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1. GĠRĠġ 

1.1. Kök GeliĢimi 

Kök geliĢim aĢamalarının tam olarak bilinmesi, genç daimi diĢlerin pulpayı içeren 

yaralanmalarında teĢhis ve tedavi seçeneklerinin belirlenmesi açısından önemlidir 

(Fuks, 2000; Camp ve Fuks, 2006). 

DiĢlerde kök geliĢimi kuron oluĢumu tamamlandıktan sonra baĢlar. Kuron mine ve 

dentini, mine-sement sınırına ulaĢtığında iç ve dıĢ mine epitelleri “Hertwig epitelial 

kını” adı verilen iki katlı bir epitel duvar oluĢturur. Hertwig epitelial kınının iç 

yüzünde bulunan hücreler, iç mine epiteli hücreleridir. Bu hücreler, Hertwig kını 

kökü oluĢturmak üzere uzadıkça komĢu bağ dokusu hücrelerinin odontoblastlara 

dönüĢmesini uyarır ve böylece kökte ilk dentin tabakası meydana gelir (Sicher ve 

Bhaskar, 1972; Bayırlı, 1998; Berkovitz ve ark., 2002; El Nesr ve Avery, 2006). Ġlk 

dentin tabakasının oluĢmasından sonra, Hertwig epitelial kını devamlılığını ve diĢ 

yüzeyi ile olan yakın iliĢkisini kaybeder. Daha sonra epitelial kının birçok yerinde 

boĢluklar oluĢur ve kök dentininden tamamen ayrılarak parçalanır. Kök yüzeyinden 

ayrılan epitelial kın hücreleri, dental foliküle doğru hareket eder. Folikülün 

mezenĢimal ve ektomezenĢimal hücreleri, kının çözülmesi sonunda açıkta kalan kök 

dentiniyle temas haline gelir. Bu yüzeyde, sementoblastlara diferansiye olup, sement 

matriksini (sementoid) salgılar ve sonrasında sementi oluĢturmak üzere mineralize 

olurlar (Sicher ve Bhaskar, 1972; Bayırlı, 1998; El Nesr ve Avery, 2006). 

  

Kök sementinin oluĢmasıyla beraber epitelial kının artık hücreleri kök yüzeyinden 

daha da uzağa göç eder. Bu epitel parçaları, diĢ oluĢumu tamamlandıktan sonra bile 

periodontal aralıkta kalabilir ve bunlara “Malassez Epitel Kalıntıları” adı verilir 

(Sicher ve Bhaskar, 1972; Bayırlı, 1998; Berkovitz ve ark., 2002; El Nesr ve Avery, 

2006). 
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Kök boyu uzadıkça, kuron ağız boĢluğuna doğru harekete baĢlar ve açılan boĢluk kök 

geliĢimi için gereken yeri sağlar (El Nesr ve Avery, 2006).  

1.1.1. Foramen Apikalenin OluĢumu 

Epitelial kök kını, kurondan köke doğru geliĢirken apikal açıklığa gelene kadar 

dental papillayı içine alır. Bu açıklık, pulpayı besleyen damarlar ve sinirlerin pulpaya 

giriĢ kapısıdır. Apikal geniĢlik; dentin ve sement appozisyonu ile zamanla daralarak 

olgun diĢlerde 0,3–0,6 mm’lik çapa ulaĢır. OlgunlaĢmamıĢ diĢlerin geliĢmekte olan 

kökleri; sürme sonrası 3 yıl içinde apikal kapanma gerçekleĢene kadar açık 

apekslidir. Bu evrede apikal foramen; yuvarlak, oval, asimetrik, tırtıklı veya huni 

Ģeklinde olabilir. Ġçerdiği pulpa kuron pulpasına oranla daha fibrözdür ve daha az 

hücre içerir. Kan damarları apikal foramenden girip apikal üçlüde dallanır ve 

odontoblastik tabakada bir kapiller ağ oluĢturarak sonlanırlar. Sinirler de kan 

damarları ile aynı yolu takip eder ve pulpaya ulaĢtıklarında miyelinliden miyelinsiz 

fibrillere dönüĢürler (Moodnick, 1963; Sicher ve Bhaskar, 1972; Bayırlı, 1998; 

Berkovitz ve ark., 2002). 

Biyolojik olarak; apeks, büyüme, geliĢim ve tamir yeteneğine sahip, canlı ve dinamik 

bir oluĢumdur (Moodnik, 1963). 

1.2. Apeksi KapanmamıĢ Genç Sürekli DiĢlerde Tedavi Olanakları 

Daimi diĢler sürdüklerinde dentin ve kök geliĢimlerinin ancak %60-80’ini 

tamamlayabilmiĢlerdir. Sürdükten sonra da kökler geliĢimlerini sürdürürler. ĠĢte bu 

dönem çocukların özellikle travma sonucu oluĢan yaralanmalara en sık uğradıkları 

evreye rastlamaktadır. Bunun yanısıra, ağız hijyeni iyi olmayan çocuklarda görülen 

çürükler, sürme sonrası maturasyonun tamamlanmamıĢ olması ve pulpa odalarının 

geniĢliği nedeniyle hızla ilerleyerek pulpada enfeksiyon ve vitalite kaybı sonucu kök 

geliĢiminin durmasına yol açabilir. GeliĢimsel anomaliler (Ör/ dens invajinatus) de 

pulpa yaralanmalarına sebep olabilen diğer bir nedendir (Andreasen ve Ravn, 1972; 

Andreasen ve ark.,1999; Fuks ve Heling, 2009). 
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Genç sürekli diĢlerin endodontik tedavilerinde; pulpanın sağlık durumuna göre 

“apeksogenezis” ya da “apeksifikasyon” olarak tanımlanan iki tedavi yaklaĢımının 

uygulanması mümkündür (American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD), 2004; 

Fuks ve Heling, 2009). 

1.2.1. TeĢhis ve Klinik Değerlendirme 

Genç sürekli diĢ pulpasının hasar gördüğü durumlarda pulpanın durumuyla ilgili 

doğru olarak tanı konması çok önemlidir. Doğru bir tanı için; hastadan alınan 

anamnez, dikkatli bir klinik muayene, radyografik muayene ve diğer tanı testleri 

önem kazanmaktadır (Mackie, 1998; AAPD, 2004; Rafter, 2005; Camp ve Fuks, 

2006; European Society of Endodontology (ESE), 2006). 

Gözle muayene: BaĢ ve boyun bölgesine ait tüm sert ve yumuĢak dokular muayene 

edilmeli, hastanın yüzünde varolan bir ĢiĢliğe bağlı asimetri olup olmadığı ve 

lenfadenopati varlığı dikkatle incelenmelidir. Hastanın dönüĢümsüz pulpitise bağlı 

bir ağrı hikayesi varsa, bunu açıklayacak derin bir restorasyon, travma hikayesi, diĢ 

kırığı, veya çürük gibi etyolojik bir faktör mevcuttur. DiĢ kuronundaki gri, gri-pembe 

veya gri-kahverengi renklenmelerin cansız pulpanın, apikalde gözlenen fistül ağzının 

ise asemptomatik periradiküler apsenin göstergesi olduğu unutulmamalıdır. Kök 

ucundaki lokal ĢiĢlikler, enflamatuar eksudanın çevre dokulara yayılmıĢ olduğunu ve 

diĢin canlılığını yitirdiğini göstermektedir (Ford ve Shabahang, 2002; Camp ve Fuks, 

2006). 

Ağrı hikayesi: Ağrının süresi en önemli semptomlardan biridir. Kalıcı ağrı, uyaranın 

ortadan kalkmasına rağmen devam eden uzun süreli ağrıdır. Spontan ağrı ise; 

belirgin bir uyaran olmadan, kendiliğinden baĢlayan, zonklama Ģeklinde süreklilik 

gösteren ve hastayı gece uyutmayan ağrı olarak tanımlanmaktadır. Kalıcı ağrı ve 

spontan ağrı dönüĢümsüz pulpitisin göstergesi olmakla beraber dönüĢümsüz pulpitis 

ve nekrozun ağrı yapmadan da geliĢebileceği göz önüne alınmalıdır (Kennedy ve 

Kapala, 1985; Mackie, 1998; Fuks, 2000; Ford, 2004, s.:9; Rafter, 2005). 
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Perküsyon: Perküsyon hassasiyeti, inflamasyonun periodontal ligamenti de içine 

alacak Ģekilde yayıldığını gösterir ve diĢin bu inflamasyonlu dokuya basınç yapması 

hastada rahatsızlığa neden olur. Perküsyon duyarlılığının saptanması teĢhiste 

yardımcıdır (Kennedy ve Kapala, 1985; Mackie ve Hill, 1999; Fuks, 2000; Ford ve 

Shabahang, 2002; Camp ve Fuks, 2006; Trope ve ark., 2006).  

Palpasyon: Palpasyon muayenesi, teĢhiste yardımcı olan diğer bir parametredir. 

Palpasyon sırasında kök ucu bölgesinde hissedilen fluktuasyon, akut dentoalveoler 

apsenin dıĢa açılmadan önceki göstergesi olabilir. Kronik dentoalveoler apsenin 

ardından oluĢan kemik yıkımı da palpasyon ile tespit edilebilir (Fuks, 2000; Camp ve 

Fuks, 2006). 

Mobilite: Patolojik mobilite, destek dokulardaki enflamatuar eksudanın bir sonucu 

olarak ortaya çıkan bir semptomdur. Ancak, diĢ travmaya uğradıysa bu mobilite 

geçici olabilir (Mackie ve Hill, 1999; Ford ve Shabahang, 2002; Camp ve Fuks, 

2006; Trope ve ark., 2006). 

Termal testler: Açık apeksli diĢlerde nöral geliĢim tamamlanmadığından termal 

testlerin kullanımı tartıĢmalıdır. Aynı zamanda, çocuk hasta o andaki korkusundan 

dolayı aĢırı cevap verebilir. Termal testin tekrarlanmasına rağmen cevap 

alınamaması ve simetrik diĢte pozitif cevap olması diĢin nekrozuna iĢaret edebilir 

ancak bu teĢhis diğer testlerle doğrulanmalıdır. BaĢka bir problem ise, lüksasyon 

yaralanmasından sonra kan akımının sağlam kalmasına rağmen sinirlerin hasar 

görmesi nedeniyle sağlıklı pulpada negatif cevap alınabilme riskidir (Mackie, 1998; 

Mackie ve Hill, 1999; Ford ve Shabahang, 2002; Rafter, 2005; Camp ve Fuks, 2006; 

Trope ve ark., 2006). 

Elektrikli pulpa testi: Travma geçirmiĢ açık apeksli genç daimi diĢlerde elektrikli 

pulpa testleri travmaya bağlı olarak ya da nöral geliĢim tamamlanmadığı için her 

zaman güvenilir sonuç vermeyebilir. Bu nedenle elektrikli pulpa testleri sonucunda 

elde edilen negatif cevapların pulpa nekrozunu göstermeyeceği gibi; pozitif 

cevapların da çocuğun aĢırı reaksiyon göstermesine bağlı olarak diĢin canlılığının 

kesin kanıtı olmadığı bildirilmiĢtir. Bu sebeple pulpa testi mutlaka simetrik diĢle 
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karĢılaĢtırmalı olarak uygulanmalıdır (Mackie, 1998; Mackie ve Hill, 1999; Ford ve 

Shabahang, 2002; Rafter, 2005; Camp ve Fuks, 2006; Trope ve ark., 2006). 

Radyografik bulgular: GeliĢimi devam eden apekste, radyografide radyolusent bir 

bölgenin var olması normaldir ve bu yapıyı patolojik radyolusensiden ayırmak zor 

olmaktadır. Bu ayrımı yaparken patolojik radyolusenside, normal yapıdan farklı 

olarak apeksin etrafındaki kemiğin sınırlarının düzgün olmadığı göz önüne 

alınmalıdır. Diğer teĢhis yöntemlerinde olduğu gibi radyografik incelemede de 

simetrik diĢin apeksiyle karĢılaĢtırma yapmak teĢhiste yardımcı olan diğer bir 

unsurdur. Bununla birlikte; periodontal aralıkta belirgin geniĢleme ve/veya lamina 

dura kaybı gibi bulgular kesin teĢhise ulaĢılmasını sağlar (Mackie, 1998; Ford ve 

Shabahang, 2002; Rafter, 2005; Camp ve Fuks, 2006).  

Rutin bir radyografi ile ancak iki açılı bir görüntü, yani diĢin sadece meziodistal açısı 

görülebilir. Bu açıdan alınan radyografilerde apikal açıklık kapanmıĢ gibi görünse 

de, proksimal açıdan radyografi alma imkanı olsa her olguda apikalin kapanmadığı 

görülebilir. Bu nedenle apikal anatomi hakkında Ģüphe varsa açılı radyografilerin 

alınması faydalı olacaktır (Friend, 1967; Camp, 1984; Ford ve Shabahang, 2002; 

Camp ve Fuks, 2006). 

Yukarıda anlatılan teĢhis yöntemleri ile histolojik değerlendirmelerin sonucunun her 

zaman birbirini tutmadığı ancak dikkatli bir klinik ve radyografik muayene ile çoğu 

zaman doğru sonuca ulaĢılabildiği araĢtırmacılar tarafından belirtilmiĢtir. Elde edilen 

bulgulara göre; etkilenmiĢ açık apeksli diĢin pulpasının vitalitesine göre 

apeksogenezis veya apeksifikasyon tedavi yöntemlerinden birine karar verilir (Ford 

ve Shabahang, 2002; Weine, 2004; Rafter, 2005; Fuks ve Heling, 2009).  

Kök geliĢimi tamamlanmamıĢ bir diĢin derin çürükler veya travma yaralanmaları 

nedeniyle canlılığını yitirmesi sonucu kanal tedavisi gereksinimi olduğunda, apikale 

doğru açılan kök kanal duvarlarının inceliği ve apeksin çok geniĢ olması kanal 

dolgusunda baĢarısızlığa neden olur. BaĢarılı bir endodontik tedavi için diĢin kök 

kanallarının üç boyutlu olarak kanal dolgu maddeleriyle hermetik bir Ģekilde 

tıkanması gereklidir ve bu durum ancak kök ucunun tamamen kapandığı koĢullarda 
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mümkündür. Bu nedenle, geliĢimini tamamlamamıĢ apeksi açık diĢlerde yapılan 

kanal tedavilerinde öncelikle apeks oluĢumunu stimule eden uygulamalar 

yapılmalıdır (Friend, 1967; Alaçam, 2000; Ford ve Shabahang, 2002; AAPD, 2004, 

Weine, 2004; Camp ve Fuks, 2006). 

Apikal kapanmanın sağlanması için birçok teknik denenmiĢtir ancak ġekil 1.1’de 

görüldüğü gibi açık apeksli diĢlerin dönüĢümsüz pulpitis ve pulpa nekrozunda 

günümüzde araĢtırmacılar tarafından en çok kabul gören tedavi apeksifikasyon 

tedavisidir (Mackie, 1998; Ford ve Shabahang, 2002; AAPD, 2004; Rafter, 2005; 

Camp ve Fuks, 2006; Fuks ve Heling, 2009). 

 

 

ġekil 1.1.  Kök geliĢim aĢaması ve pulpa hasarına göre tedavi planlaması (Ford ve 

Shabahang, 2002) 

 

1.3. Açık Apeksli DiĢlerde Vital Olmayan Pulpa Tedavisi Teknikleri 

Günümüze değin kanal tedavisi gereksinimi olan açık apeksli diĢlerin tedavisinde 

birçok teknik önerilmiĢtir: 

1)  Kök kanalının künt ve geniĢ bir gütaperka konla ya da hekim tarafından birkaç 

konun birleĢtirilmesiyle hazırlanan gütaperka konla tıkanması (Stewart, 1963), 

2)  Apeksten daha kısa olacak Ģekilde gütaperka ve kanal dolgu patıyla doldurulması 

(Moodnick, 1963), 

DönüĢümlü 

pulpitis 

Vital pulpa 

tedavisi 

(pulpa 

kapaklaması 

veya 

amputasyon) 

DönüĢümsüz pulpitis/  

pulpa nekrozu 

Kapalı apeks Açık apeks 

Kanal tedavisi Apeksifikasyon 
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3)  Kök kanalının gütaperka ile mümkün olduğu kadar doldurulmasından sonra 

periapikal cerrahi uygulanması (Retrograd dolgu yapılabilir ya da yapılmayabilir) 

(Maher ve ark., 1992; Torabinejad ve ark., 1993; Torabinejad ve ark., 1995a; 

Wiscovitch ve Wiscovitch, 1995; Harrison ve Johnson, 1997; Jensen ve ark., 

2002; Özbas ve ark., 2003; Wu ve ark., 2004; Maltezos ve ark., 2006; Bernabe ve 

ark., 2007), 

4)  Herhangi bir tedavi uygulanmaması (England ve Richmond, 1977; Lieberman ve 

Trowbridge, 1983), 

5)  Enfeksiyon kontrolü yapılarak apikal kapanmanın sağlanması (Bouchon, 1966; 

Chawla ve ark., 1980; Das, 1980; Moller ve ark., 1981). 

6)  Kök kanalının apikal bölgesinin “tek seans apeksifikasyon” adı verilen teknikle 

biyolojik uyumluluğu olan materyallerle (Ör/ Tikalsiyum fosfat, dentin parçaları, 

mineral trioksit aggregate) tıkanmasından sonra geri kalan kısmının gütaperka ile 

doldurulması (Roberts ve Brilliant, 1975; Coviello ve Brilliant, 1979; Rossmeisl 

ve ark., 1982a; Rossmeisl ve ark., 1982b; Harbert, 1996; Hachmeister ve ark., 

2002; El Meligy ve Avery, 2006), 

7)  Revaskülarizasyon (Rule ve Winter, 1966; Ham, 1972; Iwaya ve ark., 2001; Shah 

ve ark., 2008), 

8)  Apikal bölgenin kapanmasının bir materyal yardımıyla (Ör/ Kalsiyum hidroksit 

(KH)) sağlanması ve daha sonra daimi kanal dolgusunun yapılması 

(Apeksifikasyon) (Frank, 1966; Heithersay, 1970; Cvek, 1972; Kerekes ve ark., 

1980; Chawla, 1986; Ghose ve ark.,1987; Mackie ve ark., 1988; Thater ve 

Marechaux, 1988; Yates, 1988; Kleier ve Barr, 1991; Morfis ve Siskos, 1991; 

Cvek, 1992; Sheehy ve Roberts, 1997; Mackie, 1998; Mackie ve Hill, 1999; 

Walia ve ark., 2000; Reyes ve ark., 2005). 
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1.3.1. GeniĢ ve Künt Sonlu Gütaperka Kon Tekniği 

Ġlk olarak Stewart (1963) tarafından tanıtılan bu teknik; açık apeksli diĢlerin daimi 

kök-kanal dolgularında özel olarak hazırlanmıĢ bir gütaperka kullanılmasını içerir. 

Apeks açıklığının oranına göre, standart gütaperkaların ters çevrilerek veya birkaç 

konun birleĢtirilmesiyle kanala tam olarak uyacak bir konun kanal içine 

yerleĢtirilmesi önerilmiĢtir. Bu amaçla; kloroformda ya da ılık suda bekletilerek 

yumuĢatılan gütaperkaların iki siman camının yardımıyla birleĢtirilmesi önerilmiĢtir. 

Hazırlanan kon, kanala uygulanmadan önce tekrar ılık suda bekletilir ve kanala 

yerleĢtirilir. Bu uygulamanın birkaç kez tekrarlanmasıyla, konun kanal Ģeklini tam 

olarak alması sağlanır. Konun hazırlanmasının ardından, kanal dolgu patı bir lentilo 

yardımıyla tüm kanala uygulanır ve ardından pata bulanmıĢ kon kanal içerisine 

yerleĢtirilir. Bu teknikte apikal üçlüdeki adaptasyonun önemi vurgulanmıĢtır. 

Gerekiyorsa kondansasyon yapılarak yardımcı konlar yerleĢtirilebilir ancak apikal 

üçlüye kuvvet uygulanmamasının gerekliliği bildirilmiĢtir. 

1.3.2. Kısa Kanal Dolgusu Tekniği 

Kanalın gütaperka ile apeksten daha kısa bir mesafede doldurulması olarak tarif 

edilen bu yöntem ilk defa Moodnick tarafından tanıtılmıĢtır (1963). Kanalın 

preparasyonunun ardından örnek alınarak incelenmesi ve kültür sonucu negatif olana 

kadar kanal dezenfektanlarının uygulanması önerilmiĢtir. Bu yöntemde 

dezenfeksiyonun sağlanmasının ardından kanalların apeksten birkaç mm kısa olacak 

Ģekilde daimi kök-kanal dolguları yapılmaktadır. Tedavide istenen baĢarı 

sağlanamazsa ve semptomlar geliĢirse periapikal cerrahi uygulanması gerektiği 

belirtilmiĢtir. 

1.3.3. Periapikal Cerrahi 

Açık apeksli ve kanal tedavisi gereksinimi olan diĢlerin periapikal cerrahi yöntemi ile 

tedavisinde; apekste, tam bir tıkama sağlamak amacıyla kanalın taĢkın olarak 

doldurulması önerilmiĢtir. Kanal dolgusunda konvansiyonel gütaperka veya 
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termoplastik gütaperka kullanılabilir. Kanal dolgusunu takiben flap açılır ve kök 

ucundaki taĢkın dolgu temizlenir. Apeks bölgesi, gütaperka etrafında 1 mm 

kalınlığında sağlam kök dentini görülene kadar rezeke edilir. Ardından, kanal 

içindeki gütaperkanın 2-3 mm’lik kısmı kaldırılır ve bu bölgeye retrograd dolgu 

yerleĢtirilir (Walton ve Torabinejad, 2002, s.:426-433; Ford, 2004, s.:146-156). 

Retrograd dolgu olarak, günümüze kadar, amalgam (Maher ve ark., 1992; ÖzbaĢ ve 

ark., 2003), Super-EBA siman (Wiscovitch ve Wiscovitch, 1995; Maltezos ve ark., 

2006), cam iyonomer siman (Jensen ve ark., 2002), güçlendirilmiĢ çinko oksit öjenol 

siman (Harrison ve Johnson, 1997), kompozit (Jensen ve ark., 2002, ÖzbaĢ ve ark., 

2003), kompomer (ÖzbaĢ ve ark., 2003) ve MTA (Torabinejad ve ark., 1993; 

Torabinejad ve ark., 1995a; Maltezos ve ark., 2006; Bernabe ve ark., 2007) 

kullanılmıĢtır. Ancak, retrograd dolgu yerleĢtirilmesine gerek görmeyen 

araĢtırmacılar da vardır (Wu ve ark., 2004).  

1.3.4. Tedavi Uygulanmaması 

Kök geliĢimi tamamlanmamıĢ diĢlerde iyileĢme potansiyelinin çok yüksek olduğunu 

savunan birkaç araĢtırmacı; pulpa nekrozunun sadece koronal bölgede sınırlı 

olduğunu, apikal bölgedeki canlı dokuların inflamasyondan korunabileceğini ve 

apikal geliĢimin normal olarak devam edebileceğini ifade etmiĢlerdir ve bu nedenle 

de herhangi bir endodontik tedavinin uygulanmasına gerek olmadığını 

savunmuĢlardır (England ve Richmond, 1977; Lieberman ve Trowbridge, 1983). 

1.3.5. Enfeksiyon Kontrolü 

Bu tekniği savunan klinisyenlere göre; enfekte nekrotik pulpa dokusu, periapikal 

dokularda Ģiddetli inflamatuar reaksiyona neden olabileceğinden dolayı; bu dokunun 

çıkarılmasıyla ve enfeksiyonun kontrol altına alınmasıyla apikal kapanma 

sağlanacaktır (Bouchon, 1966; Chawla ve ark., 1980; Das, 1980; Moller ve ark., 

1981). 
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1.3.6. Tek Seans Apeksifikasyon 

Zaman sınırlamaları, finansal zorluklar, hastanın psikolojisi ve estetik talebi gibi 

sorunların geleneksel apeksifikasyon uygulamalarını zora soktuğu durumlarda tek 

seans apeksifikasyon tekniği önerilmektedir. Bu teknikte, kök apikali biyolojik bir 

materyalle kapatılır ve kanal dolgusunun yapılabilmesi için bir bariyer oluĢturulur. 

Böylece daimi kök-kanal dolgusunun hemen yapılabileceği belirtilmiĢtir. (Morse ve 

ark., 1990; Alaçam, 2000). 

Bu tedavi yönteminde; trikalsiyum fosfat (Roberts ve Brilliant, 1975; Coviello ve 

Brilliant, 1979; Harbert, 1996), dondurulmuĢ kurutulmuĢ dentin (Rossmeisl ve ark., 

1982a) veya kortikal kemik (Rossmeisl ve ark., 1982b) kullanılmıĢtır. Son yıllarda 

ise, mineral trioksit aggregate (MTA) baĢarıyla kullanılmaktadır. MTA, hidrofilik 

partiküller içeren ve trikalsiyum silikat, dikalsiyum silikat, trikalsiyum aluminat, 

kalsiyum sülfat dehidrat ve bizmut oksitten oluĢan bir tozdur. Nem varlığında 

sertleĢen bu materyalin pH’sı yaklaĢık olarak 12,5’tir. Biyouyumlu ve antibakteriyel 

olan MTA’nın en önemli fiziksel özelliği sızdırmazlığıdır. Bu özelliklerine ek olarak, 

sert doku oluĢumunda rol alan sitokin sentezini uyardığı bildirilmiĢtir (Torabinejad 

ve ark., 1993; Torabinejad ve ark., 1995a; Torabinejad ve ark., 1995b; Osorio ve 

ark., 1998). 

MTA kullanılan tek seans apeksifikasyon tedavisinde; mekanik temizliğin ardından 

kanala 1 hafta süreyle KH patı yerleĢtirilir. Bunun nedeni, MTA’nın kanalda 

enfeksiyon nedeniyle oluĢan asidik pH’da sertleĢme reaksiyonunu 

gerçekleĢtirememesidir. KH patı uzaklaĢtırıldıktan sonra, hazırlanan MTA amalgam 

fulvarı ya da özel taĢıyıcılar yardımıyla kanalın apikal 3-4 mm’lik kısmına 

yerleĢtirilir. Kanal duvarlarına bulaĢan MTA, geniĢ kağıt konlar yardımıyla 

temizlenir. OluĢturulan apikal tıkacın radyografi ile kontrol edilmesinin ardından, 

kanal ağzına ıslak bir pamuk pelet yerleĢtirilir ve kavite geçici kanal dolgu maddesi 

ile kapatılır. 1 hafta sonrasında gütaperka ve kanal dolgu patı ile daimi kök-kanal 

dolgusu yapılabilir (Camp ve Fuks, 2006; El Meligy ve Avery, 2006). 
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1.3.7. Revaskülarizasyon 

Bu yaklaĢım, pulpası canlılığını yitirmiĢ olan genç daimi diĢlerin periapikal 

dokularında revaskülarizasyon sağlanmasını ve bu sayede kök geliĢiminin devam 

etmesini amaçlayan bir tedavi yöntemidir. Bu amaçla, kanalda dezenfeksiyon 

sağlanmasının ardından apikal bölgede bir kanama oluĢturulur. OluĢan kan pıhtısının 

üzeri doku dostu bir materyalle kapatılır (Ör/ antibiyotikli pat, kalsiyum hidroksit, 

MTA). Kanal içine herhangi bir materyal yerleĢtirmeden sadece kurona geçici 

restorasyon uygulanmasını öneren araĢtırmacılar da vardır (Rule ve Winter, 1966; 

Ham, 1972; Iwaya ve ark., 2001; Shah ve ark., 2008).  

1.3.8. Apeksifikasyon 

Canlı olmayan ve kök formasyonu tamamlanmamıĢ diĢlerde apeksin mineralize bir 

doku ile tıkanmasının sağlandığı tedavi yöntemine “apeksifikasyon” denilmektedir 

(Fuks, 2000; AAPD, 2004; Trope ve ark., 2006). Kaiser (1964) tarafından ilk 

tanıtılmasından itibaren, diğer yöntemlerin aksine bu tedaviyle apikalde bir bariyer 

oluĢturma fikri, kanal tedavisi gereksinimi olan kök geliĢimi tamamlanmamıĢ 

diĢlerin tedavisinde ön plana çıkmıĢtır.  

Apeksifikasyon tedavisi, kanal tedavisi gereksinimi olan açık apeksli ancak restore 

edilebilen diĢlerde endikedir (Mackie, 1998; Ford ve Shabahang, 2002; AAPD, 

2004). 

Walton ve Torabinejad (2002, s.:396); vertikal ve horizontal kök kırıklarında, 

ankilozda, marjinal bölgesinde periodontal yıkım geliĢen diĢlerde ve pulpası vital 

olan diĢlerde apeksifikasyon tedavisinin uygulanmasını önermemektedir. 

Apeksifikasyon tedavisindeki temel amaç; kök kanalının apikalindeki granülasyon 

dokusu hücrelerinin formatif aktivitelerini korumak ve stimule etmektir. Bu sayede 

apikal açıklıkta kalsifiye doku oluĢması amaçlanmakta ve sonrasında diĢin daimi 
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kanal dolgusu yapılabilmektedir (Frank, 1966; Vojinovic, 1974; Mackie, 1998; 

Trope ve ark., 2006). 

Apeksifikasyon tedavisinde, mekanik temizliğinin ardından, kök kanalı, apekste 

kalsifiye doku oluĢumunu sağlayacak geçici, rezorbe olabilen bir patla 

doldurulmaktadır (McCormick ve ark., 1983; Mackie, 1998; Camp ve Fuks, 2006).  

McCormick ve ark. (1983), apikal kapanmanın uyarılmasında önemli olan iĢlemleri 

aĢağıdaki gibi sıralamıĢlardır: 

1) Kanalın yeterli preparasyonunun yapılması, 

2) Nekrotik dokuların kanaldan çıkarılması, 

3) Mikroorganizma sayısının azaltılması, 

4) Kök kanalının geçici, rezorbe olabilen bir materyalle kanalda boĢluk kalmasına 

izin vermeyecek Ģekilde doldurulması. 

1.3.8.1. Apeksifikasyon Tedavisinde Kullanılan Materyaller 

Apeksifikasyon tedavisindeki temel amaç; kökün apikalindeki granülasyon dokusu 

hücrelerinin formatif aktivitelerini korumak ve uyarmaktır. Bu sayede, apikal 

açıklıkta kalsifiye doku oluĢumu sağlanmaktadır (Vojinovic, 1974). Tüm debris ve 

bakterilerin yok edilebilmesi amacıyla kanalın temizlenip Ģekillendirilmesi ve ek 

olarak rezorbe olabilen bir materyalle doldurulması gerekmektedir (McCormick ve 

ark., 1983; Mackie, 1998; Ford ve Shabahang, 2002). Bu amaçla, antiseptik patlar 

(Cooke ve Rowbotham, 1960), antibiyotikli patlar (Ball, 1964), kloromisetin patı 

(Friend, 1967), ZOE (Rowe ve Binnie, 1974), kollajen (Donlon, 1977), kollajen- 

kalsiyum fosfat jel (Citrome ve ark., 1979), baryum hidroksit (Smith ve ark., 1984) 

ve kalsiyum klorid (Javelet ve ark., 1985) gibi materyallerin denenmiĢ olmasına 

rağmen en sık kullanılan ve baĢarı sağlayan materyal KH olmuĢtur (Cvek, 1992; 

Morabito ve Defabianis, 1996; Sheehy ve Roberts, 1997; Ford ve Shabahang, 2002; 

AAPD, 2004; Fuks ve Heling, 2009). Kaiser (1964), Amerikan Endodonti 

Derneği’nin 1964 yılındaki toplantısında, açık apeksli daimi diĢlerin, KH ve kafurlu 

paraklorfenol içerikli bir patla tedavi edilmesini önermiĢtir. Bu teknik daha sonra 
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Frank (1966) tarafından geliĢtirilmiĢtir. KH kullanılarak yapılan apeksifikasyon 

tedavisinin baĢarısı, yapılan çalıĢmalarda %79 ile %100 arasında değiĢik oranlarda 

bildirilmiĢtir (Frank, 1966; Heithersay, 1970; Cvek, 1972; Kerekes ve ark., 1980; 

Chawla, 1986; Ghose ve ark.,1987; Mackie ve ark., 1988; Thater ve Marechaux, 

1988; Yates, 1988; Kleier ve Barr, 1991; Morfis ve Siskos, 1991; Cvek, 1992; 

Sheehy ve Roberts, 1997; Mackie, 1998; Mackie ve Hill, 1999; Walia ve ark., 2000; 

Reyes ve ark., 2005). 

1.3.8.1.1. Kalsiyum Hidroksit 

Kalsiyum hidroksit, moleküler ağırlığı 74.08, yoğunluğu 2,1 olan beyaz, kokusuz bir 

tozdur. Formülü Ca(OH)2’dir. Suda az çözünür (yaklaĢık olarak 1.2g /1 lt, 25 C’de). 

Kimyasal olarak kuvvetli alkalen yapıda olan KH’in pH’sı yaklaĢık olarak 12,5 ile 

12,8 arasındadır. Alkolde çözünmez ancak gliserinde çözünür. Doku sıvılarında 

çözünmesi istenmediğinden çözünürlülüğünün az olması iyi bir özelliktir (Farhad ve 

Mohammadi, 2005). 

Klinikte; pulpa kapaklaması ve amputasyonlarda, periapikal lezyonların 

tedavilerinde, seanslar arasında geçici kanal dolgu maddesi olarak, kök kırıklarının 

tedavisinde, avülse diĢlerin tedavisinde, internal ve eksternal kök rezorpsiyonlarının 

tedavisinde ve apeksifikasyon ajanı olarak kullanılmaktadır (Frank, 1979). 

KH periapikal dokularda; 

1) Sterilizasyon sağlayarak apikal geliĢimi uyarır, 

2) Diferansiye olmamıĢ mezenĢimal hücrelerin sementoblastlara dönüĢümünü 

uyararak apekste sementogenezisi hızlandırır, 

3) Yüksek pH’sı nedeniyle oluĢan nekroz tabakasının altında kalsifikasyon geliĢir, 

4) Bu bölgedeki kapiller sızıntıyı azaltıcı etki yaparak sistemik dolaĢımla gelen Ca 

iyonunun mineralizasyon bölgesinden uzaklaĢmasını önler, 

5) Kanal boĢluğunu doldurarak granülasyon dokusunun kanal içine ilerlemesini 

önler,  
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6) Osteoklastik aktiviteyi inhibe eder (Tronstad ve ark., 1981; Anthony ve ark., 

1982; Byström ve ark., 1985; Fava ve Saunders, 1999).  

KH, temel etkisini Ca ve OH iyonlarına ayrılarak gösterir (Farhad ve Mohammadi, 

2005). Rehman ve ark. (1996), KH’in ancak sıvılarla temasta olduğunda bu iyonlara 

ayrıldığını belirtmiĢlerdir. Hidroksil iyonları, yüksek pH’dan sorumludur ki bu, 

materyalin bakterisit özelliğini oluĢturur. Ca iyonları ise remineralizasyon sürecinin 

baĢlamasını sağlar. Özetle; bu iyonlar KH’in, vital dokularda sert doku 

depozisyonunu uyarmasını ve antibakteriyel etkinliğini sağlamaktadır (Farhad ve 

Mohammadi, 2005). 

Ca ve OH iyonlarının difüzyonu birçok araĢtırmacı tarafından incelenmiĢtir. Wang 

ve Hume (1988), bir pH metre kullanarak, OH iyonlarının, KH uygulanmıĢ bir 

okluzal kavitenin dentinindeki difüzyonunu araĢtırmıĢlar ve çalıĢmanın sonunda 

kavitenin değiĢik derinliklerinde; pH’nın pulpaya doğru azaldığını 

gözlemlemiĢlerdir. ÇalıĢmacılar, bunun OH iyonunun dentine doğru hareketinin 

kanıtı olduğunu ve dentinin OH iyonları için tampon görevi gördüğünü belirtmiĢtir. 

OH iyonlarının dentine difüzyonu; dentin permeabilitesi ile dentin ve OH iyonları 

arasındaki etkileĢime bağlanmaktadır. Dentin geçirgenliği, tübüler anatomiden ve 

onların yoğunlukları, çapları ve uzunluklarından etkilenmektedir. OH iyonları dentin 

boyunca hareket ettikçe, difüzyonla beraber tüm dentin de OH iyonlarına doyar 

(Nerwich ve ark., 1993; Farhad ve Mohammadi, 2005).  

1.3.8.1.1.1. KH’in Mineralizasyon Sağlama Etkinliği 

KH’in sert doku bariyeri oluĢturmadaki mekanizması hala tam olarak 

anlaĢılamamıĢtır. Ancak, KH’in kemik dokusu oluĢumunu uyarmada hiçbir 

materyale benzemeyen bir potansiyelinin olduğu kanıtlanmıĢtır (Mitchell ve 

Shankwalker, 1958). 

Mineralizasyon için gerekli olan Ca iyonunun kaynağının sistemik dolaĢım olduğu, 

KH içindeki Ca iyonlarının ise mineralizasyonda kullanılmamasına rağmen kapiller 
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geçirgenliği azaltıp Ca konsantrasyonuna arttırıcı etki gösterdiği düĢünülmektedir 

(Mitchell ve Shankwalker, 1958; Pisanti ve Sciaky, 1964; Heithersay 1970). 

KH canlı dokuyla temas ettiğinde, ilk olarak çok tabakalı bir nekroz dokusunun 

oluĢtuğu, daha sonra bu dokunun altında hafif bir iritasyonun geliĢtiği ve bunun da 

daha sonra mineralize olacak bir matriks meydana getirdiği bildirilmiĢtir. 

Dokulardaki Ca iyonu bu bölgeye doğru çekime uğrar ve yeni oluĢan kollajen 

matrikste mineralizasyon gerçekleĢir (Schroder ve Granath, 1971; Holland ve ark., 

1977). 

AraĢtırmacılar, KH’in apeksteki diferansiye olmamıĢ mezenĢimal hücrelerin 

sementoblastlara diferansiasyonunu stimule ettiğini ve böylece apekste 

sementogenezisi baĢlattığını öne sürmüĢlerdir (Steiner ve Hassel, 1971; Klein ve 

Levy, 1974). Dylewski (1971), apikal bölgede KH nedeniyle oluĢan nekroz 

tabakasının altında konnektif doku proliferasyonu olduğunu ve daha sonra bu 

dokunun kalsifiye olduğunu belirtmiĢtir.  

KH nedeniyle oluĢan alkalen ortam, kalsiyum fosfat komplekslerinin oluĢumunu 

hızlandırarak ileride kalsifikasyon için gereken nükleasyon merkezlerini oluĢturur. 

KH, osteoklastik aktivite için istenmeyen bir ortam yaratır ve sert doku oluĢumunda 

görev alan alkalen fosfataz enzimlerini aktive eder. Ek olarak; Ca iyonu kollajen 

sentezinde görev alan enzim pirofosfatazı aktive ederek tamir mekanizmasını 

güçlendirir (Heithersay, 1970; Anthony ve ark., 1982). 

1.3.8.1.1.2. KH’in Antibakteriyel Etkinliği  

Apikal bariyerin ancak mikroorganizmaların yokluğunda oluĢabileceği bilinen bir 

gerçektir (Ham ve ark., 1972). KH’in de antibakteriyel etkinliği yapılan bir çok 

çalıĢmada kanıtlanmıĢtır (Byström ve ark., 1985; Safavi ve Nichols, 1994; 

Kontaikotis ve ark., 1995; Barthel ve ark., 1997; Estrela ve ark., 1998; Siqueira ve 

Lopes, 1999; Jiang ve ark., 2003). Kanal içindeki patojen mikroorganizmaların 

birçoğu KH’in yarattığı alkalen ortamda yaĢamlarını sürdürememektedir (Byström 
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ve ark., 1985; Siqueira ve Lopes, 1999). OH iyonlarının bakteri hücreleri üzerine 

öldürücü etkileri aĢağıdaki mekanizmalarla açıklanabilir: 

Bakterilerin sitoplazmik membranlarına zarar verir: Bakteri sitoplazması 

hücrenin hayatta kalması için; seçici geçirgenlik, elektron taĢınması, aerobik türlerde 

oksidatif fosforilasyon, hidrolitik eksoenzimlerin boĢaltımı, DNA biyosentezinde rol 

alan enzimlerin taĢınması gibi önemli rollere sahiptir (Sjögren ve ark., 1991). 

