealSeal ve AH Plus ile Apexit Plus arasında gözlenen 

farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0,016). AH 

Plus grubu, hem RealSeal grubu hem de Apexit Plus grubundan tam dolu ve 

kısmen dolu yapay lateral kanal sayıları açısından daha fazla, boş yapay lateral 

kanal sayısı açısından ise daha az olduğu gözlenmiştir. RealSeal ve Apexit Plus 

grubu ikili karşılaştırıldığında; RealSeal grubu boş yapay lateral kanal sayısı, 

Apexit Plus grubu boş yapay lateral kanal sayısından daha fazla gözlense de 

bulguların istatistiksel olarak değerlendirilmesinde; RealSeal ile arasında 

gözlenen farklılıklar anlamlı bulunmamıştır (p>0,016). 

 

Çalışmamızda kullandığımız AH Plus patının, köklerin koronal, orta ve apikal 

üçlüsündeki yapay lateral kanallara penetrasyonları değerlendirildiğinde; tam 

dolu, kısmen dolu ve boş yapay lateral kanal sayıları açısından bölgeler arasında 

gözlenen farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). 
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Çalışmamızda kullandığımız RealSeal patının, köklerin koronal, orta ve apikal 

üçlüsündeki yapay lateral kanallara penetrasyonları değerlendirildiğinde; tam 

dolu, kısmen dolu ve boş yapay lateral kanal sayıları açısından bölgeler arasında 

gözlenen farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. 

Köklerin apikal üçlüsünde boş yapay lateral kanal sayısı daha fazla, orta 

üçlüsünde ise en az gözlenmiştir (p<0,05).  

 

Çalışmamızda kullandığımız Apexit Plus patının, köklerin koronal, orta ve apikal 

üçlüsündeki yapay lateral kanallara penetrasyonları değerlendirildiğinde; tam 

dolu, kısmen dolu ve boş yapay lateral kanal sayısı açısından bölgeler arasında 

gözlenen farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). 

 

Kök kanal dolgu materyallerinin, köklerin koronal, orta ve apikal üçlüsündeki 

yapay lateral kanallara penetrasyonlarının karşılaştırılması amacıyla yapılmış 

diğer çalışmalarda ise farklı kök kanal dolgu teknikleri, medikamanlar ve kök 

kanal dolgu patlarından yararlanılmıştır (DuLac ve ark., 1999; Goldberg ve ark., 

2001, 2002; Sağsen ve ark., 2004; Barbizam ve ark., 2007). 

 

DuLac ve ark. (1999) yaptıkları çalışmada, rezin bloklarda, kökün koronal, orta 

ve apikal üçlüsünde, çapları yaklaşık 150 μm olan, toplam üç adet yapay lateral 

kanal oluşturmuşlardır. Bloklara altı farklı kök kanal dolgu tekniğini Roth 801 

patı ve güta-perka kullanarak ve pat kullanmaksızın güta-perka ile 

uygulamışlardır. Pat beyaz, güta-perka pembe renkli olduğundan kanalın patla mı 

güta-perka ile mi dolduğu ayırt edilebilmişlerdir. Her bir lateral kanaldaki güta-

perka ve pat miktarını sadece tek doğrultuda, ışık mikroskobu ile incelemişler ve 

mm olarak ölçmüşlerdir. Lateral ve sıcak lateral kondensasyon tekniği uygulanan 

gruplarda; kökün koronal ve orta üçlüsündeki lateral kanallarda,  kanalın güta-

perka ile dolma oranının diğer tekniklerden istatistiksel olarak daha düşük 

seviyede olduğunu bildirmişlerdir. Pat kullanılmaksızın, güta-perka lateral 
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kondensasyon ile uygulandığında tüm lateral kanalların boş olduğunu rapor 

etmişlerdir. Güta-perka ve pat birlikte kullanıldığında ise; lateral kondensasyon 

grubunda orta üçlüde pat miktarı daha fazla, koronalde daha az, apikalde en az 

olduğunu, güta-perka ve patla dolan kanallar arasında istatistiksel olarak fark 

olduğunu bildirmişlerdir. Kullanılan rezin blokların apikal lateral kanallarının 

çoğunun sadece pat ile dolduğu bildirmişlerdir. Çalışmamızda da negatif kontrol 

grubu oluşturmak amacıyla pat kullanılmaksızın sadece güta-perka lateral 

kondensasyon ile uygulandığında, tüm yapay lateral kanalların boş olduğu 

gözlenmiştir. Çalışmamızda tüm bölgelerde, patların penetre olabildiği yapay 

lateral kanal sayıları değerlendirildiğinde; köklerin orta üçlüsündeki boş yapay 

lateral kanal sayısı en az, apikal üçlüsünde en fazladır. Bu yönden bulgularımız 

ile DuLac ve ark. (1999)’ nın bulguları uyumludur.  

 

Goldberg ve ark. (2001) araştırmalarında, çekilmiş daimi tek köklü dişlerin, 

köklerinin mesial ve distal yüzeylerinde, koronal, orta ve apikal üçlüsünde olmak 

üzere düşük hızlı 15 numaralı reamer ile toplam altı adet lateral kanal 

oluşturmuşlardır. AH 26 patı ve güta-perka ile altı farklı kök kanal dolgu tekniği 

uygulayarak kök kanal dolgularını yapmışlar ve dolgu tekniğinin, kök kanal 

dolgusunun yapay lateral kanallara penetrasyonuna etkisini değerlendirmişlerdir. 

Örneklerden alınan bukko lingual yöndeki radyografilerde, yapay lateral kanal 

dolgularını dolu ve boş olarak değerlendirmişlerdir. Çalışmalarında, lateral 

kondensasyona oranla termoplastikleştirilmiş güta-perka kullanıldığında, lateral 

kanalların daha fazla sayıda dolduğunu, en çok sayıda doldurulmuş kanalın 

Ultrafil grubunda olduğunu fakat gruplar arasında bulunan farklılıkların 

istatistiksel olarak anlamlı olmadığını rapor etmişlerdir. Kökün apikal üçlüsünde 

dolu yapay lateral kanal sayısı daha az olsa da kökün koronal, orta ve apikal 

üçlüsünde dolu ve boş yapay lateral kanal sayısı açısından gözlenen farklılıkların 

istatistiksel olarak anlamlı olmadığını bildirmişlerdir. Çalışmamızda da tüm 

bölgelerde, patların penetre olabildiği yapay lateral kanal sayıları 
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değerlendirildiğinde; köklerin apikal üçlüsündeki boş yapay lateral kanal sayısı 

daha fazla olduğu halde bölgeler arasında gözlenen farklılıklar istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır. Bu yönden bulgularımız ile Goldberg ve ark. (2001)’ nın 

bulguları uyumludur.  

 

Goldberg ve ark. (2002) yaptıkları çalışmada, Ca(OH)2 içerikli medikamanların 

yapay lateral kanalların doldurulması üzerine etkisini araştırmışlardır. 

Çalışmalarında çekilmiş, daimi ön keser dişlerin köklerinin mesial ve distal 

yüzeylerinde, koronal, orta ve apikal üçlüsünde olmak üzere düşük hızlı 15 

numaralı reamer ile toplam altı adet lateral kanal oluşturmuşlardır. Kök kanal 

dolgusunu 1. grupta Ca(OH)2 içerikli medikaman uygulayıp, 1 hafta bekledikten 

sonra, diğer grupta ise medikaman uygulamadan, Ultrafil ve AH 26 ile 

yapmışladır. Örneklerden alınan bukko lingual yöndeki radyografilerde, yapay 

lateral kanal dolgularını dolu ve boş olarak değerlendirmişlerdir. Medikaman 

uygulanan grupta daha az sayıda lateral kanal doldurulduğunu bildirmişlerdir. 

Medikaman uygulanan grupta apikalde boş yapay lateral kanal sayısı en az, 

koronalde ise en fazla olduğu, medikaman uygulanmayan grupta ise apikalde boş 

yapay lateral kanal sayısının en fazla, koronalde en az olduğunu 

gözlemlemişlerdir. Fakat bölgeler arasında gözlenen bu farklılıkların istatistiksel 

olarak anlamlı olmadığını rapor etmişlerdir. Çalışmamızın bulgusunu Goldberg 

ve ark. (2002)’ nın çalışmalarındaki medikaman uygulanmayan gruba ait 

bulgularıyla karşılaştıracak olursak, benzer olarak köklerin apikal üçlüsündeki 

boş yapay lateral kanal sayısı daha fazla olduğu halde bölgeler arasında gözlenen 

farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Bu yönden bulgularımız ile 

Goldberg ve ark. (2002)’ nın bulguları uyumludur.  

