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ABSTRACT

ÖZET

In this in vitro study two new generation apex
locators were compared regarding their ability to locate
the apical constriction accurately. Forty-five singlerooted anterior extracted human maxillary incisor teeth
were used. After access preparation, the actual length
was measured. The teeth were embedded in an alginate
model. Electronic working length measurements were
recorded with two apex locators (Root ZX, Apex Pointer)
when 2.5% NaOCl was present in the root canal.
Electronic measurements were compared with actual
length. The proportion of measurements ranged
between 1.72 and 0.03 mm for Root ZX at the meter
reading ‘0.5’. The proportion of measurements ranged
between -0.8 and 1.52 mm for Apex Pointer at the
meter reading ‘0.5’. Root ZX consistently displayed
shorter measurement values than Apex Pointer, however
there was no statistically significant difference between
two new generation apex locators (p<0.001). It was
found that both of two devices could be used in
clinically.

Bu in vitro çal mada iki yeni nesil apeks bulucu
cihaz n apikal daralmay gösterebilme yeteneklerine göre
kar la t r lmas yap ld . K rk be adet tek köklü çekilmi
insan üst keser di i kullan ld . Giri kaviteleri aç ld ktan
sonra, di ler aljinat model içine gömüldü. Kök kanallar
içinde %2.5’lik NaOCl varken elektronik ölçümler iki
apeks bulucu cihazla (Root ZX, Apex Pointer) yap ld ve
kaydedildi. Elektronik ölçümler gerçek uzunluklarla
kar la t r ld . Root ZX’in ‘0.5’ ölçüm ayar nda elde edilen
sonuçlar 1.72 ve 0.03 mm aral F nda yer ald . Ayn
artlarda Apex Pointer’ n ölçümleri ise -0.8 ile 1.52 mm
aral F ndayd . Root ZX genel olarak Apex Pointer’dan
daha k sa ölçümler verdi, ancak cihazlar aras nda
istatistiksel olarak anlaml bir fark bulunmad (p>0.001).
Her iki cihaz n da klinik olarak kullan labileceFi bulundu.
Anahtar kelimeler: Apeks bulucu cihaz, apikal
daralma.

Key words: Apex locator, apical constriction.
G R
Ayr ca apeks bulucular kanal irriganlar n n, lokal
anestezik solüsyonlar n nekrotik doku art klar n n
varl F nda
bile
yüksek
doFruluk
oranlar n
sürdürebilmektedir4-8. Ancak metalik restorasyonlar,
çürük, tükrük ve ikinci bir kanaldaki enstrüman varl F
aletlerin k sa devre yapmas na neden olabilmektedir, bu
nedenle dikkatli olunmal d r9.

Kök kanal tedavisinin ba ar s için gerçek kök
kanal uzunluFuna eri ilmesi önemli bir kriterdir1. Ancak,
parmak hassasiyeti ve radyografi gibi klasik yöntemlerle
doFru ölçümlere ula abilmek her zaman mümkün
olamamaktad r2.
Son y llarda kök kanal uzunluFu tayininde
elektronik metotlar n kullan m popülerite kazanm t r3.
Yeni jenerasyon elektronik apeks bulucular n apikal
forameni etkili bir ekilde tayin ettiFi birçok çal ma
mevcuttur.

Kök kanal uzunluFunu tayin etmede elektronik
metot kullan m n n radyografik metot kullan m na göre
daha gerçekçi olduFu rapor edilmi tir8. Endodontik
tedavi esnas nda operasyon öncesinde, operasyon

*Çal ma 1. Uluslararas Di hekimliFi Sempozyumunda poster olarak sunulmu tur, Isparta, Türkiye, 2004.
** Gazi Üniversitesi Di Hek. Fak. Di Hastal klar ve Tedavisi Anabilim Dal , ÖFretim Üyesi
*** Gazi Üniversitesi Di Hek. Fak. Di Hastal klar ve Tedavisi Anabilim Dal , Ar . Gör.
**** Gazi Üniversitesi Di Hek. Fak. Di Hastal klar ve Tedavisi Anabilim Dal , Ar . Gör.
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Pointer (Micromega, Fransa) isimli apeks bulucu cihazla
ayr ayr yap ld ve kaydedildi. Root ZX ve Apex Pointer
ile yap lan ölçümlerde okuma kadran nda 0.5 olarak
i aretlenen yere ula l ncaya kadar eFe kanal içinde
ilerletildi. Ölçümler kaydedilmeden önce üç kez
tekrarland . Bu çal mada örnekler 3 farkl gözlemci
taraf ndan çift kör tekniFi ile deFerlendirildi ve elektronik
ölçümler gerçek uzunluklarla kar la t r ld . Veriler
varyans analizi kullan larak deFerlendirildi.