OH iyonları, lipid peroksidasyonunu uyararak hücresel membranın yapısındaki 

fosfolipidlerin yıkımına neden olur. Ek olarak bu iyonlar, doymamıĢ yağlı asitlerden 

hidrojen atomlarının ayrılmasına neden olur. Böylece oluĢan serbest bir lipid radikali 

oksijenle reaksiyona girerek, lipid peroksit radikali oluĢturur. Bu sayede, baĢka bir 

hidrojen atomu ayrılır ve baĢka bir lipid peroksit radikali oluĢur. Özet olarak; 

peroksitler kendileri serbest radikaller gibi davranarak, otokatalitik bir zincir 

reaksiyon oluĢtururlar. Bu durum da ciddi membran hasarıyla sonuçlanır (Siqueira ve 

Lopes, 1999). 

Protein denatürasyonu: Hücresel metabolizma, enzimatik aktivitelere bağlıdır. 

Nötral bir pH aralığında enzimler optimum aktivite gösterirler. KH nedeniyle oluĢan 

alkalinite, proteinlerin tersiyer yapısını meydana getiren iyonik bağların yıkımına 

neden olarak enzim aktivitesinin sonlanmasına ve hücresel metabolizmanın 

aksamasına sebep olur (Siqueira ve Lopes, 1999). 

DNA hasarı: OH iyonları bakteriyel DNA ile reaksiyona girer ve dizilimin 

kırılmasıyla genlerin kaybolmasına yol açar. Sonuç olarak, DNA replikasyonu inhibe 

olur ve hücresel aktivite bozulur (Siqueira ve Lopes, 1999). 

OH iyonlarının antibakteriyel etkileri olsa da, KH’in kök kanalındaki 

mikroorganizmaları yok edebilmesi için yüksek pH’nın yanısıra dentin ve pulpa 

dokusu artıklarına difüze olması da gerekmektedir (Tronstad ve ark., 1981; Siqueira 

ve Lopes, 1999). 
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1.3.8.1.2. Kalsiyum Hidroksit ile Apeksifikasyon Tekniği 

KH tozu uygun bir ajanla karıĢtırıldığında pH’sı yüksek bir pat oluĢur. 

Apeksifikasyon tedavisinde KH kullanılırken genel olarak uygulanan teknik Ģu 

Ģekildedir: 

Tedavi öncesinde alınan ilk radyografi ile tahmini kanal boyu belirlenir ve gereken 

olgularda lokal anestezi uygulanır. Lastik örtü (Rubber dam) izolasyonunun 

ardından, tüm nekrotik dokuların çıkarılmasını sağlayacak geniĢlikte bir giriĢ kavitesi 

açılır. Koronal giriĢ, gelecekteki kontaminasyon ve renklenmeyi önlemek için pulpa 

boynuzlarını da içerecek kadar geniĢ olmalıdır. Nekrotik pulpanın çıkarılmasının 

ardından radyografik apeksten 2 mm kısa olacak Ģekilde çalıĢma boyu belirlenir. 

Açık apeksli diĢlerde kanal içi boĢluk geniĢ olduğundan kanal duvarlarındaki 

dentinin fazla miktarda kaybını önlemek ve kanal içi temizliği en iyi Ģekilde 

sağlamak amacıyla büyük numaralı kanal aletleriyle çalıĢmak gereklidir. Eğeleme 

süresince ileride sert doku bariyerini oluĢturacak olan periapikal dokulara zarar 

vermemek amacıyla çalıĢma boyutuna dikkat edilmelidir. Mekanik temizlik sırasında 

%0,5-2,5’lik sodyum hipoklorit (NaOCl) ile kanal sık sık irrige edilir. Rutinde 

kullanılana göre daha dilüe bir NaOCl kullanılmasının nedeni irrigasyon sırasında 

kök ucu kapanmamıĢ diĢlerde apeksten taĢma riskidir. En sonuncu irrigasyon her 

zaman salin solüsyonu ile yapılmalıdır. Apeksifikasyon ajanının yerleĢtirilmesi 

öncesinde, kanalın kurutulmasında kalın, steril pamuk peletler veya kağıt konlar 

kullanılır. (Sheehy ve Roberts, 1997; Mackie, 1998; Mackie ve Hill, 1999; Ford ve 

Shabahang, 2002; Weine, 2004; Trope ve ark., 2006; Fuks ve Heling, 2009).  

KH patı araĢtırmacıların tercihine göre farklı Ģekillerde hazırlanabilir. Günümüze 

kadar KH; kafurlu paraklorfenol (CMCP) (Frank, 1966; Blanc-Benon, 1967; Torneck 

ve ark., 1973; Leonardo ve ark., 1993a), metilsellüloz (Heithersay, 1970), Ringer 

solüsyonu (Cvek, 1972), Cresatin (Klein ve Levy, 1974), salin (Citrome ve ark., 

1979; Kerekes ve ark., 1980), distile su (Webber ve ark., 1981), anestezik solüsyon 

(Morfis ve Siskos, 1991) ve magnezyum hidroksit (Mackie ve ark., 1988) ile 

karıĢtırılarak kullanılmıĢtır. Tüm bu çalıĢmaların sonucunda, KH’in kendi 

antibakteriyel özelliklerinin yeterli olduğu, baĢka bir antibakteriyel ajanla 
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karıĢtırmaya gerek olmadığı konusunda fikir birliğine varılmıĢtır (Byström ve ark., 

1985; Yates, 1988). Tüm bu materyallere ek olarak kullanıma hazır KH’li patlar da 

kullanılmıĢtır. Sonuç olarak hazırlanan patın, amalgam taĢıyıcı, lentilo ya da Ģırınga 

sistemleri kullanılarak kanallara çalıĢma boyunda, hava boĢluğu kalmayacak Ģekilde 

yerleĢtirilmesi önerilmiĢtir (Ford ve Shabahang, 2002; Trope ve ark., 2006). Kavite 

geçici dolgu maddesi ile kapatılmadan önce radyograf alınarak kanalın tam olarak 

doldurulup doldurulmadığı kontrol edilmeli, eğer boĢluk varsa pat yeniden kondanse 

edilmelidir. Apeksten patı taĢırmamaya dikkat edilmelidir. Seanslar arasında kuronun 

sızıntıyı engelleyecek, güçlü bir geçici dolgu maddesi ile kapatılması; kök 

kanallarının bakteri, yemek artığı ve yabancı cisimlerden korunması amacıyla 

önemlidir. Bu sebeple kanal ağzının kapatılmasında güçlendirilmiĢ çinko oksit öjenol 

siman kullanılması önerilmektedir. Bazı olgularda; kayıp diĢ dokusunu kompanze 

etmek amacıyla kompozit rezin uygulanmıĢtır (Mackie, 1998; Heling ve ark., 1999; 

Ford ve Shabahang, 2002; Trope ve ark., 2006). 

Apeksifikasyon tedavisinin baĢlangıcında, KH bir hafta kanalda bırakılarak 

dezenfeksiyon sağlandıktan sonra pat yenilenir. Tedavinin devamında, KH’in ne 

sıklıkla değiĢtirileceği konusunda henüz bir fikir birliğine varılamamıĢtır. En sık 

tercih edilen zaman aralığı 3-6 aydır (Trope ve ark., 2006).  

Apeksifikasyon tedavisinde ne kadar sürede apikal bariyer oluĢacağı konusunda da 

değiĢik görüĢler mevcuttur. Çizelge 1.1’de bu konudaki klinik çalıĢmalarda elde 

edilen sonuçlar verilmiĢtir. 
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Çizelge 1.1. Günümüze kadar yapılan KH apeksifikasyonu çalıĢmaları 

AraĢtırmacılar Yıl Kullanılan KH tipi Geçen süre BaĢarı oranı 

Frank 1966 KH+ CMCP 6-9 ay 
%100 

(3 olgu raporu) 

Heithersay  1970 
Pulpdent 

(KH+ metilselüloz) 
14-75 ay %90 

Cvek 1972 
Saf KH tozu+ Ringer 

slüsyonu 
6-35 ay %90 

Kerekes 1980 Saf KH tozu+ salin 6-12 ay %95 

Chawla  1986 

Reogan Rapid 

(KH+ kalsiyum oksit+ 

magnezyum oksit+ kazein) 

4-12 ay %100 

Ghose ve ark. 
 

1987 

Calasept 

(KH + kalsiyum klorid + 

sodyum klorid + sodyum 

bikarbonat + potasyum klorid) 

 

3-10 ay 

 

%96 

Yates  1988 Saf KH tozu+ salin 9-20 ay %100 

Mackie ve ark. 1988 Reogan Rapid 7-39 ay %96 

Morfis ve Siskos 1991 
Saf KH tozu+ anestezik 

solüsyon 
12-24 ay %88 

Kleier ve Barr  1991 
KH+ CMCP ya da 

Pulpdent 
6-24 ay %100 

Finucane ve Kinirons  1999 Saf KH tozu+ distile su 13-67 hafta %100 

Walia ve ark. 2000 Pulpdent 5-12 ay %100 

Kinirons 2001 Saf KH tozu+ distile su 35-52 hafta %100 

Reyes ve ark. 2005 Saf KH tozu+ distile su 10-20 ay %100 

 

1.3.8.1.3. Apeksifikasyon Tedavisinin Sonuçları  

BaĢarılı bir tedavide: 

1)  Pulpa ve periapikal dokulara ait klinik ve radyografik semptomların (ağrı, 

perküsyonda hassasiyet, fistül ağzı, ĢiĢlik, periapikal radyolusensi) olmaması, 

2)  Apekste sert doku bariyerinin oluĢması beklenir (Ford ve Shabahang, 2002; 

AAPD, 2004).  
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Bariyer oluĢumu tespit edildiğinde; KH kanaldan EDTA ve NaOCl yardımıyla 

uzaklaĢtırılır. Sert doku engeli her zaman radyografide izlenemez ancak el 

hassasiyeti ile belirlenebilir. Bu amaçla, küçük boy bir kanal eğesi ya da kağıt kon ile 

apeks kontrol edilir, açıklıktan geçmiyorsa, kağıt konun ucu kuruysa ve hasta eğenin 

dokunduğunu hissetmiyorsa yeterli tıkanmanın sağlandığı kabul edilir. 

AraĢtırmacılar, apikal bariyerin klinik olarak teĢhisinin genellikle radyografik 

teĢhisten 1-2 ay daha önce olduğunu ileri sürmüĢler ve yukarıda belirtilen kriterler 

sağlandığında kanalın doldurulmasını önermiĢlerdir (Chawla ve ark., 1980; Webber 

ve ark., 1981; Cvek, 1992; Mackie, 1998; Mackie ve Hill, 1999; Ford ve Shabahang, 

2002; Fuks ve Heling, 2009). 

Açık apeksli diĢlerde, periodontal ligamentten prolifere olan vital doku kanal içine 

doğru birkaç mm ilerleyebilir. Sert doku bariyerinin, KH ile vital dokunun temas 

ettiği bölgede oluĢması sebebiyle, bariyer radyografik apeksten kısa görülebilir. 

Ancak, yine de kanal dolgusu, sert doku engelinin hissedildiği bölgede bitirilmeli, 

radyografik apekse doğru kuvvet uygulanmamalıdır (Trope ve ark., 2006). 

BaĢarısız olan bir apeksifikasyon tedavisindeki klinik ve radyografik bulgular ise: 

1) Kanal içine granülasyon dokusunun ilerlemesinin durdurulamaması (Bu 

durumda; kanal içine apeksten kısa boyda kanal eğesi yerleĢtirilse bile kanama 

olur.), 

2) Engellenemeyen periapikal inflamasyon nedeniyle KH patının kanalda sürekli 

olarak rezorbe olması, 

3) Periapikal radyolusensi geliĢmesi,  

4) Kök ucu bariyeri oluĢumuna ait radyografik ya da klinik herhangi bir bulgunun 

var olmaması veya oluĢan sert doku engelinin daha sonra rezorbe olmasıdır (Ford 

ve Shabahang, 2002; AAPD, 2004).  

Apeksifikasyon tedavisinin baĢarısız olmasındaki temel etken “bakteri 

kontaminasyonu”dur. Bakteri kaynağı ise; geçici dolgunun düĢmesi ya da kanal içi 

temizliğin yeterli yapılamamasıdır (Capurro ve Zmener, 1999; Heling ve ark., 1999; 

Ford ve Shabahang, 2002). 
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1.3.8.2. Apikal Bariyer OluĢumunu Etkileyen Faktörler  

Apeksifikasyon teknikleri ve olası kazançları hakkında yapılmıĢ birçok çalıĢma 

mevcuttur (Frank, 1966; Cvek, 1972; Ghose ve ark., 1987; Mackie ve ark., 1988; 

Yates, 1988; Kleier ve Barr, 1991; Morfis ve Siskos, 1991; Sheehy ve Roberts, 1997; 

Finucane ve Kinirons, 1999; Walia ve ark., 2000; Kinirons ve ark., 2001; Reyes ve 

ark., 2005). Ancak, bariyer oluĢumunu ve iyileĢmeyi etkileyen kriterler hakkında 

günümüzde dahi fikir birliğine varılmamıĢtır (Yates, 1988; Sheehy ve Roberts, 1997; 

Mackie, 1998; Mackie ve Hill, 1999, Rafter, 2005). Bu kriterlerle ilgili bilgiler 

aĢağıda incelenmiĢtir:  

Tedavinin baĢlangıcındaki apikal foramenin geniĢliği: Tedavinin baĢlangıcında, 

apikal geliĢimi daha ileri düzeyde olan diĢlerde apeksifikasyonun daha hızlı 

gerçekleĢtiği bildirilmektedir (Webber ve ark., 1981; Mackie ve ark., 1988; Yates, 

1988; Finucane ve Kinirons, 1999).  

YaĢ: Çocuğun yaĢının apikal bariyer oluĢma zamanı ile ters iliĢkili olduğu 

belirtilmiĢtir (Mackie ve ark., 1988; Yates, 1988; Kleier ve Barr, 1991). 

Enfeksiyon: Tedavinin baĢlangıcında var olan kanal içi enfeksiyonun ya da 

periapikal radyolusensi varlığının bariyer oluĢma zamanını arttırdığı bildirilmiĢtir 

(Cvek, 1972; Mackie ve ark., 1988; Yates, 1988; Kleier ve Barr, 1991; Finucane ve 

Kinirons, 1999). Ara seansta geliĢen semptomların da apikal bariyer oluĢumunu 

negatif yönde etkilediği tespit edilmiĢtir (Kleier ve Barr, 1991).  

Enfeksiyon riskini azaltmak için aĢağıdaki önlemlerin alınması önerilmektedir: 

•  Apeksifikasyon tedavisine genellikle dental travma sonrası gereksinim 

duyulduğundan dolayı, travma sonrası çocuklar düzenli kontrollere çağrılarak 

klinik ve radyografik olarak takipleri dikkatli bir Ģekilde yapılmalıdır. Böylece 

pulpa nekrozunun erken teĢhisi ve tedavisi mümkün olur. 

•  Apeksifikasyon tedavisi sırasında diĢin tekrar enfekte olması, seanslar arasında 

güçlü ve tam bir sızdırmazlık sağlayan geçici dolgu materyaliyle iyi bir koronal 
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tıkama sağlanarak önlenmelidir. Aynı zamanda, hasta, geçici dolgusu düĢtüğü 

anda diĢ hekimine ulaĢması konusunda uyarılmalıdır (Sheehy ve Roberts, 1997). 

KH’in değiĢtirilme süreleri: Günümüze kadar yapılan çalıĢmalarda, KH farklı 

sürelerle değiĢtirilmiĢtir. Chawla (1986), patı bir kere yerleĢtirdikten sonra 

radyografik olarak bariyer oluĢumu tespit edilene kadar beklenmesini önermiĢtir. Ġlk 

1. ay ve sonrasında 3’er ay aralarla (Heithersay, 1970; Mackie, 1998; Mackie ve Hill, 

1999; Fuks, 2000) ya da ilk 1. aydan sonra 6-8 ay aralarla değiĢtirilmesi de öne 

sürülmüĢtür (Korzen, 1982; Ghose ve ark., 1987; Sheehy ve Roberts, 1997). 

Tronstad ve ark. (1981), 3-6 ay arası bir sürede değiĢtirilmesini önermiĢlerdir. 

Leonardo ve ark. (1993a), KH patının ayda bir değiĢtirilmesini önermiĢlerdir. Bazı 

araĢtırmacılar ise (Frank, 1966; Cvek, 1972; Webber ve ark., 1981; Webber, 1984; 

Yates, 1988; Kleier ve Barr, 1991; Cvek, 1992), KH’in yeni semptomlar geliĢtiğinde 

veya kanalda rezorbe olduğunda değiĢtirilmesini tavsiye etmiĢlerdir.  

Abbot (1998), radyografilerin kanalda kalan KH miktarını belirlemede yeterli 

olmadığını ve bariyer oluĢumunu tam olarak göstermediğini, bu nedenle de patın 

düzenli olarak değiĢtirilmesi gerektiğini bildirmiĢtir. Bu sayede, klinik olarak 

bariyerin oluĢup oluĢmadığının saptanabileceği, ek olarak da bariyerin oluĢumunun 

hızlanacağı gözlenmiĢtir. Yates, (1988) apeks açıklığı geniĢ olan diĢlerde patın daha 

hızlı rezorbe olduğunu belirtmiĢ ve patın bu diĢlerde sıklıkla değiĢtirilmesini 

önermiĢtir. Patın sık değiĢtirildiği apikal açıklığı az olan diĢlerde de daha hızlı bir 

bariyer oluĢumu gerçekleĢtiği belirtilmiĢtir (Finucane ve Kinirons, 1999; Kinirons ve 

ark., 2001). 

Kanalın yeterli temizlenmesi: Kanalın yeterli mekanik temizliğinin ve 

dezenfeksiyonunun sağlanmasının apikal iyileĢme için önemli olduğu 

vurgulanmaktadır (Frank, 1966).  
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1.3.8.3. Apeksifikasyon Tedavisi Sonucu OluĢan Dokunun Histolojisi 

Apeksifikasyon tedavisi sonucu oluĢan sert doku engelinin histolojik yapısı birçok 

araĢtırmacı tarafından incelenmiĢtir (Heithersay, 1970; Dylewski, 1971; Steiner ve 

Hassel, 1971; Torneck ve ark.,1973; Klein ve Levy, 1974; England ve Richmond, 

1977; Citrome ve ark., 1979; Ghose ve ark., 1987; Leonardo ve ark., 1993b; Chosack 

ve ark., 1997; Baldassari-Cruz ve ark., 1998). Dylewski (1971), Torneck ve ark. 

(1973) ve Ghose ve ark. (1987), oluĢan sert doku bariyerini sement, dentin, kemik ya 

da osteodentinden oluĢan bir yapı olarak tanımlamıĢlardır. Bu dokunun Hertwig 

epitelial kınından bağımsız olarak, apikaldeki konnektif doku tarafından oluĢturulan 

bir yapı olduğu bildirilmiĢtir. Heithersay (1970), bu apikal bariyeri pulpa, 

interglobüler dentin, sement ve periodontal membran liflerinden oluĢan bir doku 

olarak tarif etmiĢtir. Steiner ve van Hassel (1971), Klein ve Levy (1974), Citrome ve 

ark. (1979) ve Leonardo ve ark. (1993b), ise semente benzer histolojik karakterde bir 

doku geliĢtiğini savunmuĢlardır. Chosack ve ark. (1997), bariyerin osteosementten 

oluĢtuğunu bildirmiĢlerdir. Histolojik incelemelerde dıĢ tabakası yoğun, hücresiz 

sement benzeri bir dokudan oluĢan bariyerin; pöröz ve düzensiz olduğu, mineralize 

kalsifikasyonlar içeren irregular fibrokollajenaz konnektif bir dokuyu çevrelediği 

gözlenmiĢtir (Steiner ve Hassel, 1971; Lieberman ve Trowbridge, 1983; Baldassari-

Cruz ve ark., 1998; Walia ve ark., 2000). 

Weine (2004), apeksifikasyon tedavisinin sonlandırılmasına karar vermek için apikal 

kapanmanın tam olarak oluĢmasının beklenmesinin gerekmediğini; gütaperkaların 

kondansasyonunu sağlayacak kadar bir apeks oluĢumunun yeterli olduğunu belirtmiĢ 

ve dört tip apikal iyileĢme tarif etmiĢtir: 

1) Radyografik değiĢiklik yok, el hassasiyeti ile bariyer hissedilebiliyor, 

2) Apeks bölgesinde ya da yakınında bariyer radyografla gözlenebiliyor,  

3) Kanal boyutunda değiĢiklik olmadan kök ucu kapanmıĢ, 

4) Kök geliĢimi devam etmiĢ ve apeks kapanmıĢ. 
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1.3.8.4. KH Patı Kullanılan Apeksifikasyon Tekniğinin Dezavantajları 

KH patı ile yapılan apeksifikasyon tedavisinin baĢlıca dezavantajları, tedavinin uzun 

sürmesi, birçok tedavi seansı gerektirmesi, diĢ yapısının kırılganlığını arttırması ve 

bariyer oluĢumunun tespitinin zor olmasıdır (Weisenseel ve ark., 1987; Huang, 

2009). KH patının diğer bir dezavantajı ise, geçici kanal dolgu maddesi olarak 

yüksek baĢarı göstermesine rağmen daha sonra yapılacak olan daimi kök-kanal 

dolgusunun üzerinde olumsuz etkileri olmasıdır (Margelos ve ark., 1997; Ricucci ve 

Langeland, 1997; Lambrianidis ve ark., 1999; Sevimay ve ark., 2004). 

ÇalıĢmacılar, KH patının güçlü antimikrobiyal etkinliğine rağmen kök kanalına 

taĢınmasının ve tüm kanalda dağılımının sağlanmasının zor olduğunu belirtmiĢlerdir. 

Aynı zamanda kanaldan tam olarak uzaklaĢtırılmasının da zor olduğunu ve kullanılan 

yönteme göre kök kanalının %25-45’inde KH patı artığı kaldığını ileri sürmüĢlerdir 

(Margelos ve ark., 1997; Ricucci ve Langeland, 1997; Lambrianidis ve ark., 1999; 

Sevimay ve ark., 2004). Kanalda kalan bu artık patın (Kim ve Kim, 2002) veya patın 

lateral kanallara girmesinin (Goldberg ve ark., 2002), daimi kanal dolgusunun 

baĢarısını olumsuz etkileyebildiği düĢünülmektedir. Kök kanalının apikalinde kalan 

KH patının, doku sıvılarıyla temas ettiğinde dilüe olarak apikal sızıntıya neden 

olduğu ve sonrasında kanal dolgusu ile kanal duvarı arasında boĢlukların oluĢacağı 

bilinmektedir (Lambrianidis ve ark., 2006).  

KH patının uzaklaĢtırılmasında rutin olarak kullanımı önerilen iĢlem; kanalın 

eğelenmesinin ardından sırasıyla EDTA, NaOCL ve salin solüsyonları ile 

yıkanmasıdır. Bu iĢlem ne kadar özenli yapılsa da; düzensiz kanallardan KH’in tam 

olarak uzaklaĢtırılıp uzaklaĢtırılmadığını anlamak klinik olarak mümkün değildir. 

Materyalin dentinle aynı radyoopasitede olması bu teĢhisi radyografik olarak da 

imkansız kılmaktadır (Lambriniadis, 1997; Ricucci ve Langeland, 1997).  

KH patının içine kanaldaki adaptasyonunu, lateral ve aksesuar kanalları, rezorpsiyon 

bölgelerini ve apeks geliĢimi gibi diagnostik kriterleri görebilmek amacıyla 

radyoopasitenin sağlaması için baryum sülfat eklenmektedir. Ancak, baryum sülfatın 

sağladığı bu avantajların yanısıra; KH rezorbe olduktan sonra bile kanalda kalıp, 
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radyoopasite yaratarak hekimi yanıltabileceği savunulmaktadır. Buna “reziduel 

opasite” denir (Webber ve ark., 1981; Alaçam ve ark., 1990; Metzger ve ark., 2001; 

Oruçoğlu ve Çobankara, 2008).  

GeçmiĢ yıllarda kanalların daimi doldurulmasından önce KH ile geçici olarak 

bekletilmesinin kanal dolgusunun bağlanmasını arttıracağı ve sızıntıyı azaltacağı 

düĢünülüyordu (Weisenseel ve ark., 1987; Porkaew ve ark. 1990; Holland ve ark. 

1995). Bunun nedeni o dönemde yapılan sızıntı çalıĢmalarında kullanılan metilen 

mavisinin hatalı sonuçlara neden olmasıdır. Wu ve ark. (1998) ise, metilen mavisi 

kullanılarak yapılan sızıntı çalıĢmalarının Ģüpheli olduğunu çünkü KH’in metilen 

mavisini çözdüğünü belirtmiĢlerdir. Birçok materyal tarafından metilen mavisinin 

renginin açıldığı anlaĢıldıktan sonra diğer araĢtırmacılarca iddia edilen “KH, kanal 

dolgu patlarının bağlanmalarını arttırarak sızıntıyı azaltır” görüĢünün yanlıĢ olduğu 

fark edilmiĢ ve sonrasında sızıntı çalıĢmalarında metilen mavisinin kullanılması 

önerilmemiĢtir (Kontakiotis ve ark., 1997). 

Margelos ve ark. (1997), KH patı ile daimi kanal dolgu patları arasında etkileĢim 

gerçekleĢtiğini bildirmiĢlerdir. Daimi kanal dolgusu yapımı sırasında, artık KH’in 

birçok daimi kanal dolgu patında bulunan öjenolle etkileĢime girerek, oluĢması 

istenen ZnO-eugenol Ģelat formasyonunu inhibe ettiği ve patın içinde sertleĢmemiĢ 

artık öjenol kalmasına neden olduğu tespit edilmiĢtir. KH’le komĢu ZOE’ün normal 

yapısına göre daha kırılgan ve tanecikli olduğu ve sertleĢme reaksiyonunun oldukça 

kısaldığı görülmüĢtür. Hosoya ve ark. (2004) da, kanaldaki artık KH patıyla 

etkileĢime giren kanal dolgu patlarının fiziksel özelliklerinde değiĢiklikler olduğunu 

bildirmiĢlerdir. 

KH’in antibakteriyel etkisinin görülebilmesi için yüksek pH’sının uzun süre 

korunabilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, Ca iyonları, dokulardaki karbon 

dioksit ya da karbonat iyonları ile temas ettiğinde çözünürlülüğü az ve pH’sı düĢük 

olan “kalsiyum karbonat” oluĢmaktadır (Holland ve ark. 1979; Fuss ve ark. 1996). 

Aynı zamanda bu materyal, kalsiyum hidroksitin aksine biyouyumlu ve 

antibakteriyel özellikte değildir (Kwon ve ark., 2004).  
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KH patının bu olumsuz özellikleri nedeniyle alternatif materyaller üzerinde 

araĢtırmalar yapılmıĢ; klasik KH patına alternatif olarak Ca(OH)2 içeren endodontik 

gütaperkalar üretilmiĢtir. 

1.4. Kalsiyum Hidroksit Ġçerikli Gütaperkalar 

Kalsiyum hidroksit içerikli gütaperkalar [Calcium hydroxide points, Roeko, 

Langenau, Germany (KHP)], açık kahverengi renkli, 28 mm uzunluğundadır. Bu 

gütaperkalar, 15-40 ve 45-80 numaralar arasında standardize edilmiĢ çubuklar 

Ģeklinde olup kullanıma hazırdır ve herhangi bir iĢlem gerektirmez. Konvansiyonel 

gütaperka konlar ile karıĢmaması için açık kahverengi renkte üretilmiĢtir. Bu üründe; 

gütaperkanın içeriğindeki ZnO yerine %50–51 oranında KH yerleĢtirilmiĢ, gütaperka 

matriksi boyunca homojen olarak dağıtılmıĢtır. Kanala yerleĢtirilmelerinin ardından; 

dentin kanallarından ve apeks ile kanal içinden kaynaklanan nemli ortam sonucunda 

konlardan iyonlar ayrıĢmakta ve kanalın içindeki sıvının pH’sı artmaktadır 

(Lohbauer ve ark., 2005; Anonymus, 2009). 

Bu gütaperkaların değiĢtirilmesinde ve pansuman seanslarında hekim için kolaylık 

sağladığı ve hastanın diĢ hekimi koltuğunda geçireceği zamanı kısaltacağı; ayrıca 

kanalda herhangi bir artık madde bırakmadığı için, klasik KH patının aksine, daimi 

kanal dolgusunun baĢarısını arttıracağı ileri sürülmektedir (Economides ve ark., 

1999; Lohbauer ve ark., 2005; Anonymus, 2009).  

Son zamanlarda; içeriğinde ek olarak sodyum klorit ve tenside bulunan kalsiyum 

hidroksitli gütaperkalar üretilmiĢtir [Calcium hydroxide plus points, Roeko, 

Langenau, Germany (KHPP)]. Doku sıvıları ile temas ettiğinde bu eklenen bileĢenler 

çözünerek; gütaperkanın çözünürlüğünü sağlayan gözenekli yapısının artmasına 

neden olur ve böylece nemin gütaperkanın daha derin kısımlarına ulaĢabilmesini 

sağlarlar. Bu sayede; alkali pH daha uzun bir süre korunabilir ve komĢu kanal 

duvarlarının ıslanabilirliliği artar (Lohbauer ve ark., 2005, Anonymus, 2009). 
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Hedge ve Niaz (2008)’a göre KHPP’nin avantajları Ģunlardır: 

•  Kanalda artık bırakmaz, 

•  Kanala yerleĢtirilirken, patın aksine giriĢ kavitesine yayılmaz,  

•  Kanal kurvatürünü takip edebilecek kadar esnek bir yapısı vardır, 

•  Kullanım sırasında zaman kazandırır, çünkü kullanıma hazırdır, karıĢtırma 

gerektirmez, presel yardımıyla kolaylıkla yerleĢtirilip çıkarılabilir, 

•  Apekse kadar rahatça yerleĢtirililebilir,  

•  KHP’ye oranla 3 kat daha fazla Ca iyonu salım kapasitesine sahiptir, 

•  Hem dıĢ hem de iç dentinde pH’yı yükseltebilir. 

Dezavantajları ise Ģunlardır: 

•  Kök kanallarında etkisi kısa sürer,  

•  Uzun süreli aynı kapasitede iyon salımı yapamaz, 

•  Radyoopak değildir. 

1.5. Densitometrik Analiz 

Kemik mineral densitesi, belirli bir alanda bulunan kemik mineral gramını ifade eder 

ve densitenin büyük oranı kemik kalitesi ve kantitesinden oluĢur (Horner ve Devlin, 

1998; Jacobs, 2000). Kemik densitesinin radyografik olarak değerlendirilmesi, diĢ 

hekimliğinde; implantoloji, osteoporoz ile kemik kaybı arasındaki iliĢkiyi 

değerlendiren çalıĢmalar, periodontal tedavi sonrası yapılan takipler ve dental 

materyallerin yoğunluğunun ölçüldüğü çalıĢmalar gibi birçok alanda 

kullanılmaktadır (Duckworth ve ark., 1983; Kleier ve Barr, 1991; Mohajery ve 

Brooks, 1992; Horner ve Devlin, 1998, Jacobs, 2000; Sabbagh, 2004; ; GülĢahı ve 

ark., 2007; Tanomaru-Filho ve ark., 2007). Densite ve gri-skala değiĢimlerinin; 

radyografilerde dental dokuların birbiri arasındaki iliĢkisini ve farklarını inceleyen, 

normal durumdan farklı olan oluĢumların ayırımlarının yapılabilmesini sağlayan, 

iyileĢme veya hastalığın yayılımının incelenebildiği önemli görsel karakteristikler 

olduğu belirtilmiĢtir (Duckworth ve ark., 1983; Mohajery ve Brooks, 1992; 

Kullendorf ve ark., 1997; Horner ve Devlin, 1998; Jonasson ve ark., 2001).  
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Radyografilerde kantitatif ölçümler yapılırken, bazı metotlar ve aygıtlar 

kullanılmaktadır. Bunlar özellikle paralel intra-oral radyografi tekniği, film üzerine 

uygulanmıĢ step-wedge ve film tutucu kullanımı olarak sayılabilir (Duckworth ve 

ark., 1983; Graf ve ark., 1988; Mohajery ve Brooks, 1992; Southard ve ark., 1999; 

Jonasson ve ark., 2001; Jett ve ark., 2004). Bu sayede, uzun dönemli takip 

çalıĢmalarında hem densite ölçümlerinin hem de film geometrisinin 

standardizasyonu sağlanabilir (Duckworth ve ark., 1983; Southard ve ark., 1999).  

1.5.1. Step-wedge 

Radyografiler üzerinde kemiğin densitometrik analizi fotodensitometriye dayanır 

ancak bu ölçüm için yüksek standartlarda radyografiler gereklidir. Periapikal veya 

panoramik radyografiler bu amaçla kullanılabilmektedir. IĢınlama ve banyo iĢlemleri 

sonucu radyografinin densitesinde oluĢabilecek farklılıkları en aza indirebilmek için, 

radyografiler yoğunluğu bilinen bir test objesi (step-wedge) ile birlikte ıĢınlandıktan 

sonra banyo edilir (Duckworth ve ark., 1983; Mohajery ve Brooks, 1992; Jonasson 

ve ark., 2001). Birbirlerine yakın atom numaralarına sahip olan materyaller, benzer 

Ģekilde X-ıĢını tuttuklarından, step-wedge yapımında atom numarası kemiğinkine 

yakın olan alüminyum (Al) sıklıkla kullanılmaktadır (Duckworth ve ark., 1983; 

Manson-Hing ve Bloxom, 1985; Watts ve McCabe, 1999; Southard ve ark., 1999). 

Step-wedge ile birlikte alınan radyografilerin densitometrik analizinde; istenen 

aralıkta ölçüm yapabilen densitometre cihazıyla önce step-wedge’in her basamağının 

optik densitesi ölçülür. Daha sonra ölçülen bu değere karĢılık gelen Al kalınlığı 

belirlenir. Son olarak istenen bölgenin optik densitesi ölçülerek bu değerin karĢılığı 

olan Al eĢdeğeri kalınlığı (mmAl) hesaplanır (Mohajery ve Brooks, 1992; Jonasson 

ve ark., 2001).  
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1.5.2. Paralel Ġntra-Oral Radyografi Tekniği  

Parelel intra-oral radyografi tekniği, paralellik kavramı üzerine geliĢtirilmiĢ bir 

metottur. Paralel tekniğin temel ilkeleri Ģunlardır: 1) Dental film ağıza radyografı 

alınacak diĢin uzun eksenine paralel olacak Ģekilde yerleĢtirilir, 2) X-ıĢını filme ve 

diĢin uzun eksenine dik olacak Ģekilde yönlendirilir, 3) Filmi diĢin uzun eksenine 

paralel Ģekilde tutacak bir film tutucu kullanılır (Haring ve Jansen, 2002a; Whaites, 

2003a). 

Dental film ve diĢ arasındaki paralelliği sağlayabilmek için film, diĢten uzak bir 

Ģekilde konumlandırılarak obje-film mesafesi arttırılır. Bunun sonucu olarak 

meydana gelen görüntüdeki büyümenin kompanze edilebilmesi için x-ıĢını kaynağı-

film mesafesi arttırılır. Bu nedenle paralel teknikte, 40 cm’lik uzun bir röntgen 

cihazı-film mesafesi kullanılır. Paralel tekniğe, “uzun kon tekniği” de denmesinin 

nedeni budur (Haring ve Jansen, 2002a; Whaites, 2003a). 

Paralel teknikte, filmi diĢin uzun aksına paralel olarak pozisyonlandırmak için bir 

film tutucunun kullanılması önerilmektedir. Film tutucu, ağız içine filmin 

yerleĢtirilmesi ve ıĢınlama süresince aynı pozisyonda konumlandırılması için 

kullanılan bir alettir. Bu sayede, rulo pamuklar, hemostat ve ısırma bloğu 

kullanılmasına ve hastanın filmi tutmasına gerek kalmamaktadır (Haring ve Jansen, 

2002a; Whaites, 2003a). Ticari olarak mevcut ağız içi film tutucular Ģunlardır:  

Rinn XCP (Rinn Corporation, Elgin, IL) sistemi: XCP sistemi (X= ekstansiyon, 

C= Kon, P= paralel), plastik ısırma bloğu, plastik yönlendirme halkası ve metal 

indikatör koldan oluĢmaktadır. Setin içinde bite-wing, anterior ve posterior periapikal 

filmler için ısırma blokları ve uygun indikatör kollar bulunmaktadır (Gordon, 1974; 

Haring ve Jansen, 2002a). 

Precision film tutucuları (Masel Company, Philadelphia, PA): Precision sistemi, 

X-ıĢını boyutunu film boyutuyla sınırlandıran metal paralelleĢtirici kalkan ve metal 

koldan oluĢmaktadır (Haring ve Jansen, 2002a). 
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Stabe bite-block (Rinn Corporation): Tek kullanımlık olarak üretilen bir film 

tutucudur (Haring ve Jansen, 2002a). 

EEZEE-Grip film tutucuları (Rinn Corporation): Snap-A-Ray olarak da bilinir. 

Pozisyonlandırıcı halkası olamayan bir film tutucudur (Haring ve Jansen, 2002a). 

Tüm bu film tutucuları arasında, Rinn XCP ve Precision sistemleri en çok tercih 

edilenlerdir. Bunun nedeni, konu yönlendirici halkaları ve metal indikatör kolları 

sayesinde pozisyonlandırma kolaylığı sağlamaları ve hastanın aldığı X-ıĢınını 

azaltma özellikleridir (Haring ve Jansen, 2002a; Whaites, 2003a; Couture ve ark., 

2005). 

Paralel intra-oral radyografi tekniğinin sağladığı en önemli avantaj boyutsal kesinlik 

sağlamasıdır. Bu teknik sayesinde periapikal dokular minimal küçülme ya da uzama 

gösterir ve açıortay tekniğine oranla çok daha kesin Ģekilde görülebilir. Bu metod, 

uzun dönem takipli çalıĢmalarda, hastaların seri halinde radyografileri alınması 

gerektiğinde endikedir. Bu sayede, seri halindeki radyografiler arasında karĢılaĢtırma 

yapılırken daha doğru sonuçlar elde edilecektir (Gordon, 1974; Payot ve ark., 1987; 

Hausman ve Allen, 1997; Haring ve Jansen, 2002a; Whaites, 2003a). European 

Society of Endodontology (ESE) (2006), endodontik tedaviler sürecince 

tekrarlanabilme özelliğinden dolayı paralel teknikle radyografi alınmasını 

önermektedir.  

Geometrik standardizasyon için geliĢtirilen XCP sistemine akrilik ısırma blokları 

eklenerek tekrarlanabilir standart bir konum elde edilmesi sağlanmıĢtır. Bu sayede 

densite ölçüm güvenirliliğin arttığı bildirilmiĢtir (Southard ve ark., 1999). Isırma 

bloğu yapımında akril yerine poliester ve silikon kullanılan çalıĢmalar da mevcuttur 

(Duckworth ve ark., 1983; Graf ve ark., 1988). 
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1.6. Dijital Görüntüleme  

Son yıllarda özellikle densite ve gri-skala değiĢimlerinin dijital görüntüleme 

sistemleri kullanılarak incelenmesine baĢlanmıĢtır. Dijital görüntüleme sistemlerinin 

diagnostik doğruluğu arttırdığı gibi, kantitatif ölçümler de yapabildikleri belirtilmiĢtir 

(Lavelle ve Wu, 1995; Haring ve Jansen, 2002b). 

Dijital radyografi, filmsiz ve bilgisayar destekli bir görüntüleme sistemidir. Elde 

edilen radyografik görüntüyü elektronik parçalara ayırıp, bir bilgisayar kullanarak 

sunmayı ve saklamayı sağlar (Haring ve Jansen, 2002b). DiĢ hekimliğinde kullanılan 

ilk dijital görüntüleme sistemi, 1980’lerde Francis Mouyen tarafından icat edilen 

RVG’dir (RVG, Trophy Radiologie, Croissy Beaubourg, France) (Mouyen ve ark., 

1989). 