 

Sağsen ve ark. (2004) yaptıkları çalışmada, Goldberg ve ark. (2001)’ nın 

çalışmalarına benzer olarak çekilmiş daimi dişlerin köklerinde yapay lateral kanal 

oluşturup, Ca(OH)2 içerikli medikamanların yapay lateral kanalların doldurulması 
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üzerine etkisini incelemişlerdir. Kök kanal dolgusunu 1. grupta Ca(OH)2 içerikli 

medikaman uygulayıp, 1 hafta bekledikten sonra, diğer grupta ise medikaman 

uygulamadan, AH Plus ve güta-perka kullanarak, soğuk lateral kondensasyon 

tekniği ile yapmışladır. Örneklerden alınan bukko lingual yöndeki 

radyografilerde, yapay lateral kanal dolgularını dolu ve boş olarak 

değerlendirmişlerdir. Medikaman uygulanan grupta kök kanal dolgu patının 

penetre olabildiği toplam lateral kanal sayısının istatistiksel olarak daha düşük 

olduğunu bildirmişlerdir. İki grupta da köklerin apikal üçlüsündeki dolu lateral 

kanal sayısının, koronal ve orta üçlü ile kıyaslandığında daha az olduğunu 

bildirmişlerdir. Çalışmamızın bulgusunu Sağsen ve ark. (2004)’ nın 

çalışmalarındaki medikaman uygulanmayan gruba ait bulgularıyla karşılaştıracak 

olursak, benzer olarak AH Plus grubunda, köklerin apikal üçlüsündeki boş yapay 

lateral kanal sayısı daha fazla olduğu halde bölgeler arasında gözlenen farklılıklar 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Bu yönden bulgularımız ile Sağsen ve 

ark. (2004)’ nın bulguları uyumludur.  

 

Barbizam ve ark. (2007) araştırmalarında, çekilmiş tek köklü dişlerin, köklerinin 

mesial ve distal yüzeylerinde, koronal, orta ve apikal üçlüsünde olmak üzere altı 

adet, düşük hızlı 15 numaralı reamerla yapay lateral kanallar oluşturmuşlardır. 

Çalışmalarında, Roeko Seal, Sealer 26 ve Grossman patını güta-perka ile 

kullanarak, lateral kondensasyon tekniği ile kök kanal dolgularını yapmışlardır. 

Kök kanal dolgu patının yapay lateral kanallara penetrasyonunu inceledikleri 

çalışmalarında, örneklerden alınan bukko lingual yöndeki radyografilerde, yapay 

lateral kanal dolgularını tam dolu, kısmen dolu ve boş olarak 

değerlendirmişlerdir. Grossman patının tüm bölgelerde diğer iki pat grubundan 

istatistiksel olarak üstün olduğunu bildirmişlerdir. Köklerin apikal üçlüsündeki 

yapay lateral kanalların daha zor doldurulduğu, apikal üçlüde kısmen dolu ve boş 

olarak değerlendirilen yapay lateral kanal sayısının daha fazla olduğunu rapor 
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etmişlerdir. Çalışmamız ile uyumlu olarak, bu çalışma köklerin apikal 

üçlüsündeki yapay lateral kanalların doldurulmasındaki güçlüğü göstermiştir.  

 

Bulgularımız ile DuLac ve ark. (1999), Goldberg ve ark. (2001, 2002) ve Sağsen 

ve ark. (2004) ve Barbizam ve ark. (2007)’ nın bulguları uyumlu bulunmuştur. 

Çalışmamız ile uyumlu olarak, bu çalışmalarda köklerin apikal üçlüsündeki 

yapay lateral kanalların doldurulmasındaki güçlük görülmektedir. Bütün test 

materyallerinde, kısmen dolu veya boş olarak değerlendirilmiş yapay lateral kanal 

sayısı köklerin apikal üçlüsünde daha fazladır. Bu bulgu klinik olarak önemlidir. 

Çünkü kökün apikal üçlüsündeki lateral kanal oranının yüksek olduğu 

bilinmektedir (Vertucci, 1984; Kasahara ve ark., 1990). Kökün orta üçlüsünde 

fazla sayıda kanal doldurulabilmesinin sebebinin ise lateral kondensasyon 

esnasında bu bölgede daha fazla kuvvet uygulanması sonucu olduğu bildirilmiştir 

(Saunders ve ark., 1992). 

 

Kök kanal dolgu patı ve güta-perka ile tam bir apikal örtücülüğe ulaşılamamasına 

rağmen, patın fiziksel olarak varlığı ve antimikrobiyal özelliği, kök kanal 

sistemindeki mikroorganizmaların üremesine engel olur (Siquera ve ark., 2000; 

Saleh ve ark., 2004). Termpoplastikleştilmiş güta-perkalı tekniklerin avantajları 

daha çok olsa da teknikten bağımsız olarak, kökün apikal üçlüsünde patın önemi 

ortaya çıkmaktadır. Schilder (1967), ısıyla vertikal kondensasyon tekniği 

kullanımı sonunda, lateral kanalların sadece patla doldurulduğunu ancak bunun 

kanalın doldurulmamış olmasından çok daha avantajlı olduğunu bildirmiştir. 

Gurgel ve ark. (2006) araştırmalarında, standart olarak kökün mesial ve 

distalinde, koronal, orta ve apikal üçlüsünde, altı adet lateral kanalı bulunan 

yapay dişleri kullanarak, beş farklı tip güta-perka ve Grossman kök kanal dolgu 

patını, ısıyla vertikal kondensasyon tekniği uygulayarak kök kanal dolgularını 

yapmışlar; güta-perka ve patın lateral kanallara penetrasyonunu incelemişlerdir. 

Farklı markaların, lateral kanallara akabilme yeteneklerinin farklı olabileceği, 
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bunun da güta-perkanın polimerinin organik kısmı ile ilişkili olduğunu, polimerin 

düşük yüzdesinin güta-perkanın akıcılığını azalttığını bildirmişlerdir. 

Çalışmalarında, en fazla kökün koronal üçlüsündeki lateral kanalların güta-perka 

ile doldurulduğunu, bunun da ısıya yakın olmakla bağlantılı olduğunu, hangi 

marka güta-perka kullanılırsa kullanılsın sıcaklığın güta-perkanın yumuşaması ve 

akıcılığının artması ile sonuçlanacağını rapor etmişlerdir. Beş farklı markanın kök 

kanal dolgusunda da apikaldeki pat oranının daha fazla olduğunu, bunu kökün 

orta ve koronal üçlüsünün takip ettiğini bildirmişlerdir. Bu da apikal kanal 

dolgusu için patın önemini hatırlatmaktadır.  

 

Çalışmamız sonucunda bölge göz önünde bulundurulmaksızın çalışmamızda 

kullandığımız kök kanal dolgu patlarının yapay lateral kanal penetrasyonları 

karşılaştırıldığında, boş yapay lateral kanal sayısı en fazla sayıda sırası ile 

RealSeal (28, %10,4), Apexit Plus (24, %8,9) ve AH Plus (10, %37) pat grubunda 

gözlenmiştir. Örneklerin köklerinin koronal, orta ve apikal üçlüsündeki yapay 

lateral kanallarda en başarılı kök kanal dolgu patı AH Plus patıdır. Bununla 

birlikte tüm patların kökün apikal üçlüsünde daha başarısız olduğu gözlenmiştir. 

Kullandığımız pat göz önünde bulundurulmaksızın boş olarak değerlendirilen 

yapay lateral kanal sayısı en fazla sayıda sırası ile kökün apikal üçlüsü (26, 

%9,6), koronal üçlüsü (20, %7,4) ve orta üçlüsü (16, %5,9)’ nde gözlenmiştir.  

 

Kök kanal dolgusunda kullanılan materyallerin sahip oldukları özellikler 

endodontik tedavinin başarısını etkileyen önemli faktörlerden birisidir. Bu 

nedenle kök kanal dolgusunda kullanılan patların fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

özellikleri önem taşımaktadır (Kertsen ve Moorer, 1989). 

 

Bir kök kanal dolgu patının uygun olarak değerlendirilebilmesi için sahip olması 

gereken pek çok özellik vardır. Akıcılık bir kök kanal dolgu patında olması 

gereken başlıca özelliktir. Çünkü bu özellik küçük düzensizliklere, kök kanal 
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sisteminin dallanmalarına ve dentin tübüllerine penetre olma yeteneğini gösterir 

(Grossman, 1976; Weis ve ark., 2004). Ayrıca akıcılık, patın antimikrobiyal 

etkinliği ile birlikte kök kanal sisteminin dezenfeksiyonuna da yardımcı olacaktır 

(Siqueira ve ark., 2000; Saleh ve ark., 2004). 

 

İdeal olarak, iyi bir akıcılığa ve düşük yüzey gerilimine sahip materyaller, bütün 

bir kanal boyunca kolayca uygulanabilir ve kanal duvarlarını ıslatabilir. Böylece 

adaptasyonu iyi bir kök kanal dolgusu yapılmasını sağlarlar (Caicedo ve 

Frauhofer, 1988). 