s ras nda kök kanal boyu tayin etmede, obturasyon
sonras nda bir çok radyograf almak gerekmektedir.
Özellikle kök kanal boyu tayin etmede deneyimsiz
hekimlerin birden fazla radyograf almak zorunda kalmas
ile hastan n X- n na maruz kalma süresi uzamaktad r.
Elektronik metot kullan m ile hastalar n radyasyona
maruz kalma miktarlar önemli ölçüde azalt lm
olmaktad r. Bu da özellikle hamile hastalarda dikkat
edilmesi gereken önemli bir durumdur10.
Orant tip apeks bulucu cihazlar n doFruluFunu
gösteren çok say da çal ma bulunmaktad r4,7. Farkl
dalga boyundaki sinyallerin impedans ndaki deFi im
oranlar na göre apikal daralman n yerini bulma yeteneFi
oldukça fazla olan orant tip apeks bulucular en s k
kullan lan ve tercih edilen cihazlar olmu tur7.
Son y llarda di hekimlerinin kullan m na orant tip
yeni bir cihaz olan Apex Pointer sunulmu tur. Ancak
cihazla ilgili s n rl say da çal ma bulunmaktad r. Bu
çal man n amac gerçekliliFini çok say da çal ma ile
kan tlam olan ve ayn çal ma prensibine sahip olan
Root ZX ile yeni kullan ma sunulmu olan Apex Pointer’ n
doFruluFunu kar la t rarak ara t rmakt r.

Resim I altyaz : Ölçüm yap l rken kullan lan aljinat model

GEREÇ VE YÖNTEM
Çal mada k rk-be adet tek köklü çekilmi insan
üst keser di i kullan ld . Di lerin apikal geli imini
tamamlay p tamamlamad klar doFruland . Belirgin bir
ekilde apeksi aç k olan di ler çal ma d
b rak ld .
Ölçümlerin kolayla t r labilmesi ve daha net yap labilmesi
için di lerin kesici kenarlar bir disk yard m ile
düzle tirildi. Standart giri kaviteleri aç ld ktan sonra kök
kanal içerikleri tirnerfler yard m yla uzakla t r ld . Di lerin
gerçek uzunluklar n belirlemek amac yla 10 numaral bir
K-tipi eFe (Maillefer, Qsviçre) apikalden görününceye
kadar ilerletildi. Apikalde görününce gözden kaybolana
kadar geri çekildi. EFenin lastik rondeli önceden
düzle tirilen kesici kenara tam olarak oturtuldu, mesafe
0.02 mm hassasiyette bir kumpas yard m yla ölçüldü ve
di lerin gerçek uzunluFu olarak kaydedildi. Her ölçüm
kaydedilmeden önce üç kez tekrarland . Qn vitro artlarda
periodonsiyumu taklit edebilmek için di ler aljinat model
(Resim 1) içine gömüldü. Aljinat model içine di lerle
beraber dudak klibi de yerle tirildi. Elektronik ölçümleri
gerçekle tirmek
amac yla
cihaz n
iki
elektrotlu
kablosunda eFe tutucu uca 15 numaral bir K-tipi eFe
tutturuldu. DiFer elektroda aljinat içindeki dudak klibi
baFland . Kök kanallar içinde %2.5’lik NaOCl varken
elektronik ölçümler Root ZX (Morita, Japonya) ve Apex

BULGULAR
Root ZX’in “0.5” ölçüm ayar nda elde edilen
sonuçlar 1.72 ve 0.03 mm aral F nda yer ald . Ayn
artlarda Apex Pointer’ n ölçümleri ise -0.8 ile 1.52 mm
aral F ndayd . Rakamlar önündeki negatif i aret apikal
daralmay geçen ölçümleri ifade etmektedir. Her iki
cihazdan al nan elektronik ölçümlerin gerçek uzunluklarla
olan ili kileri deFerlendirildi (Uekil I). Root ZX ile elde
edilen ölçümlerin ortalamas Apex Pointer’dan daha k sa
olarak elde edildi. Bu in vitro çal man n sonuçlar na göre
gerçek ölçümler istatistik olarak her iki cihazdan farkl
olarak bulundu (p<0.001). Cihazlar aras nda ise
istatistiksel olarak anlaml bir fark bulunmad (p>0.01)
(Tablo I).
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eFenin ucunun apikal foramenden geçerken foramenin
fiziksel özelliklerinin elektrik direnç gradiyentini
olu turabileceFini söylemektedir. Ayr ca bu yöntemle k sa
sürede fazla say da kök kanal test edilebilmektedir.
Örneklerin aljinat içerisine gömülmesi ile di lerin
apeksleri görülemez duruma gelmektedir. Böylece klinik
çal ma ko ullar na daha yak n ortam saFland F n
dü ünmekteyiz. Ayr ca ara t r c n n apeksi görmemesi
tarafl davranmas n da engelleyecektir.