Bilgisayarlar, sayılarla iĢlem gördüğünden içindeki bir radyografik görüntü de bir 

dizi rakam tarafından temsil edilir. Bu görüntü bir küçük kutular matriksi (pikseller) 

olarak düĢünülebilir. Foton yoğunluğu elektronik olarak 256 dereceli bir sistemle 

ölçülür. “0” değeri sensöre ulaĢan maksimum radyasyonu gösterir ki görüntüde 

“siyah” olarak gözükür. “255” değeri ise hiç radyasyon alınmadığını gösterir ve 

görüntüsü beyazdır. Her pikselin görüntü matriksi içerisindeki yeri x ve y 

koordinatlarıyla ifade edilir. ġekil 1.2’de görüldüğü gibi; her piksele ait foton 

yoğunluğu ölçümlerinin sonuçları, x ve y ekseninde bir sayısal değer olarak belirlenir 

ve bu bilgi kaydedilir. Her bir piksel için verilen değer görüntünün o bölgesindeki 

yoğunluğunu (gri tonunu) gösterir. Görüntüdeki piksellerin sayı ve boyutlarına göre 

görüntünün çözünürlüğü ortaya çıkar (Whaites, 2003b; Van Der Stelt, 2005; Körner 

ve ark., 2007).  
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ġekil 1.2. Dijital görüntünün pikseller kullanılarak Ģematize edilmesi. A) X-ıĢınının 

gölgesi. B) Dijital sensörde görüntünün oluĢumu, her kare bir pikseli göstermektedir. 

C) Bilgisayara aktarılan piksel sayısal değerleri. D) Bilgisayar ekranına gelen 

görüntü. 

 

Dijital radyografinin kullanım alanları Ģunlardır: 

 DiĢ ve çevre dokuların lezyonlarının ve hastalıklarının tespit edilmesi, 

 ġüphelenilen hastalığın doğrulanması ve sınıflandırılması, 

 Endodontik tedaviler ve cerrahi prosedürler sırasında bilgi edinilmesi, 

 Büyüme ve geliĢimin takip edilmesi, 

 Çürük, periodontal hastalık veya travma sonrası ikincil değiĢimlerin 

tanımlanması, 

 Belli zaman aralıklarında hastanın durumunun belgelenmesi (Haring ve Jansen, 

2002b; Körner ve ark., 2007; Van der Stelt, 2008). 

Dijital radyografilerin avantajları: 

 Üstün gri-skala çözünürlüğü, 

 Konvansiyonel filmlere oranla daha az X-ıĢını gerektirmesi (Dijital radyografi, 

konvansiyonel sisteme göre %50–80 oranında daha az X-ıĢını gerektirmektedir. 

Bunun nedeni, kullanılan ağız içi dedektörlerin konvansiyonel filmlere oranla X-

ıĢınına daha hassas olmalarıdır), 
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 Görüntü oluĢumunun hızlı olması nedeniyle zaman kazandırması ve kimyasal 

herhangi bir solüsyona gerek olmadığı için hatasız olması, 

 Hastanın daha kolay bilgilendirilmesi, 

 Görüntü kaydının, eriĢiminin ve iletiminin kolay olması,  

 Görüntü iĢlenmesinde üstün etkinlik (Ör/ negatif görüntü elde edilebilmesi, 

kontrast ve densite ayarlarının değiĢtirilebilmesi, görüntünün büyütülebilmesi, 

uzunluk ölçümlerinin yapılabilmesi, görüntünün keskinleĢtirilmesi ve 

pürüzsüzleĢtirilmesi, görüntünün renklendirilmesi ve kabartma) (Versteeg ve ark., 

1997; Haring ve Jansen, 2002b; Whaites, 2003b; Van der Stelt, 2005; Körner ve 

ark., 2007; Van der Stelt, 2008). 

Tüm bu bilgilerin ıĢığında; modern dijital görüntülerin çözünürlüğünün ve kalitesinin 

konvansiyonel bir filmle karĢılaĢtırılabilecek düzeyde ve hatta daha da iyi olduğu 

belirtilmektedir (Kitagawa ve ark., 2000; Vandre ve ark., 2000; Syriopoulos ve ark., 

2000; MenteĢ ve Gençoğlu, 2002; Whaites, 2003b; Van der Stelt, 2005; Van der 

Stelt, 2008).  

Dijital radyografilerin dezavantajları: 

 Sistemin pahalı olması, 

 Kablolu sistemlerde ağız içi dedektörlerin dental filmlere oranla daha kalın 

olması, 

 Bilgisayar kullanımına yönelik deneyim gerektirmesi, 

 Yazıcılardan ekran görüntüsüne eĢdeğer kalitede çıktı alınamaması, 

 Bilgisayar hafızasında saklanan görüntülerin güvenliğinin sağlanmasında 

güçlüklerin olması (Versteeg ve ark., 1997; Haring ve Jansen, 2002b). 

1.6.1. Dijital Görüntüleme Sistemleri 

Dijital görüntüleme sistemleri “direkt” ve “indirekt” olarak ikiye ayrılır. Direkt 

dijital görüntüleme sisteminde, bir ağız içi dedektörün X-ıĢınıyla ekspoze 

edilmesiyle görüntü bilgisayar monitöründe oluĢur. Ġndirekt dijital görüntüleme 

sisteminde ise, konvansiyonel olarak elde edilen radyografi taranarak dijital forma 
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çevrilir. Direkt dijital görüntüleme sistemleri de “kablolu” ve “kablosuz” olmak 

üzere iki gruba ayrılır (Haring ve Jansen, 2002b; Whaites, 2003b; Van der Stelt, 

2005).  

1.6.1.1. Kablolu Sistemler 

Bu sistemlerde, konvansiyonel dental filmlerin yerine bir fiber optik kabloyla 

bilgisayara bağlı olan dedektörler kullanılmaktadır. Dedektör, ağız içine 

yerleĢtirilerek radyografik görüntüyü yakalayan sensördür. Kablolu sistemlerde 

“solid state silikon çip”ler kullanılmaktadır. Solid state çipler arasında Ģunlar 

bulunmaktadır; 1) CCD (charge coupled device), 2) CMOS (complementary metal 

oxide semiconductor), 3) CID (charge injection device). Bu sensörlere ulaĢan x-ıĢını 

fotonları ıĢığa çevrilir ve anında bilgisayar ekranında görüntü oluĢur. Bu nedenle, bu 

sistemlere “gerçek zamanlı (real time) sistemler” ismi de verilmektedir (Haring ve 

Jansen, 2002b; Whaites, 2003b). 

Ancak, kablolu sistemlerde, ağız içi sensörlerin dental filmlere oranla daha kalın ve 

sert olmaları gibi sıkıntılar mevcuttur (Haring ve Jansen, 2002b; Whaites, 2003b; 

Van der Stelt, 2005, Körner ve ark., 2007). Bu nedenle bu sensörlerin çocuk 

hastalarda kullanımı zordur (Van der Stelt, 2005). Aynı zamanda dedektör ve 

bilgisayar arasındaki kordon, ağız içi manipulasyonu zorlaĢtırmaktadır (Van der 

Stelt, 2005). 

1.6.1.2. Kablosuz Sistemler (Fosfor Plak Sistemi) 

Fosfor plak sisteminde sensör olarak, ıĢıkla stimule olan fosfor lüminesens 

(photostimulable phosphor luminescence, PSPL) plaklar kullanılmaktadır. Bu 

plaklar, elektronik okuyucunun içine yerleĢtirilerek, yüksek enerjili bir lazerle 

taranır, görüntü kablolu sistemlerde olduğu gibi bilgisayar ekranında belirir. Elde 

edilen görüntüler, sistemin software programında elektronik formatta depolanır. 

Plaklar tekrar tekrar kullanılabilmektedir (Haring ve Jansen, 2002b; Whaites, 2003b; 

Van der Stelt, 2005; Körner ve ark., 2007). Plakların esnek ve bükülebilir olmaları, 
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hasta ağzında kullanılmalarında kolaylık sağlamaktadır. Aynı zamanda, ıĢınlama 

süresi görüntü kalitesini etkilememektedir çünkü görüntünün kontrastı sonradan 

ayarlanabilmektedir. Ancak, plakların okuyucuda taranması için ikinci bir iĢlem 

gerektirmektedir (Van der Stelt, 2005; Akdeniz ve Gröndahl, 2006). 

Görüntüleme plaklarında, fosfor baryum florhalit içeren bir tabaka vardır. Bu tabaka 

X-ıĢını enerjisini absorbe eder ve depolar. Bu iĢlemin aĢamaları ġekil 1.3’de 

görülmektedir. ĠĢlemcinin içinde, bu tabakadaki X-ıĢını enerjisi ıĢığa çevrildikten 

sonra bir photomultiplier tarafından da elektrik sinyallerine dönüĢtürülür. Elde edilen 

enformasyon bilgisayara aktarılarak monitörde bir dijital görüntü olarak belirir. Bu 

iĢlem için geçen süre plağın boyutuna göre 5 sn–1 dak arasında değiĢmektedir 

(Hildebolt ve ark., 2000; Jiang ve ark., 2003; Whaites, 2003b; Van der Stelt, 2005; 

Körner ve ark., 2007).  

 
ġekil 1.3. Fosfor plaklardan görüntünün elde edilmesi 

PSPL plakların, üzerlerindeki görüntüyü saklanan ortama bağlı olarak saatlerce 

tutabildikleri ancak bu görüntünün 30 dakikayı geçtiğinde kabul edilebilir bir 

kaliteye sahip olmayabileceği bildirilmiĢtir. En iyi görüntü kalitesinin ise plak ilk 10 

dakika içerisinde tarandığında elde edildiği belirtilmiĢtir. Plak okunduğunda yüksek 

yoğunluktaki ıĢık ile doldurularak görüntü silinir ve böylece plak bir sonraki ıĢınlama 

ve görüntü için hazır hale getirilir. Ġlk PSPL sistemlerde ıĢınlama öncesinde plaklar, 

önceki ıĢınlamadan dolayı oluĢan “hayalet görüntü”lerin yok edilebilmesi amacıyla 

X-ıĢının depolanması 

 Okunma aĢaması 

Elektrik sinyallerine 

dönüĢtürme aĢaması 
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parlak bir ıĢık kaynağına maruz bırakılmalıydı. Ancak, yeni sistemler görüntünün 

taranmasının ardından baĢka herhangi bir iĢlem gerektirmeden hayalet görüntüleri 

siler (Hildebolt ve ark., 2000; Akdeniz ve ark., 2005; Van der Stelt, 2005; Akdeniz 

ve Gröndahl, 2006; Körner ve ark., 2007). 

PSPL sistemle alınan görüntüler, DICOM (Digital Imaging and Communication in 

Medicine) formatında depolanabilir. DICOM formatı, ISO tarafından önerilen 

uluslararası bir görüntüleme standardizasyonu protokolüdür. Bu format, görüntülerin 

herhangi bir kayıp oluĢturmadan ve güvenli bir Ģekilde transferine olanak sağlar. 

Ancak, henüz tüm üreticiler bu standarda uyma noktasına gelmemiĢlerdir (Hildebolt 

ve ark., 2000; Editorial, 2007).  

PSPL sistemlerin avantajları Ģunlardır; 1) Sistemlerin dedektör duyarlılığı çok 

yüksek olduğu için konvansiyonel filme oranla %90 daha az bir ıĢınlama yeterli 

olacaktır, 2) Fosfor plaklar tekrar tekrar kullanılabilmektedir, 3) X-ıĢınlarına 

cevapları lineer olduğu için gereğinden az ya da çok ıĢınlansa bile klinik olarak 

kullanılabilecek bir görüntü elde edilerek sert dokulardaki en ufak farklar bile 

belirlenebilir, 4) Kimyasal herhangi bir iĢlem gerektirmez, 5) Görüntü iĢlenmesi için 

çok geliĢmiĢ programları mevcuttur, 6) Görüntüler kolay ve maliyetsiz Ģekilde 

saklanabilir ve sonrasında ulaĢılabilir (Versteeg ve ark., 1997; Hildebolt ve ark., 

2000; Van der Stelt, 2005). 

Kablosuz sistemlere örnek olarak Dentsply Gendex, DentOptix ve Soredex Digora 

verilebilir (Hildebolt ve ark., 2000; Whaites, 2003b). 

Digora sistemi (Digora, Soredex, Helsinki, Finland) 1994 yılında ticari olarak 

kullanıma sunulan ilk PSPL sistemdir (Hildebolt ve ark., 2000). Görüntü 

depolanmasında DICOM formatını kullanmaktadır. Kullanılan plaklar okunduktan 

sonra üzerlerindeki görüntü otomatik olarak silinmektedir. Ağız içi kullanımı için 4 

boy plak bulunmaktadır. 16 bit’lik gri seviyeyi desteklemektedir (Jiang ve ark., 

2003). 
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1.7. Apeksifikasyon Tedavisinin Değerlendirildiği ÇalıĢmalar 

Mitchell ve Shankwalker (1958) fareler üzerinde yaptıkları çalıĢmada kalsiyum 

hidroksitin osteojenik potansiyelini 11 farklı materyali karĢılaĢtırarak araĢtırmıĢlar, 

çalıĢma sonucunda; kemik dokusu oluĢumunu indüklemede hiçbir materyale 

benzemeyen bir potansiyele sahip olduğunu bildirmiĢlerdir. Tüm materyaller 

arasında KH dıĢında ise, sadece Paris alçısı (calcium sulfate hemihydrate) ve 

magnezyum hidroksit osteojenik potansiyel göstermiĢtir. 

Cooke ve Rowbotham (1960), kök geliĢimi tamamlanmamıĢ fakat canlılığını 

kaybetmiĢ diĢlerin tedavisinde çinko oksit, kresol, iyodoform ve timol karıĢımından 

oluĢan bir antiseptik patın kullanımını önermiĢlerdir. Patın apeksten taĢmadan 

yerleĢtirilmesini ve 6 ay aralarla radyografik olarak yapılan kontrollerde; kök ucunda 

rezorpsiyon ya da klinik bir semptom tespit edilmedikçe değiĢtirilmemesini tavsiye 

etmiĢlerdir. Bu tür diĢlere sahip hastalarda, bu yöntemle diĢlerin bekletilmesinin 

ardından; hasta 15 yaĢına geldiğinde daimi kök-kanal dolgusunun yapılmasını ve 

apikal rezeksiyon yöntemiyle kök ucunun temizlenmesi gerektiğini belirtmiĢlerdir.  

Ball (1964), kök geliĢimini tamamlamamıĢ akut apikal apseli diĢin tedavisinde 

poliantibiyotik patının etkinliğini incelemiĢtir. Tedavi protokolü olarak Ģu 

basamakları izlemiĢtir; drenajın sağlanmasının ardından kanala apeksten 2 mm kısa 

olacak Ģekilde poliantibiyotik patı yerleĢtirmiĢ ve diĢin 5 ay sonraki takibinde kök 

kanalının kalsifiye bir bariyerle kapandığını gözlemlemiĢtir. AraĢtırmacı bu yöntemle 

kök geliĢiminin devamının da sağlandığını bildirmiĢtir. 

Frank, 1966 yılında sunduğu 3 olguda, açık apeksli diĢlerde kalsifik bariyer 

oluĢturmak amacıyla; kanalların mekanik temizliklerine ek olarak kanal içi boĢluğu 

azaltmak için KH+CMCP karıĢımını kullanmıĢtır. Hastaları 3-6 ayda bir klinik ve 

radyografik değerlendirmeye almıĢ, kontrol seanslarında alınan radyografilerde 

apikalde bariyer tespit edilemiyorsa patı yenilemiĢtir. Her üç olguda da 6-9 ay 

arasında bariyer oluĢumunun gerçekleĢtiğini ve KH patının bu diĢlerin tedavisi için 

bir alternatif olarak rahatça uygulanabileceğini belirtmiĢtir. 
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Rule ve Winter (1966), pulpa nekrozlu iki diĢte poliantibiyotik patı kullanarak apikal 

dokularda revaskülarizasyon sağladıklarını ve bu diĢlerde kök geliĢiminin devam 

ettiğini bildirmiĢlerdir.  

Bouchon (1966), akut alveoler apse teĢhisi konulan açık apeksli alt kesici diĢin 

tedavisinde öncelikle drenaj sağlamıĢ ve cresanol (metilkrasilat paraklorfenol kafur) 

ile sterilizasyon yapmıĢtır. DiĢin tedavisine Walkoff patı ile devam etmeyi planlamıĢ 

ancak kanalın sadece yarısını doldurabilmiĢ ve patın yenilenmesi bir sonraki seansa 

bırakılmıĢtır. Hastanın 5 ay boyunca takibe gelmemesi nedeniyle bu yenileme 

gerçekleĢmemiĢtir. Ancak, alınan radyograf incelendiğinde kök geliĢiminde ilerleme 

tespit edilmiĢtir ve tedavi bu Ģekilde sürdürülmüĢtür. 1 yıl sonunda apeksin kapandığı 

görülmüĢ, diĢin daimi kök kanal dolgusu yapılmıĢtır.  

Friend (1967), kök geliĢimi tamamlanmamıĢ devital diĢlerin tedavisinde, periapikal 

cerrahi ve kanal için özel olarak hazırlanmıĢ kon tekniklerini baĢarısız bulmuĢ ve 

daimi kanal dolgusu yapılabilecek kök geliĢimi sağlanana kadar diĢlerin kanallarının 

rezorbe olabilen ve kanalda dezenfeksiyon sağlayabilen bir patla doldurulmasını 

önermiĢtir. Bu amaçla, kloromisetin patını baĢarıyla kullandığını belirtmiĢtir. Daimi 

kök kanal dolgusu için hasta 12 yaĢını doldurana kadar beklenmesini önermiĢtir. 

Heithersay (1970), 21 açık apeksli kesici diĢ üzerinde gerçekleĢtirdiği çalıĢmasında 

KH patının apeksifikasyondaki etkinliğini değerlendirmiĢtir. KH patı olarak Pulpdent 

(KH + metilsellüloz+ baryum sülfat) kullanmıĢtır. Hastaları 1. aydan sonra 3-6 ay 

aralarla kontrole çağırmıĢ ve kanal patlarını yenilemiĢtir. 14-75 ay süren kontroller 

sonucunda 19 diĢte apikalde sert doku bariyeri oluĢtuğunu ve bu diĢlerin hepsinde 

kök geliĢiminin devam ettiğini gözlemlemiĢtir. Sonuç olarak, araĢtırmacı, KH patının 

apeksifikasyon tedavisinde baĢarıyla kullanılabileceğini ve periapikal cerrahiye 

oranla hastalar için daha az travmatik bir yöntem olduğundan dolayı tercih edilmesi 

gerektiğini bildirmiĢtir. 

Torneck ve Smith (1970), herhangi bir materyale gerek olmadan apikal kapanma 

sağlanabilineceğini kanıtlamak amacıyla düzenledikleri çalıĢmada 5 açık apeksli 

kesici maymun diĢini kullanmıĢlardır. Kanalların mekanik temizliğinin ardından, 



 39 

insizal kavite steril pamuk pelet ve ardından amalgam ile izole edilmiĢtir. 

AraĢtırmacılar, 370 gün sonundaki histolojik incelemelerinde, diĢlerde apikal 

kapanma sağlandığını ancak oluĢan apikal bariyerin sert doku birikimi Ģeklinde 

olmadığını, eksik ve düzensiz olduğunu ve trabeküler kemiğin kanal içine 

büyümesinden kaynaklandığını belirtmiĢlerdir.  

Cvek (1972) tarafından gerçekleĢtirilen bir çalıĢmada, kök geliĢimi tamamlanmamıĢ 

55 üst keser diĢe KH ile apeksifikasyon tedavisi uygulanmıĢtır. KH patı (saf KH 

tozu+ salin) yerleĢtirmeden önce negatif bakteri kültürü elde edilmiĢtir. AraĢtırmacı, 

hastaları 3-6 ayda bir klinik ve radyografik olarak değerlendirmiĢ, patı sadece 

rezorbe olduğunu tespit ederse yenilemiĢtir. Bariyer oluĢumunun ortalama 18,2 ayda 

gerçekleĢtiği bildirilmiĢ ve bu sürenin periapikal lezyon varlığından etkilendiğini 

ancak apikal geniĢlik miktarından etkilenmediğini belirtmiĢtir. ÇalıĢmada hiçbir diĢte 

kök geliĢiminin devam ettiği tespit edilmemiĢtir. Bunun nedeni olarak da, hasta 

seçiminde özellikle pulpa nekrozlu diĢlerin çalıĢmaya dahil edilmiĢ olması 

gösterilmiĢtir.  

Ham ve ark. (1972), 27 maymun diĢinde yaptıkları radyografik ve histolojik 

çalıĢmada iki farklı apeksifikasyon yöntemini karĢılaĢtırmıĢlardır. Birinci gruptaki 

diĢleri, kök kanallarının temizlenmesinin ardından apekse kadar KH patıyla 

doldurmuĢlardır. Ġkinci grupta ise; kanalların mekanik temizlik ve sterilizasyonunun 

ardından, apikal üçlüde kanama sağlayarak bir kan pıhtısı oluĢturmuĢlar ve sadece 

koronal kısmı geçici dolgu ile kapatmıĢlardır. Sonuç olarak; her iki yöntemle de 

apikalde sert doku bariyeri elde edebilmiĢler ancak KH patı tekniğiyle daha düzgün 

bir kalsifikasyon geliĢtiğini bildirmiĢlerdir. KH patının kullanıldığı grupta; enfekte 

diĢlerde dahi apeksifikasyon sağlanabilirken diğer grupta bu durumda apeksifikasyon 

gerçekleĢmemiĢtir. Ġki grupta da kök geliĢiminin devam etmediği, sadece apikalde 

sert doku bariyeri oluĢtuğu tespit edilmiĢtir.  

Torneck ve ark.’nın 1973 yılında sundukları çalıĢmada; 5 primatın 13 açık apeksli 

kesici diĢinde KH+CMCP kullanılarak apeksifikasyon tedavisi yapılmıĢtır. 194 gün 

sonundaki histolojik incelemede, 10 diĢte tam, 3 diĢte parsiyel bir bariyer oluĢtuğu 

görülmüĢtür. Sert doku bariyeri; dentin, sement ve kemik benzeri bir yapıdan 
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oluĢmuĢtur. AraĢtırmacılar; KH’in kök geliĢim ve bariyer oluĢumunu indüklediğini 

belirtmiĢlerdir.  

Rowe ve Binnie (1974), açık apeksli köpek diĢlerinde yaptıkları apeksifikasyon 

tedavisinde; çinko oksit+su, çinko oksit+ojenol, çinko oksit + çinko sülfat solüsyonu 

ve magnezyum hidroksit+su içerikli patların etkinliklerini karĢılaĢtırmıĢlardır. 

Patların kanallara yerleĢtirilmesinin 20 hafta sonrasında yaptıkları histolojik 

incelemede; sadece çinko oksit + ojenol ile kabul edilebilir sonuçlar elde ettiklerini 

bildirmiĢlerdir. Diğer materyallerin ise kanallarda orta veya ciddi düzeyde 

inflamatuar cevaba neden olduğu görülmüĢtür. 

Roberts ve Brilliant (1975), açık apeksli nekroze 16 diĢ üzerinde yaptıkları 

çalıĢmada, trikalsiyum fosfat ve KH patının etkinliklerini karĢılaĢtırmıĢlardır. 

Materyallerin kanallara yerleĢtirilmesinin ardından 6 ay sonra yapılan klinik 

kontrolde; KH’in krem kıvamını koruduğunu ancak trikalsiyum fosfatın kökün 

koronal üçlüsünde giriĢi engelleyen oldukça sert bir engel oluĢturduğu görülmüĢtür. 

Yapılan bu ilk kontrolde, hiçbir diĢte apikal bariyerin radyografik teĢhisi 

yapılamamıĢtır. 1 sene sonraki kontrolde ise trikalsiyum fosfat grubunda 2 diĢte, KH 

patı grubunda ise 1 diĢte henüz apikal bariyer oluĢmadığı klinik olarak tespit 

edilmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda iki materyal arasında kalsifiye bariyer oluĢturma 

etkinlikleri arasında bir fark tespit edilmezken, klinik kullanım açısından KH patı 

daha uygun bulunmuĢtur. 

England ve Richmond (1977), 40 açık apeksli köpek diĢi üzerinde yaptıkları 

çalıĢmada, apeksifikasyonu uyarıcı herhangi bir ajan kullanmamıĢlardır. 20 diĢi 

kanalların açılmasının ardından ağız ortamına açık bırakmıĢlar, diğer 20 diĢi ise 

sadece geçici dolgu maddesi ile izole etmiĢlerdir. 7-11 hafta sonucunda, diĢlerin 

histolojik incelemesinde, açık bırakılan kanalların %85,5’inde, geçici dolgu maddesi 

ile kapatılan diĢlerin ise %50’sinde tam bir apikal kapanma olduğu görülmüĢtür. 

AraĢtırmacılar, bu bulguların ıĢığında kök geliĢimi tamamlanmamıĢ diĢlerin 

tedavisinde herhangi bir materyale gerek olmadığını belirtmiĢlerdir. 
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Citrome ve ark. (1979) yaptıkları çalıĢmada, 20 köpek diĢinde KH, kollajen-kalsiyum 

fosfat jel ve kanalda kan pıhtısı oluĢturma yöntemlerinin apeksifikasyondaki 

etkinliklerini karĢılaĢtırmıĢlardır. KH grubundaki tüm diĢlerde (7 diĢ) 11 hafta 

sonunda apikalde sert doku bariyeri oluĢtuğu ve bu diĢlerin 5’inde hiçbir inflamatuar 

belirti gözlenmezken, 2’sinde ise periapikal bölgede hafif inflamasyon geliĢtiği 

belirtilmiĢtir. Kollajen-kalsiyum fosfat jel uygulanan 8 diĢ, 11 hafta sonunda Ģiddetli 

inflamatuar cevap göstermiĢ ve hiç birinde sementogenezise ait bir bulgu elde 

edilememiĢtir. Kanalın apikal bölgesinde oluĢturulan kan pıhtısı ile apikalde sert 

doku engeli oluĢturulmaya çalıĢılan 5 diĢin 4’ünde Ģiddetli inflamatuar cevap 

gözlenirken, 1’inde hafif inflamasyon ve sementogenezise ait veriler tespit edilmiĢtir. 

AraĢtırmacılar, nekrotik açık apeksli diĢlerin tedavisinde KH patının kullanılmasını 

önermiĢlerdir. 

Coviello ve Brilliant (1979), düzenledikleri çalıĢmada 101 açık apeksli devital diĢin 

tedavisinde trikalsiyum fosfat ve KH’in baĢarılarını karĢılaĢtırmıĢlardır. 

ÇalıĢmalarında her iki materyali de tek seans ve çok seanslı tedavide kullanmıĢlardır. 

KH ile %82, trikalsiyum fosfat ile ise %63 baĢarı oranı elde etmiĢlerdir. 

AraĢtırmacılar, bu bulguların ıĢığında, hem trikalsiyum fosfatın hem de KH’in 

apeksifikasyon tedavisinde tek seansta baĢarıyla kullanılabileceklerini 

bildirmiĢlerdir. 

Holland ve ark. (1979), apeksifikasyon tedavisi uygulanan köpek diĢlerinde herhangi 

bir materyal kullanılmayan ve KH kullanılan gruplar arasındaki farkı incelemek ve 

KH patının kök ucundan taĢması halinde periapikal dokularda oluĢacak etkileri 

belirlemek amacıyla bir çalıĢma yürütmüĢlerdir. ÇalıĢmaya 60 açık apeksli diĢ dahil 

edilmiĢtir. 20 diĢten oluĢan ilk gruba kanalların açılmasının ardından herhangi bir 

materyal yerleĢtirilmemiĢ, geriye kalan 40 diĢe ise KH patı yerleĢtirilmiĢtir. Bu 

diĢlerden 20’sinde pat apeksten taĢkın, diğer 20’sinde ise apeksten 1 mm kısa olacak 

Ģekilde yerleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda yapılan histolojik incelemelerde, 

kanalları boĢ bırakılan ilk grupta hiç bir diĢte bariyer oluĢumuna iliĢkin bir bulguya 

rastlanmamıĢtır. KH patının taĢkın olduğu 20 diĢ içeren ikinci grupta ise 2 diĢte 

parsiyel, 1 diĢte tam bir apikal kapanma sağlandığı, 17 diĢte ise kanalda konnektif 

doku proliferasyonu oluĢtuğu tespit edilmiĢtir. Patın kanal boyundan 1 mm kısa 
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yerleĢtirildiği grupta ise 13 diĢte tam, 5 diĢte parsiyel kapanma görülürken sadece iki 

diĢte konnektif doku proliferasyonu olduğu görülmüĢtür. ÇalıĢmanın sonucunda elde 

edilen gruplar arasındaki bu farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur. Bu 

bulguların ıĢığında, araĢtırmacılar, apeksifikasyon tedavisinde kanalı dolduracak bir 

materyale mutlaka gereksinim olduğunu ve çalıĢma boyutunun özenle belirlenmesi 

gerektiğini belirtmiĢlerdir. 

Das (1980), 2 yıl önce üst sol santral diĢi travma geçirmiĢ 11 yaĢındaki bir hastanın 

olgu raporunu sunmuĢtur. Hasta kliniğe, apse ve Ģiddetli ağrı Ģikayetiyle 

baĢvurmuĢtur. Yapılan radyografik muayenede diĢin kök geliĢiminin simetrik diĢe 

oranla geride kaldığı görülmüĢtür. Tedavi olarak, kanal açık bırakılarak drenaj 

sağlandıktan sonra içine teramisin’e batırılmıĢ kağıt kon yerleĢtirilmiĢtir. 1 hafta 

sonra kontrole çağrılmıĢ olmasına rağmen hasta ancak 2 ay sonra tekrar kliniğe 

baĢvurmuĢtur. Klinik ve radyografik değerlendirmesinde, diĢteki tüm semptomların 

geçtiği ve bariyer oluĢumunun baĢladığı tespit edilmiĢtir. Sonuç olarak, araĢtırmacı, 

açık apeksli nekrotik diĢlerin tedavisi için kanal içi enfeksiyonun kontrol altına 

alınmasının yeterli olduğunu belirtmiĢtir. 

Chawla ve ark. (1980), apeksifikasyon tedavisi için herhangi bir materyale ihtiyaç 

olmadığını savunmuĢlar ve bu tezlerini ispatlamak amacıyla yaptıkları klinik 

çalıĢmaya 15 çocuk hastanın 21 kesici diĢini dahil etmiĢlerdir. Kanalları sadece 

NaOCl ile dezenfekte etmiĢler ve bunun dıĢında herhangi bir materyal 

kullanmamıĢlardır. 6 ay–1 yıl arasında değiĢen takip süreleri sonucunda 11 diĢte 

(%64,70) apeks kapanması sağlamıĢlardır.  

Kerekes ve ark. (1980), 201 pulpası nekroze açık apeksli diĢ üzerinde iki farklı tedavi 

yönteminin baĢarısını karĢılaĢtırmalı olarak değerlendirmiĢlerdir. ÇalıĢmada, bir grup 

diĢe KH apeksifikasyonu (Saf KH tozu+ salin) uygulanırken, diğer grupta direkt 

olarak gütaperka ile kanalları doldurmuĢlardır. Tüm diĢlerin daimi kanal dolgularının 

bitmesinden itibaren 5 yıl boyunca hastaları klinik ve radyografik olarak takip 

etmiĢlerdir. Apeksifikasyon grubunda baĢarı oranı %90 iken, direkt olarak daimi 

kanal dolguları yapılan diĢlerde baĢarı oranı %60 olarak bulunmuĢtur. AraĢtırmacılar, 
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açık apeksli diĢlerin endodontik tedavisinde KH apeksifikasyon tekniğini 

önermiĢlerdir.  

Moller ve ark. (1981), 78 maymun diĢi üzerinde yaptıkları çalıĢmada enfekte edilen 

ve edilmeyen kanalların mikrobiyolojik ve histolojik özelliklerini karĢılaĢtırmayı 

amaçlamıĢlardır. 26 diĢin, kök kanallarının açılmasının ardından hemen izole 

edilerek enfekte olması önlenmiĢtir. Geri kalan 52 diĢ ise, 6-7 gün kadar ağız 

ortamına açık bırakıldıktan sonra izole edilmiĢtir. 6 ay sonunda yapılan 

değerlendirmede; enfekte edilmemiĢ diĢlerin apeksi sağlıklı kalırken, izole 

edilmediği için enfekte olan diĢlerin periapikal dokularında Ģiddetli inflamatuar 

reaksiyon geliĢtiği görülmüĢtür. Bu nedenle; nekrotik diĢlerde enfekte pulpa 

dokusunun çıkarılmasıyla herhangi bir materyale gerek kalmadan apikal kapanmanın 

sağlanacağını düĢündüklerini bildirmiĢlerdir. 

Webber ve ark. (1981), KH patının (saf KH tozu+ salin) kanala yerleĢtirilmesinin 

ardından kontrol randevularında, eğer patın rezorbe olduğu radyografide tespit 

edilmesi veya hastada bir semptom geliĢmesi halinde değiĢtirilmesini önermiĢlerdir. 

Apeksifikasyon tedavisinin ortalama 1 yılda tamamlandığını ve tedavi baĢındaki kök 

geliĢim aĢamasına göre bu sürenin 6 ay ile 2 yıl arasında değiĢebileceğini 

bildirmiĢlerdir. Olgu raporlarında, 21 yaĢındaki hastanın 12 yıl öncesine ait travma 

hikayesi olan üst kesici diĢinde yaptıkları KH apeksifikasyonu ile 1 yıl sonunda kök 

geliĢiminin devam ettiğini bildirmiĢlerdir.  

Rossmeisl ve ark. (1982a), 32 maymun diĢinde yaptıkları çalıĢmada apikalde bir 

bariyer oluĢturmak amacıyla dondurulmuĢ-kurutulmuĢ dentin kullanmıĢlardır. 

ÇalıĢmalarında, 8 diĢi kontrol grubu olarak seçmiĢler ve sadece gütaperka ile 

doldurmuĢlar, diğer 24 diĢi ise 2 mm apikalin dıĢında, 3 mm kökün apikal üçlüsünde 

olacak Ģekilde dondurulmuĢ-kurutulmuĢ dentin ile tıkaç oluĢturduktan sonra yine 

gütaperka ile doldurmuĢlardır. 6., 13., 23. ve 27. haftalarda yapılan histolojik 

incelemelerin sonucunda; ilk zamanlarda rastlanan akut inflamatuar cevabın ve kök 

rezorpsiyonunun yerini son incelemelerde apikal mineralizasyonun aldığı 

belirtilmiĢtir. ÇalıĢmacılar, dondurulmuĢ-kurutulmuĢ dentinin biyouyumlu bir 
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materyal olduğunu ve kanal dolgusu öncesinde apikalde bariyer oluĢturmak amacıyla 

kullanılabileceğini bildirmiĢlerdir.  

Rossmeisl ve ark. (1982b), yaptıkları diğer bir çalıĢmada, dondurulmuĢ-kurutulmuĢ 

kortikal kemik ile aynı yöntemi kullanarak 32 maymun diĢinde apikal tıkaç 

oluĢturmuĢlardır. 5., 14., 24. ve 28. haftaların sonunda yapılan histolojik 

incelemelerde, akut inflamasyonun yerini kemik iyileĢmesinin aldığını tespit 

etmiĢlerdir. Sonuç olarak, dondurulmuĢ-kurutulmuĢ kortikal kemiğin de apikal tıkaç 

oluĢturmak amacıyla kullanılabileceğini belirtmiĢlerdir.  

Lieberman ve Trowbridge (1983), üst santral kesici diĢlerinde kuron kırığı olan 11 

yaĢındaki erkek çocuğun olgu raporunu sunmuĢlardır. Hastanın 4 yıl önce travma 

geçirdiği ve herhangi bir tedavi uygulanmadığı tespit edilmiĢtir. DiĢlerin radyografik 

incelemesinde, büyük periapikal lezyonlara ve geniĢ kök kanallarına rağmen her iki 

diĢin de kök ucunda apikal bariyer oluĢtuğu görülmüĢtür. DiĢlere çekim endikasyonu 

konmuĢ ve daha sonra histolojik incelemeleri yapılmıĢ, apikaldeki bariyerin atübüler 

dentin ve sementten oluĢtuğunu tespit edilmiĢtir. AraĢtırmacılar, her olguda pulpa 

nekrozunun tüm kanal boyunca olmadığını, bu olgu raporundaki gibi apikal pulpanın 

vital kalıp mineralize doku oluĢumunu sağlayabileceğini savunmuĢlardır. 

Holland (1984), 10 gelincik üzerinde yaptığı araĢtırmada, dentin talaĢı ve KH patının 

baĢarısını karĢılaĢtırmalı olarak değerlendirmiĢtir. Ġki materyalin oluĢturduğu apikal 

bariyerin histolojik incelemesinde, oluĢan dokunun kalınlığı göz önüne alındığında 

aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiĢtir. Ancak, klinik 

uygulama açısından, araĢtırmacı, KH patının daha kullanılabilir olduğunu ve patın 

apikal sızdırmazlığının da daha baĢarılı olduğunu belirtmiĢtir. 

Javelet ve ark. (1985) kalsifik bariyer oluĢmasında pH’ın etkisini belirlemek 

amacıyla 28 açık apeksli maymun diĢi üzerinde yaptıkları çalıĢmada, kalsiyum 

hidroksit (pH:11,8) ve kalsiyum kloridin (pH: 4,4) etkinliklerini karĢılaĢtırmıĢlardır. 

AraĢtırmacılar, 6 ay sonunda yaptıkları histolojik incelemede, KH grubunda 12 diĢin 

hepsinde kalsifik bariyer tespit ederken, kalsiyum klorid grubunda sadece 2 diĢte 

apikalde kısmi bariyer gözlemlemiĢlerdir. Ġki materyali karĢılaĢtırdıkları bu 
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çalıĢmanın sonuçlarına göre, KH’in sementogenezisdeki baĢarısını içerdiği 

kalsiyuma değil yüksek pH’sına bağlamıĢlardır. 

Chawla (1986), 28 çocuğun 33 kesici diĢine KH apeksifikasyonu uygulamıĢ ve %100 

baĢarı elde etmiĢtir. KH patını diĢlerde herhangi bir semptom geliĢmediği sürece 

değiĢtirmemiĢtir. Bu çalıĢmasının sonucunda apeksifikasyonun tamamlanması için 

gereken sürenin ortalama 7 ay olduğunu bildirmiĢtir. 

Ghose ve ark. (1987), yaptıkları çalıĢmada apikal çap ve KH tedavi süresinin sert 

doku bariyerinin oluĢma zamanına ve tipine olan etkilerini incelemeyi 

amaçlamıĢlardır. ÇalıĢmaya, 1981-1985 yılları arasında kliniklerine travma 

hikayesiyle baĢvurmuĢ olan, 8-12 yaĢ arasındaki 43 çocuğun 51 kesici diĢi dahil 

edilmiĢtir. Bu diĢlerin 25’i tedavi baĢlangıcında akut klinik semptomlar gösterirken, 

26’sında akut semptom yoktur. 7 diĢte ise periapikal patoloji mevcuttur. Tüm diĢlerin 

apikal açıklıkları 2-3.5 mm arasında değiĢmektedir. Apeksifikasyon için enjektör 

sistemli Calasept patı (KH + kalsiyum klorid + sodyum klorid + sodyum bikarbonat 

+ potasyum klorid) kullanılmıĢtır. Hastalar aylık kontrollere çağrılmıĢ ve kontrol 

seanslarında radyografik değerlendirme sırasında patın rezorbe olduğu tespit edilirse 

yenileme yapılmıĢtır. 3-10 ay arasında değiĢen sürelerde tedavi tamamlanmıĢ, %96 

baĢarı elde edilmiĢtir. Tedavi öncesinde periapikal patolojisi olan 7 diĢten 2’si 

tedaviye cevap vermemiĢtir ve cerrahi tedavi uygulanmıĢtır. DiĢlerin %65’inde Ģapka 

Ģeklinde, %25’inde köprü Ģeklinde ve %10’unda kanalın koronalinde bariyer geliĢtiği 

gözlenmiĢtir. Tedavi öncesinde akut enfeksiyon olup olmamasıyla bariyer oluĢma 

zamanı ve bariyer tipi arasında bir iliĢki saptanmamıĢtır. Ayrıca istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark olmasa da geniĢ apikal çaplı diĢlerde bariyerin daha koronalde 

oluĢtuğu bildirilmiĢtir. Kök geliĢiminin devamı ise sadece 2 diĢte tespit edilmiĢ, 

bunun nedeninin pulpa nekrozuna rağmen kök kını artıklarının sağlam kalarak 

fonksiyonlarına devam etmeleri olabileceği belirtilmiĢtir. AraĢtırmacılar, sonuç 

olarak, ideal bir apikal kapanma için tedavi boyunca patın vital dokularla temas 

halinde olması gerektiğini vurgulamıĢlardır. 