 

Daha önce yapılan çalışmalarda; akıcılığın partikül büyüklüğüne (Weisman, 

1970), makaslama oranına (Uhrich ve ark., 1978), ısı ve zamana (Vermilyea ve 

ark., 1978) bağlı olduğu bildirilmiştir. 

 

Patın prepare edilememiş kök kanal sistemine ve güta-perkalar arasına akma 

yeteneği önemlidir (McMichen ve ark., 2003). Birçok kök kanal dolgu patı 

pseudoplastiktir. Bu nedenle makaslama oranı arttıkça viskoziteleri düşer, 

akıcılıkları artar (Şen, 1994). Bu durum patın aksesuar kanallara girmesini 

kolaylaştırdığı gibi foramen apikaleye yakın alanlarda da taşkınlıklara neden 

olabilir ve periapikal iyileşme tehlikeye düşebilir (Sjögren ve ark., 1997). Pat 

seçiminde akıcılık ve manipülasyon özelliklerinin dengeli olduğu bir seçim 

yapılmalıdır. Pat aksesuar, lateral kanallara ve güta-perkalar arasına kolaylıkla 

girebilmeli fakat apikal taşkınlık riski taşımamalıdır (Şen, 1994).  

 

Klinisyenler sıkışma oranı arttıkça patların akıcılığının artacağını düşünebilirler. 

Bununla birlikte hangi patın kullanılacağının karar verilmesi yanında kök kanal 

genişliğinin de öneminin bilinmesi gerekmektedir (Şen, 1994). 
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Ayrıca akıcılık manipülasyona da bağlıdır. Uygun olmayan karıştırma oranları 

çok akıcı bir pat elde edilmesi dolayısıyla da çok miktarda pat kullanılması, patın 

periapikal dokulara taşma riskinin artması ve şiddetli doku reaksiyonuyla 

sonuçlanabilir (Fuss ve ark., 2000). Pécora ve ark. (2002), ZOE esaslı patların 

kök kanalını tamamen dolduracak yoğunluktaki akıcılığa sahip olabilmeleri için 

toz/likit oranının doğru bir şekilde ayarlanmasına gerek olduğunu bildirmişlerdir. 

Çalışmamızda kullanmış olduğumuz RealSeal ve Apexit Plus patlarının özel 

karıştırma enjektörleri vardır. Bu sayede oranlı bir karışım elde edilmiş ve 

manipülasyondan kaynaklanabilecek hatalar elimine edilmiştir. AH Plus 

grubunda ise üretici firmanın talimatlarına uyularak oluşabilecek hatalar elimine 

edilmiştir.  

 

Araştırmamızda kök kanal dolgu patlarının akıcılıkları deneyi, ISO (6876:2001) 

tarafından önerilmiş test yöntemine göre uygulanmıştır. Araştırmalarda sık 

karşılaşılan başka bir yöntem de ANSI/ ADA (57:2000) tarafından kök kanal 

dolgu patlarının akıcılıkları için önermiş olduğu test yöntemidir. Bu test 

yöntemleri arasında iki fark bulunmaktadır. Birincisi test edilen kök kanal dolgu 

patının miktarıdır. ISO (6876:2001) 0,05±0,005 ml pat, ANSI/ADA (57:2000) ise 

0,5 ml pat kullanılmasını önermiştir. İkincisi de pat miktarındaki farktan 

kaynaklanan, ISO (6876:2001) ile ANSI/ADA (57:2000) tarafından kök kanal 

dolgu patları için belirlenen akıcılık alt limit değerleri arasındaki farktır. ISO 

(6876:2001)’ nun raporuna göre kök kanal dolgu patlarının akıcılık değeri en az 

20 mm olmalıdır, ANSI/ADA (57:2000)’ nın raporuna göre ise bu değer en az 25 

mm olmalıdır. Bunlar dışındaki tüm işlemler aynıdır. 

 

Üretici firmanın önerilerine göre karıştırılmış olan AH Plus patı ve karıştırma ucu 

takılıp hazırlanan Apexit Plus ve RealSeal patlarının 0,05±0,005 ml’ si, insülin 

enjektörü ile taşınarak, düzgün bir zeminde duran 5 mm kalınlığında, 20 g 

ağırlığında ve 40 mm x 40 mm ebatında düzgün yüzeyli kare siman camının tam 
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merkezine gelecek şekilde konulmuştur. Karıştırmanın başlangıcından sonraki 

180 (±5). s’ de aynı ölçülerde ve ağırlıktaki ikinci cam kanal patının üzerine 

yerleştirilmiştir. Camın çapından fazla olmayacak şekilde hazırlanmış 100 g 

ağırlık ikinci camın üzerine 7 dk uygulanmıştır. Böylece patın üzerine uygulanan 

toplam ağırlık 120 (±2) g’ dır. 

 

Uygulamadan sonra kök kanal dolgu patının ağırlık altında oluşturduğu dairesel 

şeklin en geniş ve en dar çapı ölçülmüştür. Daha sonra iki çapın ortalaması 

alınmıştır. Bu iki çap arasında 1 mm’ den fazla fark saptandığında deney 

tekrarlanmıştır. RealSeal grubunda deney iki kez fazladan yapılmıştır, diğer 

gruplara ait örneklerde ölçüm sonucunda 1 mm’ den fazla fark olmadığından 

tekrara gerek duyulmamıştır.  

 

Akıcılık ölçümünde ISO (6876:2001) deney sonuçlarının kumpas ile ölçülmesini 

tavsiye etmektedir. Örneklere kumpasla temas edildiğinde, iki cam arasında akıcı 

bir pat bulunması sebebiyle camların kaydığı görülmüştür. Bu nedenle yapılan ilk 

deneyler tekrarlanmak zorunda kalınmış ve kumpasla sağlıklı ölçüm 

yapılamayacağına karar verilmiştir. Ölçüm için, mm olarak uzunluğu bilinen bir 

metal parçasını (0,9 mm) örnek üzerine yerleştirerek, standart mesafeden, 

standart açıyla, deneyin hemen ardından, örnekler tripoda sabitlenmiş dijital bir 

fotoğraf makinesiyle fotoğraflanmış ve görüntüler bilgisayara aktarılmıştır. Bu 

işlem çalışmalarımızın güvenilirliğini artırmıştır. 

 

ISO (6876:2001)’ nun kök kanal dolgu patları için önermiş olduğu akıcılık test 

yönteminde; testin üç kez tekrarlanması ve ortalamasının alınması önerilmektedir. 

Araştırmamızda istatistiksel olarak sonuç elde edebilmek amacıyla test yöntemi 

her bir kök kanal dolgu patı grubu için beşer kez tekrarlanmıştır. Beş sonucun 

ortalaması alınıp, patların akıcılık değerleri saptanmıştır. Buna göre akıcılık 

sonuçları; AH Plus: 22,38 mm, RealSeal: 20,38 mm, Apexit Plus: 32,24 mm’ dir. 
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Üç farklı kök kanal dolgu patının akıcılık test sonuçları ortalama değerleri ISO’ 

nun kök kanal dolgu patları için belirlediği akıcılık alt limit değerinin (20 mm) 

üzerindedir. Bu sonuçlara göre, AH Plus-Apexit Plus grupları arasında ve 

RealSeal-Apexit Plus grupları arasında gözlenen farklılıkların istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). AH Plus ve RealSeal arasında gözlenen 

farklılıklar ise istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). Apexit Plus 

belirgin olarak daha fazla akıcılık gösterirken, RealSeal diğer iki kök kanal dolgu 

patından daha düşük akıcılık değerine sahiptir. 

 

Kök kanal dolgu patlarının akıcılıklarının karşılaştırılması amacıyla yapılmış 

benzer çalışmalarda ise farklı kök kanal dolgu patlarından ve test yöntemlerinden 

yararlanılmıştır (Gambarini ve ark., 2006; Versiani ve ark., 2006; Almeida ve 

ark., 2007). 

 

Gambarini ve ark. (2006) yaptıkları çalışmada, RealSeal, RoekoSeal ve Bioseal 

kök kanal dolgu patının reolojik özelliklerini karşılaştırmayı amaçlamışlar ve 

ANSI/ADA (57:2000)’ nın önermiş olduğu test yöntemini kullanarak 

akıcılıklarını test etmişlerdir. Buna göre; RealSeal: 37,9 mm, RoekoSeal: 32,7 

mm ve Bioseal: 38,5 mm’ dir.  Çalışmalarında, Bioseal’ in en iyi sonuçları 

verdiğini, RealSeal ve Bioseal arasında istatistiksel olarak önemli bir fark 

bulunmadığını ve RoekoSeal’ in akıcılık değerinin ise diğer iki pattan istatistiksel 

olarak daha düşük olduğunu bildirmişlerdir. Test edilen bütün kök kanal dolgu 

patlarının akıcılık değerlerinin ANSI/ADA (57:2000) tarafından kök kanal dolgu 

patları için belirlenen akıcılık alt limit değerinin üstünde olduğunu 

bildirmişlerdir.  