Uekil I ba l k: Her iki cihazdan al nan elektronik ölçümlerin
gerçek uzunluklarla olan ili kileri
apex pointer
rootzx
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Apeks bulucu aletlerle yap lan çal malarda baz
ara t r c lar kontrol veya referans olarak radyolojik kök
kanal ölçümlerini kullanmaktad r, ancak bu yakla mla
ilgili s n rlamalar mevcuttur11. Qn vitro çal malarda
genellikle apikal foramene olan mesafe gerçek uzunluk
olarak kullan lmaktad r3, 13. Bu çal ma da bu prensip göz
önüne al narak planland .

-1
-1.5

Uekil I alt yaz : Eksi deFerler apikal forameni geçen ölçümlerdir.

Dar kanallar n yüksek elektrik impedans na sahip
olmas ndan dolay , kök kanallar nda elektronik ölçümler
yapmak için yüksek elektrik iletkenliFine sahip olan
solüsyonlara ihtiyaç vard r7. Daha önce yap lan bir in
vitro çal mada, NaOCl’nin deFi ik konsantrasyonlarda
(5.25%, 2.65%, 1.00% ve 0.50%) kullan lmas n n Root
ZX’in kök kanal boyutu ölçümünde herhangi bir fark
yaratmad F bulunmu tur14. Bu çal ma da yüksek oranda
elektrik iletkenliFine sahip olan %2.5’lik NaOCl varl F nda
gerçekle tirildi.

Tablo I ba l k: Deney gruplar na ait istatistik tablosu
Say

Ortalama

Standart Sapma

Gerçek

45

14,0849

,55291

Apex Pointer

45

13,7167

,59655

Root ZX

45

13,4753

,54357

Tablo I alt yaz : Tekrarlayan ölçümlü varyans analizi; gerçek

Bu çal mada örnekler 3 farkl gözlemci taraf ndan
çift kör tekniFi ile deFerlendirildi. Birbirinden baF ms z 3
farkl gözlemcinin elde ettiFi sonuçlar n ortalamas n n
al nmas ile daha doFru ve daha hassas sonuçlara
ula ld F dü ünülmektedir.

ölçümler ve apeks bulucu cihazlar aras nda istatistiksel olarak
anlaml fark bulundu (p<0.001). Cihazlar aras nda ise istatistik
olarak anlaml bir fark bulunmad (p>0.01).

Bu çal mada Root ZX’in ‘0.5’ ölçüm ayar nda elde
edilen sonuçlar 1.72-0.03 mm aral F nda yer ald . Ayn
artlarda Apex Pointer’ n ölçümleri ise -0.8 ile 1.52 mm
aral F ndayd . Bu in vitro çal man n sonuçlar na göre
gerçek ölçümler istatistik olarak her iki cihazdan farkl
olarak bulundu. Bu fark n sebebinin de cihaz n 0.5 ölçüm
ayar nda
apikal
daralmay
tespit
etmesinden
kaynakland F varsay lmaktad r.

TARTI MA
Son y llarda kök kanal tedavisinde çal ma
uzunluFu tayininde elektronik aletlerin kullan m
popülerite kazanm t r. Özellikle en son jenerasyon apeks
bulucu aletler kök kanallar n n içerisinde hem nem hem
de
solüsyonlar
varl F nda
doFru
ölçümler
yapabilmektedir11. Bu çal man n amac iki elektronik
apeks bulucu aletin doFruluFunu deFerlendirmektir.

Bu çal mada cihazlardan elde edilen uzunluklarla
kar la t r lan gerçek uzunluk; koronal bölgedeki referans
noktas ile apikal foramen aras ndaki uzunluFu ifade
etmektedir. Aradaki fark n black aral F
olduFu
dü ünülmektedir. Cihazlar aras nda istatistiksel olarak bir
fark bulunamam t r. Bunun da sebebi cihazlar n ayn
çal ma prensibine sahip olmalar ve ayn nesil
özelliklerini ta malar olabilir.

Bu çal madaki kök kanal uzunluFu ölçümlerini
deFerlendirmek için di lerin aljinat içerisine gömüldüFü
in vitro bir model kullan ld . Bu in vitro modelin
avantajlar kullan m kolayl F saFlamas ve test edilen
deney ko ullar n n kontrol edilebilir olmas d r7. Huang12
apeks
bulucular n deFerlendirilmesinde in vitro
modellerin kullan lmas n desteklemektedir ve ara t r c
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