Yates (1988), 48 açık apeksli üst kesici diĢe KH apeksifikasyonu uygulamıĢtır. 22 

diĢte KH patı (saf KH tozu+ salin) ilk seansta kanala yerleĢtirilmiĢ, geri kalan 26 
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diĢte ise patı yerleĢtirmeden önce negatif kültür elde edilmesi beklenmiĢtir. Ġlk grupta 

ortalama bariyer oluĢma zamanı 9 ay iken, ikinci grupta bu süre 20 aydır. Apikal 

açıklık ve bariyer oluĢma zamanı pozitif iliĢkili bulunurken hastanın yaĢıyla ilgili bir 

korelasyon saptanmamıĢtır. Tedavi baĢlangıcında herhangi bir semptomun varlığıyla 

bariyer oluĢma zamanı arasında ise bir iliĢki tespit edilmemiĢtir. Özellikle de apeks 

açıklığı fazla olan diĢlerde tedavi baĢlangıcında KH’in daha hızlı rezorbe olduğu 

görülmüĢ, iyileĢme ilerleyip, apikal bariyer oluĢmaya baĢladığında ise patın 

rezorpsiyon miktarının azaldığı tespit edilmiĢtir. ÇalıĢmada; apikal üçlüde boĢluk 

görüldüğünde pat değiĢtirilmiĢtir. AraĢtırmacı, çalıĢma sonucunda KH patının ilk 

seansta yerleĢtirilebileceğini, negatif kültür elde edilmesi için beklenmemesi 

gerektiğini belirtmiĢtir. 

Mackie ve ark. (1988), 1983-1987 yılları arasında kliniklerine travma nedeniyle 

baĢvurup apeksifikasyon tedavisi uygulanan 112 hastayı değerlendirdikleri 

çalıĢmalarını sunmuĢlardır. Hastalar 6-8, 9-10 ve 11-15 yaĢlar olmak üzere üç gruba 

ayrılmıĢtır. Apeksifikasyon materyali olarak hazır bir KH patı olan Reogan Rapid 

(KH+ kalsiyum oksit+ magnezyum oksit+ kazein+ baryum sülfat) kullanılmıĢtır. 

Patın kanallara yerleĢtirilmesinin ardından ilk 1. ayda ve daha sonra her 3 ayda bir 

pat yenilenmiĢtir. ÇalıĢmanın sonucunda, %96 oranında baĢarı elde edilmiĢtir. 

BaĢarısız olan 4 diĢten 3’ünün avülsiyon sonrası replante edilmiĢ diĢler olduğu, 

1’inin ise lüksasyonlu bir diĢ olduğu bildirilmiĢtir. 11-15 yaĢ grubundaki hastaların 

tedavilerinin tamamlanması için gereken sürenin diğerlerinin yarısı kadar olduğu 

bulunmuĢtur. AraĢtırmacılar, daha dar bir apikal aralıkta bariyer oluĢumunun daha 

kısa sürmesinin beklenen bir sonuç olduğunu belirtmiĢlerdir. 

Thater ve Marechaux (1988); 1977-1988 yılları arasında kliniklerine travma hikayesi 

ile baĢvuran ve apeksifikasyon tedavisi uygulanan 25 hastayı değerlendirmiĢlerdir. 

Toplam 34 üst daimi kesici diĢ, Pulpdent ile tedavi edilmiĢtir. ÇalıĢma sonunda 

baĢarı oranı %74,6 olarak belirlenmiĢtir. 8 diĢ, geliĢen eksternal kök rezorpsiyonu 

nedeniyle baĢarısız sayılmıĢ ve çekilmiĢ, 2 diĢ ise ankiloz nedeniyle baĢarısız 

sayılmıĢtır. BaĢarıyı etkileyen en önemli faktör olarak travma ile tedavi arasında 

geçen süre gösterilmiĢtir. 



 47 

Chawla (1990), KH apeksifikasyonu sonrası, 30 hastasını 6-12 yıl boyunca takip 

etmiĢtir. Yapılan klinik ve radyografik muayeneler sonrasında 15 diĢin bariyerinin 

aynı Ģekilde kaldığı, 10 diĢin bariyerinin daha da sağlamlaĢtığı ve 3 diĢin bariyerinin 

azaldığı belirtilmiĢtir. AraĢtırmacı, apeksifikasyon tedavisi sonrasında uzun dönemli 

takiplerin önemini vurgulamıĢtır. 

Morfis ve Siskos (1991), yaĢları 8-40 arasında değiĢen hasta grubunda 34 apeksi açık 

diĢi KH + anestezik solüsyon kullanarak tedavi etmiĢlerdir. 2 yıl süren takipler 

sonucunda 30 diĢte apeksifikasyon sağlanmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda yaĢ, cinsiyet ve 

baĢlangıçtaki kök geliĢim aĢaması ile apikal kapanma arasında bir iliĢki tespit 

edilmemiĢtir. OluĢan bariyer; devam eden kök geliĢimi, kök geliĢimi olmadan sadece 

bariyer oluĢumu ve ikisinin kombinasyonu olmak üzere üç gruba ayrılmıĢtır. 

ÇalıĢmanın sonuçlarına göre, 6 olguda devam eden kök geliĢimi, 30 olguda bariyer 

oluĢumu, 4 olguda ise hem kök geliĢiminin devamı hem de bariyer oluĢumu tespit 

edilmiĢtir. 

Kleier ve Barr (1991), KH apeksifikasyonunun klinik ve radyografik baĢarısını 41 

hastanın 48 diĢini dahil ettikleri çalıĢmalarında retrospektif olarak 

değerlendirmiĢlerdir. Bu diĢlerin 42’si kesici, 6’sı ise büyük azıdır. Tüm kesici diĢler 

travma nedeniyle, tüm büyük azılar ise çürük nedeniyle tedavi edilmiĢtir. Kanallar 

KH + CMCP ile ya da Pulpdent ile doldurulmuĢ ve pat her 3–6 ayda bir 

değiĢtirilmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda tüm olgularda baĢarı sağlanmıĢ ve apikal 

kapanma için ortalama süre 12±7 ay olarak bulunmuĢtur. 9 hastada seanslar arasında 

semptom geliĢmiĢ ve bu durumda, tedavi olarak patın yenilenmesinin yanı sıra 

hastaya antibiyotik de verilmiĢtir. Bu diĢlerin apikal kapanma süreleri, diğerlerine 

göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha uzun bulunmuĢtur. Hastanın yaĢı, 

apikal açıklık miktarı ve periapikal lezyon varlığı ile apeksifikasyon süresi arasında 

bir iliĢki saptanmamıĢtır. 

Cvek (1992) tarafından gerçekleĢtirilen bir çalıĢmada, lüksasyon yaralanması 

geçirmiĢ ve kanal tedavisi gereksinimi olan 885 üst kesici diĢin tedavisinin ardından 

4 yıl boyunca düzenli aralıklarla klinik değerlendirmeler yapılmıĢtır. ÇalıĢmaya dahil 

edilen diĢlerin bir kısmının kök geliĢiminin tamalanmadığı diğer kısmının ise 
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tamamlandığı belirtilmiĢtir. Açık apeksli diĢlerde öncelikle KH apeksifikasyonu 

yapılmıĢ, takiplere daimi kök-kanal dolgusundan sonra baĢlanmıĢtır. Sonuçlara göre, 

kök geliĢim düzeyi ve daimi kanal dolgusu baĢarı oranları arasında bir fark tespit 

edilmemiĢtir. Ġmmatür diĢlerde yapılan tedavi sonunda elde edilen %95’lik baĢarı 

oranı 4 yıllık takip sonunda %91’e düĢmüĢtür.  

Leonardo ve ark. (1993a), açık apeksli 75 köpek diĢi kök kanalında, KH ve 

CMCP’nin antibakteriyel özelliklerini karĢılaĢtırmak üzere bir çalıĢma yapmıĢlardır. 

AraĢtırmacılar, kökleri 3 gruba ayırmıĢlar ve ilk grupta KH + CMCP patlarını 

kanallarda 7 gün boyunca tuttuktan sonra KH apeksifikasyonuna baĢlamıĢlar ve patı 

90 gün boyunca her ay değiĢtirmiĢlerdir. Ġkinci grupta ise; kanallara 7 gün boyunca 

sadece CMCP uygulamıĢlar ve sonra aynı Ģekilde KH apeksifikasyonuna 

baĢlamıĢlardır. Üçüncü grupta ise; hiç bir materyal uygulanmamıĢ, her ay sadece 

mekanik temizlik ve irrigasyon yapılmıĢtır. 90 gün sonunda yapılan histolojik 

değerlendirmede; ilk grupta apikal bölgede tam ve yeterli kalınlıkta bir bariyer 

oluĢtuğu, ikinci grupta parsiyel ve ince bir apikal bariyer oluĢtuğu ve üçüncü grupta 

ise apikal bariyer geliĢmediği tespit edilmiĢtir. ÇalıĢmacılar, KH’in apeksifikasyon 

tedavisi için en uygun materyal olduğunu ve antibakteriyel özelliklerinin CMCP’ye 

göre üstün olduğunu belirtmiĢlerdir. AraĢtırmacılar, apeksifikasyon tedavisi için 

kanalların antibakteriyel bir ajanla doldurulmasının önemini vurgulamıĢlardır. 

Lenardo ve ark. (1993b), kök oluĢumu tamamlanmamıĢ köpek diĢlerinde yaptıkları 

çalıĢmada; iki farklı KH patı kullanmıĢlardır. ÇalıĢmada toplam 30 küçük azı diĢin 

60 kök kanalı 3 gruba ayrılmıĢtır. Ġlk grupta Calen (KH+polietilen glikol) patı, 2. 

grupta ise Calasept (KH+baryum sülfat) patı ile kanallar doldurulmuĢtur. Patları ayda 

bir değiĢtirmek üzere 90 gün kanallarda tutmuĢlar, 3. gruptaki 20 kanalda ise hiçbir 

materyal kullanmadan sadece koronal tıkama yapmıĢlardır. ÇalıĢmanın sonucunda; 

her iki KH patı grubunda da apikalde kalsifikasyon gözlenirken, boĢ bırakılan 

kanallarda sementogenezise ait hiç bir bulgu tespit edilmemiĢtir. ÇalıĢmacılar, bu 

bulguların ıĢığında KH’in apeksifikasyon tedavisi için uygun bir materyal olduğunu 

belirtmiĢ ve tedavi süresince patın ayda bir değiĢtirilmesini önermiĢlerdir. Bu 

durumu ise; patın densitesine ve apikal açıklığa bağlı olarak patın 15 gün içinde 

rezorbe olmaya baĢlamasıyla açıklamıĢlar ancak bu rezorpsiyonun bariyer 
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geliĢiminin ilerlemesiyle beraber azaldığını bildirmiĢlerdir. Patın baĢarılı olabilmesi 

için konnektif doku ile temas etmesi gerektiğini de vurgulamıĢlardır. 

Mackie ve ark. (1993), KH ile apeksifikasyon tedavisinin uygulandığı üst kesici 

diĢlerin daimi kök-kanal dolgularının yapılmasının ardından 18 aydan 5 yıla kadar 

değiĢen sürelerde gözlenmesini içeren çalıĢmalarını sunmuĢlardır. KH 

apeksifikasyonunun baĢarısının çalıĢmanın baĢlangıcında %90 olduğu ancak uygun 

yapılmamıĢ daimi kanal dolgusu, kuron restorasyonundaki sorunlar ve ikincil 

travmalar nedeniyle 5 yıl takip sonucunda ise bu diĢlerin daimi kanal dolgularının 

baĢarı oranının %86’ya düĢtüğü gözlenmiĢtir. 

Harbert (1996), 7 yaĢındaki erkek çocuğun travma sonrası vitalitesini yitiren diĢini 

tek seans apeksifikasyon yöntemiyle tedavi etmiĢ ve bu amaçla trikalsiyum fosfat 

kullanmıĢ, daimi kök kanal dolgusunu gütaperka ile yapmıĢtır. 2 hafta sonra hastanın 

tüm semptomlarının ve fistül ağzının kaybolduğu rapor edilmiĢtir. 7 sene sonunda 

diĢte herhangi bir patolojiye rastlanmadığı bildirilmiĢtir. 

Chosack ve ark. (1997), KH patının ayda bir, üç ayda bir değiĢtirilmesi ya da hiç 

değiĢtirilmemesinin apeksifikasyon tedavisi üzerindeki etkilerini incelemek üzere 

yaptıkları çalıĢmada 48 maymun üst keser diĢini kullanmıĢlardır. 12 diĢin kanalına 

KH patı yerleĢtirildikten sonra hiç değiĢtirilmemiĢ, 12 diĢte 3’er ayda bir, 24 diĢte ise 

her ay pat değiĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢmanın sonucunda; pat değiĢtirme sıklığı ve kök 

apeksinde KH varlığı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuĢtur. 

Periapikal dokularda inflamasyon varlığı istatistiksel olarak anlamlı olmasa da patın 

sık değiĢtirildiği diĢlerde daha az tespit edilmiĢtir. AraĢtırmacılar, apikalde bariyer 

oluĢabilmesi için KH’in periapikal dokularla temasta olması gerektiğini 

vurgulamıĢlar ancak bariyer oluĢumu etkinliği açısından aylık değiĢtirilen grubun 

sonuçlarının diğer gruplarla karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

oluĢturmadığını da bildirmiĢlerdir. 

Shababhang ve ark. (1999), 64 açık apeksli köpek diĢinde yaptıkları çalıĢmada; 

osteojenik protein-1, MTA ve KH’in sert doku bariyeri oluĢturmadaki etkinliklerini 

karĢılaĢtırmıĢlardır. ÇalıĢmada, materyallerin yerleĢtirilmesinin ardından 12 hafta 
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beklenmiĢtir. Sonuç olarak; yapılan histolojik incelemede, 3 grupta da kalsifiye doku 

oluĢumları gözlenirken, MTA grubunda daha düzgün yapıda bir apikal bariyer 

oluĢtuğu belirtilmiĢtir. OluĢan sert doku miktarı açısından ise istatistiksel olarak 

anlamlı fark yoktur. AraĢtırmacılar, bu bulguların ıĢığında apeksifikasyon 

tedavisinde MTA kullanımını önermiĢlerdir. 

Finucane ve Kinirons (1999), 42 kesici diĢ üzerinde KH (saf KH tozu+ salin) 

kullanarak yaptıkları apeksifikasyon çalıĢmasında bariyer oluĢum zamanını, 

lokalizasyonunu, tedavi baĢlangıcında ve süresince etkili olan faktörleri belirlemeyi 

amaçlamıĢlardır. AraĢtırmacılar, bariyer oluĢumunun ortalama 32,4 haftada (8 ay) 

meydana geldiğini bulmuĢlardır. ÇalıĢma sonucunda patın 2 aydan daha sık 

değiĢtirildiği diĢlerde ve apikal açıklığı az olan diĢlerde istatistiksel olarak önemli 

derecede daha hızlı bir bariyer oluĢumu gerçekleĢtiği belirtilmiĢtir. YaĢ ise apikal 

bariyer oluĢum zamanıyla ters iliĢkili bulunmuĢtur. Tedavi baĢlangıcında apse varlığı 

ile apikal bariyer oluĢum hızı arasında bir iliĢki saptanmamıĢtır. Olguların patın daha 

sık değiĢtirildiği %63,6’sında bariyer apekste oluĢmuĢ, geri kalan %36,4’ünde ise 

bariyer apeksin 1-5 mm koronalinde oluĢmuĢtur. Bu araĢtırmanın sonucunda, 

çalıĢmacılar, kalsifiye bariyerin lokalizasyonunu ve oluĢma hızını etkileyen en 

önemli faktörün KH patının değiĢtirilme oranı olduğunu vurgulamıĢlardır. 

Walia ve ark. (2000), KH içerikli Pulpdent patı kullanarak tedavi ettikleri 15 devital 

kesici diĢe ait bulguları retrospektif olarak değerlendirerek apeksifikasyon süresini 

etkileyen faktörleri incelemiĢler ve 1 yıllık takibin sonunda baĢarı oranını %100 

olarak bulmuĢlardır. Bu süre içinde hastalar her iki ayda bir kontrole çağrılmıĢ, 

apikal bölgedeki patta rezorpsiyon tespit edildiğinde pat değiĢtirilmiĢtir. Hastalar; 7-

11 ve 12-16 yaĢ olarak iki gruba ayrılmıĢtır. YaĢı daha büyük ve bu nedenle 

diĢlerinin apikal açıklıkları daha dar olan hastalarda ortalama 5 ayda bariyer 

geliĢmiĢtir. YaĢı daha küçük olan grupta ise bariyer ortalama 7 ayda oluĢmuĢtur. 

Periapikal dokularda enfeksiyon varlığında ise apikal kapanmanın daha uzun 

zamanda gerçekleĢtiği bildirilmiĢtir. 

Kinirons ve ark. (2001), KH patı değiĢtirme sıklığının apikal bariyer oluĢma süresi 

üzerine etkisini incelemiĢlerdir. Travma sonucu vitalitesini kaybetmiĢ 108 diĢ 
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çalıĢmaya dahil edilmiĢtir. Hastalar KH patı (saf KH tozu+ salin) yerleĢtirilmesinin 

ardından ilk 6 hafta sonunda ve daha sonra da 3’er ay aralarla kontrole çağrılmıĢtır. 

KH patı değiĢtirme sıklığı ise tedaviyi yapan farklı hekimlerin seçimine bırakılmıĢtır. 

ÇalıĢmanın sonucunda; ortalama 43,3 haftada (10-11 ay) apikal bariyer oluĢtuğu ve 

KH patının 13 haftadan daha az zaman aralığında değiĢtirildiği diĢlerde 

apeksifikasyon tedavisinin istatistiksel olarak anlamlı oranda daha hızlı 

tamamlandığı belirtilmiĢtir. Apikal bariyerin oluĢum yeri ise KH değiĢtirme 

sıklığından etkilenmemiĢtir. 

Iwaya ve ark. (2001), 13 yaĢındaki bir hastanın kök ucu açık ikinci küçük azı diĢinin 

tedavisinde Ģu prosedürü izlemiĢlerdir: kök kanalı radiküler üçlüye kadar mekanik 

olarak temizlenmiĢ ve apikal bölgede artık pulpa dokusu bırakılmıĢtır. 5 hafta 

boyunca haftada bir olmak üzere kanal açılmıĢ, NaOCl ve hidrojen peroksit ile 

kanallar yıkanmıĢ ve poliantibiyotikli bir pat ile kapatılmıĢtır. 6. haftada kanala 

KH’li bir pat yerleĢtirilmiĢ ve üzeri cam iyonomer simanı takiben kompozit 

restorasyon ile kapatılmıĢtır. 5 ay sonunda radyografik olarak kök duvarlarında 

kalınlaĢma ve uzama; 30 ay sonunda ise tam bir apikal kapanma sağlandığı 

bildirilmiĢtir.  

Tanomaru-Filho ve ark. (2002), 72 pulpa nekrozlu köpek diĢi kök kanalında 

yaptıkları çalıĢmada, kanalların yarısını gütaperka ve kanal dolgu patı ile 

doldurmuĢlar, diğer yarısını ise KH patı ile doldurmuĢlardır. 210 gün sonunda 

yaptıkları histolojik değerlendirmede, KH patı grubundaki diĢlerin periapikal 

bölgedeki iyileĢmesinin diğer gruba göre çok daha iyi olduğu görülmüĢtür. 

Giuliani ve ark. (2002), 3 olgu raporunda apeksifikasyon tedavisi için MTA 

kullanmıĢlardır. Kanallar mekanik olarak temizlendikten sonra 1 hafta KH patı ile 

bekletilmiĢ, ardından apikal 4 mm’lik bölüm MTA ile tıkanmıĢtır. Bu aĢamada 

yapılan apikal tıkamanın baĢarısından emin olabilmek için klinik mikroskobu 

kullanılmıĢtır. Kanalın geri kalan kısmı, 1 hafta sonra termoplastik gütaperka ile 

doldurulmuĢtur. 1 yıllık takip sonucunda her 3 olguda da klinik ve radyografik olarak 

baĢarı sağlandığı ifade edilmiĢtir. 
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Banchs ve Trope (2004), 11 yaĢındaki hastanın apikal bölgede geniĢ bir lezyon 

bulunduğu belirlenen ikinci küçük azı diĢinde revaskülarizasyon sağlamayı 

amaçlamıĢlardır. Bu olgu raporunda; kan pıhtısı mine-sement sınırının 3 mm altına 

kadar oluĢturulmuĢ, üzeri ise MTA+kompozit rezin ile örtülmüĢtür. 24 ayın sonunda 

kök geliĢiminin simetrik sağlam diĢle benzerlik gösterdiği tespit edilmiĢtir. 

Felippe ve ark. (2005), köpekler üzerinde yaptıkları çalıĢmada KH yenileme 

sıklığının apeksifikasyon ve periapikal iyileĢmeyi nasıl etkilediğini araĢtırmıĢlardır. 

DiĢler üç gruba ayrılmıĢ ve pat (saf KH tozu+ salin), 1. grupta 4 haftada bir, 2. grupta 

3. ay sonunda değiĢtirilmiĢ, son grupta ise hiç değiĢtirilmemiĢtir. 5 ay sonunda tedavi 

edilen diĢlerin histolojik incelemeleri yapılmıĢtır. Gruplar arasında oluĢan kalsifiye 

doku bakımından istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmamıĢ ancak patın aylık 

değiĢtirildiği grupta, periapikal dokularda inflamatuar cevap anlamlı oranda daha az 

gözlenmiĢtir. 

Reyes ve ark. (2005), KH apeksifikasyonunun etkinliğini belirlemek, apikal kapanma 

için gereken süreyi tespit etmek, oluĢan apeksin formunu ve boyutunu simetrik diĢle 

karĢılaĢtırarak belirlemek amacıyla klinik hastaları üzerinde retrospektif bir 

değerlendirme yapmıĢlardır. ÇalıĢmaya 6-9 yaĢ arasındaki 19 hastanın 26 diĢi dahil 

edilmiĢtir. Kanallara yerleĢtirilen KH patı (saf KH tozu+ salin) 3’er ay aralarla 

değiĢtirilmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda, KH apeksifikasyonunun baĢarısı %100 olarak 

bulunmuĢ, apikal kapanma için gereken ortalama süre ise 12,19 ay olarak belirtilmiĢ 

ve apeks açıklığı daha geniĢ olan diĢlerde bu sürenin daha uzun olduğu 

vurgulanmıĢtır (p<0.05). Tedavi bitiminde oluĢan apikal bariyerin Ģekli; %73 hastada 

normal fiziksel formda; %19’unda yuvarlak ve %7’sinde düzdür. Periapikal 

bölgedeki lezyonlarla apikal kapanma zamanı arasında ise bir iliĢki tespit 

edilmemiĢtir. 

El Meligy ve Avery (2006) düzenledikleri klinik çalıĢmada, her iki üst ön kesici diĢi 

apeksifikasyon tedavisi gereksinimi olan 15 çocuğun 30 diĢini kullanmıĢlardır. Bir 

diĢe KH apeksifikasyonu, diğer diĢe ise MTA apeksifikasyonu yapılmıĢtır. 3., 6. ve 

12. aylarda hastalar klinik ve radyografik olarak değerlendirilmiĢlerdir. MTA 

grubunda %100, KH grubunda ise %87 baĢarı elde edildiği bildirilmiĢtir. BaĢarısızlık 
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görülen 2 diĢte ise peripikal bölgelerinde geliĢen inflamasyon neden olarak 

belirlenmiĢtir. AraĢtırmacılar, MTA’nın uygulama zorluğuna ve pahalı olmasına 

rağmen uzun KH apeksifikasyon tedavisine oranla daha avantajlı olduğunu 

belirtmiĢlerdir. 

Sarris ve ark. (2008), MTA’nın apeksifikasyondaki etkinliğini araĢtırmak üzere 15 

hastanın 17 üst kesici diĢini tedavi etmiĢlerdir. DiĢler ilk 1 hafta KH patı ile 

bekletildikten sonra 3-4 mm kalınlığındaki MTA kanalların apikal üçlüsüne 

yerleĢtirilmiĢtir. Daimi kanal dolgusunun yapılmasının ardından hastalar 3’er ay 

aralarla ortalama 1 yıl boyunca kontrole çağrılmıĢtır. ÇalıĢmanın sonucunda; %94,1 

klinik baĢarı ve %76,5 radyografik baĢarı elde edilmiĢtir. Ġki diĢte MTA’nın gri 

rengine bağlı kuron renkleĢmesi görülmüĢtür. AraĢtırmacılar, MTA’nın kanala 

yerleĢtirilmesinin zor olduğunu belirtmiĢlerdir. DiĢin kök geliĢimi ne kadar azsa ve 

apeks açıksa MTA’nın obturasyonu o kadar zor olmuĢtur. Üreticinin önerisinin 5 

dakika içinde iĢlemin tamamlanması olduğunu ancak kanal içi obturasyonun birkaç 

defada yapılabildiğini ve bu nedenle prosedürün uzadığını bildirmiĢlerdir. MTA’nın 

yeterli bir tıkama sağlaması, diĢin prognozunu direkt olarak etkileyecektir. Ek olarak 

koronalden yerleĢtirilen MTA’nın kanal duvarlarında artık bıraktığı ve bu durumun 

yapılacak daimi kanal dolgusunu kötü yönde etkileyeceği söylenmiĢtir. ÇalıĢmacılar, 

MTA’nın uzun dönem için baĢarılı olma ihtimali olsa da kısa dönemde pahalı olması 

ve uygulama zorluğu gibi problemleri olduğunu belirtmiĢlerdir. 

Erdem ve Sepet (2008); travma sonucunda canlılığını yitirmiĢ 5 üst santral kesici 

diĢin tedavisinde; kanallarda 1-6 hafta süreyle KH patı (Ultracalxs, Ultradent) 

bekletmiĢler ve ardından MTA ile apikal bölgede tıkaç oluĢturmuĢlardır. Daimi kök 

kanal dolgularının yapılmasının ardından 2 yıl süreyle yapılan takiplerde 1 diĢ 

dıĢında klinik ve radyografik baĢarı elde edildiği belirtilmiĢtir. BaĢarısızlık nedeninin 

ise, bu olguda MTA’nın apikal bölgeden taĢması olduğu ifade edilmiĢtir. 

Witherspoon ve ark. (2008); kök geliĢimi tamamlanmamıĢ diĢlerde MTA’nın 

baĢarısını retrospektif olarak inceledikleri araĢtırmalarına 116 hastanın 144 diĢini 

dahil etmiĢlerdir. 92 diĢte MTA tek seansta kanallara uygulanırken; 52 diĢte ise 3 

hafta süreyle KH patı (Ultracal, South Jordan, UT) bekletildikten sonra 
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uygulanmıĢtır. Ortalama 19,4 ay boyunca yapılan takiplerin sonucunda; tek seans 

yöntemiyle %93,5; iki seanslı yöntemde ise %90,5 oranında baĢarı elde edildiği 

bildirilmiĢtir. BaĢarısızlık nedenleri; ankiloz geliĢmesi ve periapikal bölgede 

ilerleyen inflamasyondur. AraĢtırmacılar, bu bulguların ıĢığında, MTA’nın tek seans 

ya da iki seanslı uygulamasının apeksifikasyon tedavisinde etkili olduğunu ifade 

etmiĢlerdir. 

Shah ve ark. (2008) ise yaptıkları pilot çalıĢmada, 14 hastanın kök geliĢimi 

tamamlanmamıĢ ve pulpa nekrozlu santral diĢini kullanmıĢlardır. Bu çalıĢmada, 

kanalların açılmasının ardından hidrojen peroksit ve NaOCl irrigasyonları yapılmıĢ, 

ara seanslarda diĢlerde formokrezol bırakılmıĢtır. Bu Ģekilde kanallarda 

dezenfeksiyon sağlanmasını takiben 23 no’lu steril enjektörlerle apikalin 2 mm 

dıĢında kanama meydana getirilmiĢ ve kanalın apikal 3-4 mm’sinde kan pıhtısı 

oluĢturulmuĢtur. Koronal 4 mm ise cam iyonomer siman ile kapatılmıĢtır. 6 ay- 3,5 

yıl arasında değiĢen takip zamanı sonunda; olguların %78’inde baĢarı sağlandığı 

bildirilmiĢtir. BaĢarı sağlanan diĢlerin %57’sinde lateral kanal duvarlarında 

kalınlaĢma, %71’inde ise kök boyunda uzama olduğu tespit edilmiĢtir. 

Soares ve ark. (2008), 10 yaĢındaki hastanın travma sonrası nekroze olan sağ üst 

santral diĢine apeksifikasyon tedavisi uygulamıĢlardır. Tedavi boyunca KH patı (saf 

KH tozu+distile su), ilk 4 ay boyunca her ay, daha sonra ise 2 ayda bir 

değiĢtirilmiĢtir. 8 ay sonunda apikalde bariyer oluĢmasıyla birlikte kök boyunda 

uzama ve kanal duvarlarında kalınlaĢma olduğu tespit edilmiĢ, 3 yıllık takip 

sonucunda ise diĢte herhangi bir patolojiye rastlanmamıĢtır. 

1.8. KHP ve KHPP Üzerine YapılmıĢ Olan AraĢtırmalar  

Holland ve ark.(1996)’ın sundukları in vitro bir çalıĢmada; öncesinde KH patı ve 

KHP uygulanması sonrasında yapılan daimi kök-kanal dolgusunda meydana gelen 

apikal sızıntılar arasındaki farklılık değerlendirilmiĢtir. AraĢtırmacılar, daimi kanal 

dolgusu öncesinde, kalsiyum hidroksit kullanılmasını gerektiren klinik koĢullarda, 
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KHP’nin KH patına göre daha avantajlı olduğunu ve kanal dolgusu sonrası sızıntı 

miktarını azalttığını bildirmiĢlerdir. 

Bossu ve ark. (1999)’ın 22 tek köklü diĢ kullanarak yaptıkları in vitro çalıĢmada, 

Endo-idrox (saf kalsiyum hidroksit+distile su) ve KHP’nin kanal duvarlarından 

uzaklaĢtırılma miktarına bakmıĢlardır. NaOCl ve EDTA ile irrigasyonu takiben 

yapılan incelemede, Endo-idrox’un içerisindeki KH’in %20’sinin kanaldan 

uzaklaĢtırılamadığını ancak KHP’nin tamamen uzaklaĢtırıldığını bildirmiĢlerdir. 

Çalt ve ark. (1999), değiĢik kalsiyum hidroksit içerikli değiĢik materyallerin kök 

dentininden Ca ve OH iyonu difüzyonu sağlama kapasitelerini incelemek üzere in 

vitro bir çalıĢma düzenlemiĢlerdir. AraĢtırmacılar, 28 tek köklü diĢin kök 

yüzeylerinde eksternal defektler oluĢturmuĢtur. DiĢleri 4 gruba ayırmıĢlar ve ilk 

gruba DT Temporary Dressing (KH+distile su), ikinci gruba KH+salin, üçünücü 

gruba Tempcanal ve dördüncü gruba KHP yerleĢtirip, salin solüsyonu içinde 

bekletmiĢlerdir. Ca iyonu salımı ve pH değerleri; 1., 3., 7., 14. ve 28. günlerde 

ölçülmüĢtür. KHP dıĢındaki tüm gruplarda salin solüsyonunda Ca iyonuna 

rastlanmıĢtır; fakat hiçbir grup solüsyonun pH’sını arttıramamıĢtır. Bu sonuç, test 

materyallerinin hiçbirinin dıĢ dentinde alkalinizasyon sağlayamadığı Ģeklinde 

yorumlanmıĢtır.  

Economides ve ark. (1999), çalıĢmalarında, KHP’nin in-vitro alkalinizasyon 

kapasitesini ölçmeyi amaçlamıĢlardır. KHP’nin etkinliğini distile su ile karıĢtırılan 

KH tozu ve Reogan Rapid marka sertleĢmeyen KH preparatı ile karĢılaĢtırmıĢlardır. 

KHP’den elde edilen pH değeri, 7,62 ile 9,50 arasında değiĢmektedir. En yüksek pH, 

2 saat sonunda 9,50 olarak ölçülmüĢ, 24 saatin sonundaki ortalama pH’ı ise 8,10 

olarak tespit edilmiĢtir. Reogan Rapid’in pH değerleri 11,30 ile 12,50 arasında 

değiĢmekte iken, distile su ile karıĢtırılan saf KH tozu en yüksek değerleri vermiĢtir. 

Bu çalıĢmaların bulgularına göre; KHP’nin pH değerinin diğer materyallere oranla 

istatistiksel olarak anlamlı Ģekilde daha az olduğu bildirilmiĢtir. AraĢtırmacılar; bu 

bulgunun nedeni olarak, KHP’de gütaperka matriksin hidroksil iyonlarını tutması ve 

salımlarına engel olması olabileceğini düĢündüklerini belirtmiĢtir. 
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Podbielski ve ark. (2000), KHP’nin endodontik enfeksiyonlardan sıklıkla izole edilen 

bakteri türlerine karĢı (E. faecalis, P. gingivalis, Pep. micros, S. intermedius) 

antibakteriyel etkinliğini değerlendirdikleri çalıĢmalarında, KHP’nin E. faecalis dahil 

tüm patojenleri 2 hafta içinde yok ettiğini göstermiĢlerdir. 

Larsen ve Hörsted-Bindslev (2000); KHP, Calcicur ve distile su ile karıĢtırılan saf 

KH’in 4 tip solüsyonda sebep oldukları pH değiĢikliklerini incelemek üzere in vitro 

bir çalıĢma düzenlemiĢlerdir. Kullanılan solüsyonlar; nötral salin, insan tükürüğü, 

sığır serumu ve pH’sı 4,01 olan potasyum hidrojen içerikli bir tampon sıvıdır. Sonuç 

olarak; KHP sadece salin solüsyonunda 11,5 pH değerine ulaĢabilmiĢtir. Diğer 

solüsyonlarda elde edilen değerler; sığır serumunda 8,5, tükürükte 8,0 ve asidik 

solüsyonda 6,0’dır. Ġki KH patı ise her tür solüsyonda pH’yı 11,5’in üzerine 

çıkarmıĢtır. AraĢtırmacılar, bu çalıĢmadan elde edilen bulguların ıĢığında, KHP’nin 

alkalinite kapasitesinin sınırlı olduğunu belirtmiĢtir. 

Schafer ve Al Behaissi (2000), çekilmiĢ 120 diĢ üzerinde yaptıkları in vitro 

çalıĢmada KHP ve Calasept patının kök dentininde sağladıkları pH değiĢikliklerini 

tespit etmeyi amaçlamıĢlardır. DiĢler test materyallerinin yerleĢtirilmesinin ardından 

salin solüsyonuna yerleĢtirilmiĢ, pH ölçümleri 24 sa, 3. gün ve 7. günde yapılmıĢtır. 

KH patı her ölçüm zamanında 11 ve üzeri pH değerleri verirken KHP bu değere 

sadece 24 sa sonra ulaĢmıĢtır. Sonuç olarak araĢtırmacılar, KHP’nin kök kanalında 

yeterli alkalinizasyon sağlamadığını belirtmiĢlerdir. 

Al- Nazhan (2002), Calasept patı ve KHP’nin S.mutans ve E.faecalis üzerindeki 

antimikrobiyal etkilerini karĢılaĢtırmak amacıyla bir çalıĢma düzenlemiĢtir. Kontrol 

grubu olarak ise salin solüsyonu kullanmıĢtır. ÇalıĢma baĢında, KHP’nin pH’sı 12,5; 

Calasept’in pH’sı 13,0; salin solüsyonunun pH’sı ise 6,8 olarak belirlenmiĢtir. Sonuç 

olarak, Calasept bakteriler üzerinde antibakteriyel etkili bulunurken, KHP ve salin 

etkisiz bulunmuĢtur. KHP’nin, yüksek pH’sına rağmen etkisiz bulunmasının 

nedeninin, bakteri hücrelerinin KHP’den gelen hidroksil iyonlarını inaktive etmesi 

olarak gösterilmiĢtir. 
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Azabal-Arroyo ve ark. (2002), in vivo olarak KHP’nin 1 hafta içindeki pH 

değiĢimlerini test etmiĢlerdir. Bu amaçla, kanal tedavisi endikasyonu konan ve ikinci 

bir seans gerektiren küçük ve büyük azı diĢlerin toplam 16 kök kanalı kullanılmıĢtır. 

En son kullanılan geniĢlikteki eğe boyutundaki KHP kanala yerleĢtirilmiĢtir ve hasta 

1 hafta sonra tekrar kliniğe çağrılmıĢtır. Yapılan pH ölçümlerinin sonuçlarına göre, 

tedavi baĢlangıcında KHP’nin pH’sı 10,11 iken, 1 hafta sonunda bu değerin 7,08’a 

düĢtüğü ve bu farkın da istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiĢtir. 

AraĢtırmacılar bu bulguların ıĢığında, KHP’nin kanal içi medikamenti olarak 1 

haftadan fazla kök kanalında bırakılmamasını önermiĢtir. 

Barthel ve ark. (2002), düzenledikleri in situ çalıĢmada; KH patı (saf KH tozu+distile 

su), KHP, klorheksidin içerikli jel ve güteperkanın kök kanallarındaki bakteri 

kolonizasyonunu azaltmaktaki etkinliklerini karĢılaĢtırmıĢlardır. Hastaların ağzına 

yerleĢtirilen 70 adet kanal giriĢi açık steril kök örneği, 1 hafta sonunda çıkarılmıĢ ve 

kanallardan örnek alınmıĢtır. Sonrasında kanallara test materyalleri uygulanp kanal 

giriĢleri bonding ajan ile kapatılmıĢtır. Kökler 1 hafta boyunca inkübe edilmiĢ, 

antimikrobiyal ajanların çıkarılmasının ardından tekrar kanallardan örnek alınıp 

bakteriyel geliĢim incelenmiĢtir. Sonuç olarak; 1 haftalık antimikrobiyal ajan 

bekletilmesinin ardından tüm test materyalleri ile kanallardaki bakteri sayısında 

istatistiksel olarak anlamlı Ģekilde bir azalma sağlandığı ancak klorheksidin jel’in ve 

KH patının diğer test ajanlarına göre daha baĢarılı olduğu bildirilmiĢtir. 

Ho ve ark. (2003), KHPP’nin kök dentininde yarattığı pH değiĢikliklerini araĢtırmak 

üzere in vitro bir çalıĢma düzenlemiĢlerdir. 48 adet küçük azı diĢi 3 gruba ayrılmıĢ; 

1. gruba KH patı (saf KH tozu+distile su), 2. gruba KHPP ve 3. gruba konvansiyonel 

gütaperka uygulanmıĢtır. 1., 2. ve 3. saatler ile 1., 3., 7. ve 14. günlerde pH ölçümleri 

yapılmıĢtır. KH patı kullanılan grupta; iç dentindeki en yüksek pH, 24 sa sonucunda 

elde edilen 12,33 değeri iken; dıĢ dentindeki en yüksek değer 72 saat sonra ölçülen 

9,23 değeridir. 14 günün sonunda iç dentinin pH’ının değeri 9,62 olarak ölçülmüĢtür. 

KHPP grubunda ise hem iç hem de dıĢ dentinde 3 sa sonunda en yüksek pH değerine 

ulaĢılmıĢtır ve bu değerler sırasıyla 11,67 ve 10,82’dir. 14 gün sonundaki pH değeri 

ise iç dentin için 7,59’dur. AraĢtırmanın bulguları değerlendirildiğinde; KHPP’nin 

KH patına oranla en yüksek pH seviyesine,, hem iç hem de dıĢ dentinde daha kısa 
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sürede ulaĢtığı ama iç dentindeki alkalinitesinin pat kadar uzun sürmediği tespit 

edilmiĢtir. DıĢ dentinde ise, KH patı hiç bir zaman diliminde KHPP kadar alkalinite 

sağlayamamıĢtır. KHPP’nin KHP’ye oranla artan alkalinite sağlama özelliği de 

eklenen materyaller sayesinde artan hidroksil iyonu salımına bağlanmıĢtır. 

de Andrade Ferreira ve ark. (2004)’nın düzenledikleri in vitro çalıĢmada Calen patı 

(CMCP+KH), salin+ saf KH tozu, LC patı (KH+zeytinyağı) ve KHP’nin Ca salımı 

ve pH dereceleri incelenmiĢtir. Calen patı ve KH+salin karıĢımının en yüksek pH 

değerleri sırasıyla 9,96 ve 11,8 olarak bulunmuĢtur. LC patı ve KHP ise 7’den 

yüksek bir pH değerine ulaĢamamıĢlardır. Ca salım etkinliğinde ise; pH değerlerine 

benzer olarak LC patı ve KHP belirgin bir artıĢ sağlamazken Calen patı ve saf KH 

tozu+salin karıĢımı yüksek konsantrasyonda Ca salımı sağlamıĢtır. 