 

Versiani ve ark. (2006) araştırmalarında, AH Plus ve Epiphany kök kanal dolgu 

patının akıcılığını karşılaştırmayı amaçlamışlar ve ANSI/ADA (57:2000)’ nın 

önermiş olduğu test yöntemini kullanarak patların akıcılıklarını test etmişlerdir. 
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Buna göre; AH Plus: 38,57 mm ve Epiphany: 35,74 mm’ dir. Çalışmalarında, iki 

kök kanal dolgu patının akıcılık test sonuçları arasında istatistiksel bir fark 

bulunmadığını (p>0,05), test edilen her iki kök kanal dolgu patının da akıcılık 

değerlerinin, ANSI/ADA (57:2000) tarafından kök kanal dolgu patları için 

belirlenen akıcılık alt limit değerinin üstünde olduğunu bildirmişlerdir.  

 

Almeida ve ark. (2007) yaptıkları çalışmada, AH Plus, Epiphany, Endomethazon,  

Pulp Canal Sealer (EWT) ve Sealapex kök kanal dolgu patlarının akıcılıklarını 

hem ANSI/ADA (57:2000) hem de ISO (6876:2001)’ nun önermiş olduğu test 

yöntemlerini kullanarak karşılaştırmışlardır. Buna göre AH Plus: 43-22 mm, 

Epiphany: 36-28 mm, Endomethazon: 20-11 mm, Pulp Canal Sealer-EWT: 44-23 

mm ve Sealapex: 31-19 mm’ dir (İlk değer ANSI/ADA, ikinci değer ISO 

yöntemine göre alınmış test sonucudur). Çalışmalarında, Endomethazon patının 

akıcılık değerinin, hem ISO (6876:2001) hem de ANSI/ADA (57:2000) 

tarafından kök kanal dolgu patları için belirlenen akıcılık alt limit değerlerinin 

altında olduğunu, Sealapex patının akıcılık değerinin ise ISO (6876:2001) 

tarafından kök kanal dolgu patları için belirlenen akıcılık alt limit değerinin 

altında olduğunu bildirmişlerdir. Test edilen diğer kök kanal dolgu patlarının 

akıcılık değerlerinin, hem ISO (6876:2001) hem de ANSI/ADA (57:2000) 

tarafından kök kanal dolgu patları için belirlenen akıcılık alt limit değerinin 

üstünde olduğunu bildirmişlerdir.  

 

Gambarini ve ark. (2006), Versiani ve ark. (2006)’ nın bulguları ile kendi 

bulgularımızın mm olarak farklı olmasının; ISO (6876:2001) ve ANSI/ADA (57: 

2000) test yönteminde kullanılan pat miktarı farkından kaynaklandığını 

düşünmekteyiz. Bununla birlikte çalışmamızda AH Plus patının ISO 

(6876:2001)’ nun test yöntemine göre 22 mm olan akıcılık bulgusu, aynı yöntemi 

kullanmış olan Almeida ve ark. (2007)’ nın çalışmalarında da 22 mm’ dir. Bu 

nedenle farklı test yöntem sonuçlarını mm olarak karşılaştırmanın doğru 
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olmadığını, kullanılan kök kanal dolgu patlarının akıcılık değerlerinin, test 

yönteminin önermiş olduğu alt limit değerinin üstünde olup olmadıkları, varsa 

patlar arasındaki farklılıklar yönünden karşılaştırmanın uygun olduğu 

düşüncesindeyiz. Çalışmamızın bulguları ile benzer yöntem ve benzer içerikli 

kök kanal dolgu patlarının kullanıldığı Gambarini ve ark. (2006), Versiani ve ark. 

(2006) ve Almeida ve ark. (2007)’ nın bulguları bu açıdan değerlendirildiğinde 

uyumlu bulunmuştur.  

 

Apexit Plus kök kanal dolgu patının akıcılığı konusunda günümüze kadar 

herhangi bir çalışma yapılmadığı için bu patın akıcılık değerini, yapılmış diğer 

çalışmalarla karşılaştırma olanağı bulunamamıştır. Ancak bu patın üretici firması, 

akıcılık değerini tespit etmek amacıyla bizim çalışmamızda yapmış olduğumuz 

gibi, ISO (6876:2001) test yöntemini uygulamış ve akıcılık değerini 24 mm 

olarak bildirmiştir. Bizim çalışmamızda ise Apexit Plus kök kanal dolgu patının 

akıcılık değeri 32 mm’ dir. Üretici firmanın bildirdiği sonuç bizim çalışmamızdan 

mm olarak farklı olmakla birlikte, ISO (6876:2001) tarafından kök kanal dolgu 

patları için belirlenen alt limit değerinin üzerindedir ve bu yönden bizim 

çalışmamızla uyumludur.  

 

Benzer test yöntemi uygulandığında aynı sonucun elde edilememesinin 

sebebinin; üretici firmaların patların içeriklerini zaman içerisinde 

değiştirmelerinden veya üretim esnasında içerik yüzdelerinde seriden seriye 

değişikler yapmalarından kaynaklandığı bildirilmiştir. Bununla birlikte; Ørstavik 

yaptığı çalışmada, endodontistlerin klinik deneyimlerini ve önerilerini de göz 

önünde tutarak kök kanal dolgu patlarının akıcılık alt limit değerini 28 mm olarak 

önermiştir (Şen, 1994). Çalışmamızın bulgularını bu açıdan 

değerlendirdiğimizde, çalışmamızda kullandığımız AH Plus (22 mm) ve RealSeal 

(20 mm) patlarının akıcılık değerlerinin, Ørstavik’ in bildirdiği değerden düşük 
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olduğu, Apexit Plus (32 mm)’ un akıcılık değerinin ise optimal akıcılık değerinin 

üstünde olduğu görülmüştür. 

 

ISO ve ANSI/ADA’ nın kök kanal dolgu patları için önermiş oldukları test 

yöntemlerinin arasında viskozite ölçümü yer almamaktadır. Kök kanal dolgu 

patlarının çalışma süresi içindeki viskoziteleri yani reolojik özellikleri kök 

kanallarındaki adeziv davranışlarını belirlemektedir. Kök kanallarının iç çapı 

azaldıkça, hacimsel akıcılık azalırken viskozite artmaktadır. Viskozite; tozun 

partikül boyutu, toz/likit oranı, patın sertleşme hızı, ısı ve nem gibi bir çok 

faktörden etkilenebilir (Vermilyea ve ark., 1978) ve kök kanal dolgu patları için 

mutlaka zamana karşı değerlendirmek gerekir (Uhrich ve ark., 1978). Lacey ve 

ark. (2005) yaptıkları çalışmada, iki cam plaka metodu ve kapiller sistem 

kullanarak kök kanal dolgu patlarının viskozite değerlerini karşılaştırmayı 

amaçlamışlardır. Viskozite ölçümü amacıyla, klinik şartları sağlamak için, 

laboratuar ortamında ince, uzunluğu ve iç çapı belirli cam kapiller tüpler 

kullanmışlardır. Yüksek makaslama oranında toz/likit oranındaki azalmayla 

birlikte akıcılığın azaldığını bildirmişlerdir. Çalışmalarında, kapiller sistemde 

akıcılığın tüplerin çapına da bağlı olduğunu ve viskozitenin hacimsel akıcılık 

oranıyla sekiz kat ters orantılı olduğunu bildirmişlerdir. Kapiller sistemden alınan 

sonuçların iki cam plaka testine göre kliniğe daha uyumlu olduğunu ve 

çalışmalarında sıkışma oranı arttıkça hacimsel akıcılık artacağını, dolayısıyla 

viskozitenin azalacağını bildirmişlerdir.  

 

McMichen ve ark. (2003), çalışmalarında Tubliseal-EWT, AH Plus, Roth 801, 

Apexit ve Endion patlarını kullanmışlar ve bu kök kanal dolgu patlarının 

akıcılıklarını incelemişlerdir. Kontrol grubu amacıyla 1 ml’ lik enjektör suyla 

doldurmuş ve enjektör tensil test makinesinin stabilize edici platformuna 

yerleştirmişlerdir. Enjektörün pistonunu, 1 dk’ da 125 cm yol yapacak hızda itmiş 

ve suyun tamamen boşaldığı süreyi ölçmüşlerdir. 0,2 ml’ lik pat gruplarına da 
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aynı yöntemi uygulanmış ve her pat için beş sonuç okumuşlardır. Çıkan zaman x 

5= 1 ml’ lik patın akıcılığı olarak tespit etmişlerdir. Test sonucunda beş farklı kök 

kanal dolgu patının akıcılık sonuçlarının birbirine benzer olduğu ve istatistiksel 

olarak patlar arasında fark olmadığını bildirmişlerdir. Bu çalışmaya benzer olarak 

çalışmamızda kalsiyum hidroksit içerikli Apexit Plus ve epoksi rezin içerikli AH 

Plus patının akıcılığı karşılaştırılmıştır. Çalışmamızda Apexit Plus patının akıcılık 

değerinin AH Plus patından yüksek olduğu, gözlenen farkın istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Bulgularımız ile McMichen ve ark. (2003)’ nın 

bulguları arasında gözlenen farklılıkların, Apexit patının üretici firması 

tarafından, Apexit Plus ile içeriklerinin benzer oldukları bildirilse de farklı 

fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olabileceklerinden ve kullanılan test 

yöntemleri arasında farklılık bulunmasından kaynaklanmış olabileceği 

düşüncesindeyiz. 