Lohbauer ve ark. (2005), KHP, KHPP ve KH patının (Calxyl, OCO Preparate, 

Dirmstein, Germany) zamana bağlı Ca iyonu salımını ve pH karakteristiklerini 

incelemek üzere yaptıkları çalıĢmada, üç materyalin pH değerleri sırasıyla 11,8, 12,0 

ve 12,4 olarak bulunmuĢtur. pH ölçümleri sadece 3 gün yapıldığından daha uzun 

dönemli sonuçlar verilmemiĢtir. Ca iyon salımına bakıldığında ise KHPP’nin 44 gün 

boyunca devam ettiği iyon salımının KHP’ye oranla 3 kat daha fazla olduğu 

gösterilmiĢtir. AraĢtırmacılar bu bulguların ıĢığında; KHPP’ye eklenen suda 

çözünürlülüğü fazla olan tenside ve sodyum kloritin, yüzey korozyonundan ve sonuç 

olarak artmıĢ Ca salımından sorumlu olduğunu belirtmiĢlerdir. Tenside’ın ayrıca, 

sıvıların yüzey stresini azaltarak dentin sıvısı içine daha etkili Ca iyonu penetrasyonu 

sağladığı ifade edilmiĢtir.  

Öztan ve ark. (2006), yaptıkları çalıĢmada KHPP, Active points (klorheksidin 

diasetat içerikli gütaperkaların) ve CHX/Ca Combi gütaperkaların (KH+CHX) bazı 

Candida türlerine ve E.faecalis’e karĢı antimikrobiyal etkilerini karĢılaĢtırmıĢlardır. 

Bu amaçla, hazırlanan mikrorganizma türleri Eppendorf tüpler içinde test 

materyalleriyle beraber 2 hafta boyunca inkübe edilmiĢtir. Bu sürenin sonunda, 

KHPP ve Active gütaperkalar, seçilmiĢ mikroorganizma türlerine karĢı yeterli 

amtimikrobiyal etkinliği gösterememiĢtir. CHX/Ca Combi gütaperkalar ise, diğer test 
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materyallerine göre daha baĢarılı olsa da E. faecalis ve C. parapsilosis türlerine karĢı 

14 gün sonunda tam olarak etkinlik gösterememiĢtir.  

Ebert ve ark. (2008) yaptıkları çalıĢmada; KHP, KHPP, klorheksidin içerikli 

gütaperkaların, konvansiyonel gütaperka ve Active points’in E. faecalis’e karĢı 

antibakteriyel etkilerini değerlendirmeyi amaçlamıĢlardır. E. faecalis ile enfekte 

edilmiĢ, kök benzeri cam tüplere deney materyalleri yerleĢtirilerek ilk 10 dak ve 5 sa 

sonrasında incelemeler yapılmıĢtır. KHP ve KHPP gruplarında ilk 10 dakikada 

bakterilerin yaklaĢık yarısı elimine edilebilmiĢ, fakat 5 saat sonrasında sadece KHPP 

kanalda istatistiksel olarak anlamlı derecede bakteri geliĢimini engellemiĢtir. 

Konvansiyonel gütaperka grubunda boĢ bırakılan kanallara göre daha fazla bakteri 

artıĢı olduğu tespit edilmiĢtir. Klorheksidin diasetat içerikli gütaperkaların ise 5 saat 

sonunda tüm bakterileri öldürdüğü bildirilmiĢtir. 

Hedge ve Niaz (2008) sundukları 4 olguda KHPP’nin klinik kullanımına örnekler 

vermiĢlerdir. Birinci olguda, hastanın sol üst santral kesici diĢinde periapikal kist 

mevcuttur. AraĢtırmacılar, kanal kavitesinin açılması ve kemomekanik 

preparasyonun ardından kanala yerleĢtirdikleri KHPP’yi haftada bir yapılan 

kontrollerde yenilemiĢlerdir. 3 ayın sonunda apikal radyolusensinin kaybolduğu 

görülmüĢ, diĢin daimi kök-kanal dolgusu yapılmıĢtır. Ġkinci olguda; apikalinde 

patolojik kök rezorpsiyonu bulunan sol üst santral kesici diĢ aynı yöntemle tedavi 

edilmiĢ, 2 ay sonrasında trabeküler iyileĢme tespit edilmiĢ ve diĢin kanal dolgusu 

yapılmıĢtır. Üçüncü olguda; alt iki santral kesici diĢte bulunan periapikal apselerin, 

KHPP uygulanmasıyla birlikte 4 ay sonunda tamamen iyileĢtiği görülmüĢtür. 

Dördüncü olguda ise alt sol santral kesici diĢin kökünün yarısını içine alan lezyon 4 

ay sonunda küçülmüĢ ve trabeküler iyileĢme sağlanmıĢtır. ÇalıĢmacılar, KHPP’nin 

kabul edilebilir klinik sonuçlar verdiğini ve daha uzun süreli iyon salımı 

sağlanabilirse rutin olarak klinik kullanım alanına sahip olabileceğini belirtmiĢlerdir.  
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1.9. Amaç 

Günümüze değin yapılan çalıĢmalarda apeksifikasyon tedavisinde sıklıkla kalsiyum 

hidroksit içeren patların etkinliği incelenmiĢ ve bu patlar klinisyenlerin birinci tercihi 

olmuĢtur. Ancak, birçok dezavantajı bulunması nedeniyle halen kalsiyum hidroksit 

patı yerine kullanılabilecek yeni materyallerin arayıĢı devam etmektedir. Son yıllarda 

klasik KH patına alternatif olarak kalsiyum hidroksit içeren endodontik gütaperkalar 

üretilmiĢtir. Ancak, bu gütaperkalar kullanılarak yapılmıĢ uzun dönemli klinik 

çalıĢmalar ve materyalin apeksifikasyon üzerindeki etkinliğiyle ilgili araĢtırma 

bulunmamaktadır. 

Apeksifikasyon tedavisiyle ilgili yapılan çalıĢmalarda yöntemin baĢarısı Ģimdiye 

kadar yalnızca klinik ve radyografik olarak değerlendirilmiĢ, oluĢan yapının kalitesi 

hakkında kesin bir bilgiye varılamamıĢtır. Diğer diĢ hekimliği alanlarında 

periodontal ve sert doku iyileĢmesiyle ilgili uzun dönemli çalıĢmalarda kullanılan 

densitometrik analiz bu amaçla kullanılmamıĢtır. 

Bu nedenlerle;  

 Kalsiyum hidroksit patı ve kalsiyum hidroksit içerikli gütaperkaların 

apeksifikasyon tedavisindeki etkinliklerinin karĢılaĢtırılması, 

 Apeksifikasyon tedavisi süresince apikal bölgedeki yoğunluk farklarının tespit 

edilebilmesi ve 

 Apeksifikasyon sürecini etkileyen faktörlerin belirlenebilmesi amacıyla: 

AraĢtırmamızda, kanal tedavisi gereksinimi olan ancak kök geliĢimi tamamlanmamıĢ 

daimi üst santral kesici diĢler üzerinde KH patı ve KHPP kullanılarak apeksifikasyon 

tedavisi yapılmıĢ ve iki materyalin apikal bariyer oluĢturma etkinlikleri dijital fosfor 

plak sistemi kullanılarak radyografik ve klinik parametrelerle karĢılaĢtırmalı olarak 

değerlendirilmiĢtir. 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu araĢtırma, Ankara Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı 

kliniğine baĢvuran ve herhangi bir sistemik rahatsızlığı bulunmayan, yaĢları 8 ile 11 

arasında değiĢen (ortalama 9,06), 9’u kız, 7’si erkek toplam 16 çocuk üzerinde 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çocuklarda, klinik ve radyografik muayene sonucu kanal 

tedavisi gereksinimi olduğu tespit edilen toplam 22 üst santral kesici diĢ araĢtırma 

kapsamına alınmıĢtır. 

2.1. Vaka Seçim Kriterleri 

Klinik ve radyografik muayenede pulpasının dönüĢümsüz olarak etkilendiği tespit 

edilen açık apeksli üst santral kesici diĢler araĢtırmaya dahil edilmiĢtir. Hasta 

anamnez bilgilerinin, klinik ve radyografik değerlendirmelerin ve vitalite testlerinin 

bulguları, hasta değerlendirme formuna (Çizelge 2.1) kaydedilmiĢtir. Bu 

değerlendirmelerin incelenmesi sonucunda, pulpasının dönüĢümsüz olarak 

etkilendiği belirlenen diĢler çalıĢma kapsamına alınmıĢtır. Standardizasyonu 

sağlamak amacı ile periapikal bölgesinde lezyon, pulpa kalsifikasyonu, ankiloz ve 

patolojik kök rezorpsiyonu saptanan diĢler, repozisyonlandırma gereken ciddi 

lüksasyon yaralanması geçirmiĢ diĢler ve avülse diĢler çalıĢma kapsamına 

alınmamıĢtır.  

Bu ilk seçim kriterlerine ek olarak; restore edilebilir durumda oldukları tespit edilen 

diĢler araĢtırmaya dahil edilmiĢtir. Ayrıca, çalıĢma kapsamına alınan diĢlerin tedavi 

öncesinde yapılan radyografik muayenesinde, yukarıda belirtilen bulgulara ilaveten; 

Moorrees ve ark. (1963)’nın kök geliĢim sınıflandırmasına göre 7. (kök boyu 

tamamlanmıĢ ama apeksin yarısı oluĢmuĢ) aĢamada olmalarına özen gösterilmiĢtir. 
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2.2. Etik Kurul Onayı 

AraĢtırma için gerekli olan etik kurul onayı, Ankara Üniversitesi DiĢ Hekimliği 

Fakültesi AraĢtırma Etik Kurulu BaĢkanlığı’ndan alınmıĢtır (14.12.2005). 

AraĢtırmaya dahil edilen tüm çocukların ebeveynlerine, araĢtırma hakkında bilgi 

verilip, gerekli izin alındıktan ve aydınlatılmıĢ onam formları imzalatıldıktan sonra 

klinik iĢlemlere geçilmiĢtir. 

 

Çizelge 2.1. Hasta değerlendirme formu 

Adı-Soyadı: 

Doğum Tarihi: 

Telefon Numarası: 

Adres: 

Dosya Numarası: 

Sistemik Hastalık: 

Hastanın Kliniğimize Geliş Tarihi ve Şikayeti: 

 

A) Anamnez 

Spontan Ağrı  

Gece ağrısı hikayesi   

 

B) Kinik Muayene 

Perküsyon  

Palpasyon  

Patolojik mobilite  

Ödem  

Fistül ağzı  

Renk değiĢikliği  

Apse 

Lüksasyon yaralanması 

Kuron kırığı 

 

C) Radyografik muayene 

Lamina dura kaybı  

Periapikal lezyon  

Ġnternal/Eksternal kök rezorpsiyonu  

Simetrik diĢe göre apikal geliĢim  

 

D) Vitalite testi 

Elektrikli pulpa testi  

Soğuk testi  

Sıcak testi  

 

 

Var (  )  Yok (  ) 

Var (  )  Yok (  ) 

 

 

Var (  )  Yok (  ) 

Var (  )  Yok (  ) 

Var (  )  Yok (  ) 

Var (  )  Yok (  ) 

Var (  )  Yok (  ) 

Var (  )  Yok (  ) 

Var (  )  Yok (  ) 

Var (  )  Yok (  )  Tipi…………. 

Var (  )  Yok (  )  Tipi…………. 

 

 

 

Var (  )  Yok (  ) 

Var (  )  Yok (  ) 

Var (  )  Yok (  ) 

DurmuĢ (  )  Benzer (  ) 

 

 
Pozitif (  )  Negatif (  ) 

Pozitif (  )  Negatif (  ) 

Pozitif (  )  Negatif (  ) 
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2.3. ÇalıĢma Grupları 

Yukarıda belirtilen kriterler göz önünde bulundurularak araĢtırma kapsamına alınan 

22 üst santral kesici diĢ, araĢtırmanın amacına uygun olarak oluĢturulan çalıĢma 

gruplarına rastgele dahil edilmiĢtir. 

•  Kontrol grubundaki diĢlerde KH patı kullanılarak apeksifikasyon tedavisi, 

• Deney grubundaki diĢlerde KHPP kullanılarak apeksifikasyon tedavisi 

uygulanmıĢtır. 

AraĢtırmaya dahil edilen diĢlerin çalıĢma gruplarına göre dağılımı Çizelge 2.2.’de 

gösterilmektedir. 

Çizelge 2.2. DiĢlerin çalıĢma gruplarına göre dağılımı 

ÇalıĢma grupları 11 no’lu kesici diĢ 21 no’lu kesici diĢ Toplam 

Kontrol Grubu 6 4 10 

Deney Grubu  5 7 12 

Toplam  11 11 22 

2.4. Klinik ĠĢlemler 

AraĢtırmada kullanılan tüm el aletleri, frezler, siman camları ve pamuk peletler 

otoklavda (Nüve OT_012, Ġzmir, Türkiye) sterilize edilmiĢ; aeratör ve angldruva ise 

dezenfektan solüsyon (Mikrozit AF Liquid, Schülke&Mayr GmbH, Zürich, 

Germany) ile dezenfekte edilmiĢtir. 

Hasta anamnez bilgilerinin, klinik ve radyografik değerlendirmelerin ve vitalite 

testlerinin bulguları, hasta değerlendirme formuna kaydedilmiĢtir. DiĢlerin vitalite 

kaybı, simetrik sağlam santral diĢle ya da lateral diĢle karĢılaĢtırılmıĢtır. Bu amaçla 

elektrikli pulpa testi (Digitest; Parkell, Farmingdale, NY, USA), soğuk testi 

(Chloraethyl, Wehr, Baden, Germany) ve sıcak gütaperka ile sıcak testi 
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kullanılmıĢtır. Deney ve kontrol gruplarına dahil edilen diĢler 2.1’de anlatılan 

kriterlere göre seçilmiĢtir. 

Pulpa nekrozu olduğu tespit edilen diĢler haricindeki olgularda lokal anestezi 

(Ultracain DS ampul; Aventis Pharma, Ġstanbul, Türkiye) uygulama gereği 

duyulmuĢtur. Tedaviye baĢlamadan önce diĢleri ağız ortamından izole etmek 

amacıyla lastik örtü (OptraDam, Ivoclar Vivadent AG, FL-9494 Schaan, 

Liechtenstein) (ġekil 2.1.a,b) yerleĢtirilmiĢtir.  

Tedavi öncesi alınan radyografilerde tahmini kanal boyu belirlenmiĢtir. Endodontik 

giriĢ kavitesi, su soğutmalı yüksek devirli alet (aeratör) kullanılarak elmas rond 

(801H016, Hager&Meisinger GmBH, Heisinger, Germany) frez yardımıyla 

açılmıĢtır. Koronal giriĢ, gelecekteki kontaminasyonu, renklenmeyi önlemek ve geniĢ 

kanal aletleriyle çalıĢmaya olanak sağlamak amacıyla pulpa boynuzlarını da içerecek 

Ģekilde geniĢ açılmıĢtır. Nekrotik pulpa çıkarılmıĢ, kanal aleti daha önce belirlenmiĢ 

tahmini boyda yerleĢtirilerek tekrar radyografi alınmıĢ ve çalıĢma boyu kesin olarak 

belirlenmiĢtir. Apikal bölgede halen hassas doku varsa, intrapulpal lokal anestezi 

yapıldıktan sonra ekstirpasyon yapılmıĢtır. 

 

 

ġekil 2.1.a. Kullanılan lastik örtünün ağız dıĢı görüntüsü 
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ġekil 2.1.b. Kullanılan lastik örtünün ağız içi görüntüsü 

ÇalıĢma boyu, periapikal dokulara zarar verilmesini önlemek amacıyla radyografik 

apeksten 2 mm kısa olacak Ģekilde belirlenmiĢtir. Kanal içi boĢluğun geniĢliğinden 

dolayı 45-80 no’lu K tipi kanal aletleriyle çevresel eğeleme yöntemi kullanılarak 

çalıĢılmıĢtır. K tipi eğeler periapikal dokulara zarar vermemek amacıyla seçilmiĢtir. 

Kanalı yıkamak için %2,5’lik sodyum hipoklorit (NaOCl) kullanılmıĢtır.  

Akut enfeksiyon belirtilerinin varlığında, drenaj sağlanana kadar beklenmiĢ, hastaya 

antibiyotik ve analjezik yazılmıĢ, kanal sedatif bir ajanla kapatılmıĢ (Cresophene, 

Septodont, Saint-Mour-des-Fosses Cedex, France) ve 48 saat sonra tekrar açılmıĢtır. 

Drenajın bittiği tespit edilirse, rutin klinik iĢlemlere devam edilmiĢtir.  

Kanalın son kez NaOCl ve salin ile yıkanmasının ardından; kanalı kurutmak için 

yine daha önceden boyları çalıĢma boyutuna göre ayarlanmıĢ kağıt konlar 

kullanılmıĢtır. Rastgele olarak belirlenen çalıĢma gruplarına göre; kontrol grubunda 

KH patı (Metapaste, Meta Biomed, Chungbuk, Korea) (ġekil 2.2), deney grubunda 

ise KHPP (Calcium Hydroxide Plus Points, Roeko, Germany) (ġekil 2.3) 

kullanılmıĢtır.  

Metapaste, enjektör sistemli sertleĢmeyen bir KH patıdır. KartuĢu için özel olarak 

hazırlanmıĢ tek kullanımlık uçlar içermektedir. Kanalın kurutulmasının ardından, KH 

patının iğnesi çalıĢma boyutunda ayarlanarak yerleĢtirilmiĢ, pat enjekte edilirken 

yavaĢça geri çekilmiĢtir. Kanal ağzından taĢan pat temizlendikten sonra pamuk pelet 

yardımıyla hafif bir kondansasyon yapılmıĢtır.  
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 ġekil 2.2. Metapaste ġekil 2.3. KHPP 

KHPP grubunda ise, kanalı geniĢletmede kullanılan en son geniĢlikteki kanal eğesine 

uyan kon seçilmiĢ ve kanala presel yardımıyla yine çalıĢma boyutunda 

yerleĢtirilmiĢtir. Bir küçük geniĢlikteki kon, yardımcı olarak ana konun yanına 

yerleĢtirilmiĢ, makas yardımıyla kanal ağzı seviyesinden kesilmiĢtir. Üçüncü bir 

yardımcı kon kanalın geniĢliğine göre uygulanmıĢtır. 

Kullanılan materyallerin üzerinin steril pamuk peletlerle kapatılmasının ardından 

koronal kavite güçlendirilmiĢ çinko oksit öjenol siman (IRM, Dentsply International 

Inc., Milford, USA) ile geçici olarak örtülmüĢtür. 

Apeksifikasyon tedavisi süresince; tedavi ajanı ilk 1. haftada ve daha sonra her 3 

haftada bir değiĢtirilmiĢtir. Kontrol seanslarında; geçici dolgu maddesinin 

kaldırılmasının ardından, kontrol grubundaki diĢlerde KH patının çıkarılması için ilk 

önce kanal geniĢliğinin yarı boyutundaki bir kanal aleti ve irrigasyon için salin 

solüsyonu kullanılmıĢtır. Daha sonra, kanalda kullanılmıĢ en geniĢ kanal aletiyle tüm 

pat çıkarılmıĢ, salin irrigasyonu, hiçbir artık madde kalmayana kadar devam 

ettirilmiĢtir. Deney grubundaki diĢlerde ise, KHPP ince bir kanal aleti ve presel 

kullanılarak kanaldan uzaklaĢtırılmıĢ, kanalların salin solüsyonu ile son olarak 

yıkanmasının ardından çalıĢma boyutunda hazırlanmıĢ kağıt konlarla kurutulmuĢtur. 

KH patı ve KHPP yukarıda bahsedilen Ģekilde kanallara tekrar yerleĢtirilmiĢtir. 

Kontrol randevusu öncesinde klinik herhangi bir semptom geliĢen ya da geçici 

dolgusunu kaybeden hastaların kanalları ise; tekrar yıkanıp temizlendikten sonra 

materyaller yenilenmiĢtir. Takiben, hasta tekrar 3. haftada kontrol randevusuna 

çağrılmıĢtır. 
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Hastaların radyografik değerlendirmeleri ise her 3 ayda bir direkt dijital görüntüleme 

tekniği kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Bunun için sensörü fosfor plak olan bir 

sistem (Digora Soredex, Soredex Medical Systems, Helsinki, Finland) (ġekil 2.4.a,b) 

kullanılmıĢtır. Standardizasyon sağlanması amacıyla her hasta için bir silikon ısırtma 

bloğu hazırlanmıĢ ve her film çekiminde hastaya bu bloklar uygulanmıĢtır. Film 

çekiminde 40 cm’lik uzun kon ile intra-oral paralel teknikten yararlanılmıĢ, 

paralelliliğin tam olarak sağlanabilmesi için paralel aparatlar kullanılmıĢtır (RINN, 

Dentsply, USA) (ġekil 2.5a-g).  

 

    

 ġekil 2.4.a. Digora Soredex ġekil 2.4.b. Fosfor plak 
 

 

        

 ġekil 2.5.a. Yönlendirici halka ġekil 2.5.b. Isırma bloğu 
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 ġekil 2.5.c. 5 basamaklı step-wedge ġekil 2.5.d. Silikon ısırtma bloğu  

 

 

 

ġekil 2.5.e. Ġndikatör kol 
 

 

 

ġekil 2.5.f. Rinn sisteminin step-wedge ile birlikte kullanımı 
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ġekil 2.5.g. Hasta üzerinde uygulanan paralel intra-oral radyografi tekniği 
 

Apikalde sert doku bariyerinin oluĢumuna klinik ve radyografik olarak kesin karar 

verildikten sonra daimi kök-kanal dolgusuna geçilmiĢtir. Radyografik teĢhis için, 

Digora cihazının görüntü iĢleme özelliklerinden (keskinleĢtirme, kontrastı tersine 

çevirme, magnifikasyon ve histogram equalization) faydalanılmıĢtır.  

AĢağıdaki kriterler sağlandığında apeksifikasyon tedavisi tamamlanmıĢtır: 

 DiĢ klinik olarak asemptomatik olmalı,  

 Kanaldaki KH patı ve KHPP kuru olmalı,  

 En küçük numaralı kağıt kon ve ardından kanal aleti ile apekse palpasyon 

yapıldığında hassasiyet olmamalı, bariyeri geçmemeli ve kağıt konun ucu kuru 

olmalı,  

 Radyografik olarak herhangi bir radyolusensi olmamalı ve apikaldeki kalsifiye 

bariyer görülebilmeli. 

BaĢarısızlık kriterlerimiz ise Ģunlardır; 

 KH patının kanalda sürekli olarak rezorbe olması; 

 Kök ucu bariyeri oluĢumuna ait radyografik ya da klinik herhangi bir bulgunun 

var olmaması veya oluĢan sert doku engelinin rezorbe olması,  

 Periapikal radyolusensi, patolojik kök rezorpsiyonu veya ankiloz geliĢmesi.  
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OluĢan bariyerin yeri apikal 1 mm içerisinde ise “apikal”de olarak sınıflandırılmıĢ ve 

diğer durumlarda “koronal”de olarak nitelendirilmiĢtir.  

Tedavi sonunda elde edilen tüm radyografiler, uzman bir radyolog tarafından, Digora 

cihazının kendi yazılımı kullanılarak sıkıĢtırma algoritması olmaksızın TIFF 

formatında kaydedilmiĢtir. Kaydedilen bu görüntülerde, daha sonra yine cihazın 

kendi programı vasıtasıyla kök apeksinin densite değerleri mm alüminyum (mmAl) 

eĢdeğerinde belirlenmiĢtir. Bunun için, görüntüler cihazın kendi yazılımı ile 

açıldıktan sonra apeks bölgesinde tıkacın densite değeri o bölgeye çizilen dikdörtgen 

ROI (region of interest) vasıtasıyla hesaplanmıĢtır (ġekil 2.6). Bu hesaplamanın 

yapılabilmesi için görüntü rezolüsyon kaybı olmaksızın maksimum magnifikasyon 

değeri olan 1/25 oranında büyütülmüĢ ve bu büyütülmüĢ görüntülerde densite 

değerleri ölçülmüĢtür. Son olarak, apikal tıkaç için elde edilen densite değerleri 

mmAl cinsine çevrilmiĢtir. Bu da daha önce hazırlanan ve sensör üzerine 

yerleĢtirilen step-wedge basamaklarının densite değerleri ölçülerek elde edilmiĢtir. 

Bu ölçüm değerleri, tedavi bitiminde, çalıĢma grupları arasındaki ve hastaların her 

biri için tedavi baĢlangıcı ve sonrasındaki apeksin yoğunluk değerleri arasındaki 

farkları belirlemek üzere kullanılmıĢtır. 

 

 

ġekil 2.6. Densite ölçümünde kullanılan ROI dikdörtgeni 
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Apeksifikasyon tedavisinin tamamlanmasının ardından, son seansta irrigasyon olarak 

%15’lik EDTA solüsyonu, %5’lik NaOCl ve ardından salin solüsyonu ile kanallar 

son kez yıkanmıĢtır. Kağıt konlarla kurulanan kanalların daimi kök-kanal dolguları 

AH Plus (Dentsply, Konstanz, Germany) kanal patı ve gütaperka (Gutta Percha 

Points, Suredent Corporation, Kyeunggi-do, Korea) kullanılarak lateral 

kondansasyon yöntemi ile yapılmıĢtır (ġekil 2.7). Daimi restorasyon olarak ise, cam 

iyonomer siman (KetacTM Molar Easymix, 3M ESPE, Seefeld, Germany) ve 

kompozit rezin (Grandio Voco, 27457, Cuxhaven, Germany) (ġekil 2.8.a,b) 

kullanılmıĢtır. 

 

 

ġekil 2.7.  Apeksifikasyon tedavisi tamamlanmıĢ 21 no’lu diĢin daimi kök kanal 

dolgusu 

 

 

ġekil 2.8.a. Apeksifikasyon tedavisi tamamlanmıĢ diĢin daimi restorasyondan 

önceki görüntüsü 
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ġekil 2.8.b. Aynı diĢin kompozit restorasyonunun yapılmasından sonraki görüntüsü 

2.5. Ġstatistiksel Değerlendirmeler 

AraĢtırmadan elde edilen verilerin analizi, “Statistical Package for the Social 

Sciences” yazılımı (SPSS 12 for Windows, SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA) 

kullanılarak yapılmıĢtır. 

 Deney Grubu ve Kontrol Grubu’nun apeksifikasyon sürelerinin 

karĢılaĢtırılmasında Mann-Whitney U testi, 

 Apeksifikasyon süresi ile cinsiyet, yaĢ, travma tipi, travma sonrası geçen süre, 

tedavi baĢlangıcında var olan apse ve tedavi süresince görülen akut alevlenmelerin 

kıyaslanmasında Mann-Whitney U testi, 

 Deney Grubu ve Konrol Grup’ları arasında apeksifikasyonun baĢarısı, akut 

alevlenme geliĢimi, apikal bariyerin yeri açısından farklılık olup olmadığının 

incelenmesinde Fisher’s Exact testi, 

 Densitometrik ölçümler sonucunda elde edilen son densite değeri ile çalıĢma 

grupları arasındaki ilgili verilerin arasındaki farkın önemlilik değerinin 

belirlenmesinde Mann-Whitney U testi, 

 Travma sonrası tedaviye baĢlayana kadar geçen süre ile tedavi sonunda oluĢan 

bariyerin konumu arasındaki iliĢkinin istatistiksel olarak önemli olup olmadığının 

incelenmesinde Mann-Whitney U testi, 

 Tedavi sonrasında oluĢan bariyerin konumu ile tedavi baĢlangıcında apse 

varlığının, tedavi baĢlangıcında diğer bir akut durum varlığının, travma tipinin, 

tedavi sırasında geliĢen akut alevlenme ve apeksifikasyon baĢarısının arasında 



 73 

istatistiksel olarak anlamlı fark olup olmadığının tespit edilmesinde Fisher’s Exact 

testi, 

 Travma tipi ile apeksifikasyon baĢarısı arsındaki iliĢkinin belirlenmesinde, 

Fisher’s Exact testi, 

 Tedavi sırasında geliĢen akut alevlenme ile elde edilen son densite değeri 

arasındaki iliĢkinin saptanmasında Mann-Whitney U testi, 

 Densitometrik ölçümlerin sonunda elde edilen verilerle ilgili olarak; çalıĢma 

grupları arasında ve ölçüm dönemleri arasında istatistiksel olarak önemli fark olup 

olmadığının belirlenmesinde Mann-Whitney U testi kullanılmıĢtır. 
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3. BULGULAR 

Kanal tedavisi gereksinimi olan üst daimi santral kesiciler üzerinde, iki farklı 

kalsiyum hidroksit içerikli materyalin (KHPP ve KH patı) apeksifikasyon 

tedavisindeki etkinliklerinin klinik ve radyografik olarak karĢılaĢtırılması amaçlanan 

çalıĢmamızda; apikal bariyer oluĢum süresi ve süreyi etkileyen faktörler 

incelenmiĢtir. Tedavi sürecini etkileyebileceği düĢünülen; yaĢ, cinsiyet, travma tipi, 

travma sonrası geçen süre, tedavi baĢlangıcında var olan apse ve akut semptomlar, 

tedavi sırasında geliĢen akut alevlenmelerin etkileri değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢmada 

ayrıca, tedavi süresince alınan radyografilerde apikal bölgenin densitesi ölçülerek, 

tedavi baĢlangıcında, ara ölçümlerde ve tedavi sonunda elde edilen değerler 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Bu bölümde sırası ile elde edilen bulgular açıklanacaktır: 

3.1. Apeksifikasyon Tedavilerinin BaĢarısı ile Ġlgili Bulgular 

ÇalıĢma kapsamında yer alan her iki gruptaki hastaların kontrolleri düzenli olarak 

devam etmiĢ, çalıĢma dıĢında bırakılan hasta olmamıĢtır. Deney grubunda 12 diĢten 

11’inde apeksifikasyon tedavisi klinik ve radyografik olarak baĢarı ile tamamlanmıĢ, 

1 diĢ ise oluĢan apikal bariyerin rezorbe olması ve akut semptomların geliĢmesi 

nedeniyle klinik ve radyografik olarak baĢarısız sayılmıĢtır. Kontrol grubundaki 10 

diĢin hepsinde tedavi baĢarıyla tamamlanmıĢtır. Çizelge 3.1’de tedavi ajanlarının 

baĢarı oranları verilmektedir.  

Deney grubu ve kontrol grubu arasında tedavinin baĢarısı açısından istatistiksel 

olarak önemli bir fark saptanmamıĢtır (p>0,05). 
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Çizelge 3.1. ÇalıĢma gruplarına göre baĢarı değerleri 

  

KH KHPP Toplam 

n % n % n % 

BaĢarılı 10 100,0 11 91,7 21 95,5 

BaĢarısız - - 1 8,3 1 4,5 

Toplam 10 100,0 12 100,0 22 100,0 

ġekil 3.1.’de Deney Grubu (11no’lu diĢ) ve Kontrol Grubu’na (21 no’lu diĢ) ait iki 

diĢte tedavi aĢamaları gösterilmektedir. 

 

                     

 ġekil 3.1.a. DiĢlerin travma sonrası ġekil 3.1.b. DiĢlerin 3 aylık  

 periapikal görüntüsü takip radyografisi 
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 ġekil 3.1.c. DiĢlerin tedavisinin ġekil 3.1.d. 9 aylık takip ve 21 no’lu 

 6. ayındaki görüntüsü diĢte apikal bariyerin teĢhisi 

 

 

 

 

                     

 ġekil 3.1.e. 10. ayda 11 no’lu diĢte ġekil 3.1.f. DiĢlerin daimi 

 apikal bariyerin teĢhisi kök kanal dolguları 

ġekil 3.2.’de Deney Grubu’nda tedavisi yapılan 21 no’lu diĢin takip radyografileri 

görülmektedir. 
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 ġekil 3.2.a. Deney Grubu’nda KHPP ile ġekil 3.2.b. DiĢin tedavisinin  

 tedavi edilen 21 no’lu diĢin 3. ayındaki periapikal görüntüsü 

 baĢlangıç periapikal radyografisi  

 

 

 

 

 

ġekil 3.2.c. DiĢin 6 aylık takip radyografisi 
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 ġekil 3.2.d. 9 aylık periapikal ġekil 3.2.e. DiĢin daimi kök-kanal  

 radyografisi ve apikal dolgusu 

 bariyerin teĢhisi 

Apeksifikasyon tedavisinin baĢarısı; travma tipinden, travma sonrası geçen süreden, 

tedavi öncesinde apse ve akut semptom varlığından, tedavi sırasında geliĢen akut 

alevlenmelerden etkilenmemiĢtir (p>0,05). 

3.2. Apeksifikasyon Sürelerine ĠliĢkin Bulgular 

ÇalıĢmanın sonucunda, ortalama 9,57 (ss±2,4) ayda apeksifikasyon tedavisi 

tamamlanmıĢtır. KH patı için bu süre ortalama 9,6 (ss±2,4); KHPP için ise 9,54 

(ss±2,5) aydır. Ġki grup arasında, süre açısından istatistiksel olarak önemli bir 

farklılık tespit edilmemiĢtir (p>0,05).  

ÇalıĢmaya 9 kız, 7 erkek hasta dahil edilmiĢtir. Her iki grupta da ortalama 9,6 ayda 

(ss±2,9) apeksifikasyon tamamlanmıĢtır, bu nedenle cinsiyetler arasında 

apeksifikasyon süresi açısından anlamlı bir farklılık gözlenmemiĢtir (p>0,05).  

ÇalıĢmaya dahil edilen hastaların yaĢları 8-11 arasında değiĢmektedir (Ort. 9,2). 

YaĢla apeksifikasyon süresi arasındaki iliĢkiye bakıldığında ise; istatistiksel olarak 

önemli bir iliĢki tespit edilmemiĢtir (p>0,05). ÇalıĢma gruplarının yaĢa ve ortalama 

tedavi sürelerine göre dağılımları Çizelge 3.2’de verilmektedir. 
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Çizelge 3.2. ÇalıĢma gruplarının yaĢa ve ortalama tedavi sürelerine göre dağılımı 

 

ÇalıĢma grupları 

YaĢ Ortalama tedavi 

Süresi 

(ay olarak) 8-9 

(n) 

10-11 

(n) 

Deney grubu 10      2 9,54 

Kontrol grubu 8 2 9,6 

Toplam  18 4 9,57 

Hastaların travma geçirdikten sonra kliniğe baĢvurma süreleri 1 ay ile 48 ay (Ort. 9,9 

ay) arasında değiĢmektedir. Travma sonrasında tedaviye baĢlayana kadar geçen süre 

ile apeksifikasyon süresi arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık tespit 

edilmemiĢtir (p>0,05). 

Tedavi baĢlangıcında diĢinde apse bulunan 2 hastada ortalama 13 ayda 

apeksifikasyon tamamlanırken, diğer diĢlerde bu süre 9,2 aydır ancak arada 

istatistiksel olarak önemli bir farklılık bulunmamıĢtır (p>0,05). 

ÇalıĢmaya dahil edilen diĢlerin 17’si komplike olmayan kuron kırığı, 2’si 

sublüksasyon, 1’i intrüzyon, 1’i ekstrüzyon ve 1’i de apikal kök kırığı nedeniyle 

canlılığını yitirmiĢtir. Travma tipleri ve apeksifikasyon süresi arasında anlamlı bir 

iliĢki saptanmamıĢtır (p>0,05). 

Tedavi süresince 6’sı geçici dolgu kaybına bağlı olmak üzere 7 diĢte akut alevlenme 

geliĢmiĢtir. Bu diĢlerde ortalama 11 ayda (ss±2,6) apeksifikasyon tedavisi 

tamamlanırken, akut alevlenme geliĢmeyen diĢlerde ise 9 ayda (ss±2,1) tedavi 

tamamlanmıĢtır ancak iki grup arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık tespit 

edilmemiĢtir (p>0,05). 

Bu çalıĢmada, apeksifikasyon süresini etkileyen en önemli faktör tedavi öncesinde 

akut semptomların (spontan ağrı, gece ağrısı, Ģiddetli perküsyon) var olmasıdır. Akut 

semptomlarla kliniğe baĢvuran hastalarda ortalama 11 ayda (ss±2,5) apikal bariyer 
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oluĢurken, diğer diĢlerde ortalama 8,8 ayda (ss±2,0) oluĢmuĢtur. Ġki grup arasında 

istatistiksel olarak önemli bir iliĢki vardır (p<0,05). 

3.3. Bariyer konumuna iliĢkin bulgular 

Tedavi sonucunda oluĢan apikal bariyerlerin konumunu incelediğimizde; deney 

grubunda tedavinin baĢarılı olduğu tüm diĢlerde (11 diĢ) bariyer apikalde oluĢurken; 

KH grubunda 1 diĢte koronalde oluĢmuĢtur. Ġki çalıĢma grubu arasında bariyerin 

oluĢma yeri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıĢtır (p>0,05). 

Bariyerin koronalde oluĢtuğu diĢ intrüzyon yaralanması nedeniyle canlılığını 

yitirmiĢtir ancak travma tipi ile bariyerin oluĢum yeri arasında istatistiksel olarak 

önemli bir fark saptanmamıĢtır (p>0,05). Travma sonrası geçen süre, tedavi 

öncesinde apse ve akut semptom varlığı ile tedavi sırasında akut alevlenme geliĢmesi 

de bariyerin oluĢum yerini önemli oranda etkilememiĢtir (p>0,05). 

3.4. Densitometrik ölçümlere iliĢkin bulgular 

ÇalıĢmanın sonunda, apeksifikasyon tedavilerinin baĢarıyla tamamlandığı 21 diĢten 

19’unda baĢlangıç, 1. ay ve tedavi sonlanana kadar her 3 ayda bir paralel intraoral 

radyografi tekniği ve step-wedge kullanılarak alınan radyografilerde apikal bölgenin 

densitometrik ölçümleri yapılmıĢ ve değerler “mmAl” olarak kaydedilmiĢtir. 

Ġntrüzyon ve kök kırığı nedeniyle 2 diĢ bu ölçümlere katılmamıĢtır. Tedavi 

baĢlangıcında apikal bölgenin ortalama densite değeri 7,0 mmAl iken tedavinin 

sonunda bu değer 4,98’dir. 

ÇalıĢma gruplarındaki farka bakılmaksızın tüm diĢlerden elde edilen aylara göre 

densite değerleri ġekil 3.3’de verilmektedir. 
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ġekil 3.3.  DiĢlerin apikal bölgelerinden elde edilen densite değerlerinin aylara göre 

dağılımı 

Buna göre; densite değerleri baĢlangıca ve bir önceki ölçüme göre anlamlı farklılık 

göstermektedir (p<0,05). BaĢlangıç ve bir önceki ölçüm değeri daha yüksektir. 

Tedavisi tamamlanan 8 diĢin simetriğindeki sağlam diĢlere göre densite değerlerinin 

0,5-1,2 mmAl (ort.0,8; ss±0,2) daha yüksek bulunmakla beraber, sağlam ve 

apeksifikasyon uygulanmıĢ diĢler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıĢtır (p>0,05). 

ÇalıĢma gruplarına göre densite değerlerinin aylara göre dağılımı ġekil 3.4’de 

gösterilmiĢtir.  
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ġekil 3.4. ÇalıĢma gruplarına ve aylara göre densite değerlerinin dağılımı 

Bu değerlere göre; aylara göre densite değerleri KH patı ve KHPP gruplarına göre 

istatistiksel olarak önemli farklılık göstermemektedir (p>0,05). 