 

Çalışmamız sonucunda RealSeal patının AH Plus ve Apexit Plus patlarına göre, 

akıcılığının daha düşük olduğu görülmüştür. Bununla birlikte kök kanal dolgu 

patlarının yapay lateral kanal penetrasyonları karşılaştırıldığında, boş yapay 

lateral kanal sayısının en fazla sayıda sırası ile RealSeal (28, %10,4), Apexit Plus 

(24, %8,9) ve AH Plus (10, %37) pat grubunda olduğu gözlenmiştir. Akıcılığı 

düşük olan bir kök kanal dolgu patının yapay lateral kanalları doldurma 

başarısının düşük olduğu, ancak akıcılığı yüksek olan bir patın yapay lateral 

kanalları doldurma başarısının yüksek olmadığı gözlenmiştir. Bu sonuçlara göre 

tek başına akıcılık özelliğinin, yapay lateral kanalları doldurmada etken 

olmadığını söyleyebiliriz. 

 

Kök kanal dolgu patı tek başına kök kanal dolgu materyali olarak kullanılacağı 

zaman film kalınlığının az ya da çok olması önemli olmayabilir. Ancak, güta-

perka veya gümüş kon gibi katı kök kanal dolgu materyali ile beraber 

kullanıldığında film kalınlığının önemi ortaya çıkar. 
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Kök kanal dolgu patının belirli bir yük altında gösterebileceği minimal kalınlık 

olan film kalınlığı fazla olduğu zaman güta-perka konlarının kanal içerisine ideal 

yerleştirilmesi engellenmektedir (Ørstavik, 1982).  

 

Film kalınlığı kök kanal dolgu patlarının önemli karakteristiğidir. Film kalınlığı 

ne kadar az olursa, patın en küçük boşlukları ve düzensizlikleri bile doldurma ve 

belki de dentin tübüllerine nüfuz etme yeteneği o kadar yüksek olur (Gambarini 

ve ark., 2006). 

 

İnce bir film kalınlığının kalın bir film kalınlığından yüzeyi daha iyi ıslatabileceği 

düşünülmektedir. Böylece daha iyi bir örtücülük sağlanır (De-Deus ve ark., 

2003). Aynı zamanda patların ince bir tabaka halinde uygulanması tavsiye 

edilmektedir (Wennberg ve Ørstavik, 1990). Daha kalın tabakalar halinde 

uygulanan patın örtücülük yeteneğini olumsuz etkilediği görülmüştür (Wu ve 

ark., 1994; Georgopoulou ve ark., 1995). 

 

Ortam nemi yükseldikçe patların çalışma ve sertleşme süresi kısalır ve daha 

yüksek film kalınlığı değerleri elde edilebilir (Wennberg ve Ørstavik, 1990). 

 

Araştırmamızda kök kanal dolgu patlarının film kalınlıkları deneyi ISO 

(6876:2001) test yöntemlerine göre uygulanmıştır. Araştırmalarda sık karşılaşılan 

başka bir yöntem ANSI/ ADA (57:2000) ’ nın önermiş olduğu test yöntemidir. İki 

yöntem arasında tek fark bulunmaktadır. Bu da test edilen kök kanal dolgu 

patının miktarıdır. ISO (6876:2001) yük uygulandığında, cam yüzeyinden taşacak 

kadar pat kullanılmasını önerirken, ANSI/ADA (57:2000) 0,5 ml pat 

kullanılmasını önermiştir. ISO (6876:2001) ve ANSI/ADA (57:2000) tarafından 

kök kanal dolgu patları için belirlenen film kalınlıkları üst limit değeri aynıdır ve 

50 μm’ dir.  
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İlk olarak, araştırmada kullanılacak, yaklaşık 5 mm kalınlığında ve yüzey alanı 

200 (±10) mm² olan, düzgün yüzeyli iki adet siman camının birleşik kalınlığı bir 

mikrometre (Mitutoya Corporation, IP 65, Digimatic Micrometer, No: 293-240) 

ile µm olarak saptanmıştır (FT1). Üretici firmanın önerilerine göre karıştırılmış 

olan AH Plus patı ve karıştırma ucu takılıp hazırlanan Apexit Plus ve RealSeal 

patlarının cam yüzeyinden taşacak kadar küçük bir miktarı düzgün bir zeminde 

duran birinci camın ortasına gelecek şekilde konulmuştur. Karıştırmanın 

başlangıcından sonra ikinci cam, 180 (±5). s’ de yine merkezi olarak kök kanal 

dolgu patının üzerine yerleştirilmiştir. 15 kg (150 (±3) N)’ lık yük, camlar üzerine 

dikkatli bir şekilde uygulanmıştır. 

 

Film kalınlığını etkileyen faktörlerden biri de kullanılan pat ya da simanın üzerine 

uygulanan ağırlıktır. Ağırlık arttıkça film kalınlığı azalmaktadır. ISO 

(6876:2001)’ nun önermiş olduğu test yönteminde kullanılan 15 kg’ lık ağırlığa 

karşın klinik uygulamada kök kanalının doldurulması sırasında kanal duvarlarına 

uygulanabilecek en büyük kuvvet ancak 3 kg’ dır. Bu yüzden in vivo şartlarda 

elde edilen film kalınlığı değerlerinin oldukça yüksek olacağı bildirilmiştir (Şen, 

1994). 

 

7 dk süren bu uygulamadan sonra, uygulanan yükler kaldırılıp, iki camın birleşik 

kalınlığı tekrar ölçülmüştür (FT2). İkinci ölçüm değerinden birinci ölçüm değeri 

çıkartılarak (FK=FT2-FT1), örneğin film kalınlığı µm olarak bulunmuştur. Aynı 

şekilde beş kez test yapılarak bulunan değerlerin ortalaması alınmış ve kök kanal 

dolgu patlarının film kalınlıkları saptanmıştır. 

 

ISO (6876:2001) kök kanal dolgu patları için önermiş olduğu film kalınlığı test 

yönteminde; testin üç kez tekrarlanması ve ortalamasının alınması önerilmektedir. 

Araştırmamızda istatistiksel olarak sonuç elde edebilmek amacıyla test yöntemi 

her bir kök kanal dolgu patı grubu için beşer kez tekrarlanmıştır. Beş sonucun 



 

 

106

 
 

ortalaması alınıp, film kalınlığı değeri saptanmıştır. Buna göre film kalınlığı test 

sonuçları; AH Plus: 22 µm, RealSeal: 24,20 µm, Apexit Plus: 3 µm’dir. 

Kullandığımız üç farklı kök kanal dolgu patının film kalınlığı test sonuçları 

ortalama değerleri ISO (6876:2001) tarafından kök kanal dolgu patları için 

belirlenen film kalınlığı üst limit değerinin (50 μm) altındadır. Bu sonuçlara göre; 

çalışmamızda kullandığımız kök kanal dolgu pat grupları arasında gözlenen 

farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Apexit 

Plus patı sonuçları AH Plus ve RealSeal patından anlamlı olarak daha düşük elde 

edilmiştir. AH Plus ve RealSeal arasında gözlenen farklılıkların da istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). RealSeal diğer iki kök kanal 

dolgu patından daha fazla film kalınlığı değerine sahiptir.  

 

Kök kanal dolgu patlarının film kalınlıklarının karşılaştırılması amacıyla yapılmış 

benzer diğer çalışmalarda ise farklı kök kanal dolgu patlarından ve farklı test 

yöntemlerinden yararlanılmıştır (Gambarini ve ark., 2006; Versiani ve ark., 

2006). 