Tedavi sırasında akut alevlenme geliĢen diĢler ile tedavi sonundaki densite değerleri 

arasında bir iliĢki olup olmadığı incelendiğinde ise; istatistiksel olarak önemli bir 

iliĢki saptanmamıĢtır (p>0,05). Apeksifikasyon tedavisinin toplam süresi de 

tedavinin sonundaki son densite değerlerini etkilememiĢtir (p>0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başlangıç 1.Ay 3.Ay 6.Ay 9.Ay 12.Ay
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4. TARTIġMA 

BaĢarılı bir kök kanal tedavisi için üç faktörün gerekli olduğu kabul edilmektedir. 

Bunlar; doğru teĢhis, yeterli kemomekanik temizlik ve kök kanal boĢluğunun apikal 

foramane kadar sızdırmaz bir Ģekilde tamamen doldurulmasıdır (ESE, 2006). 

GeliĢimini tamamlamamıĢ diĢlerde pulpadan kaynaklanan sorunlar nedeniyle 

endodontik tedavi gereksinimi oluĢtuğunda, apikal tıkanma fizyolojik olarak 

sağlanamayacağından dolayı bu diĢlerin rutin yöntemlerle tedavi edilmeleri mümkün 

olamamaktadır (Friend, 1967; Cvek, 1992; Weine, 2004; Camp ve Fuks, 2006).  

Açık apeksli diĢlerde yeterli kök geliĢimi olmadığı için kök kanalının konik, kök 

ucuna doğru daralan bir form almamıĢ olması nedeniyle kanalın apekse yakın 

bölgede daha geniĢ kalması ve ince dentin duvarları, bu diĢlerde tedavi öncesi veya 

sonrasında kırık riskini arttırmaktadır (Cvek, 1992; Weine, 2004; Camp ve Fuks, 

2006). Bu problemler; optimal bir kök kanal tedavisine izin verecek ve zayıf kök 

kanallarını kırıklara karĢı kuvvetlendirecek bir sert doku engelinin oluĢumunun 

sağlanmasıyla nispeten ortadan kalkacaktır (Cvek, 1992).  

Kök geliĢimi tamamlanmamıĢ diĢlerde apikalde bariyer oluĢturmak için birçok teknik 

öne sürülmüĢtür. Bu tekniklerin çoğu; kanaldan nekrotik dokuların çıkarılmasının 

ardından bir medikament yerleĢtirmeyi önermektedir. Ancak, literatürde tedavi 

uygulanmadan da apikal kapanmanın gerçekleĢtiğini bildiren olgu raporları 

bulunmaktadır (England ve Richmond, 1977; Lieberman ve Trowbridge, 1983; 

Whittle, 2000). Bu olgu raporlarında apikal kapanmanın genellikle hastanın travma 

sonrası rutin kontrollere gelmemesi nedeniyle rastlantısal olarak gerçekleĢtiği 

görülmüĢtür. Bunun nedeni olarak; pulpa nekrozuna ve hatta periapikal patolojiye 

rağmen, apikal bölgede canlı kalan odontojenik hücrelerin fonksiyonlarının devamı 

gösterilmiĢtir (Whittle, 2000). 
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Moller ve ark. (1981) ise, enfekte nekrotik pulpa dokusunun, periapikal dokularda 

Ģiddetli inflamatuar reaksiyonlara neden olduğunu; bu dokunun çıkarılmasıyla 

herhangi bir materyale gerek kalmadan apikal kapanmanın sağlanabileceğini ifade 

etmiĢlerdir. Benzer Ģekilde; Torneck ve Smith (1970), Chawla ve ark. (1980), Das 

(1980) ve Lieberman ve Trowbridge (1983) de apikal kapanmanın stimule edilmesi 

için katalizör rol oynayacak bir materyale ihtiyaç olmadan mekanik temizliğin yeterli 

olduğunu belirtmiĢlerdir. Ancak, baĢarı oranı %60-70 olan tüm bu çalıĢmaların 

sonucunda elde edilen apikal bariyer histolojik olarak incelendiğinde, sert doku 

birikimi Ģeklinde değil, trabeküler kemiğin kanal içine büyümesinden kaynaklı eksik 

ve düzensiz bir yapı olduğu görülmüĢtür. 

Kök geliĢimi tamamlanmamıĢ diĢlerin tedavisinde özel olarak hazırlanmıĢ 

gütaperkaların kullanılması da önerilen baĢka bir tedavi seçeneğidir (Stewart, 1963). 

Bu yöntem; kökün apikal kısmının genellikle koronale göre daha geniĢ olmasından 

dolayı bu bölgeye gütaperkanın yeterli bir Ģekilde kondansasyonunun mümkün 

olmaması nedeniyle çok fazla kabul görmemiĢtir. Bu tedavinin uygulanabilmesi için 

kanalın daha fazla prepare edilmesi ise, zaten ince olan kanal duvarlarının yapısında 

zayıflamaya neden olacağı için önerilmemektedir (Morse ve ark., 1990). 

Moodnick (1963) ise, açık apeksli diĢlerin endodontik tedavilerinde kısa kanal dolgu 

tekniğini önermiĢtir. Ancak, kısa doldurma sonucunda, kanalın geri kalan 

bölümlerinde bulunan mikroorganizmaların periapikal bölgenin iyileĢmesini 

engellediği gibi bir süre sonra da rezorpsiyona neden olabileceği bildirilmiĢtir 

(Morse ve ark., 1983; Morse ve ark., 1990). Aynı zamanda; gütaperka 

kondansasyonu sırasında uygulanan kuvvet nedeniyle dolgu patının kanaldan 

taĢabileceği, yeterli kuvvet uygulanmaması durumunda ise, gütaperka 

kondansasyonu yeteri kadar yapılamayacağı için apikal tıkamanın sağlanamayacağı 

belirtilmiĢtir (Weisenseel ve ark., 1987). 

GeçmiĢte sıkça uygulanan periapikal cerrahi yöntemi ise günümüzde birçok 

dezavantajı nedeniyle terk edilmiĢtir (Morse ve ark., 1990). Bu tedavi seçeneğinin en 

büyük dezavantajı; henüz tamamlanmamıĢ olan kök geliĢimi nedeniyle kısa olan 

köklerde yapılacak olan ek bir kısaltma sonucunda yetersiz kuron-kök oranı 
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oluĢmasıdır. Ek olarak; cerrahi iĢlem sonucunda kök kını zarar göreceği için kök 

geliĢimi olanağı ortadan kalkmakta ve bu bölgeye yerleĢtirilecek retrograd dolguların 

yeterli kondansasyonunun yapılamaması apikal sızıntıya zemin hazırlamaktadır. 

Aynı zamanda, çocuk hastalarda cerrahi iĢlemin hem fiziksel hem de psikolojik 

travma oluĢturacağı unutulmamalıdır (Heithersay, 1970; Goldman, 1974; Morse ve 

ark., 1990; Alaçam, 2000; Weine, 2004; Camp ve Fuks, 2006). Ancak, konservatif 

yaklaĢımların olanaksız olduğu olgularda, bu yönteme son çare olarak 

baĢvurulabileceği belirtilmiĢtir (Dawood ve Pittford, 1989).  

Tek seans apeksifikasyon tekniğinde ise, kanal dolgusunun yapılabilmesi için kök 

kanal ağzında biyolojik bir materyalle bariyer oluĢturulur. Bu tekniğin uygulandığı 

hayvan ve insan çalıĢmalarında yüksek baĢarı oranları (%88–95) bildirilmiĢtir 

(Roberts ve Brilliant, 1975; Coviello ve Brilliant, 1979; Rossmeisl ve ark., 1982a; 

Rossmeisl ve ark., 1982b). Tek seans apeksifikasyon, yeni geliĢtirilen materyallerle 

birlikte kısa tedavi zamanı sağlaması nedeniyle klinisyenler tarafından son yıllarda 

sıklıkla tercih edilen bir yöntem olmakla beraber, bu teknik apekste kalsifiye doku 

oluĢumunu ve kök geliĢiminin devam etmesini amaçlamaz. Bu nedenle, kısa köklü 

diĢlerde kullanımı uygun görülmemektedir. Bu yöntemin uygulanması; zaman 

sınırlamaları, finansal zorluklar, hastanın psikolojisi ve estetik taleplerin geleneksel 

apeksifikasyon uygulamalarını zora soktuğu durumlarda önerilmektedir (Morse ve 

ark., 1990; Alaçam, 2000). 

DiĢ hekimliğinde birçok alanda kullanılan MTA’nın (Schwartz ve ark., 1999; 

Torabinejad ve Chivian, 1999) açık apeksli diĢlerin tedavisi için tek seans 

apeksifikasyon ajanı olarak kullanımı ile ilgili birçok olgu bildirimi yayınlanmıĢtır 

(Shabahang ve ark., 1999; Giuliani ve ark., 2002; Maroto ve ark., 2003; Hayashi ve 

ark., 2004; Villa ve Fernandez, 2005; Erdem ve Sepet, 2008; Sarris ve ark., 2008). 

Bu materyalin avantajı, tedavinin kısa sürmesidir. Kısa raf ömrüne sahip bu 

medikamentin pahalı ve klinik uygulamasının zor olması sahip olduğu 

dezavantajlardır (Steinig ve ark., 2003; El Meligy ve Avery, 2006; Sarris ve ark., 

2008; Witherspoon ve ark., 2008; Srinivasan ve ark., 2009). MTA’nın açık apeksli 

diĢlerde bariyer oluĢturmak için kullanılmasındaki diğer bir dezavantaj ise; 

kondansasyon basıncının bu iĢlem sırasında tam olarak sağlanamamasıdır. Materyal 
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iyi kondanse edilmediğinde yapısına istenenden fazla giren su yüzey sertliğini 

azaltmaktadır. Kondansasyon basıncının fazla arttırılması ise, MTA’nın periapikal 

dokulara taĢmasına neden olacağı için önerilmemektedir (Erdem ve Sepet, 2008). Bu 

iĢlemi kolaylaĢtırmak amacıyla MTA’dan önce destek materyallerinin (Ör/ kalsiyum 

sülfat, kollajen) kullanılması denenmiĢ olsa da, bu durumun MTA’nın tıkama 

özelliğini olumsuz etkilediği belirtilmiĢtir (Zou ve ark., 2008; Srinivasan ve ark., 

2009). Ayrıca, çok köklü ve kurvatürlü kanallara sahip azı diĢlerinde apeksifikasyon 

sağlamak amacıyla kullanımına dair herhangi bir çalıĢma yapılmamıĢtır. Bu 

materyalle uygulanan apeksifikasyon tedavisi sonrasında diĢlerin ince kanal duvarları 

nedeniyle artan kırılma riski de diğer önemli bir dezavantajıdır (Huang, 2009). 

MTA kullanılarak gerçekleĢtirilen tek seans apeksifikasyon yöntemi ile geleneksel 

KH apeksifikasyon yöntemini karĢılaĢtıran sadece bir klinik çalıĢma bulunmaktadır. 

El Meligy ve Avery (2006) bu çalıĢmalarında; 15 çocuğun her iki üst ön kesici diĢine 

apeksifikasyon tedavisi yapılması gereken 30 diĢini kullanmıĢlardır. Bir diĢe KH 

apeksifikasyonu, diğer diĢe ise MTA apeksifikasyonu yapılmıĢ; hastalar, 3., 6. ve 12. 

aylarda klinik ve radyografik olarak değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢmanın sonucunda, 

MTA grubunda %100, KH grubunda ise %87 baĢarı elde edildiği bildirilmiĢtir. KH 

grubunda baĢarısız olarak kabul edilen 2 diĢte, peripikal bölgede inflamasyon ve 

perküsyon hassasiyeti tespit edilmiĢtir. AraĢtırmacılar, MTA’nın klinik 

uygulamasının zor ve pahalı olmasına rağmen uzun KH apeksifikasyon tedavisine 

oranla daha avantajlı olduğunu bildirmiĢ ancak bu materyal ile daha büyük örneklem 

grubu kullanılarak daha uzun dönem takipli klinik çalıĢmalara ihtiyaç olduğunu da 

belirtmiĢlerdir. Bu amaçla; Witherspoon ve ark. (2008)’nın düzenledikleri çalıĢmada; 

MTA, apeksifikasyon tedavisinde 144 diĢe uygulanmıĢ ve etkinliği ortalama 19,4 ay 

boyunca klinik ve radyografik olarak incelenmiĢtir. ÇalıĢmanın sonucunda; elde 

edilen baĢarı oranının %90 olduğu belirtilmiĢtir. 

Revaskülarizasyon, immatür ve devital diĢlerin tedavisinde kullanılan diğer bir 

yöntemdir (Bouchon, 1966; Rule ve Winter, 1966; Ham ve ark., 1972; Iwaya ve ark., 

2001; Banchs ve Trope, 2004; Shah ve ark., 2008). Pulpanın rejenerasyonu fikri yeni 

değildir ancak bu yöntemle geçmiĢte yapılan çalıĢmalarda fazla baĢarı elde 

edilememiĢtir (Morse ve ark., 1990). Bunun nedeninin o zamanlardaki materyallerle 
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bakteri sızıntısını önleyecek yeterli koronal tıkamanın sağlanamaması olduğu 

düĢünülmektedir. Günümüzde, geliĢen teknolojiye bağlı olarak bu dezavantajın 

ortadan kaldırılabileceği düĢünüldüğünden tedavinin baĢarısı tekrar araĢtırılmaktadır 

(Trope, 2008).  

Revaskülarizasyon yöntemi ile geleneksel KH apeksifikasyonunun sonuçlarını 

karĢılaĢtıran bir hayvan çalıĢmasında; Ham ve ark. (1972), her iki yöntemle de 

apikalde sert doku bariyeri elde edebilmiĢler ancak KH patı tekniğiyle daha düzgün 

bir kalsifikasyon geliĢtiğini belirtmiĢlerdir. KH patı grubunda enfekte diĢlerde dahi 

apeksifikasyon sağlanabilirken, bu durum revaskülarizasyon grubunda 

gerçekleĢmemiĢtir.  

Hertwig epitel kını artıklarının uygun koĢullar altında kök komponentlerine organize 

olabileceği için apeks çevresindeki dokunun travmatize edilmemesi gerektiğini 

savunan araĢtırmacılarca eleĢtirilen bu yöntem zamanla terk edilmiĢtir (Dylewski 

1971; Vojinovic, 1974; Cooke ve Rowbotham, 1988). Ancak, son dönemlerde 

revaskülarizasyon tedavisinde yapılan bazı değiĢikliklerle pulpa rejenerasyonu fikri 

tekrar gündeme gelmiĢtir. Bu teknikte ilk önce kök kanalında dezenfeksiyon 

sağlanması ve daha sonra rejenerasyonu uyaracak bir materyalle kapatılması ile kök 

geliĢiminin devam etmesi amaçlanmaktadır. Günümüze kadar yapılan çalıĢmalarda; 

dezenfeksiyon sağlamak için NaOCl ve hidrojen peroksit (Iwaya ve ark., 2001), 

poliantibiyotik patı (Branchs ve Trope, 2004) ve formokrezol (Shah ve ark., 2008) 

kullanılmıĢtır. Rejenerasyon amacıyla ise; KH patı (Iwaya ve ark., 2001), MTA 

(Branchs ve Trope, 2004) ve cam iyonomer siman (Shah ve ark., 2008) 

kullanılmıĢtır. Shah ve ark. (2008), 30 diĢi kapsayan bir pilot çalıĢmada, Bu 

yöntemle genç sürekli diĢlerin apeksifikasyon tedavisinde %78 baĢarı elde ettiklerini 

belirtmiĢlerdir. 

Bu çalıĢmaların sonuçlarına göre; revaskülarizasyon yöntemiyle ilgili olarak henüz 

uzun dönemli takip çalıĢmaları yapılmadığı ve standart bir yöntem oluĢturulmadığı 

görülmektedir. Bu konudaki tek pilot çalıĢmada (Shah ve ark., 2008) elde edilen 

%78’lik baĢarı geleneksel yöntemlerle elde edilen baĢarı oranlarından düĢüktür. Aynı 

zamanda, bu yöntem ile tüm kanalın kalsifiye olması riski olduğu ve bu durumda 
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ileride kanal tedavi gereksinimi olursa zorluk yaĢanacağı belirtilmektedir. Daimi 

restorasyon olarak post-core yapımı düĢünülüyorsa bu tedavi seçeneğinin 

kullanılmaması gerektiği de belirtilmiĢtir Bu tedavi yönteminin kök geliĢimi 

tamamlanmadan canlılığını yitirmiĢ genç daimi diĢlerin tedavisinde denenmesi ancak 

3 ay içinde iyileĢmeye ait bir bulgu elde edilemezse klasik tedavi yöntemlerine 

dönülmesi önerilmektedir (Messer, 2008; Trope, 2008). 

Doku mühendisliğindeki geliĢmelerle birlikte; açık apeksli diĢlerde, kök hücrelerle 

oluĢturulacak bir iskelet üzerinde vaskülarizasyon sağlanmasıyla kanal içinde pulpa-

dentin rejenerasyonu elde edilebileceği öne sürülmektedir. Bu konudaki çalıĢmalar 

devam etmektedir (Huang, 2008; Huang, 2009). 

Tüm tedavi yöntemleri ele alındığında; açık apeksli diĢlerin tedavisindeki genel 

görüĢ; sert doku birikimi için uygun ortamı sağlamak amacıyla; kanaldan debris ve 

bakterilerin uzaklaĢtırılması ve apikal kapanmayı indükleyecek bir materyalin 

kullanılması gerektiği yönündedir. Bu nedenle, günümüzde açık apeksli diĢlerin 

dönüĢümsüz pulpitis ve pulpa nekrozunda araĢtırmacılar tarafından halen en çok 

kabul gören ve uygulanan tedavi yöntemi “apeksifikasyon tedavisi”dir. (Mackie, 

1998; Ford ve Shabahang, 2002; AAPD, 2004; Rafter, 2005; Camp ve Fuks, 2006; 

Trope ve ark., 2006; Fuks ve Heling, 2009;). 

Apeksifikasyon tedavisinde; antiseptik patlar (Cooke ve Rowbotham, 1960), 

antibiyotikli patlar (Ball, 1964), kloromisetin patı (Friend, 1967), ZOE (Rowe ve 

Binnie, 1974), kollajen (Donlon, 1977), kollajen- kalsiyum fosfat jel (Citrome ve 

ark., 1979), baryum hidroksit (Smith ve ark., 1984) ve kalsiyum klorid (Javelet ve 

ark., 1985) gibi materyallerin denenmiĢ olmasına rağmen en sık kullanılan ve en çok 

baĢarı sağlayan materyal KH olmuĢtur (Cvek, 1992; Morabito ve Defabianis, 1996; 

Sheehy ve Roberts, 1997; Ford ve Shabahang, 2002; AAPD, 2004; Fuks ve Heling, 

2009). 

KH’in apeksifikasyon ajanı olarak baĢarılı olmasını sağlayan etki mekanizması 

henüz kesin olarak belirlenememiĢtir (Thater ve Maarechaux, 1988; Rafter, 2005). 

KH’in periapikal dokularda; sterilizasyon sağlayarak apikal geliĢimi uyardığı, 
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diferansiye olmamıĢ mezenĢimal hücreleri sementoblastlara dönüĢtürerek apekste 

sementogenezisi hızlandırdığı, yüksek pH’sı nedeniyle oluĢan nekroz tabakasının 

altında kalsifikasyon geliĢmesini sağladığı, içerdiği Ca iyonlarının kapiller sızıntıyı 

azaltıcı etki yaptığı, kanal boĢluğunu doldurarak granülasyon dokusunun kanal içine 

ilerlemesini önlediği, alkalen fosfataz ve pirofosfataz enzimlerini aktive ederken 

osteoklastik aktiviteyi inhibe ettiği ve bu mekanizmaların yardımıyla sert doku 

bariyeri oluĢumunu sağladığı bildirilmiĢtir (Tronstad ve ark., 1981; Anthony ve ark., 

1982; Byström ve ark., 1985; Fava ve Saunders, 1999).  

Ancak, KH patının bu özelliklerinin yanı sıra, daha sonra yapılacak olan daimi kök-

kanal dolgusunda ise olumsuz etkileri olduğu araĢtırmacılar tarafından gösterilmiĢtir 

(Ricucci ve Langeland, 1997; Margelos ve ark., 1997; Lambrianidis ve ark., 1999; 

Kim ve Kim, 2002; Goldberg ve ark., 2002; Sevimay ve ark., 2004; Lambrianidis ve 

ark., 2006). Apeksifikasyon tedavisinde apikal tıkanma KH sayesinde sağlansa bile, 

bu bölgedeki patın daimi kanal dolgusu öncesinde tam olarak temizlenmesi apikal 

sızıntının önlemesi için önemlidir (Holland, 1984; Lambrianidis, 1997).  

Lambrianidis (1997), apeksifikasyon tedavisi baĢarıyla tamamlanmıĢ bir hastanın 4 

yıl sonraki kontrolünde kanal dolgusunun apikal kısmında boĢluk olduğunu tespit 

etmiĢ ve daimi kanal dolgusunu yenilemiĢtir. 4 yıl sonra geliĢen bu klinik durumun 

nedenini, apeksifikasyon tedavisi sonrasında daimi kanal dolgusu yapılması sırasında 

KH’in kanaldan tam olarak uzaklaĢtırılamaması, dentinle aynı radyoopasitede olması 

nedeniyle bu durumun fark edilememesi ve geçen süre boyunca kök ucunda kalan 

artık KH’in doku sıvılarıyla rezorbe olması olarak açıklamıĢtır. 

KH’in antibakteriyel etkisinin görülebilmesi için yüksek pH’sının uzun süre 

korunabilmesi gerekmektedir ancak Ca iyonları, karbon dioksit ya da karbonat 

iyonları ile temas ettiğinde kalsiyum karbonat oluĢmaktadır (Holland ve ark. 1979; 

Fuss ve ark. 1996). Kwon ve ark. (2004), kalsiyum karbonatın çözünürlülüğünün az, 

pH’sının 8 olduğunu ve aynı zamanda kalsiyum hidroksitin aksine biyouyumlu ve 

antibakteriyel özellikte olmadığını belirtmiĢlerdir. Yaptıkları çalıĢmada, 6 hafta 

sonunda diĢlerin apikalindeki KH’in %11’inin kalsiyum karbonata dönüĢtüğünü 

görmüĢlerdir. Kalsiyum karbonatın radyoopasitesinin kalsiyum hidroksitle aynı 
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olması nedeniyle bu oluĢumun radyografik olarak teĢhisinin mümkün olmadığını; 

sonuç olarak materyalin baĢarısını etkileyebileceğini belirtmiĢlerdir. Bu durum 

KH’in apeksifikasyon tedavisindeki diğer bir dezavantajıdır. 

KH’e karĢı periapikal cevabın nasıl olacağı konusunda da değiĢik görüĢler 

mevcuttur. Yapılan histolojik bir çalıĢmada; domuz kemiğine yerleĢtirilen KH, 2 

hafta sonunda inflamatuar cevap yaratıp, kemik iyileĢmesini geciktirirken; 12 hafta 

sonunda ise rezorbe olup kemikle yer değiĢtirdiği gözlenmiĢtir (Spangberg, 1969). 

Binnie ve Rowe (1973), kök geliĢimi tamamlanmamıĢ köpek diĢleri üzerinde 

yaptıkları çalıĢmada kanalları KH+ distile su karıĢımı ile doldurmuĢlar ve dokularda 

minimal inflamatuar cevaba ek olarak devam eden kök geliĢimi olduğunu 

bildirmiĢlerdir. KH patının açık apeksli diĢlerde kanal ağzından taĢma riski yüksektir 

ve periapikal dokularda inflamatuar cevaba neden olduğu gösterilmiĢtir (Blomlöf ve 

ark.1988; Breault ve ark. 1995; Felippe ve ark., 2005; Kim ve ark., 2009). Bazı 

araĢtırmacılar (Cvek, 1972; Webber, 1984) patın apeksten taĢmasının daha sonra 

rezorbe olacağı için apeksifikasyonun baĢarısını etkilemeyeceğini ve hatta sert doku 

oluĢumunu stimule edeceğini düĢünürken; Felippe ve ark. (2005), apekste patın 

taĢması nedeniyle meydana gelen inflamasyonun kalsifiye doku oluĢumunu olumsuz 

yönde etkileyeceğini göstermiĢlerdir. 

KH patı ile yapılan apeksifikasyon tedavisi sonrasında kök ucunda kalsifiye bariyer 

olĢturulması ve daimi kanal dolgusunun yapılabilmesinin sağlanmasına rağmen ince 

kök duvarları nedeniyle tedavi sonrası servikal kırıkların görülme riski 

azaltılamamaktadır. KH patının kanal duvarlarının yapısını zayıflattığı da öne 

sürülmüĢtür (Andreasen ve ark., 2002; Huang, 2009). 

KH patının bu olumsuz özelliklerine rağmen günümüzde de yaygın kullanılan 

apeksifikasyon materyali olma özelliğini korumaktadır. Son yıllarda, geçici kanal 

dolgu maddesi olarak kullanma amacıyla, klasik KH patına alternatif olarak KH 

içeren endodontik gütaperkalar üretilmiĢtir. Bu gütaperkaların pansuman 

seanslarında hekim için kolaylık sağladığı, bu sayede hastanın diĢ hekimi koltuğunda 

geçireceği zamanı kısaltacağı; ayrıca kanaldan uzaklaĢtırıldıktan sonra herhangi bir 

artık madde bırakmadığı ve kanaldan taĢma riski az olduğu için, klasik KH patının 
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aksine, daimi kanal dolgusunun baĢarısını arttıracağı ileri sürülmektedir (Lohbauer 

ve ark., 2005; Anonymus, 2009).  

Holland ve ark. (1996)’nın sundukları in vitro bir çalıĢmada; daimi kök-kanal 

dolgusu öncesinde KH patı ve KHP uygulanması sonucunda meydana gelen apikal 

sızıntılar arasındaki farklılık değerlendirilmiĢtir. AraĢtırmacılar, daimi kanal dolgusu 

öncesinde, kanala KH uygulanmasını gerektiren klinik koĢullarda, KHP’nin KH 

patına göre daha avantajlı olduğunu ve kanal dolgusu sonrası sızıntı miktarını 

azalttığını bildirmiĢlerdir. 

KH patı ve kalsiyum hidroksit içerikli gütaperkaların kanalda bıraktıkları artık 

madde açısından farklarının karĢılaĢtırıldığı diğer bir çalıĢmada ise, Bossu ve ark. 

(1999), Endo-idrox (Saf kalsiyum hidroksit+ distile su) ve KHP’nin kanal 

duvarlarından uzaklaĢtırılma miktarını araĢtırmıĢlardır. NaOCl ve EDTA ile yapılan 

irrigasyonu takiben yapılan incelemede, Endo-idrox’un içerisindeki KH’in %20’sinin 

uzaklaĢtırılamadığı ancak KHP’nin tamamen uzaklaĢtırıldığı ve kanal duvarlarında 

artık madde izlenmediği bildirilmiĢtir. 

Kalsiyum hidroksit içerikli gütaperkalarla ilgili olarak; literatürde iki çalıĢma dıĢında 

(Azabal-Arroyo ve ark., 2002; Hedge ve Niaz, 2008) sadece in vitro çalıĢmaları 

içeren az sayıda araĢtırma vardır. Bu in vitro araĢtırmalarda ise çoğunlukla pH 

değerleri ve antibakteriyel özellikleri araĢtırılmıĢtır:  

Kanallara uygulanan KHP’nin ne ölçüde alkalinizasyon sağladığı sorusunun cevabını 

bulabilmek amacıyla yapılan invitro çalıĢmalarda çekilmiĢ diĢler kullanılmıĢ, 

kanallara uygulanan KHP ve farklı materyallerin kanal içinde yarattıkları pH uygun 

cihazlar yardımıyla ölçülmüĢ ve sonuç olarak bu materyalin aktif iyon oluĢturma 

kapasitesinin sınırlı olduğu, kök kanalında kısa sürelerle alkali pH sağladığı tespit 

edilmiĢtir (Çalt ve ark., 1999; Economides ve ark., 1999; Larsen ve Hörsted-

Bindslev, 2000; Schafer ve Al Behaissi, 2000; Ardesha ve ark., 2002; de Andrade 

Ferreira ve ark., 2004). Yapılan bu in vitro çalıĢmalar arasında; hazırlanan kanal 

geniĢlikleri, kullanılan KHP’nin sayısı, boyutu ve uygulama süreleri açısından 

farklılıklar olduğu ve elde edilen pH değerlerinin 7 ile 11,5 arasında değiĢtiği 



 92 

görülmektedir. Azabal-Arroyo ve ark. (2002) ise; yaptıkları in vivo çalıĢma 

sonucunda KHP’nin kanal içindeki pH değerini 10,11 olarak belirlemiĢler ancak bu 

değerin 7 gün sonunda 7,08’e düĢtüğünü tespit etmiĢlerdir. 

Bu bulguların ıĢığında; genel olarak KHP’nin, alkali pH sağlama kapasitesinin 

yetersiz olduğu düĢünülerek klinik kullanımının sınırlı olduğu belirtilmiĢtir (Azabal-

Arroyo, 2002). Economides ve ark. (1999), KHP’nin alkali pH sağlayamamasının 

nedenini, gütaperka matriksinin hidroksil iyonlarına bağlanarak bu iyonların 

salımlarını engellemesi olduğunu öne sürmüĢlerdir.  

KHP’nin antibakteriyel etkinliğinin değerlendirildiği çalıĢmalarda ise; bazı 

araĢtırmacılar hiçbir antibakteriyel etkinliği olmadığını ileri sürerken (Al-Nazhan, 

2002; Ebert ve ark., 2008); diğer bazı araĢtırmacılar ise kanal içi enfeksiyon sebebi 

olan E. faecalis dahil çoğu patojene karĢı etkinliği olduğunu bildirmiĢtir (Podbielski 

ve ark., 2000; Barthel ve ark., 2002). 

Yukarıda bahsedilen çalıĢmalar genel olarak değerlendirildiğinde; KHP’nin kanal içi 

geçici dolgu maddesi olarak düĢük baĢarı gösterdiği ve rutin klinik kullanıma 

geçmediği görülmektedir. Son zamanlarda; içeriğinde ek olarak sodyum klorit ve 

tenside bulunan kalsiyum hidroksitli gütaperkalar üretilmiĢtir [Calcium hydroxide 

plus points, Roeko, Langenau, Germany (KHPP)]. Akıcı solüsyonlarla temas 

ettiğinde bu eklenen bileĢenlerin çözündüğü ve suyun gütaperkanın daha derin 

kısımlarına ulaĢabilmesinin sağlandığı belirtilmiĢtir. Bu sayede; alkali pH’nın daha 

uzun bir süre korunarak materyalin klinik baĢarısının kuvvetlendiği bildirilmiĢtir 

(Lohbauer ve ark., 2005, Anonymus, 2009). KHPP üzerine yapılmıĢ çalıĢmalarda 

hem pH salımı hem de antibakteriyel etki açısından KHP’ye oranla daha baĢarılı 

sonuçlar elde edildiği görülmektedir (Ho ve ark., 2003; Lohbauer ve ark., 2005). 

Ho ve ark. (2003), KHPP’nin kök dentininde yarattığı pH değiĢikliklerini araĢtırmak 

üzere düzenledikleri in vitro çalıĢmanın sonucunda; KHPP’nin KH patına oranla en 

yüksek pH seviyesine, hem iç ve hem de dıĢ dentinde daha kısa sürede ulaĢtığını 

ancak iç dentindeki alkalinitenin KH patındaki kadar uzun sürmediğini 

bildirmiĢlerdir. DıĢ dentinde ise; KH patı daha uzun sürelerde dahi KHPP’nin kısa 
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sürede gösterdiği alkaliniteye ulaĢamamıĢtır. KHPP’nin KHP’ye oranla artan 

alkalinite sağlama özelliği de eklenen materyaller sayesinde artan hidroksil iyonu 

salımına bağlanmıĢtır. Bu araĢtırmacılar; daha önce KHP ve KHPP ile yapılan in 

vitro çalıĢmalarda hidroksil iyonu salımını hesaplamak için kontrol grubunda KH 

patı kullanılırken, nitelikli farklılık tespiti yapılmadığını çünkü kullanılan sistemlerin 

içerdikleri Ca(OH)2 miktarının farklı olabileceğini belirtmiĢtir. Bu nedenle, 

çalıĢmalarında, her iki tip materyal için eĢit Ca(OH)2 ağırlığı hesapladıklarını ve 

sonuçlarının diğer araĢtırmalara oranla daha doğru olduğunu düĢündüklerini ifade 

etmiĢlerdir. 

Lohbauer ve ark. (2005), KHP, KHPP ve KH patının (Calxyl, OCO Preparate, 

Dirmstein, Germany) zamana bağlı Ca iyonu salımını ve pH karakteristiklerini 

incelemek üzere yaptıkları çalıĢmada; 3 materyalin 3 gün sonunda pH değerleri 

sırasıyla 11.8, 12.0 ve 12.4 olarak bulunmuĢtur. Ca iyon salımına bakıldığında ise 

KHPP’nin 44 gün boyunca devam eden iyon salımının KHP’ye oranla 3 kat daha 

fazla olduğu gösterilmiĢtir. AraĢtırmacılar bu bulguların ıĢığında; KHPP’ye eklenen 

tenside ve sodyum kloritin, yüzey korozyonunu ve Ca salımını arttırdığını 

belirtmiĢlerdir. Ek olarak, tenside’ın, sıvıların yüzey stresini azaltarak dentin sıvısı 

içine daha etkili Ca iyonu penetrasyonu sağladığı da ifade edilmiĢtir.  

Hedge ve Niaz (2008) bu materyalle yapılan tek klinik araĢtırma olan çalıĢmalarında 

patolojik kök rezorpsiyonu ve periapikal lezyon tedavisi yaptıkları 4 olguda KHPP 

kullanmıĢlar, 2-4 ay arası bir sürede baĢarılı sonuçlar elde ettiklerini bildirmiĢlerdir. 

Ho ve ark (2003), kalsiyum hidroksit içerikli gütaperkaların, asit ortamın elimine 

edilip osteoklastların inhibe edilmesinin gerekli olduğu koĢullarda, dıĢ dentinde daha 

yüksek pH elde edilebileceği için kullanılmasını önermiĢlerdir. Bu bilgilerin ıĢığında; 

Hedge ve Niaz (2008) da periapikal patolojili diĢlerde KHPP’yi kullanmıĢlar ve 

baĢarılı sonuçlar elde etmiĢlerdir. Öktem ve ark. (2009), intrüzyon sonrasında agresif 

eksternal kök rezorpsiyonu geliĢen üst santral kesici diĢe uyguladıkları tedaviye KH 

patı (saf KH patı+distile su) ile baĢlamıĢlar ancak rezorpsiyonun ilerlemesi nedeniyle 

KHPP’yi bir alternatif olarak kullanmıĢlardır. Rezorpsiyonun 1 ay içinde durduğu 

tespit edilmiĢ, diĢin apeksifikasyon tedavisi de aynı materyal kullanılarak 6 ayda 
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tamamlanmıĢtır. Yapılan 2 yıllık takip sonucunda diĢte klinik ve radyografik olarak 

baĢarı elde edildiği ifade edilmiĢtir. 

Günümüze değin yayınlanan makaleler içerisinde, kalsiyum hidroksit içerikli 

gütaperkaların (KHP ve KHPP) apeksifikasyon tedavisinde kullanıldığına dair bir 

çalıĢmanın mevcut olmadığı saptanmıĢtır. Bu nedenle çalıĢmamızda apeksifikasyon 

ajanı olarak KHPP’nin etkinliğini belirlemek amaçlanmıĢtır. Kontrol grubu olarak 

seçilen KH patı ile KHPP’nin klinik ve radyografik baĢarısı karĢılaĢtırmalı olarak 

değerlendirilmiĢtir. 

Genel sağlık durumu kötü olan çocuklarda pulpa tedavisi uygulamak birçok risk 

içermektedir. Subakut bakteriyel endokardit riski olan, nefrit, lösemi, tümör, 

idiopatik siklik nötropenisi olan çocuklar ve granülosit veya polimorfonükleer lökosit 

sayıları düĢük olan çocuklar, baĢarısız bir pulpa tedavisinden kaynaklanabilecek akut 

enfeksiyon olasılığına maruz bırakılmamalıdır (Ford, 2004, s.:11-13). Bu nedenle, 

çalıĢmamıza herhangi bir sistemik rahatsızlığı bulunan çocuklar dahil edilmemiĢtir. 

Bir hastalığın baĢarılı Ģekilde tedavi edilebilmesi için öncelikle doğru bir teĢhis 

konulmalıdır (Lewis ve Law, 1973). Pulpa tedavilerinde de en önemli ve zor 

basamak, pulpa sağlığının ve inflamasyon düzeyinin belirlenmesidir (Fuks, 2000). 

Hatasız bir teĢhis konulabilmesi için; hastanın tıbbi geçmiĢinin öğrenildiği detaylı bir 

anamnezden ve dikkatli bir klinik ve radyografik muayeneden toplanan tüm 

bilgilerden faydalanılır (Camp, 1984; Fuks, 2000; Camp ve Fuks, 2006). Pulpanın 

durumunun tespitinde; normal pulpa, dönüĢümlü pulpitis, dönüĢümsüz pulpitis ve 

pulpa nekrozu olmak üzere basit bir klinik sınıflandırma kullanılır (Ford, 2004, 

s.:38). 

Klinik değerlendirmeye gözle muayene ile baĢlanır. Apikal bölgedeki ĢiĢlik, fistül 

ağzı veya diĢ kuronundaki renklenmeler klinisyeni kesin teĢhise yönlendiren 

bulgulardır (Ford ve Shabahang, 2002; Trope ve ark., 2006). 

Ağrı hikayesi ve niteliği, pulpanın durumu ile ilgili olarak yapılacak tedavinin 

belirlenmesinde oldukça önemlidir. Kalıcı ağrı ve spontan ağrı, pulpanın geri 
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dönüĢümsüz inflamasyonunu gösterir (Kennedy ve Kapala, 1985; Fuks, 2000). 

Bununla birlikte, ağrının olmaması pulpada inflamasyon olmadığı Ģeklinde 

değerlendirilemez. Belirgin bir ağrı hikayesi olmadan da diĢler canlılıklarını 

yitirebilirler (Mackie, 1998; Rafter, 2005; Trope ve ark., 2006).  

Perküsyon, palpasyon ve diĢ mobilitesinin değerlendirilmesi de teĢhiste yardımcı 

araçlardır. Ancak, diĢ travma geçirdiyse, hemen sonrasında tespit edilen perküsyon 

hassasiyeti ve mobilite geçici olabilir (Mackie ve Hill, 1999; Ford ve Shabahang, 

2002; Rafter, 2005; Trope ve ark., 2006). 

Termal testlerin ve elektrikli pulpa testlerinin açık apeksli diĢlerde kullanımı 

komplikedir çünkü bu diĢlerde nöral geliĢim tamamlanmamıĢtır. Aynı zamanda, 

çocuk hasta o andaki korkusundan dolayı aĢırı cevap verebilir. BaĢka bir problem ise, 

lüksasyon yaralanmalarından sonra sinirlerin hasar görmesine rağmen kan akımının 

sağlam kalmasından dolayı sağlıklı pulpada negatif cevap alınabilme riskidir. Bu 

testlerin tekrarlanmasına rağmen cevap alınamaması ve simetrik diĢte pozitif cevap 

olması diĢin nekrozuna iĢaret edebilir. Bu değerlendirme diğer testlerle 

doğrulanmalıdır. (Mackie, 1998; Mackie ve Hill, 1999; Ford ve Shabahang, 2002; 

Rafter, 2005; Trope ve ark., 2006). ÇalıĢmamızda; bu klasik testlerin her ikisi de 

kullanılmakla beraber, pulpa vitalitesi hakkında karar verirken yukarıda bahsedilen 

klinik sınırlandırmalar da göz önünde bulundurulmuĢtur. 

GeliĢimi devam eden apekste, radyografide radyolusent bir bölgenin var olması 

normaldir. Bu yapıyı patolojik radyolusensiden ayırmak zor olmaktadır. 

Radyografide belirgin apikal radyolusensi, periodontal aralıkta geniĢleme ve/veya 

lamina dura kaybı gibi bulgular kesin teĢhise ulaĢılmasını sağlar. Simetrik diĢle 

karĢılaĢtırma yapmak faydalıdır (Camp, 1984; Mackie, 1998; Ford ve Shabahang, 

2002; Trope ve ark., 2006).  