 

Gambarini ve ark. (2006) yaptıkları çalışmada RealSeal, RoekoSeal ve Bioseal’ 

in film kalınlıklarını karşılaştırmayı amaçlamışlar ve ANSI/ADA (57:2000)’ nın 

önermiş olduğu test yöntemini kullanarak patların film kalınlıklarını test 

etmişlerdir. Buna göre; RealSeal: 24,9 μm, RoekoSeal: 9,3 μm ve Bioseal: 41,2 

μm’ dir. Çalışmalarında kullanmış oldukları kök kanal dolgu patları arasında 

istatistiksel olarak önemli bir fark olduğunu bildirmişlerdir. Test edilen bütün kök 

kanal dolgu patlarının film kalınlıkları değerinin, ANSI/ADA (57:2000) 

tarafından kök kanal dolgu patları için belirlenen film kalınlığı üst limit değerinin 

(50 μm) altında olduğunu bildirmişlerdir. Çalışmamızda RealSeal’ in ISO 

(6876:2001)’ nun test yöntemine göre 24 μm olan film kalınlığı bulgusu, 

Gambarini ve ark. (2006)’ nın çalışmalarında da 24 μm’ dir. Bu yönden 

bulgularımız ile Gambarini ve ark. (2006)’ nın bulguları uyumludur.  
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Versiani ve ark. (2006) araştırmalarında AH Plus ve Epiphany kök kanal dolgu 

patının film kalınlıklarını karşılaştırmayı amaçlamışlar ve ANSI/ADA (57:2000)’ 

nın önermiş olduğu test yöntemini kullanarak patların film kalınlıklarını test 

etmişlerdir. Buna göre; AH Plus: 10,6 μm ve Epiphany: 20,01 μm’ dir. 

Çalışmalarında, iki kök kanal dolgu patının film kalınlığı test sonuçlarında 

istatistiksel bir fark bulunmadığını bildirmişlerdir. Çalışmamızda ise AH Plus’ un 

film kalınlığı değeri 22 μm, Epiphany ile benzer içerikte olan RealSeal’ in film 

kalınlığı değeri 24 μm’ dir ve iki grup arasında gözlenen farklılık istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur. Bulgularımız ile Versiani ve ark. (2006)’ nın 

bulguları arasında gözlenen farklılıkların, üretici firmaların patların içeriklerini 

zaman içerisinde değiştirmelerinden veya üretim esnasında içerik yüzdelerinde 

seriden seriye değişikler yapmalarından kaynaklanmış olabileceği 

düşüncesindeyiz. Bununla birlikte Versiani ve ark. (2006)’ nın yaptıkları 

çalışmada test edilen her iki kök kanal dolgu patının film kalınlığı değerlerinin 

de, ANSI/ADA (57:2000) tarafından kök kanal dolgu patları için belirlenen film 

kalınlığı üst limit değerinin (50 μm) altında olduğunu bildirmişlerdir. Bu yönden 

bulgularımız ile Versiani ve ark. (2006)’ nın bulguları uyumludur.  

 

McMichen ve ark. (2003), çalışmalarında Tubliseal-EWT, AH Plus, Roth 801, 

Apexit ve Endion patlarının film kalınlıklarını incelemişlerdir. Deney için 3 cm x 

3 cm boyutlarında, kalınlıkları ölçülmüş iki cam plaka kullanmışlardır. Patları 

karıştırıp plakalardan birine transfer etmiş, ikinci plakayı da diğerinin üzerine 

yerleştirmişlerdir. Örnekler üzerlerine 200 g ağırlık koymuş, 37ºC de ve %100 

nemli ortamda 7 dk (karıştırılmaya başlandıktan 10 dk sonra) bekletmiş ve 

sonuçları değerlendirmişlerdir. Çalışmalarında AH Plus patı diğer patların iki katı 

film kalınlığa sahipken, diğer dört patın birbirine yakın değerler verdiğini rapor 

etmişlerdir. Beş patın film kalınlığının artan değerlerdeki sıralamasının; Tublisal-

EWT ≤ Apexit < Endion = Roth 801 < AH Plus şeklinde olduğunu 

bildirmişlerdir. Çalışmamıza benzer olarak McMichen ve ark. (2003) da kalsiyum 
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hidroksit içerikli Apexit ve epoksi rezin içerikli AH Plus patlarını kullanmışlardır. 

Çalışmamızda kalsiyum hidroksit içerikli Apexit Plus’ un,  epoksi rezin içerikli 

AH Plus’ tan daha ince film kalınlığına sahip olduğu bulunmuştur. Bu yönden 

bulgularımız ile McMichen ve ark. (2003)’ nın bulguları uyumludur.  

 

Apexit Plus kök kanal dolgu patının film kalınlığı konusunda günümüze kadar 

herhangi bir çalışma yapılmadığı için bu patın film kalınlığı değerini, yapılmış 

diğer çalışmalarla karşılaştırma olanağı bulunamamıştır. Ancak bu patın üretici 

firması, film kalınlığı değerini tespit etmek amacıyla bizim çalışmamızda yapmış 

olduğumuz gibi, ISO (6876:2001) test yöntemini uygulamış ve film kalınlığı 

değerini 11 µm olarak bildirmiştir. Bizim çalışmamızda ise Apexit Plus kök kanal 

dolgu patının film kalınlığı değeri 3 µm’ dir. Üretici firmanın bildirdiği sonuç 

bizim çalışmamızdan mm olarak farklı olmakla birlikte, ISO (6876:2001) 

tarafından kök kanal dolgu patları için belirlenen üst limit değerinin altındadır ve 

bu yönden bizim çalışmamızla uyumludur.  

 

Çalışmamız sonucunda RealSeal patının AH Plus ve Apexit Plus patlarına göre, 

film kalınlığının daha yüksek olduğu görülmüştür. Bununla birlikte kök kanal 

dolgu patlarının yapay lateral kanal penetrasyonları karşılaştırıldığında, boş yapay 

lateral kanal sayısının en fazla sayıda sırası ile RealSeal (28, %10,4), Apexit Plus 

(24, %8,9) ve AH Plus (10, %37) pat grubunda olduğu gözlenmiştir. Film 

kalınlığı yüksek olan bir kök kanal dolgu patının yapay lateral kanalları doldurma 

başarısının düşük olduğu, ancak film kalınlığı düşük olan bir patın yapay lateral 

kanalları doldurma başarısının yüksek olmadığı gözlenmiştir. Bu sonuçlara göre  

tek başına film kalınlığı özelliğinin, yapay lateral kanalları doldurmada etken 

olmadığını söyleyebiliriz. 

 

Kök kanal dolgı patlarının akıcılığı ile film kalınlığı arasında bir ilişki olabileceği 

Weisman (1970) tarafından öne sürülmüştür. Çalışmamızda kullanılan patların 
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akıcılık ve film kalınlığı değerleri korelasyon analizi ile karşılaştırıldığında, 

aralarında önemli bir korelasyon olduğu yani akıcılık artarken, film kalınlığının 

azaldığı istatistiksel olarak saptanmıştır (r=0,754). Literatürde, kök kanal dolgu 

patlarının akıcılık ve film kalınlığı özellikleri arasındaki korelasyon ilişkisini 

destekleyen çalışmalar mevcuttur (Şen, 1994; Versiani ve ark., 2006). 

 

Kök kanal dolgu patlarının penetrasyon derinliği ve yoğunluğunda materyalin 

kimyasal ve fiziksel özelliklerinin etkisi olduğu görülmektedir (Mamootil ve 

Messer, 2007). Kök kanal dolgu patlarının çoğu, viskozite açısından non-

Newtonian yani pseudoplastik davranış gösterir (Nielsen, 1985; Uhrich ve ark., 

1978; Vermilyea ve ark., 1978). Pseudoplastik özelliğe sahip olan materyallerde 

kayma gerilmesi arttıkça viskozite azalır (Soğukoğlu, 1991). Bu teorik bilgiyi 

kliniğe uyarladığımızda kayma gerilmesinin artışına, hızlı spatülasyon, lentülo 

veya spreaderin kök kanalında hızlı kullanılması ve güta-perkanın kanala iyi 

kondanse edilmesi neden olabilir (Vermilyea ve ark., 1978). Pseudoplastik 

özelliğe sahip olan bir kök kanal dolgu patının akıcılığı oldukça iyi olabilir. ISO 

test yöntemine göre akıcılığın ve film kalınlığının saptanması sırasında kök kanal 

dolgu patı, zamana bağlı olmaksızın bir anda sabit yük altında bırakıldığı için, 

ölçülen akıcılık ya da film kalınlığı değeri belirli bir zaman birimine ait olmakta 

ve sabit bir kayma gerilmesi altında ölçülmektedir. Laboratuar şartlarında uygun 

bir akıcılık değerine sahip kök kanal dolgu patı, kök kanallarında lentülo veya 

spreaderin daha yavaş hareketleri ile çalışılarak ya da kondensasyonun iyi 

yapılmaması ile akıcılık değerini düşürecektir. Bu olay da sonuçta, patın dentin 

kanallarına penetrasyonu ve dentine adaptasyonunu etkileyebilecektir (Şen, 

1994).  

 

Çalışmamızda kök kanal dolgu patlarının akıcılıkları, film kalınlıkları ve yapay 

lateral kanallara penetrasyonları ile ilgili tüm bulgular değerlendirildiğinde; 

RealSeal patı tüm deneylerde en kötü sonuçları vermiştir. Bu bize akıcılığı düşük, 



 

 

110

 
 

film kalınlığı yüksek olan bir kök kanal dolgu patının lateral kanal 

penetrasyonunun da kötü olacağını düşünmemize sebep olmuştur. RealSeal pat 

grubunda kökün apikal üçlüsündeki boş lateral kanal sayısının koronal ve orta 

üçlüdeki boş lateral kanal sayısından daha fazla olduğu, bu patın kökün orta 

üçlüsünde daha başarılı olduğu gözlenmiştir. Bu da bize akıcılığı düşük, film 

kalınlığı yüksek olan bir kök kanal dolgu patının özellikle doldurulma güçlüğü 

çekilen apikal bölgede başarısız olduğunu göstermektedir. Apexit Plus patının 

AH Plus ve RealSeal patlarına göre, akıcılığının en yüksek, film kalınlığının en 

düşük olduğu görülmüştür. Bununla birlikte Apexit Plus’ un, AH Plus patından 

boş yapay lateral kanal sayısı açısından daha fazla ve istatistiksel olarak farklı 

olduğu tespit edilmiştir. RealSeal patından ise daha fazla sayıda tam dolu ve 

kısmen dolu yapay lateral kanal penetrasyonu gözlenmiş fakat gruplar arasındaki 

farklılık anlamlı bulunmamıştır.  Akıcılığı yüksek, film kalınlığı düşük olan bir 

kök kanal dolgu patının bu fiziksel özelliklerinin lateral kanal penetrasyonu için 

yeterli olmadığı ve akıcılık ve film kalınlığının tez deney şartlarında kök kanal 

dolgu patlarının dentin kanallarına penetrasyonunu belirleyici fiziksel özellikler 

olmadığı sonucuna varılmıştır.  

 

Tez deney şartlarında Apexit Plus’ un akıcılık ve film kalınlığı açısından üstün 

olması yapay lateral kanallarda başarılı olmasını sağlayamamaktadır. Pek çok 

laboratuar ve klinik deneylerde başarılı bulunmuş olan AH Plus patı tez deney 

şartlarımızda da başarılı bulunmuştur. Kök kanal dolgusunda seçilecek kök kanal 

dolgu materyallerinin fiziksel özellikleri önemli olmakla birlikte klinik başarı 

açısından örtücülük özelliği önemlidir.   

 

Araştırmamız sonuçları doğrultusunda kök kanal sisteminin hermetik bir şekilde 

doldurulabilmesi için kök kanal anatomisinin ve kök kanal dolgu materyallerinin 

biyolojik, fiziksel ve kimyasal özelliklerinin detaylı olarak değerlendirilmesinin 

yararlı olacağı düşüncesindeyiz. Yapılan benzer çalışmalarda kök kanal dolgu 
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materyallerinin lateral kanallara penetrasyonlarını etkileyen faktörlerin tespit 

edilmesinin kök kanal sistemine uygun materyal seçiminde faydalı olacağı 

düşüncesindeyiz. Ayrıca kök kanal dolgu materyallerinin lateral kanallara 

penetrasyonları değerlendirilirken radyografik analiz dışında daha ileri tetkikler 

ile değerlendirilmesinin klinik yönden yararlı olacağı düşüncesindeyiz. 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

AH Plus, RealSeal ve Apexit Plus kök kanal dolgu patlarının; her bir örneğin 

kökünün mesial ve distal yüzeyinde, koronal, orta ve apikal üçlüsünde 

oluşturulmuş yapay lateral kanalları doldurma etkinlikleri, akıcılık ve film 

kalınlıklarının değerlendirildiği çalışmamızda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: 

 

1- Çalışmamızın birinci bölümünde negatif kontrol grubunda kök kanallarının, 

pat kullanılmaksızın güta-perka ve lateral kondensasyon tekniği ile doldurulması 

ve değerlendirilmesi sonucunda, örneklerin tüm yapay lateral kanallarının boş 

olduğu gözlenmiştir. Üç farklı kök kanal dolgu patı ve güta-perkanın lateral 

kondensasyonu ile kök kanal dolgularının yapılması sonucunda ise; kök kanal 

dolgu patlarının tüm örneklerde, oluşturulmuş yapay lateral kanallara farklı 

oranlarda penetre oldukları gözlenmiştir.  

 

2- Kullandığımız kök kanal dolgu patı göz önünde bulundurulmaksızın, boş 

olarak değerlendirilmiş yapay lateral kanal sayısı en fazla sayıda sırası ile 

köklerin; apikal üçlüsü, koronal üçlüsü ve orta üçlüsünde olduğu gözlenmiştir. 

Bulguların istatistiksel olarak değerlendirilmesinde ise köklerin koronal, orta ve 

apikal üçlülerinde tam dolu, kısmen dolu ve boş olarak değerlendirilen yapay 

lateral kanal sayıları açısından gözlenen farklılıklar anlamlı bulunmamıştır. 

Koronal, orta ve apikal üçlüler ayrı ayrı değerlendirildiğinde; kullandığımız üç 

farklı kök kanal dolgu patı grubu arasında koronal ve orta üçlüde gözlenen 

farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Köklerin apikal üçlüsünde 

ise AH Plus grubunun tam dolu ve kısmen dolu yapay lateral kanal sayıları 

açısından diğer iki gruptan üstün olduğu gözlenmiştir. Üç farklı kök kanal dolgu 

patının boş olarak değerlendirilmiş yapay lateral kanal sayısı en fazla sayıda sırası 

ile RealSeal, Apexit Plus ve AH Plus pat grubundadır. Kullandığımız üç farklı 
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kök kanal dolgu patı grubu arasında köklerin apikal üçlüsünde gözlenen 

farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

 

3- Bölge göz önünde bulundurulmaksızın çalışmamızda kullandığımız kök kanal 

dolgu patlarının yapay lateral kanallara penetrasyonları karşılaştırıldığında, boş 

yapay lateral kanal sayısı en fazla sayıda sırası ile RealSeal, Apexit Plus ve AH 

Plus pat grubundadır. Kullandığımız üç farklı kök kanal dolgu patı grubu arasında 

tam dolu, kısmen dolu ve boş yapay lateral kanal sayıları açısından gözlenen 

farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.  

 

4- Değerlendirilme yapılan tüm gruplarda köklerin apikal üçlüsündeki boş yapay 

lateral kanal sayısı en fazla gözlenmiştir. Köklerin koronal, orta ve apikal 

üçlüsünde gözlenen bu farklılıklar RealSeal kök kanal dolgu patı grubu haricinde 

anlamlı bulunmamıştır. RealSeal kök kanal dolgu patı grubunda, tam dolu, 

kısmen dolu ve boş yapay lateral kanal sayıları açısından bölgeler arasında 

gözlenen farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Köklerin apikal 

üçlüsünde boş yapay lateral kanal sayısı daha fazla, orta üçlüsünde ise en az 

gözlenmiştir.  

 

5- Çalışmamızın 2. bölümünde üç farklı kök kanal dolgu patının akıcılıkları ISO 

(6876:2001)’ nun önermiş olduğu yönteme göre test edilmiştir. Test sonucunda 

kök kanal dolgu patlarının akıcılık değeri mm olarak en yüksek sırası ile Apexit 

Plus (32,24), AH Plus (22,38) ve RealSeal (20,38) pat grubudur. AH Plus-Apexit 

Plus grupları arasında ve RealSeal-Apexit Plus grupları arasında gözlenen 

farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. AH Plus ve RealSeal arasında 

gözlenen farklılıklar ise istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Çalışmamızda 

kullandığımız kök kanal dolgu patlarının akıcılık test sonuçları ortalama 

değerleri, ISO (6876:2001) tarafından kök kanal dolgu patları için belirlenen 

akıcılık alt limit değerinin (20 mm) üstündedir 
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6- Çalışmamızın 3. bölümünde üç farklı kök kanal dolgu patının film kalınlıkları 

ISO (6876:2001)’ nun önermiş olduğu yönteme göre test edilmiştir. Test 

sonucunda kök kanal dolgu film kalınlığı değeri µm olarak en düşük sırası ile 

Apexit Plus (3), AH Plus (22) ve RealSeal (24,20) pat grubu olup, üç grup 

arasında gözlenen farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit 

edilmiştir. Apexit Plus patı sonuçları AH Plus ve RealSeal patından anlamlı 

olarak daha düşük elde edilmiştir. Çalışmamızda kullandığımız kök kanal dolgu 

patlarının akıcılık test sonuçları ortalama değerleri ISO (6876:2001) tarafından 

kök kanal dolgu patları için belirlenen film kalınlığı üst limit değerinin (50 μm) 

altındadır.  