Bu bilgilerin ıĢığında; pulpadaki inflamasyonun geri dönüĢümsüz olduğu veya pulpa 

nekrozu geliĢtiği belirlenen açık apeksli üst santral kesici diĢler çalıĢma kapsamına 

alınmıĢtır. Olguların seçiminde; yukarıda bahsedilen teĢhisi zorlaĢtıran klinik 

sınırlandırmalar da göz önüne alınarak, klinik ve radyografik muayene sonucu elde 
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edilen bulguların tümünün incelenmesi ile kanal tedavisi endikasyonu konan diĢler 

çalıĢma kapsamına alınmıĢtır.  

 Tedavinin baĢlangıcında var olan periapikal lezyonun bariyer oluĢma süresini 

arttırdığını savunan araĢtırmacılara karĢın (Cvek, 1972; Ghose ve ark., 1987; Yates, 

1988; Finucane ve Kinirons, 1999; Walia ve ark., 2000) bu iliĢkiyi reddeden 

araĢtırmacılar da vardır (Mackie ve ark., 1988; Kleier ve Barr, 1991; Reyes ve ark., 

2005). Ancak, çalıĢmamızda standardizasyonu sağlamak ve sağlıklı sonuçlara 

ulaĢabilmek amacıyla, periapikal lezyonu olan diĢler araĢtırma kapsamına 

alınmamıĢtır. 

Travma sonrası apeksifikasyon tedavisi gerektiren diĢlerde; avülsiyon gibi ciddi bir 

periodontal yaralanmanın varlığı, tedavinin baĢarısını kötü yönde etkileyeceği ve 

süresini uzatacağı ifade edildiğinden dolayı (Webber, 1984; Mackie ve ark., 1988; 

Finucane ve Kinirons, 1999) çalıĢmamıza avülse olmuĢ diĢler ve repozisyonlandırma 

gereken ciddi lüksasyon yaralanması geçirmiĢ diĢler dahil edilmemiĢtir. 

Tedavinin baĢlangıcında, apikal geliĢimi daha ileri düzeyde olan diĢlerde 

apeksifikasyonun daha hızlı gerçekleĢtiği bildirilmiĢtir (Webber ve ark., 1981; 

Mackie ve ark., 1988; Yates, 1988; Finucane ve Kinirons, 1999; Reyes ve ark., 

2005). Bazı araĢtırmacılar ise bu görüĢe katılmamaktadır (Cvek, 1972; Ghose ve ark., 

1987; Kleier ve Barr, 1991). Bu çalıĢmada; iki farklı materyalin apikal kapanmayı 

sağlama süreleri arasındaki fark incelendiğinden dolayı, benzer kök geliĢim 

aĢamasındaki diĢler araĢtırmaya dahil edilmiĢtir. Bu amaçla radyografik muayene 

sonucunda Moorrees ve ark. (1963)’nın kök geliĢim sınıflandırmasına göre 7. 

aĢamada (kök boyu tamamlanmıĢ ancak apeksin yarısı oluĢmuĢ) olduğu tespit edilen 

diĢlerin seçimine özen gösterilmiĢtir. 

ÇalıĢmamızda; radyografik değerlendirmeleri etkilememesi, kök boylarının birbirine 

yakın olması, anatomik varyasyonların olmaması, tedavi tekniklerinin baĢarısının 

daha etkili biçimde değerlendirilebilmesi ve standardizasyonun sağlanması amacı ile 

çalıĢma gruplarında sadece üst santral kesici diĢler kullanılmıĢtır. 



 97 

Pulpanın durumunun doğru teĢhis edilmesi kadar, tedavilerin steril Ģartlarda ve 

dikkatlice uygulanması da önemlidir (Kennedy ve Kapala, 1985; McDonald ve ark., 

2004, s.:367). Bu amaçla kullanılan lastik örtü (rubber dam), diĢi ağız ortamından 

ayırır ve mililitresinde 10
8
’den fazla mikroorganizma bulunan tükürükle operasyon 

sahasının kontamine olmasını önleyerek baĢarıyı arttırır (Kidd ve Beighton, 1997; 

AAPD, 2004; ESE, 2006). Lastik örtü, kuru ve kontaminasyonsuz bir ortam 

sağlamasının yanı sıra, yumuĢak dokuları yaralanmalara karĢı korur ve tedavi 

sırasında hastanın konforunu arttırır (Fayle ve Pollard, 1995; Ford, 2004, s.:52; 

McDonald ve ark., 2004, s.:367). Bu nedenlerden ötürü hastalarımıza tedaviler 

süresince lastik örtü uygulanmıĢtır. 

Yapılan çalıĢmalarda; dental patolojilerin tespitinde konvansiyonel radyografilerin 

yetersiz gri seviye çözünürlüğü nedeniyle baĢarısız olduğu, dijital radyografilerin ise 

diagnostik doğruluğu arttırdığı gibi, densitometrik ölçümler de yapabildiği 

belirtilmiĢtir (Lavelle ve Wu, 1995; Versteeg ve ark.,1997). Son yıllarda ıĢınlama 

süresi, filmin banyosu ve kurutulması gibi zaman alıcı ve görüntü kalitesini 

etkileyebilecek prosedürler gerektiren konvansiyonel radyografiler yerine, bu 

faktörlerden etkilenmediği ifade edilen dijital radyografilerin kullanılması gündeme 

gelmiĢtir (McDonnell ve Price, 1993; Syriopoulos ve ark., 2000; Sabbagh ve ark, 

2004). 

Kullendorf ve ark. (1996), periapikal lezyonların teĢhisinde konvansiyonel E-speed 

film ve direkt dijital radyografi sistemini karĢılaĢtırmak üzere yaptıkları çalıĢmanın 

sonucunda; dijital radyografinin bu amaçla baĢarı ile kullanılabileceğini ve elde 

edilen değerlerin konvansiyonel radyografi ile benzerlik gösterdiğini bildirmiĢlerdir. 

MenteĢ ve Gençoğlu (2002); çekilmiĢ büyük azı diĢler üzerinde yaptıkları çalıĢmada, 

kanal boylarını belirlemek amacıyla konvansiyonel E-speed radyografi ve direkt 

dijital radyografi yöntemlerini karĢılaĢtırmıĢlar ve sonuç olarak dijital radyografi ile 

kurvatürü fazla kanallarda bile doğru sonuçlar elde edildiğini belirtmiĢlerdir.  

Jett ve ark. (2004), dijital radyografilerde diĢ yapılarının (sement, pulpa) trabeküler 

kemikten ayırt edilebilme imkanını araĢtırdıkları çalıĢmalarında; direkt dijital 
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görüntüleme tekniği ile bu dokuların densite değerlerini step-wedge kullanarak 

ölçmüĢler ve sonuç olarak görsel olarak inceleyemediğimiz değiĢimlerin direkt dijital 

görüntüleme tekniği kullanılarak rahatlıkla değerlendirilebildiğini belirtmiĢlerdir.  

Kamburoğlu (2007), internal rezorpsiyon kavitelerinin belirlenmesinde 

konvansiyonel film, dijital ve filtrelenmiĢ dijital görüntülerin etkinliğini 

değerlendirdiği çalıĢmasında, film ve dijital görüntüler arasında istatistiksel olarak 

önemli bir fark bulmamıĢtır. AraĢtırmacı, dijital sensör kullanımını, düĢük radyasyon 

dozları, çabuk görüntü oluĢumu ve görüntü güçlendirici iĢlemler nedeniyle 

önermiĢtir. 

Dijital görüntüleme sistemleri içerisinde, fosfor plak sistemi (PSPL sistem), piyasaya 

sürüldüğü ilk zamanlardan itibaren dental radyografide ön plana çıkmaktadır. Bu 

sistemin performansını inceleyen birçok çalıĢma bulunmaktadır: 

Moystad ve ark. (1996), aproksimal yüzey çürüklerinin teĢhisinde PSPL sistemi 

(Digora, Soredex, Helsinki, Finland) ve konvansiyonel Ektaspeed filmleri 

karĢılaĢtırdıkları çalıĢmalarında, PSPL sistemini hem mine hem de dentin 

çürüklerinin teĢhisinde konvansiyonel filme oranla istatistiksel olarak anlamlı olacak 

Ģekilde daha baĢarılı bulmuĢlardır. Svanaes ve ark. (2000) benzer Ģekilde, mine 

çürüğü teĢhisinde konvansiyonel Ektaspeed film ve PSPL sistemini (Digora) 

karĢılaĢtırdıkları çalıĢmanın sonucunda, Digora ile histolojik incelemelerle belirlenen 

doğru bulgulara en yakın sonuçları elde ettiklerini belirtmiĢlerdir. 

Cederberg ve ark. (1998); kanal eğelerinin çalıĢma boyunu belirlemek için kullanılan 

Digora fosfor plak sisteminin etkinliğini belirlemek üzere düzenledikleri çalıĢmada, 

bu sistemi konvansiyonel Ektaspeed film ile karĢılaĢtırmıĢlardır. Sonuç olarak; en 

ince kanal aletinin bile Digora fosfor plak sistemi ile tespit edilebildiği ve gerçeğe 

çok yakın kanal boyu belirlenebildiği tespit edilmiĢtir. 

Couture ve Hildebolt (2000), dijital görüntüleme sistemleri içinde sensör olarak 

fosfor plak teknolojisini kullanan bir cihazın (DentOptix, Gendex, Des Plaines) 

kantitatif ölçümlerde ne derecede baĢarılı olduğunu araĢtırdıkları çalıĢmalarında, 
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konvansiyonel filmler gibi PSPL sistemlerinin de iyi görüntüleme karakteristikleri 

olduğunu belirtmiĢlerdir. 

Kitagawa ve ark. (2000); çürük, gingival yumuĢak dokular, kortikal kemik, kök 

kanalı, apeks, periodontal aralık gibi dental yapıların incelenmesi amacıyla 

DentOptix, Digora ve CD-Dent (DigiDent Digital Imaging Technologies, Nesher, 

Israel) fosfor plak sistemlerini karĢılaĢtırmıĢlardır. Sonuç olarak, yumuĢak dokuların 

görüntüsünü belirlemekte bile Digora diğer sistemlere göre baĢarılı bulunmuĢtur.  

Kaeppler ve ark. (2000); lineer ölçüm yapabilme açısından konvansiyonel radyografi 

ve PSPL sistemini (Digora) karĢılaĢtırdıkları çalıĢmalarının sonucunda, Digora 

sisteminin alveoler kemik yapılarının klinik incelemelerinde konvansiyonel sisteme 

göre daha baĢarılı sonuçlar verdiğini ifade etmiĢlerdir. 

Syriopoulos ve ark. (2000), düzenledikleri çalıĢmada, çekilmiĢ 56 küçük azı diĢten 

standart koĢullarda alınmıĢ radyografiler üzerinde, arayüz çürüklerinin teĢhisi 

açısından E-speed konvansiyonel film, 2 CCD sistem (Sidexis ve Vizualix) ve 2 

PSPL sistemini (Digora ve DentOptix) karĢılaĢtırmıĢlardır. Konvansiyonel film, 

Sidexis ve Digora sistemleri bu amaçla en baĢarılı sistemler olarak seçilmiĢ ve 

aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bildirilmemiĢse de araĢtırmanın 

sonucunda Digora sisteminin en iyi çözünürlülüğe sahip olduğu ifade edilmiĢtir. 

Hintze (2006), benzer bir yöntemi uygulayarak gerçekleĢtirdiği in vitro çalıĢmasında 

yine arayüz çürüklerinin teĢhisinde 2 PSPL sistemi (Digora ve DentOptix) ve 2 CCD 

sistemi (Dixi ve Sidexis) karĢılaĢtırmıĢtır. AraĢtırmacı, sonuç olarak 4 sistem 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulamadığını ancak Digora’nın histolojik 

incelemelere en yakın doğru bulguyu verdiğini belirtmiĢtir. 

Digora sisteminin software programının “otooptimizasyon” özelliği ile standardize 

bir kontrast ve parlaklık optimizasyonu sağladığı, bu özelliği sayesinde tekrarlanan 

filmlerde yapılan ölçümlerde standardizasyon sağlanabileceği ve kalibrasyon özelliği 

sayesinde uzunluk, açı ve alan hesaplarının yine software programı kullanılarak 

yapılabileceği belirtilmiĢtir (Van der Stelt, 2005).  
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Russo ve ark. (2006); AAPD üyeleri arasında yaptıkları anket çalıĢmasının 

sonucunda, üyelerin %32’sinin kliniklerinde dijital radyografi kullandığı tespit 

edilmiĢtir. Dijital radyografi kullanan hekimlerin, çocuk hastada, ince ve esnek 

olmasından dolayı PSPL sisteminin uygulanmasının kolay olduğunu, direkt dijital 

radyografinin sensörlerinin ise çocuk hasta tarafından tolere edilemediğini ifade 

ettikleri bildirilmiĢtir. AraĢtırmacılar, sonuç olarak, dijital radyografilerin çocuk diĢ 

hekimleri için kolaylık sağladığını ancak maliyetinin yüksek olmasının düĢük 

kullanım oranına neden olduğu belirtmiĢtir. 

Carvalho-Junior ve ark. (2007), PSPL sistemi (Digora) kullanarak farklı kök kanal 

dolgu materyallerinin radyoopasitesini değerlendirdikleri çalıĢmalarında, 

ölçümlerinde alüminyum step-wedge ile sağlama yapmıĢlar ve PSPL siteminin 

otooptimizasyon ve kalibrasyon özellikleri sayesinde gerçeğe yakın değerler elde 

edildiğini ve bu sistemin dental materyallerin radyopasitesini ölçmek için 

çalıĢmalarda standart olarak kullanılması gerektiğini düĢündüklerini belirtmiĢlerdir.  

Soğur ve ark. (2007), kök kanal dolgularının kalitesini belirlemeyi amaçladıkları 

çalıĢmalarında, konvansiyonel F-speed film, PSPL sistemi (Digora) ve limited cone-

beam bilgisayarlı tomografi tekniğini karĢılaĢtırmalı olarak incelemiĢlerdir. Kanal 

dolgusunun ve homojenitesinin incelendiği araĢtırma sonucunda, görüntü kalitesi 

açısından Digora dijital görüntüleme sistemi, diğer cihazlara oranla daha baĢarılı 

bulunmuĢtur. 

Kök apeksine tam olarak odaklanılamadığından kök apikalindeki bariyer oluĢumunu 

tespit etmek konvansiyonel radyografilerle her zaman mümkün olmamaktadır. Bu 

durum, hekimin bariyer oluĢumu konusunda Ģüpheye düĢmesine ve tedavi zamanını 

gereksiz Ģekilde uzatmasına neden olmaktadır. AraĢtırmacılar, bariyerin klinik olarak 

tespit edilmesine rağmen radyografik olarak teĢhis edilemediğini belirtmiĢtir (Frank, 

1966; Weine, 2004). Bu çalıĢmada; tedavinin baĢlangıcından apikal bariyer 

oluĢumunun tespitine kadar, diagnostik doğruluğu arttırdığı tespit edilmiĢ olan dijital 

radyografi kullanılmasına karar verilmiĢ ve yukarıda bahsedilen üstün 

özelliklerinden faydalanılmak üzere PSPL sistemi (Digora, Soredex, Helsinki, 

Finland) seçilmiĢtir.  
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Dijital radyografi sistemlerinin önemli bir özelliği olan görüntü güçlendirme 

yöntemlerinin hekimlerin teĢhis doğruluğunu attırdığı araĢtırmacılar tarafından 

gösterilmiĢtir (Moystad ve ark., 1996; Svanaes ve ark., 2000; Nicopoulou-Karayianni 

ve ark., 2002; Moystad ve ark., 2003; Kal ve ark., 2007).  

Kal ve ark. (2007), endodontik kanal aletlerinin çalıĢma boyutlarını belirlemek için 

PSPL sistemini (Digora) kullanarak dijital görüntüler elde etmiĢ, görüntü 

güçlendirme yöntemlerini kullanmıĢ ve sonuç olarak endodontik tedaviler sırasında 

kanal boyu belirlemek amacıyla PSPL sistemli dijital radyografilerin kullanımının 

daha avantajlı olduğunu belirtmiĢlerdir. Kamburoğlu (2007) da görüntü güçlendirme 

özelliklerinin dijital radyografilerin bir avantajı olduğunu ifade etmiĢtir.  

Moystad ve ark. (1997), aproksimal çürüklerin teĢhisinde, Digora dijital görüntüleme 

sisteminin keskinleĢtirme özelliği uygulanmıĢ ve uygulanmamıĢ görüntüleri 

konvansiyonal sistemle elde edilen radyografilerle karĢılaĢtırmıĢ ve keskinleĢtirme 

özelliği uygulanmıĢ olan grubu daha baĢarılı bulduklarını belirtmiĢlerdir.  

Yukarıda bahsedilen nedenlerle, çalıĢmamızda apikal bariyerin radyografik 

tespitinde Digora cihazının görüntü güçlendirme tekniklerinden faydalandık. 

Kemik mineral densitesi, belirli bir alanda bulunan kemik mineral gramını ifade eder 

ve densitenin büyük oranı kemik kalitesi ve kantitesinden oluĢur (Horner ve Devlin, 

1998; Jacobs, 2000). Kemik densitesinin radyografik olarak değerlendirilmesi, 

implantolojide, osteoporoz ile kemik kaybı arasındaki iliĢkiyi değerlendiren 

çalıĢmalarda, periodontal tedavi sonrası yapılan takiplerde ve dental materyallerin 

densitelerinin belirlenmesinin amaçlandığı çalıĢmalarda kullanılmaktadır 

(Duckworth ve ark., 1983; Kleier ve Barr, 1991; Mohajery ve Brooks, 1992; Horner 

ve Devlin, 1998, Jacobs, 2000; Sabbagh, 2004; GülĢahı ve ark., 2007; Tanomaru-

Filho ve ark., 2007). Densite ve gri-skala değiĢimlerinin; radyografilerde dental 

dokuların birbiri arasındaki iliĢkisini ve farklarını inceleyen, normal durumdan farklı 

olan oluĢumların ayırımlarının yapılabilmesini sağlayan, iyileĢme veya hastalığın 

yayılımının incelenebildiği önemli görsel karakteristikler olduğu belirtilmiĢtir 



 102 

(Duckworth ve ark., 1983; Mohajery ve Brooks, 1992; Kullendorf ve ark., 1997; 

Horner ve Devlin, 1998; Jonasson ve ark., 2001).  

Apeksifikasyon tedavisi gibi uzun dönem takip isteyen bir tedavi yönteminde henüz 

kantitatif ölçüm yapılan bir araĢtırma sunulmamıĢtır. Bu nedenle; araĢtırmamızda, 

hasta takipleri boyunca elde edilen radyografiler kullanılarak densitometrik ölçümler 

yapılmasına ve tedavi baĢlangıcında ve sonunda kök apikalinden elde edilen densite 

değerleri arasındaki iliĢkinin uzman bir radyolog tarafından incelenmesine karar 

verilmiĢtir. 

Radyografilerde kantitatif ölçümler yapılırken, bazı metotlar ve aygıtlar 

kullanılmaktadır. Bunlar özellikle paralel intra-oral radyografi tekniği, film üzerine 

uygulanmıĢ step-wedge ve film tutucu kullanımı olarak sayılabilir (Duckworth ve 

ark., 1983; Payot ve ark., 1987; Graf ve ark., 1988; Mohajery ve Brooks, 1992; 

Southard ve ark., 1999; Jonasson ve ark., 2001; Jett ve ark., 2004). Bu sayede, uzun 

dönemli takip çalıĢmalarında hem densite ölçümlerinin hem de film geometrisinin 

standardizasyonu sağlanabilir (Duckworth ve ark., 1983; Payot ve ark., 1987; 

Hausmann ve Allen, 1997; Southard ve ark., 1999). European Society of 

Endodontology (2006), endodontik tedaviler sürecince tekrarlanabilme özelliğinden 

dolayı paralel teknikle radyografi alınmasını önermektedir. Abbott (1998), apikalde 

yeni oluĢan bariyerin radyografik olarak teĢhisinin zorluğunu vurgulamıĢ ve ancak 

film tutucu yardımıyla standart radyografiler alınırsa radyografik kontrollerin 

amacına ulaĢacağını belirtmiĢtir. 

Bu nedenlerle, çalıĢmamızda; hastaların radyografileri penetromete, ısırma plağı ve 

film tutucu kullanılarak paralel teknikle alınmıĢtır. 

Apeksifikasyon tedavisinde kullanılacak KH patının ilk olarak ne zaman kanala 

yerleĢtirilmesi gerektiği de tartıĢmalara neden olmuĢtur. Cvek (1972), yaptığı 

apeksifikasyon çalıĢmasında patı yerleĢtirmeden önce kanalda negatif bakteri kültürü 

oluĢmasını beklemiĢtir. Ancak, 1992 yılındaki çalıĢmasında, kanala antiseptikler 

uygulanmadan direkt olarak KH yerleĢtirildiğinde apikal iyileĢmenin daha hızlı 

gerçekleĢtiğini, KH patının antiseptik özelliğinin yeterli olduğunu belirtmiĢtir. Ghose 
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ve ark. (1987), akut semptomların varlığında, kanalı bir seans antiseptik bir ajanla 

beklettikten sonra KH patını yerleĢtirmiĢlerdir. AraĢtırmacılar; kanal içi enfeksiyon 

nedeniyle drenaj sağlanması gerekmediği durumlarda ilk seanstan itibaren KH 

patının kanala yerleĢtirilmesini önermektedir (Sheehy ve Roberts, 1997; Finucane ve 

Kinirons, 1999; Kinirons ve ark., 2001). Biz de çalıĢmamızda; apse veya akut 

semptomlar ile baĢvuran hastalarda bir seans antiseptik bir ajanla beklettikten sonra 

ikinci seansta; bu hastaların dıĢındakilerde ise ilk seanstan itibaren çalıĢma 

gruplarımızda KH patını ve KHPP’yi kanallara yerleĢtirdik.  

KH patının kök kanallarına uygulanmasında günümüze kadar; lentilo (Cvek, 1972; 

Sheehy ve Roberts, 1997; Peters ve ark., 2005), kanal aletleri (Kleier ve Barr, 1991; 

Staehle ve ark.,1997; Simcock ve Hicks, 2006), amalgam taĢıyıcı (Webber ve ark, 

1981), tek kullanımlık enjektör (Friend, 1967), Meca Shaper (Deveaux ve ark., 2000) 

ve Pastinject (Öztan ve ark., 2002) gibi değiĢik araçlardan faydalanılmıĢtır. KH 

patıyla beraber kanala yerleĢtirilen gütaperkanın patın kanal boyunda 

yerleĢtirilmesinde ve kanal duvarlarına adaptasyonunda kolaylık sağladığı da 

belirtilmiĢtir (Alaçam, 2000; Rahde ve ark., 2006). Son yıllarda ise endodontik 

tedavide kullanılmak üzere enjektör sistemli hazır medikamanlar piyasaya 

sürülmüĢtür.  

Staehle ve ark. (1997) çekilmiĢ tek köklü diĢler üzerinde yaptıkları çalıĢmada 

kanallara KH patı yerleĢtirmek için lentilo, Ģırınga sistemi ve reamer kullanımının 

baĢarısını karĢılaĢtırmıĢlar ve sonuç olarak Ģırınga sisteminin diğer yöntemlerden 

daha üstün olduğunu belirtmiĢlerdir. 

Estrela ve ark. (2002), geniĢ kanallı veya apikal çapı geniĢ olan diĢlerde enjektörlü 

sistemlerle veya amalgam taĢıyıcı kullanarak kalsiyum hidroksitin daha baĢarılı bir 

Ģekilde yerleĢtirilebileceğini, dar ve eğri kanallarda ise lentilo sisteminin uygun 

olacağını bildirmiĢlerdir. 

Weine (2004), geçici kanal dolgu maddesi olarak kullanılan KH patının apikal 

bölgeye temas etmesinin önemini vurgulamıĢ; bu nedenle de doğru yerleĢtirme 

derinliğinin rahatça ayarlanabileceği Ģırınga sistemlerinin kullanılmasını önermiĢtir. 
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Gibson ve ark. (2008), apeksifikasyon tedavisi uygulanan 250 diĢte, KH patı 

uygulamasında lentilo ve enjektör sistemlerini karĢılaĢtırmak amacıyla bir çalıĢma 

düzenlemiĢlerdir. Sonuç olarak, lentilo sisteminde %36, enjektör sisteminde ise %74 

diĢte pat tatmin edici düzeyde kanallara yerleĢtirilebilmiĢ, lentilo sistemi uygulanan 

diĢerin 2’sinde aletin kırılması nedeniyle komplikasyon yaĢanırken, enjektör 

sisteminde herhangi bir komplikasyon geliĢmemiĢtir. AraĢtırmacılar, apeksifikasyon 

tedavisinde, KH patının apekse kadar yerleĢtirilmesinin büyük önemi olduğunu ve bu 

koĢulu sağlamak için enjektör sisteminin kullanılmasını önermiĢtir. 

Rutinde kullanılan kalsiyum hidroksitli patlar, karıĢtırılarak hazırlanmalarından 

dolayı zaman alıcıdır ve her zaman steril koĢullar sağlanamayabilmektedir. 

Günümüzde bu nedenlerden dolayı, zaman kazandırması, uygulamasının kolay 

olması ve kanalları homojen doldurması nedeniyle enjeksiyonla uygulanan hazır 

medikamanların kullanımı tercih edilmektedir (Staehle ve ark.1997; Estrela ve 

ark.,2002; Weine, 2004; Gibson ve ark, 2008).  

Bu maddelerin, kanalları homojen biçimde doldurmaları, hazırlama ve uygulama 

kolaylığı, zaman kazandırması nedeniyle biz de çalıĢmamızda kontrol grubunda 

enjektör sistemli Metapaste’ı (Metapaste, Meta Biomed, Chungbuk, Korea) tercih 

ettik. 

KH patı araĢtırmacıların tercihine göre farklı Ģekillerde hazırlanabilir. Günümüze 

kadar KH; kafurlu paraklorfenol (CMCP) (Frank, 1966; Blanc-Benon, 1967; Torneck 

ve ark., 1973; Leonardo ve ark., 1993a), metilsellüloz (Heithersay, 1970; Walia ve 

ark., 2000), Ringer solüsyonu (Cvek, 1972), Cresatin (Klein ve Levy, 1974), salin 

(Citrome ve ark., 1979; Kerekes ve ark., 1980), distile su (Webber ve ark., 1981; 

Reyes ve ark., 2005), anestezik solüsyon (Morfis ve Siskos, 1991) ve magnezyum 

hidroksit (Mackie ve ark., 1988) ile karıĢtırılarak kullanılmıĢtır. Ancak, KH’in kendi 

antibakteriyel özelliklerinin yeterli olduğu, baĢka bir antiseptik ajanla karıĢtırmaya 

gerek olmadığı konusunda fikir birliğine varılmıĢtır (Byström ve ark., 1985; Yates, 

1988; Alaçam, 2000). Biz de bu nedenle çalıĢmamızda, içeriğinde sadece 

radyoopasite sağlayan baryum sülfat bulunan hazır bir KH patı kullanmayı tercih 

ettik. 
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KH’in periodontal dokulara zarar verici etkileri olduğu belirtilmiĢtir (Blomlöf ve 

ark., 1988; Breault ve ark., 1995; Felippe ve ark., 2005). Holland ve ark. (1979), KH 

apeksifikasyonunda çalıĢma boyunun apeksten kısa olarak belirlenmesinin önemini 

vurgulamıĢ ve yaptıkları hayvan çalıĢması sonrasında apeksten taĢkın doldurulan 

diĢlerde bariyer oluĢma oranının düĢtüğünü bildirmiĢlerdir. Abbott (1998) da, 

çalıĢma boyutunun radyografik apeksten kısa olarak belirlenmesinin, kontrol 

seanslarında yeni oluĢan apikal bariyere zarar verme olasılığını azaltacağını 

belirtmiĢtir. Biz de çalıĢmamızda kanalların çalıĢma boyunun radyografik apeksten 2 

mm kısa olacak Ģekilde belirledik ve tüm seanslarda bu boyuta uygun olarak çalıĢtık. 

Endodontik tedavinin baĢarısını etkileyen önemli faktörlerden biri de; kanalı tükürük, 

sıvı ve bakterilerden koruyacak bir geçici dolgu maddesiyle koronal tıkamanın 

sağlanmasıdır (Khayat ve ark., 1993). ÇalıĢmamızda geçici dolgu materyali olarak 

kullanılan IRM (IRM, Dentsply International Inc., Milford, USA), polimetil 

metakrilatla güçlendirilmiĢ ZOE simandır. Bu simanın baskı direncinin çinkofosfat 

simanınkine yakın, marjinal örtücülük özelliklerinin ise daha iyi olduğu bildirilmiĢtir 

(Stark ve ark., 1976). 14 güne kadar antibakteriyel etkinlik gösterdiği bildirilmiĢtir 

(Slutzky ve ark., 2006). Nem varlığında düĢük çözünürlük göstermesi, yeterli basınç 

ve gerilme direncine sahip olması nedeniyle endodontik tedavilerde geçici dolgu 

maddesi olarak baĢarıyla kullanılabileceği ifade edilmiĢtir (Zmener ve ark., 2004; 

Koagel ve ark., 2008). 

Günümüze değin apeksifikasyon tedavisinin uygulandığı çalıĢmalarda, seanslar 

arasında çok değiĢik bekleme süreleri kullanılmıĢ ve henüz bir fikir birliğine 

varılamamıĢtır. 

Chawla (1986), 33 diĢ üzerinde yaptığı KH apeksifikasyon çalıĢmasında, patı 

enfeksiyon kontrolü yaptıktan sonra kanala yerleĢtirmiĢ ve hiç yenilememiĢtir. 

DiĢlerin %92’sinde tek bir yerleĢtirme ile apeksifikasyon sağlanmıĢ fakat geri kalan 

diĢlerde klinik semptomlar geliĢtiği için patın yenilenmesi gerekmiĢtir. Bu 

çalıĢmanın sonuçlarını göz önünde tutarak, KH patının apeksifikasyon süresince 

değiĢtirilmemesini önermiĢtir. Sadece, patın yarıdan fazlasının rezorbe olduğu ve 

bariyer oluĢumunun halen görülemediği diĢlerde patın yenilenebileceğini belirtmiĢtir. 
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KH patının ilk 1. ay ve sonrasında 3’er ay aralarla (Heithersay, 1970; Mackie, 1998; 

Mackie ve Hill, 1999; Reyes ve ark., 2005; Fuks ve Heling, 2009) ya da ilk 1. aydan 

sonra 6-8 ay aralarla değiĢtirilmesi de öne sürülmüĢtür (Korzen, 1982; Ghose ve ark., 

1987; Sheehy ve Roberts, 1997). Tronstad ve ark. (1981) ise 3-6 ay aralarla 

değiĢtirilmesini önermiĢtir.  

Chosack ve ark. (1997) ve Felippe ve ark. (2005), KH’in ilk yerleĢtirilmesinin 

ardından aylık olarak veya üç ayda bir değiĢtirilmesinin apeksifikasyon süresi 

açısından bir fark yaratmadığını belirtmiĢlerdir. Chawla (1990) da, KH patının tek ya 

da çoklu değiĢtirilmesinin apeksifikasyon baĢarısına etki etmediğini; KH’in sadece 

iyileĢme reaksiyonunu baĢlatan katalizör olduğunu, apikal bariyer oluĢumu için 

düzenli olarak yenilenmesinin bir katkısı olmadığını ifade etmiĢtir. Ghose ve ark. 

(1987) da, kanalın sıkça açılıp, patın değiĢtirilmesinin apeksifikasyon sürecini 

uzattığını belirtmiĢlerdir.  

Bazı araĢtırmacılar ise (Frank, 1966; Cvek, 1972; Webber ve ark., 1981; Webber, 

1984; Yates, 1988; Kleier ve Barr, 1991; Cvek, 1992); KH’in yeni semptomlar 

geliĢtiğinde veya kanalda rezorbe olduğu tespit edilirse değiĢtirilmesini önermiĢtir. 

Fakat bu değiĢtirme oranlarının bariyer oluĢturma hızını ne ölçüde değiĢtireceği 

incelenmemiĢtir.  

Webber (1984), patın periapikal dokulara temas etmesinin önemini vurgulamıĢ, eksik 

doldurulan kanallarda bariyerin oluĢmayabileceğini belirtmiĢtir. Mitchell ve ark. 

(1958) da patın apikaldeki vital dokuya temas etmesi gerektiğini ifade etmiĢ, bu 

nedenle patın rezorbe olmasına izin vermeyecek aralıklarla değiĢtirilmesini 

önermiĢlerdir. Ek olarak, düzenli olarak taze patla yenileme yapılmasının iyileĢmeyi 

hızlandıracağını belirtmiĢlerdir. 

Yates (1988), apeksifikasyon tedavisinde, ilk 1. ayın sonunda patın mutlaka 

değiĢtirilmesi gerektiğini yoksa kanaldaki eksuda nedeniyle çözüneceğini ifade 

etmiĢtir. Tedavinin ilk zamanlarında özellikle apeks açıklığı geniĢ olan diĢlerde patın 

daha hızlı rezorbe olduğunu ve patın bu diĢlerde sıklıkla değiĢtirilmesi gerektiğini 
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belirtmiĢtir. Leonardo ve ark.(1993a) da, KH patının ayda bir değiĢtirilmesini 

önermiĢlerdir. 

Sheehy ve Roberts (1997), KH patının kanala ilk yerleĢtirilmesinin ardından 

eksudadan etkilenebileceği için 1 hafta sonunda ve sonrasında 1 ay sonra 

değiĢtirilmesini önermiĢlerdir. Daha sonraki randevu sürelerinin ise hekimin 

tercihine ve diĢin durumuna bağlı olarak değiĢebileceğini belirtmiĢlerdir. 

Abbott (1998), radyografların kalan KH miktarını belirlemede yeterli olmadığını ve 

bariyer oluĢumunu tam olarak göstermediğini savunmuĢ ve apeksifikasyon 

tedavisinde patın düzenli olarak 2-3 ayda bir değiĢtirilmesini önermiĢtir. Bu sayede, 

bariyer oluĢup oluĢmadığı klinik olarak tespit edilebilecek ve KH patının 

yenilenmesi sırasında diĢin geçici dolgusu da değiĢtirilerek koronal sızıntı 

önlenecektir. Bu sayede bariyer oluĢumunun hızlanacağını ifade etmiĢtir. Kontrol 

randevularında sadece radyograf almayıp, aynı zamanda patın değiĢtirilmesinin 

bariyerin direkt olarak kontrol edilmesini sağladığını ileri sürmüĢtür. Mackie ve ark. 

(1988) da aynı Ģekilde her kontrol randevusunda radyograf alınarak çocukların 

sağlığını riske atmaktansa, kanalın açılarak apeksifikasyon ajanının değiĢtirilmesini 

ve de apikal bariyerin klinik olarak kontrolünün yapılmasını önermiĢtir. 

Finucane ve Kinirons (1999) ise yaptıkları klinik çalıĢmada KH değiĢtirilme 

sıklığının bariyer oluĢma süresini etkileyip etkilemediğini incelemiĢler ve patın sık 

değiĢtirildiği diĢlerde ve apikal açıklığı az olan diĢlerde daha hızlı bir bariyer 

oluĢumu gerçekleĢtiğini belirtmiĢlerdir. ÇalıĢmalarının sonucunda, çoğu olguda 

bariyer oluĢumunun apekste olduğu ve bu hastaların patın sık değiĢtirildiği olgular 

olduğu bildirilmiĢtir. Bunun nedeni olarak da; KH patının yeterince sık değiĢtirilmesi 

sayesinde, apeks bölgesinden çözünerek yok olmasının engellendiği ve bu boĢluğa 

granülasyon dokusunun yerleĢmesinin önlenmesi olabileceği öne sürülmüĢtür. 

Kinirons ve ark.’nın 2001 yılında yaptıkları diğer bir çalıĢmada da, patın sık 

değiĢtirildiği diĢlerde daha hızlı bir bariyer oluĢumu gerçekleĢtiği bulunmuĢtur. 

Kwon ve ark. (2004), yaptıkları çalıĢmada 6 hafta sonunda diĢlerin apikalindeki KH 

patının %11’inin kalsiyum karbonata dönüĢtüğünü görmüĢlerdir. AraĢtırmacılar, 
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kalsiyum karbonatın pH’sının 8 olduğunu, biyouyumlu olmadığını, bu nedenle patın 

uzun sürelerle değiĢtirilmeden kanalda tutulmamasını önermiĢtir. 

Kalsiyum hidroksitli gütaperkaların firma tarafından önerilen değiĢtirilme süresi 3 

haftadadır. Bu materyallerle yapılan tek bir klinik çalıĢmada ise (Hedge ve Niaz, 

2008) materyal haftada bir değiĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmacılar, bu süreyi seçmelerinin 

nedeni olarak, yapılan in vitro çalıĢmalarda bu materyalin alkali pH sağlama 

süresinin 1 haftayla sınırlı olmasını göstermiĢlerdir. Ancak, KHPP’nin KHP’ye 

oranla daha uzun süre alkali pH sağlayabilme kapasitesinin bildirilmesi (Lohbauer ve 

ark., 2005) nedeniyle bu araĢtırmacılardan farklı olarak bizim çalıĢmamızda firma 

önerisince üç hafta süreyle kanala uygulanması kararlaĢtırılmıĢtır. 

Bu bilgilerin ıĢığında, çalıĢmamızda her iki apeksifikasyon ajanının da eksudadan 

etkilenebileceklerini düĢünerek, ilk olarak 1. hafta sonunda ve ardından da 

standardizasyonu sağlamak amacıyla ve yukarda belirtildiği gibi KH patının sık 

değiĢtirilmesinin daha iyi sonuçlar verdiği bulgularına dayanarak her 3 haftada bir 

değiĢtirdik. 

OluĢan apikal bariyerin klinik muayenesinde; küçük boy bir kanal eğesi veya kağıt 

kon ile apeks kontrol edilir, açıklıktan geçmiyorsa, kağıt konun ucu kuruysa ve hasta 

eğenin dokunduğunu hissetmiyorsa yeterli tıkanmanın sağlandığı kabul edilir. 

AraĢtırmacılar, apikal bariyerin klinik olarak teĢhisinin genellikle radyografik 

teĢhisten 1-2 ay daha önce olduğunu ileri sürmüĢler ve yukarıda belirtilen kriterler 

sağlandığında kanalın doldurulmasını önermiĢlerdir (Chawla ve ark., 1980; Webber 

ve ark., 1981; Cvek, 1992; Mackie, 1998; Mackie ve Hill, 1999; Ford ve Shabahang, 

2002; Weine, 2004; Fuks ve Heling, 2009). Ancak, Cvek (1972), Ghose ve ark. 

(1987) ve Finucane ve Kinirons (1999), apeksifikasyon tedavisinin baĢarısını 

etkileyen faktörleri inceledikleri çalıĢmalarında, apikal bariyerin oluĢmasının 

teĢhisini standardizasyon sağlayabilmek amacıyla klinik ve radyografik olarak 

belirledikten sonra yapmıĢlardır. Biz de bu çalıĢmada deney grupları arasında 

standardizasyonu sağlayabilmek amacıyla; kanal aleti ve kağıt kon ile klinik olarak 

bariyerin oluĢtuğunu saptadıktan sonra, radyografik olarak da gözlenmesini 

bekleyerek, ardından daimi kanal dolgularını gerçekleĢtirdik. 
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Apeksifikasyon tedavisinin bitirilmesinin ardından, uygulanan ajanın kanallardan 

tam olarak uzaklaĢtırılması daimi kanal dolgusunun baĢarısı için büyük önem 

taĢımaktadır (Holland, 1984). KH içerikli gütaperkaların klinisyene sağladığı en 

önemli avantajlardan birisi; kanaldan artık bırakmadan tam olarak uzaklaĢtırma 

olanağı sağlamasıdır. Ancak, KH patının kanaldan uzaklaĢtırılması konusunda 

problemler yaĢanmaktadır. Bu konuyla ilgili pek çok çalıĢma yapılmıĢtır (Webber ve 

ark., 1981; Porkaew ve ark.,1990; Margelos ve ark.,1997; Lambrianidis ve ark.,1999; 

Aslan ve Kalaycı, 2001). 