 

Araştırmamızın sonuçlarına göre, çalışmamızdaki kök kanal dolgu prosedürleri 

uygulanıp, pat kullanılmadan kök kanal dolgusu yapıldığında yapay lateral 

kanalların doldurulamadığı ayrıca, lateral kondensasyon tekniğinde yapay lateral 

kanalların sadece patla doldurulabildiği, çalışma sonucunda, dolu yapay lateral 

kanalların değerlendirilirken, patın lateral kanalları doldurma etkinliğinin 

değerlendirilebileceği sonuçlarına varılabilir.  

 

Çalışmamızda kullanılan patların akıcılık ve film kalınlığı değerleri arasında 

önemli bir korelasyon olduğu yani akıcılık artarken, film kalınlığının azaldığı 

saptanmıştır. Bununla birlikte, laboratuar ortamında akıcılığı yüksek, film 

kalınlığı ince olan bir kök kanal dolgu patının sahip olduğu bu fiziksel 

özelliklerin, lateral kanal penetrasyonu için yeterli olmadığı; akıcılık ve film 

kalınlığının tez deney şartlarında kök kanal dolgu patlarının dentin kanallarına 

penetrasyonunu belirleyici fiziksel özellikler olmadığı düşüncesindeyiz. 

Araştırmamız sonuçları doğrultusunda kök kanal sisteminin hermetik bir şekilde 

doldurulabilmesi için kök kanal anatomisinin ve kök kanal dolgu materyallerinin 

biyolojik, fiziksel ve kimyasal özelliklerinin detaylı olarak değerlendirilmesinin 

yararlı olacağı düşüncesindeyiz.  
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ÖZET 
 

Üç Farklı Kök Kanal Dolgu Patının Akıcılıkları, Film kalınlıkları ve Yapay Lateral 
Kanalları Doldurma Etkinlikleri ile İlgili Bir Araştırma 
 
Çalışmamızda epoksi rezin içerikli AH Plus, dual-cure rezin içerikli Real Seal ve kalsiyum 
hidroksit içerikli Apexit Plus patlarının akıcılık ve film kalınlıkları özellikleri ile yapay lateral 
kanalları doldurma etkinlikleri arasında bir ilişki olup olmadığını saptamak amaçlanmıştır. 
 
Araştırmamızda, 50 adet çekilmiş, daimi üst orta keser diş kullanıldı. Kök kanalları prepare 
edildikten sonra, köklerin mesial ve distal yüzlerinde koronal, orta ve apikal üçlüde olmak 
üzere toplam altı adet yapay lateral kanal açıldı. 50 adet diş rasgele 15’erli 3 gruba ayrıldı. 5 diş 
negatif kontrol grubu amacıyla kullanıldı. Kök kanalları, 1. grupta, AH Plus, 2. grupta, 
RealSeal, 3. grupta Apexit Plus patı, güta-perka ve lateral kondensasyon tekniği ile dolduruldu. 
Kontrol grubunda, kök kanalları pat kullanılmaksızın sadece güta-perka ve lateral 
kondensasyon tekniği ile dolduruldu. Daha sonra her bir örneğin bukko-lingual yönde 
radyografileri alındı ve üç gözlemci tarafından koronal, orta ve apikal üçlüdeki tam dolu, 
kısmen dolu ve boş yapay lateral kanal dolguları sayıldı. AH Plus, RealSeal ve Apexit Plus 
patlarının akıcılıkları ve film kalınlıkları ISO (6876:2001) test yöntemleri kullanılarak saptandı. 
Bu işlemler her bir kök kanal dolgu patı için birbiri ardına aynı şartlarda beş kez tekrarlandı ve 
ortalamaları alınarak akıcılık (mm) ve film kalınlığı (µm) değeri olarak kaydedildi. Tüm 
deneylerde elde edilen bulgular istatistiksel olarak değerlendirildi. 
 
Bulgularımıza göre negatif kontrol grubunda tüm yapay lateral kanalların boş olduğu gözlendi. 
Tüm bölgelerde boş olarak değerlendirilen yapay lateral kanal sayısı en fazla sayıda sırası ile 
kökün apikal üçlüsü (26, %9,6), koronal üçlüsü (20, %7,4) ve orta üçlüsü (16, %5,9)’ nde 
gözlendi. Üç farklı bölgede; tam dolu, kısmen dolu ve boş yapay lateral kanal sayısı açısından 
gözlenen farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0,05). Bölge göz önünde 
bulundurulmaksızın çalışmamızda kullandığımız kök kanal dolgu patlarının yapay lateral kanal 
penetrasyonları karşılaştırıldığında, boş yapay lateral kanal sayısı en fazla sayıda sırası ile 
RealSeal (28, %10,4), Apexit Plus (24, %8,9) ve AH Plus (10, %37) pat grubunda gözlendi. 
Kullandığımız üç farklı kök kanal dolgu patı grubu arasında tam dolu, kısmen dolu ve boş 
yapay lateral kanal sayısı açısından gözlenen farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulundu 
(p<0,05). Değerlendirilme yapılan tüm gruplarda kökün apikal üçlüsündeki boş yapay lateral 
kanal sayısı en fazla gözlendi. Kök kanal dolgu patlarının akıcılık değeri mm olarak en yüksek 
sırası ile Apexit Plus (32,24), AH Plus (22,38) ve RealSeal (20,38) patıdır. AH Plus-Apexit 
Plus grupları arasında ve RealSeal-Apexit Plus grupları arasında gözlenen farklılıklar 
istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). AH Plus ve RealSeal arasında gözlenen 
farklılıklar ise istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0,05). Kök kanal dolgu patlarının film 
kalınlığı değeri µm olarak en düşük sırası ile Apexit Plus (3), AH Plus (22) ve RealSeal (24,20) 
patıdır. Üç grup arasında gözlenen farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). 
Apexit Plus patı sonuçları AH Plus ve RealSeal patından anlamlı olarak daha düşük elde edildi 
(p<0,05). 
 
Anahtar Sözcükler: AH Plus, RealSeal, Apexit Plus, yapay lateral kanal, akıcılık, film 
kalınlığı 
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SUMMARY 
 
 
An Investigation on Three Different Root Canal Sealers Flow, Film Thickness, and 
Obturation Efficacy of Simulated Lateral Canals 
 

In this study we aimed to investigate the relationship between flow and film thickness 
characteristics and efficiency to fill the simulated lateral canals of epoxy resin based AH Plus, 
dual-cured resin based Real Seal, and calcium hydroxide based Apexit Plus sealers. 

50 human extracted permanent maxillary central incisors were used in this study. After the 
preparation of root canals a total of six simulated lateral canals at coronal, middle and apical 
thirds on the medial and distal surfaces of the roots were drilled. 50 teeth were randomly 
divided into three groups. Five teeth served as a negative control group. Root canals were 
obturated with AH Plus in group 1, RealSeal in group 2, and Apexit Plus selaers in group 3 
with gutta-percha and lateral condensation technique. In the control group root canals were 
obturated gutta-percha and lateral condensation technique without using sealer. After the 
obturation bucco-lingual x-rays were taken all the samples and totally sealed, partially sealed 
and unsealed root seals in coronal, middle, and apical thirds were counted by three observers. 
The flow and film thicknesses of AH Plus, RealSeal, and Apexit Plus sealers were determined 
according to ISO (6876:2001) test procedures. These procedures were repeated five times for 
every root canal seal under constant circumstances and mean values were recorded as flow 
(mm), and film thickness (µm). Data gathered from all the experiments were statistically 
analyzed.  

We observed that all the simulated lateral canals were empty in the negative control group. For 
all regions number of unsealed simulated lateral canals were respectively apical third (26, 
9,6%), coronal third (20, 7,4%), and middle third (16, 5,9%). There were no statistically 
significant difference in three regions between totally sealed, partially sealed, and unsealed 
simulated lateral canal count (p>0,05). When we compared the simulated lateral canal 
penetration of canal sealer regardless of regions, unsealed simulated lateral canal count were 
respectively RealSeal (28, 10,4%), Apexit Plus (24, 8,9%) and AH Plus (10, 37%) and the 
difference was statistically significant between the groups (p<0,05). Unsealed simulated lateral 
canal number was highest in apical third in all the groups evaluated. Root canal sealers highest 
flow values in millimeters were respectively in Apexit Plus (32,24), AH Plus (22,38) and 
RealSeal (20,38) groups. There were statistically significant differences between AH Plus- 
Apexit Plus groups and RealSeal-Apexit Plus groups (p<0,05, p<0,05). There were no 
significant difference between AH Plus and RealSeal groups (p>0,05). Root canal selaers 
lowest film thickness values in micrometers were respectively in Apexit Plus (3), AH Plus (22) 
and RealSeal (24,20) groups. There were statistically significant difference between three 
groups (p<0,05). Film thickness values were significantly lower in Apexit Plus group than the 
AH Plus and RealSeal groups (p<0,05). 
 
 
Key Words: AH Plus, RealSeal, Apexit Plus, simulated lateral canal, flow, film thickness 
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