Lambrianidis ve ark. (1999) yaptıkları in vitro çalıĢmada, farklı irrigasyon 

solüsyonlarının kanal içine uygulanan medikamanları uzaklaĢtırma etkinliklerini 

incelemiĢlerdir. AraĢtırmada 3 farklı KH patı (Calxyl, Pulpdent ve distile su ile 

karıĢtırılan saf KH) ve 3 farklı irrigasyon solüsyonu (salin solüsyonu, sodyum 

hipoklorit ve EDTA’yı takiben NaOCl) kullanılmıĢtır. Sonuç olarak; irrigasyon 

solüsyonlarından hiçbirinin, KH patlarını kanallardan tamamen uzaklaĢtıramadığını 

tespit etmiĢlerdir. Kullanılan yönteme bakılmaksızın, kök kanallarının %25-40’ının 

KH’le kontamine halde olduğu gözlemlenmiĢ ancak EDTA’yı takiben NaOCl ile 

yapılan irrigasyonun en etkili yöntem olduğu bildirilmiĢtir.  

Margelos ve ark. (1997), EDTA+NaOCl irrigasyonunun KH’i kök kanallarından tam 

olarak temizlenmese de en etkili uzaklaĢtıran kombinasyon olduğunu ifade 

etmiĢlerdir. Bunun sebebinin, EDTA’nın KH içerisindeki Ca iyonları ile Ģelat bağları 

oluĢturması ve NaOCl’nin de bu yapıyı kolaylıkla uzaklaĢtırma etkisinin olması 

olduğunu düĢündüklerini belirtmiĢlerdir. 

Aslan ve Kalaycı (2001), çalıĢmalarında, iki farklı irrigasyon solüsyonunun (NaOCl 

ve EDTA) KH içerikli bir patı (TempCanal) kök kanal duvarlarından uzaklaĢtırma 

etkinliğine bakmıĢlardır. Sadece NaOCl ile irrigasyon yapılan grupta maddenin kanal 

duvarlarından tamamen uzaklaĢtırılamadığı, EDTA+NaOCl ile irrigasyon yapılan 

grupta ise KH’in kanal duvarlarından daha etkili Ģekilde uzaklaĢtırıldığı 

bildirilmiĢtir.  
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Webber ve ark. (1981), Porkaew ve ark. (1990) ve Margelos ve ark. (1997), KH 

patının kanaldan uzaklaĢtırılması için irrigasyona ek olarak preparasyon esnasında en 

son kullanılan eğeden bir numaralı büyük eğenin kullanılmasını önermiĢlerdir. 

Bu nedenle çalıĢmamızda, KH patı kullanılan grupta, daimi kanal dolgusu öncesi, 

patın kanaldan uzaklaĢtırılmasında en son kullanılan eğeden bir numara büyük kanal 

aleti kullanıldıktan sonra, irrigasyon için %15’lik EDTA ve bunu takiben %5’lik 

NaOCl kullanılması tercih edilmiĢtir. 

Apeksifikasyon tedavisinin tamamlanmasının ardından, uzun dönemli baĢarı 

sağlamak amacıyla yapılacak olan daimi kök kanal dolgusunun kalitesi de büyük 

önem taĢır (Goldberg ve ark., 2002; Kim ve Kim, 2002; Lambrianidis ve ark., 2006). 

AH Plus (Maillefer, North American, Dentsply), epoksi rezin içerikli kök kanal 

dolgu patıdır. AH Plus’ın çabuk donan, içerisinde gümüĢ olmadığı için diĢlerde 

renkleĢmeye yol açmayan, formaldehit salımı olmayan, yüksek radyoopasiteye sahip 

ve düĢük çözünürlük gösteren bir kök kanal patı olduğu firma tarafından 

bildirilmiĢtir. 1:1 oranında pat/pat karıĢım sisteminden meydana gelir, boyutsal 

stabiliteye sahiptir. Tüm kanal doldurma tekniklerinde rahatlıkla kullanılabildiği 

belirtilmiĢtir (De Moor ve De Bruyne, 2004). 

Miletic ve ark. (1999)’nın yapmıĢ oldukları bir çalıĢmada, AH 26, AH Plus, Diaket, 

Apexit ve Ketac-Endo kanal patlarının örtücülük özellikleri incelenmiĢtir. 

ÇalıĢmanın sonucunda, AH Plus’ın apikal sızıntı miktarının diğerlerinden daha 

düĢük olduğu tespit edilmiĢtir. 

Zıraman ve Dinler (2000); yapmıĢ oldukları çalıĢmada, AH Plus ve Endion kök kanal 

patlarının dentin dokusuna tutunma özelliği ve mikrosızıntılarını incelemiĢlerdir. En 

az sızıntının AH Plus kullanılan grupta elde edildiğini ve bu patın dentine bağlanma 

özelliğinin Endion’dan daha iyi olduğunu tespit etmiĢlerdir. Zıraman (2000), yapmıĢ 

olduğu SEM çalıĢmasında, AH Plus ve Endion’un dentin tübüllerine penetrasyon 

miktarına baktıklarında ise, AH Plus’ın dentin tübüllerine daha iyi penetre olduğunu 

gözlemlemiĢtir. 
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Nunes ve ark. (2008), 60 diĢ üzerinde yaptıkları in vitro çalıĢmada Epiphany ve AH 

Plus’ın adezyon özelliklerini karĢılaĢtırmıĢlar ve sonuç olarak; AH Plus’ın kök 

dentinine bağlanmasının daha iyi olduğunu tespit etmiĢlerdir. 

AH Plus kanal dolgu patının apikal örtücülüğünün iyi olması ve dentin tübüllerinin 

içerisine daha iyi penetre olabilmesi gibi birçok üstün özelliğinin bulunması 

nedeniyle biz de çalıĢmamızda diĢlerin daimi kök kanal dolgularında bu dolgu patını 

kullanmayı tercih ettik. 

Yukarıda bahsedilen koĢul ve kriterler doğrultusunda yürütülen çalıĢmamızın 

bulguları değerlendirildiğinde; çalıĢma grupları arasında apeksifikasyon 

tedavisindeki genel baĢarı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit 

edilmemiĢtir (p> 0.05). ÇalıĢmaya dahil edilen 22 diĢten 21’inde apeksifikasyon 

baĢarılı olarak tamamlanırken, deney grubundan 1 diĢ, oluĢan apikal bariyerin daha 

sonra rezorbe olması nedeniyle baĢarısız sayılmıĢtır. Diğer apeksifikasyon 

çalıĢmalarında rapor edilen eksternal kök rezorpsiyonu (Cvek, 1972; Mackie ve ark., 

1988; Thater ve Marechaux, 1988), ankiloz (Kerekes ve ark., 1980; Thater ve 

Marechaux, 1988), ikincil travma (Cvek, 1972), mobilite ve perküsyon hassasiyetinin 

geliĢmesi (Ghose ve ark., 1987), periapikal patoloji (Ghose ve ark., 1987; El Meligy 

ve Avery, 2006) gibi baĢarısızlık nedenleri bu çalıĢmada görülmemiĢtir. 

ÇalıĢmamızın sonucuna göre; KHPP materyalinin apeksifikasyon etkinliğinin KH 

patına benzer olduğu ve apeksifikasyon tedavisinde baĢarıyla kullanılabileceği 

görülmektedir. 

Konu ile ilgili çalıĢmalar incelendiğinde, apikal bariyerin oluĢma süresi ile ilgili 

olarak değiĢik sonuçlar elde edildiği görülmektedir. Heithersay (1970), 14-75 ay gibi 

bir zaman aralığında apeksifikasyon geliĢtiğini bildirmiĢtir. Webber ve ark. (1981), 

apeksin geliĢim durumuna göre 6 ay ile iki yıl arasında bir süreden bahsetmiĢlerdir. 

Chawla (1986) ise ortalama 7 ayda apikal bariyer geliĢtiğini rapor etmiĢtir. Sheehy 

ve Roberts (1997), 5-20 ay arasında tedavinin tamamlanabileceğini belirtmiĢlerdir. 

Kleier ve Barr (1991)’a göre apeksifikasyon için gereken süre 6-24 ay arasında 

değiĢmektedir (ortalama:1yıl ± 7 ay). Mackie (1998) ise apikal sert doku engelinin 

ortalama 6 ayda gerçekleĢtiğini bildirmiĢtir. Finucane ve Kinirons (1999) yaptıkları 
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KH apeksifikasyon çalıĢmasında bariyer oluĢumunun ortalama 34,2 haftada meydana 

geldiğini bulmuĢlardır. Fuks ve Heling (2009) ise, apeksifikasyon için gereken 

sürenin kök geliĢim safhasına ve periapikal dokunun durumuna bağlı olarak 12 ay ve 

daha fazla olduğunu belirtmiĢlerdir.  

ÇalıĢmamızda ortalama 9, 57 ayda apikal bariyer oluĢmuĢtur. Apikal bariyer oluĢma 

süresi açısından iki grup arasında anlamlı bir fark tespit edilememiĢtir (p>0,05). 

KHPP grubunda ortalama 9,54 ayda apikal bariyer oluĢurken KH patı grubunda ise 

bu süre ortalama 9,6 aydır. 

ÇalıĢmalarda elde edilen bu farklı sonuçların nedenlerinden biri; uygulanan farklı 

yöntemler olabilir:  

Cvek (1972) çalıĢmasında KH ile apeksifikasyon tedavisine baĢlamadan öncelikle 

negatif bakteri kültürü elde etmek için kanalları uzun sürelerle kanal antiseptikleriyle 

bekletmiĢ ve sonuç olarak ortalama 18,2 ayda tedavi tamamlanmıĢtır. Mackie ve ark. 

(1988) da; tedavi baĢlangıcında kanalda pü varsa ve drenaj gerekiyorsa, kanal 

kuruyana kadar haftada bir poliantibiyotik patı ile pansuman yapmıĢlar ve sonrasında 

KH patı ile apeksifikasyona baĢlamıĢlardır ve bu durum tedavi süresini ortalama 2,5 

ay uzatmıĢtır. Ancak, diğer araĢtırmacılar, akut durumlarda kanalda sterilizasyonu 

sağlamak için KH’in yeterli olduğunu, baĢka bir materyal kullanılmasına gerek 

kalmadan hem apeksifikasyonun hem de sterilizasyonun KH ile sağlanabileceğini 

belirtmiĢtir (Byström ve ark., 1985; Yates, 1988). Biz de çalıĢmamızda; sadece akut 

durumlarda drenaj sağlanması için diĢi 48 saat kadar antiseptiklerle beklettikten 

sonra; vakit kaybetmeden KH tedavisine baĢladık. 

Bazı araĢtırmacılar, apeksifikasyon süresinin KH patının yenilenme sıklığı 

arttırılarak kısaltılabileceğini savunurken (Abbott, 1998; Finucane ve Kinirons, 1999; 

Kinirons ve ark., 2001); diğer araĢtırmacılar bu görüĢe katılmamaktadır (Cvek, 1972; 

Thater ve Marechaux, 1988). KH patının yenilenmemesini savunan Cvek (1972), 

çalıĢmasında ortalama 18,2 ayda bariyer oluĢtuğunu belirtmiĢtir ancak bazı olgularda 

bu süre 5 yıla kadar uzamaktadır. Biz de ilk görüĢü kabul ederek gerçekleĢtirdiğimiz 

çalıĢmamızda apeksifikasyon materyallerini oldukça sık değiĢtirmiĢ olmamızın 
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apikal bariyer oluĢma süresini kısalttığını düĢünmekteyiz. KH patının sık 

değiĢtirilmesinin apikal dokuları kötü yönde etkileyerek bariyer oluĢumunu 

engelleyeceği ifadesinin (Chawla, 1986; Morse ve ark., 1990) doğru olmadığını 

kanıtlamıĢ olmaktayız. 

Apeksifikasyon süresini etkilediği düĢünülen diğer faktörler ise; tedavi yöntemleri 

dıĢında çocuğun yaĢı, cinsiyeti, apikal foramenin geniĢliği ve tedavi baĢlangıcında 

diĢin durumu gibi örneklem grubu seçimindeki farklar olabileceği düĢünülmektedir 

(Morse ve ark., 1990; Sheehy ve Roberts, 1997; Finucane ve Kinirons, 1999). 

Travma sonrası hastaların ne sürede tedavi için baĢvurdukları da çoğu çalıĢmada 

değerlendirilmemiĢtir. Thater ve Marechaux (1988); apeksifikasyon tedavisinin 

süresini, travma sonucu canlılığını yitiren diĢlerde, travma ve tedavi arasında geçen 

süreye bağlamıĢlardır. Tedavi için baĢvuran hastaları değerlendirdiklerinde; travma 

sonrası 1 ayla 5 yıl arasında bir sürede tedavi için baĢvurduklarını görmüĢlerdir. 

ÇalıĢmalarının sonuçlarına göre; hasta ne kadar kısa sürede tedavi için baĢvurursa ve 

tedavi ne kadar kısa sürede baĢlanırsa, apeksifikasyon süresinin de o derecede 

kısaldığını ifade etmiĢlerdir. Bizim çalıĢmamızda, tedavi ve travma arasında geçen 

süre ortalama 9,9 ay olarak belirlenmiĢ ancak apeksifikasyon süresi ile istatistiksel 

olarak önemli bir iliĢki tespit edilmemiĢtir (p>0,05). 

Apeksifikasyon tedavisinin tamamlanması için geçen süre ile hastanın yaĢı 

arasındaki iliĢkiyi inceleyen çalıĢmaların sonuçlarına göre; iki faktör arasında 

anlamlı bir iliĢki olduğunu bildiren çalıĢmalar (Mackie ve ark., 1988;) dıĢında; bunun 

tersi sonuçları elde eden çalıĢmalar da (Ghose ve ark., 1987; Morfis ve Siskos, 1991; 

Walia ve ark., 2000) mevcuttur.  

Cvek (1972) ve Mackie ve ark. (1988); hastaların yaĢlarına ek olarak, apikal 

geniĢliğe göre sınıflandırma yaptıkları çalıĢmalarında; 2 mm’den geniĢ apikal 

geniĢliği olan diĢlerin apikal kapanmasının 2 mm’den az olanlara oranla daha uzun 

sürdüğünü bulmuĢlardır. Finucane ve Kinirons (1999) ve Reyes ve ark. (2005), 

yaptıkları apeksifikasyon çalıĢmalarının sonucunda; kök geliĢimi daha ileri düzeyde 

olan ve kök duvarları birbirine paralel hale gelmiĢ diĢlerde apeksifikasyon 
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tedavisinin süresinin kısaldığını ifade etmiĢlerdir. Ghose ve ark. (1987), Kleier ve 

Barr (1991) ve Morfis ve Siskos (1991) ise; yaĢ ve apikal açıklık miktarının apikal 

bariyer oluĢum süresini etkilemediğini belirtmiĢlerdir.  

ÇalıĢmamızda yaĢla apeksifikasyon süresi arasındaki iliĢkiye bakıldığında ise; 

istatistiksel olarak önemli bir iliĢki saptanmamıĢtır (p>0,05). Bu bulgunun nedeninin; 

çalıĢmaya dahil edilen diĢlerin apikal oluĢum aĢamalarının benzer olarak seçilmesi 

olduğunu düĢünmekteyiz. 

Cinsiyet ile apikal bariyer oluĢma süresi arasında bir iliĢki olup olmadığını inceleyen 

Mackie ve ark. (1988); iki kriter arasında önemli bir iliĢki tespit etmemiĢlerdir. 

Bizim çalıĢmamızda da; apeksifikasyon süresi ve cinsiyet arasında önemli bir iliĢki 

saptanmamıĢtır (p>0,05). 

Apeksifikasyon süresini etkileyen koĢulların değerlendirildiği bazı çalıĢmalarda; 

tedavi öncesinde lüksasyon yaralanması geçirmiĢ diĢlerde apikal bariyer oluĢum 

süresinin gecikebileceği ifade edilmiĢtir (Thater ve Marechaux, 1988; Finucane ve 

Kinirons, 1999). ÇalıĢmamızda, 1 hastada ekstrüzyon,1 hastada intrüzyon, 2 hastada 

sublüksasyon ve 1 hastada apikalde kök kırığı mevcuttur ancak travma tipi ve 

apeksifikasyon süresi arasında istatistiksel olarak önemli bir iliĢki saptanmamıĢtır 

(p> 0,05).  

Tedavi baĢlangıcında apse varlığının tedavi süresini etkilemediği ifade edilmiĢtir 

(Mackie, 1988; Yates, 1988; Finucane ve Kinirons, 1999). Bu durumun karĢıtını 

savunan araĢtırmacılar da mevcuttur (Heithersay, 1970; Cvek, 1972). Bizim 

çalıĢmamızda; tedavi baĢlangıcında diĢinde apse bulunan 2 hastada ortalama 13 ayda 

apeksifikasyon tamamlanırken, diğer diĢlerde bu süre 9,2 aydır ancak arada 

istatistiksel olarak önemli bir farklılık bulunmamıĢtır (p>0,05). 

Tedavi baĢlangıcında spontan ağrı, gece ağrısı gibi akut durumların da tedavi süresini 

etkilediği düĢünülmektedir (Heithersay, 1970). Reyes ve ark. (2005), tedavi 

öncesinde var olan semptomların apeksifikasyon süresini etkilemediğini 

belirtmiĢlerdir. Ancak, bu semptomları akut ve kronik olarak gruplamamıĢlar; 
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spontan ağrı, fistül ağzı, periapikal lezyon ve lamina durada aralanma gibi tüm 

semptomları bir arada değerlendirmiĢlerdir. ÇalıĢmamızda; akut semptomlarla 

kliniğe baĢvuran hastalarda ortalama 11 ayda (ss ±2,5) apikal bariyer oluĢurken, 

diğer diĢlerde ortalama 8,8 ayda (ss ±2,0) oluĢmuĢtur. Ġki grup arasında istatistiksel 

olarak önemli bir iliĢki tespit edilmiĢtir (p<0,05). 

Tedavi içerisinde akut alevlenme geliĢen diĢlerde apikal bariyer oluĢma süresinin 

uzayacağı ifade edilmiĢtir (Mackie ve ark., 1988; Kleier ve Barr, 1991; Sheehy ve 

Roberts, 1997). Kleier ve Barr (1991), bu gecikmenin ortalama 5 ay gibi bir süre 

olduğunu ifade etmiĢlerdir. Bu çalıĢmada, tedavi süresince akut alevlenme geliĢen 

diĢlerde ortalama 11 ayda (ss ±2,6) apeksifikasyon tedavisi tamamlanırken, 

reenfeksiyon geliĢmeyen diĢlerde ise 9 ayda (ss ±2,1) tedavi tamamlanmıĢtır ancak 

iki grup arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık tespit edilmemiĢtir (p>0,05). 

Apeksifikasyon tedavisindeki amaç; nekrotik pulpalı bir diĢte apikal geliĢim devam 

edemeyeceği için, apikalde bir bariyerin oluĢturulmasıdır. Buna rağmen, devam eden 

apikal geliĢimi bildiren çalıĢmalar vardır (Frank, 1966; Heithersay, 1970; Ghose ve 

ark., 1987; Yang ve ark., 1990; Morfis ve Siskos, 1991; Reyes ve ark., 2005; Soares 

ve ark., 2008). Morfis ve Siskos (1991), kök geliĢiminin devamı için sağlam kalan 

epiteliyal kök kını hücrelerinin gerekliliğini vurgulamıĢ; tedavinin baĢlamasıyla 

beraber periapikal dokulardaki sterilizasyonun sağlanmasıyla bu hücrelerin normal 

iĢlevlerine dönmesi sayesinde kök geliĢiminin devam edebileceğini belirtmiĢlerdir. 

Bu durumun da çoğunlukla kök geliĢiminin erken aĢamalarında (Mooress 3. ve 4. 

aĢamalar) canlılığını yitiren diĢlerde olduğunu ifade etmiĢlerdir. Cvek (1972), kök 

geliĢiminin devamının olduğu söylenen çalıĢmalarda; pulpanın tümünün nekroz 

olmadığını ve yanlıĢ bir teĢhisinin yapılmıĢ olabileceğini belirtmiĢ; kendi çalıĢmasına 

sadece devital olduğundan emin olduğu diĢleri katmıĢ ve hiçbir olguda kök 

geliĢiminin devamına rastlamamıĢtır. Bizim çalıĢmamızda da hiçbir olguda kök 

geliĢiminin devam ettiği gözlenmemiĢ ve apikalde oluĢumunu beklediğimiz bariyer 

geliĢimi görülmüĢtür. Bu durumun nedeninin ise; çalıĢmamıza dahil edilen diĢlerin 

kök boyunun tedavi öncesi tamamlanmıĢ ancak apeksi kapanmamıĢ (Mooress 7. 

aĢama) diĢlerin katılmasından kaynaklandığını düĢünmekteyiz. 
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Finucane ve Kinirons (1999) düzenledikleri çalıĢmada apeksifikasyon tedavisi 

sonucu oluĢan bariyerin yerini incelediklerinde, 44 diĢten 28’inde bariyerin apikal 1 

mm içersinde oluĢtuğunu, geri kalan 16’sında ise bariyerin daha koronalde 

oluĢtuğunu ifade etmiĢlerdir. KH patının daha sık sürelerle değiĢtirildiği diĢlerde 

istatistiksel olarak anlamlı olacak Ģekilde bariyer daha apikalde oluĢmuĢtur. Ghose ve 

ark. (1987) ise bariyerin oluĢum yerini tedavi ajanının değiĢtirilme sıklığına değil, 

periapikal patoloji varlığına bağlamıĢlardır. Ancak, istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark olmasa da apikal açıklık miktarı geniĢ olan hastalarda bariyerin daha koronalde 

oluĢtuğunu belirtmiĢlerdir. Apikal açıklığın geniĢ olmasının; KH patının periapikal 

dokulara taĢmasına neden olarak periapikal konnektif dokunun etkilenip, kanal içine 

doğru ilerlemesine sebep olduğunu düĢündüklerini ifade etmiĢlerdir.  

Morfis ve Siskos (1991), kök geliĢim aĢaması ve apikal bariyer oluĢumu arasındaki 

iliĢkiyi bulmayı amaçladıkları çalıĢmalarında; istatistiksel olarak anlamlı olmasa da 

yaĢa bağlı kök geliĢimini büyük oranda tamamlamıĢ diĢlerde apikalde daha çok 

köprü Ģeklinde bir bariyer geliĢtiğini; yaĢı küçük hastalarda ise, tedavi sonucunda 

kök geliĢiminin devam ettiği olgular olduğunu belirtmiĢlerdir. Ancak, 

çalıĢmalarındaki yaĢ grupları 8-20 ve 27-40 yaĢları içerdiği için bu bulgular ĢaĢırtıcı 

değildir. ÇalıĢmalarının sonucunda ilginç bir bulgu olarak ise; cinsiyet ve apikal 

bariyer oluĢum Ģekli arasında bir iliĢki olduğunu tespit etmiĢlerdir. Erkek hastalarda 

bazı olgularda kök geliĢiminin devam ettiği gözlenirken, kadın hastalarda bu duruma 

rastlanmamıĢtır. 

Reyes ve ark. (2005), Morfis ve Siskos (1991)’un görüĢlerine ters olarak, tedavi 

baĢlangıcında apikal geliĢimi daha çok devam etmiĢ ve paralel duvarlara sahip 

diĢlerde kök boyunda uzama olarak normal fizyolojik kök geliĢimine benzer 

görünüm elde edildiği; tam tersi durumda ise daha çok köprü Ģeklinde bir bariyer 

oluĢtuğunu ifade etmiĢlerdir.  

ÇalıĢmamızda 22 diĢten 21 kadarında bariyer apikalde, 1 diĢte ise koronalde 

oluĢmuĢtur. Bu diĢte intrüzyon yaralanması mevcuttur. Deney ve kontrol grubu 

arasında apikal bariyerin oluĢma yeri açısından bir fark tespit edilmemiĢtir (p>0,05). 

Bunun nedeninin her iki grupta da 3 hafta gibi bir sürede yenileme yapılması 
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olduğunu; bu sayede granülasyon dokusunun apikalden koronale doğru ilerlemesine 

izin verilmemesi olduğunu düĢünmekteyiz. Aynı zamanda apikal bariyerin konumu 

ile cinsiyet, yaĢ, tedavi öncesinde diĢin durumu ile ilgili parametreler ve diĢin 

tedavisi sırasında oluĢan reenfeksiyonla da bir iliĢki tespit edilmemiĢtir (p>0,05). 

Abbott (1998), apikal bariyerin dıĢtan içe doğru ilerleyerek oluĢtuğunu, bu nedenle 

de radyografide teĢhisinin zor olduğunu, bazen hiç radyografide gözükmezken, bazen 

de gözükse bile aslında bariyerin tamamlanmadığını belirtmiĢtir. Bu nedenlere de 

apikal bariyerin densitometrik ölçümlerinin yapılmasının çalıĢmanın önemli bir 

kısmı olduğunu düĢünmekteyiz. Bu ölçümlerle elde edilen ortalama yoğunluk 

değerlerinin ileriki dönemlerde bu tür çalıĢmalarla elde edilecek değerlerle beraber 

apikal bariyerin teĢhisinde klinisyenlere yardımcı olacağı kanısındayız. 

ÇalıĢmamızda, tedavi baĢlangıcında apikal bölgenin ortalama densite değeri 7,0 

mmAl iken tedavinin sonunda bu değer 4,98’dir. Densite değerleri baĢlangıca ve bir 

önceki ölçüme göre anlamlı farklılık göstermektedir (p<0,05). BaĢlangıç ve bir 

önceki ölçüm değeri daha yüksektir. Bu bulguların ıĢığında; apikal bölgede bariyer 

oluĢumu sırasında iyileĢmeye bağlı olarak densite değerlerinde anlamlı farklılık 

geliĢtiği görülmektedir. Sonuçları karĢılaĢtıracağımız bu alanda yapılan baĢka bir 

çalıĢma bulunmamaktadır. ĠyileĢme sırasında kemik densitesindeki değiĢimleri 

inceleyen bir çalıĢmada GülĢahı ve ark. (2007), araĢtırmamıza benzer Ģekilde step-

wedge kullanılarak alınan dental radyografiler yardımıyla implant yerleĢtirilen 

diĢlerin çevre kemik yapısının optik densite değerlerini incelediklerinde; baĢlangıç ve 

6 ay. takip değerleri arasında istatisiksel olarak anlamlı olacak Ģekilde farklı değerler 

bulmuĢlardır. 6. ve 12. aylar arasında ise densitelerde önemli bir fark tespit 

edilmemiĢtir. 12 ay sonunda implant çevresindeki alveolde ortalama densite değerleri 

6,41 mmAl’dur. Bu değer bizim çalıĢmamızda bulunana 4,98 değerinden farklı 

olmakla beraber bu durumun nedeninin farklı bölgeleri içeren densitometrik 

ölçümlerden kaynaklandığını düĢünmekteyiz. DiĢ çevresindeki alveolün densite 

değerlerinin farklı bölgelerde çeĢitlilik gösterdiği bilinmektedir (Shrout ve ark., 

1999). 
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ÇalıĢmamızda; tedavi sırasında akut alevlenme geliĢen diĢler ile tedavi sonundaki 

densite değerleri arasında istatistiksel olarak önemli bir iliĢki saptanmamıĢtır 

(p>0,05). Apeksifikasyon tedavisinin toplam süresi de apekste oluĢan bariyerin 

densite değerlerini etkilememiĢtir (p>0,05). Ancak, ileriki çalıĢmalarda ara 

seanslarda yapılan densitometrik ölçümlerinin sıklaĢtırılarak daha detaylı bilgiler 

elde edileceğini düĢünmekteyiz. 

Densite değerleri arasında, KH patı ve KHPP gruplarına göre istatistiksel olarak 

önemli farklılık göstermemektedir (p>0,05). Bu sonuç, iki grup arasında 

apeksifikasyon baĢarısı ve süresinde fark olmadığı gibi apikal bariyerin yoğunluğu 

arasında da fark olmadığını göstermektedir. 
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5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

ÇalıĢmamızın sonuçlarına göre; 

 Klinik ve radyografik olarak baĢarılı bulunan diĢlerin oranı KHPP grubunda 

%92, KH patı grubunda ise %100 olarak belirlendi. Gruplar arasında genel baĢarı 

açısından oluĢan farklar istatistiksel olarak önemli bulunmadı. 

 Apeksifikasyon tedavisinin baĢarısının; travma tipinden, travma sonrası geçen 

süreden, tedavi öncesinde apse ve akut semptom varlığından, tedavi sırasında 

geliĢen akut alevlenmelerden etkilenmediği tespit edildi. 

 KH patı için ortalama 9,6 (ss±2,4); KHPP için ise 9,54 (ss±2,5) ayda 

apeksifikasyon tedavisinin tamamlandığı belirlendi. Süre açısından, iki grup 

arasında istatistiksel olarak önemli fark bulunmadığı gözlendi. 

 Her iki çalıĢma grubunda da apeksifikasyon süresinin cinsiyet, yaĢ, travma tipi, 

travmadan sonra tedavi baĢlayana kadar geçen süre, tedavi baĢlanıcında apse 

varlığı, akut alevlenme geliĢmesi faktörlerinden etkilenmediği belirlendi. 

 Apeksifikasyon tedavisi baĢlangıcında akut semptomların varlığı (spontan ağrı, 

gece ağrısı, Ģiddetli perküsyon) durumunda ise bariyer oluĢma süresinin uzadığı 

ve bu farkın istatistiksel olarak önemli olduğu tespit edildi. 

 Deney ve kontrol gruplarında apikal bariyerin oluĢma yeri açısından fark 

olmadığı, diĢlerin % 95’inde bariyerin apikalde oluĢtuğu gözlendi. 

 Travma tipi, travma sonrası geçen süre, tedavi öncesinde apse ve akut semptom 

varlığı ile tedavi sırasında akut alevlenme geliĢmesinin bariyerin oluĢum yerini 

istatistiksel olarak önemli oranda etkilemediği tespit edildi. 

 Tedaviler sonunda yapılan densitometrik ölçümlerin sonucunda; tedavi 

baĢlangıcında apikal bölgenin ortalama densite değeri 7,0 mmAl iken tedavinin 

sonunda bu değerin 4,98 olduğu belirlendi. Apikalde bariyerin geliĢmesine bağlı 
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olarak istatistiksel olarak önemli olacak Ģekilde densite değiĢiklikleri olduğu 

gözlendi. 

 Optik densite değerlerinin deney ve kontrol grubunda istatistiksel olarak önemli 

farklılık göstermediği tespit edildi. 

 Apeksifikasyon için geçen süre ile densite değerleri arasındaki farklar istatistiksel 

olarak önemli bulunmadı. 

Bu sonuçlara göre; kök geliĢimi tamamlanmadan canlılığını yitiren genç daimi 

diĢlerin apeksifikasyon tedavisinde kalsiyum hidroksit içerikli gütaperkalar ile 

kalsiyum hidroksit patı arasında genel baĢarı açısından istatistiksel olarak önemli bir 

fark bulunmaması nedeniyle bu tedavi yöntemi için KHPP’nin diğer materyallere bir 

alternatif olabileceği kanısındayız. Klinik uygulamasının kolaylığı, kanalda artık 

madde bırakmaması ve maliyet açısından bir fark olmaması nedeniyle bu materyalin 

KH patına oranla klinik kullanım için daha avantajlı bir medikament olduğu 

söylenebilir. Bu materyale yönelik uzun dönem takipli klinik çalıĢmaların 

desteklenmesi gerektiği kanısındayız. 

Apeksifikasyon tedavisinin süresinin gereksiz Ģekilde uzatılmasına neden olan 

faktörlerden biri oluĢan apikal bariyerin teĢhisinin güç olmasıdır. Sadece klinik 

teĢhisinin yeterli olmaması ve radyografik teĢhisin her zaman sağlıklı Ģekilde 

yapılamaması klinisyenlerin yaĢadıkları zorlukların baĢında gelmektedir. Yeni oluĢan 

apikal bariyerin neden olduğu optik densite değiĢiklikleri ise daha önce hiçbir 

çalıĢmada incelenmemiĢ ve teĢhis konusunda yardımcı olabilecek bir faktör olarak 

değerlendirilmemiĢtir. Bu konuda bir ilk olan araĢtırmamızdan elde edilen anlamlı 

değerlerin diğer araĢtırmalarla geliĢtirilmesi ve ilerletilmesi ile apeksifikasyon 

tedavisinin önemli bir zorluğunun aĢılabileceğini düĢünmekteyiz. 
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ÖZET 

Ca(OH)2 Ġçerikli Gütaperka ve Ca(OH)2 Patının Apeksifikasyon Tedavisindeki 

Etkinliklerinin Klinik ve Dijital Radyografi ile KarĢılaĢtırılması 

ÇalıĢmamızda kanal tedavisi gereksinimi olan ve kök geliĢimi tamamlanmamıĢ üst santral 

kesici diĢlere kalsiyum hidroksit içerikli gütaperkalar ile apeksifikasyon tedavisi uygulanmıĢ 

ve materyalin bu tedavideki etkinliğinin kalsiyum hidroksit patı ile kinik ve radyografik 

olarak karĢılaĢtırılması amaçlanmıĢtır. Aynı zamanda; paralel radyografi tekniği ve step-

wedge yardımıyla alınan radyografilerde; tedavi edilen diĢlerin apikal bölgelerindeki 

densitometrik değiĢimlerin incelenmesi amaçlanmıĢtır. 

Bu amaçlarla araĢtırmamıza 8-11 yaĢlar arasındaki 16 çocuğun (7 kız, 9 erkek) 22 adet üst 

santral kesici diĢi dahil edilmiĢtir. Bu diĢlerden 12 tanesine KHPP, 10 tanesine ise KH patı 

kulanılarak apeksifikasyon tedavileri uygulanmıĢtır. Tedavi gruplarında, apikal bariyer 

oluĢumunu etkileyebileceği düĢünülen klinik semptomlar kaydedilmiĢ, apeksifikasyon 

süreleri not edilmiĢtir. 3’er ay aralarla PSPL sistemi kullanılarak alınan radyografilerde 

apikal bölgenin densite değerleri belirlenmiĢtir. Tedavi ajanlarının genel baĢarısı klinik ve 

radyografik baĢarı ölçütlerine göre değerlendirilmiĢtir.  

KHPP ile %92, KH patı ie ise %100 oranında baĢarı elde edilmiĢtir. Gruplar arası 

karĢılaĢtırmaya göre, tedavinin genel baĢarısı açısından aralarında istatistiksel olarak önemli 

farklılık olmadığı tespit edilmiĢtir. 

Travma tipi, travma sonrası geçen süre, tedavi öncesinde apse ve akut semptom varlığı ve 

tedavi sırasında geliĢen akut alevlenmelerin apeksifikasyon tedavisinin baĢarısını önemli 

oranda etkilemediği belirlenmiĢtir.  

KH patı ile tedavi edilen diĢlerde ortalama 9,6 (ss ±2,4); CHPP ile tedavi edilenlerde ise 9,54 

(ss ±2,5) ayda apeksifikasyon tamamlanmıĢtır. Ġki grup arasında, süre açısından istatistiksel 

olarak önemli bir farklılık tespit edilmemiĢtir. Cinsiyet, yaĢ, travma tipi, travma sonrası 

geçen süre, tedavi baĢlangıcında varolan apse, tedavi sırasında geliĢen akut alevlenmelerin 

apeksifikasyon süresini etkiemediği ancak tedavi baĢlangıcında varolan gece ağrısı, spontan 

ağrı ve Ģiddetli perküsyon hassasiyeti gibi akut semptomların tedavi süresini istatistiksel 

olarak anlamlı olacak Ģekilde uzattığı gözlenmiĢtir. 

KHPP grubunda diĢlerin %100’ünde, KH patı grubundaki diĢlerin ise %90’ında 

apeksifikasyon tedavisi sonucunda oluĢan bariyer apikalde konumlanmıĢtır. Bariyerin 

konumu açısından iki grup arasında istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmamıĢtır. 

Apeksifikasyon tedavilerinin baĢarıyla tamamlandığı 21 diĢten 19’unda baĢlangıç, 1. ay ve 

tedavi sonlanana kadar her 3 ayda bir paralel intraoral radyografi tekniği ve step-wedge 

kullanılarak alınan radyografilerde apikal bölgenin densitometrik ölçümleri yapılmıĢ; tedavi 

baĢlangıcında apikal bölgenin ortalama densite değeri 7,0 mmAl iken tedavinin sonunda bu 

değerin 4,98 olduğu belirlenmiĢtir. Densite değerlerinin baĢlangıca ve bir önceki ölçüme 
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göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiĢtir. Ancak, aylara göre densite değerleri KH 

patı ve KHPP gruplarına göre istatistiksel olarak önemli farklılık göstermemiĢtir. 

KHPP ve KH patı kulanılarak uygulanan tedavilerde genel baĢarı açısından istatistiksel 

olarak belirgin farklılık yoktur. Ancak, kök geliĢimi tamalanmamıĢ diĢlerin apeksifikasyon 

tedavilerinde KHPP’nin klinik kullanımının hekime ve hastaya kolaylık sağlaması nedeniyle 

KH patı yerine tercih edilmesi uygundur.  

Yeni oluĢan apikal bariyerin optik densite değerleri tedavi boyunca anlamlı değiĢiklik 

göstermiĢ ve son değer ortalama 4,98 olarak bulunmuĢtur. Bu değerlerin yapılacak ileri 

çalıĢmalarla araĢtırılması ve bu çalıĢmaların sonuçlarına göre bariyerin teĢhisi açısından 

önemli bir kriter olarak kullanılabileceği kanısındayız. 

Anahtar Sözcükler: Kalsiyum hidroksit, açık apeksli genç daimi diĢler, apeksifikasyon, 

direkt dijital görüntüleme sistemi. 
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SUMMARY 

Comparative Evaluation of the Effectiveness of Ca(OH)2 Points and Ca(OH)2 Paste in 

Apexification Treatment Clinically and with Direct Digital Radiography 

The aim of this study was to present a clinical and radiographic comparison of the efficiency 

of gutta-percha points containing calcium hydroxide and calcium hydroxide paste in 

apexification treatment of immature upper central incisors. The study also sought to identify 

densitometric changes in apical regions of treated teeth on radiographs taken with the use of 

paralleling cone technique and step-wedge.  

The study included 22 upper central incisor teeth of 16 children (7 girls, 9 boys) between the 

ages of 8-11. Of these, 12 teeth were treated with CHPP and 10 were treated with CHP. 

Clinical symptoms that could affect the formation of apical barrier and apexification 

durations were noted. Density measurements were done by using PSPL system with three-

month periods. The overall success of the treatment materials was evaluated according to 

clinical and radiographic success criterias.  

At the end of apexificiation treatments, the success rates of CHHP and CHP were 92 percent 

and 100 percent respectively. No significant statistical difference was found between the 

groups in terms of general success. 

The study showed no significant relationship of the success of apexification treatment to type 

of trauma, post-trauma period, pre-operative abscess and acute symptoms and reinfections 

during the treatment.  

Apexification treatment was completed in a 9.6-month mean time (sd±2.4) in the CHP 

group, and it was completed in a 9.54-month mean time (sd±2.5) in the CHPP group. No 

important statistical difference was observed between the two groups in terms of treatment 

time. The study revealed that gender, age, trauma type, post-trauma period, pre-operative 

abscess and reinfections during the treatment did not affect apexification time. However, 

pre-operative acute symptoms such as night pain, spontaneous pain and extreme percussion 

sensitivity extended the treatment time on a statistically meaningful level.  

The barriers were located apically in 100 percent of the treated teeth in CHPP group and 90 

percent of the teeth in CHP group. No statistical significant difference was observed between 

the groups in terms of apical barrier location.  

Densitometric analysis’ of apical regions of the successfully treated 19 teeth taken with the 

help of paralleling cone technique and step-wedge in a period of 3 months revealed that pre-

operative mean optic density was 7.0 mmAl and post-operative mean optic density was 4.98 

mmAl. These results showed statistically significant density changes between pre-operative 

and post-operative values. However, there was no statistical difference between the treatment 

groups in terms of optic density values of the apical barriers. 



 124 

No statistical significant difference was observed between CHPP and CHP in terms of 

overall success of apexification treatment. On the other hand, the use of CHPP in 

apexification treatments of immature teeth has several advantages for both the patient and 

the doctor in terms of clinical easiness. So, CHPP usage for this treatment protocol can be 

recommended. 

 

Optical density values of the newly formed apical barrier showed meaningful changes 

throughout the treatment and the final average value read was 4.98 mmAl. These values can 

be used as important criteria for more advanced studies in the diagnosis of barrier formation. 

Key Words: Calcium hydroxide, young permanent teeth with open apices, apexification, 

direct digital radiography. 
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