Atatürk Üniv. Di Hek. Fak. Derg.
Cilt:16, Say : 2, Y l: 2006, Sayfa: 33-36

TA#DEM&R, CEYHANLI

ÜÇ FARKLI DÖNER ALET TEKN % N N AP KALDEN T LEN YIKAMA SOLÜSYONU
VE DEBR S YÖNÜNDEN KAR ILA TIRILMASI*
COMPARISON OF APICALLY EXTRUDED DEBRIS AND IRRIGANT USING THREE
ROTARY INSTRUMENTATION TECHNIQUES
Yrd. Doç. Dr. Tamer TA DEM R**

Dt. K. Tolga CEYHANLI**

ABSTRACT

ÖZET
Bu in vitro çal man n amac ; üç farkl döner
alet sisteminin, apikalden itilen y kama solüsyonu ve
debris miktar yönünden kar la t r lmas d r. Çal mada
kök geli imini tamamlam ve 15° den daha az bir
e<ime sahip olan çekilmi 45 adet tek köklü insan di i
kullan ld . Di ler, kanal ekli bak m ndan istatistiksel
olarak birbirine benzeyen üç e it gruba ayr ld .
Enstrümantasyon gruplar olarak Hero Shaper,
ProTaper ve RaCe döner aletleri kullan ld . Apikalden
itilen y kama solüsyonu ve debris, a< rl < önceden
belirlenen santrifüj tüpünde topland . Ta an y kama
solüsyonu ve debris miktar 10-4 gr hassasiyetindeki bir
elektronik tart ile ölçüldü. Deney gruplar KruskalWallis testi kullan larak kar la t r ld . RaCe grubunda
di<er iki gruba göre daha az y kama solüsyonu
ta mas na ra<men bu fark istatistiki olarak önemli
bulunmad (P>0,05). Debris miktar bak m ndan da
gruplar aras nda anlaml bir fark gözlenmedi (P>0,05).
Bu çal man n bulgular na göre; döner Ni-Ti
aletler ile yap lan kanal preparasyonunda apikalden
ta an debris ve y kama solüsyonu miktar n n birbirine
çok yak n oldu<u saptanm t r.
Anahtar
Kelimeler:
Debris,
apikal
ekstrüzyon, döner Ni-Ti alet

The purpose of this in vitro study was to
compare three different rotary instrumentation
techniques for irrigant and debris extrusion. Forty-five
extracted single-rooted permanent human teeth with
mature apices and less than 15 degrees of root
curvature were selected for study. Teeth were divided
into three groups that were statistically similar by
canal shapes. The instrumentation groups were Hero
Shaper, ProTaper and RaCe rotary systems. The
extruded irrigant and debris were collected in
preweighed centrifuge tubes. The weight of extruded
irrigant and the dry weight of debris determined to
10-4 g precision. The weights of the extruded debris
and irrigant were compared and analyzed using
Kruskal-Wallis test. Although the extruded irrigant was
observed to be lower in the RaCe group than in Hero
Shaper and ProTaper groups, these results were not
statistically significant (P>0,05). There were also no
statistically significant difference among the three
groups with respect to extruded debris (P>0,05).
Under the conditions of this study, it was
concluded that three different nickel-titanium systems
caused similar apical extrusion.
Keywords: Debris, apical extrusion, rotary
Ni-Ti instrument

G R
Endodontik tedavi s ras nda veya sonras nda
a<r ve i li<in ortaya ç kmas oldukça rahats z edici bir
durumdur. Enfekte debrisin periapikal dokulara do<ru
ta r lmas “flare up” tablosunun ba l ca nedenlerinden
biridir.1 Kök kanal preparasyonu esnas nda endodontik

aletler
boyut
olarak
kontrollü
bir
ekilde
kullan lmalar na ra<men dentin tala lar , nekrotik pulpa
art klar , mikroorganizmalar ve kanal içi y kama
solüsyonlar periapikal dokulara itilebilir.2 Kök kanal
preparasyonu için geli tirilen alet ve tekniklerin apikal
foramenden itilen debris ve y kama solüsyonu
miktar n en aza indirmeleri onlara önemli bir avantaj
sa<lamaktad r.

* Ege Üniversitesi Di Hekimli<i Fakültesi Uluslararas Di Hekimli<i Kongresi’nde (29 Eylül - 01 Ekim 2005, &zmir) poster olarak
sunulmu tur
** Karadeniz Teknik Üniversitesi Di Hekimli<i Fakültesi Endodonti A.D., TRABZON
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Bütün di lerin kesici kenarlar veya tüberkül
tepeleri güvenilir bir referans noktas elde etmek
amac yla hafifçe düzle tirildi. Her bir di e standart giri
kavitesi aç ld ktan sonra bir ISO 10 nolu K-file kök
ucunda görününceye kadar kanal içinde ilerletildi.
E<enin apekste göründü<ü andaki boyundan 1 mm
ç kar larak çal ma boyu (ÇB) belirlendi. Her bir kök
kanal n n apikal çap herhangi bir kuvvet uygulamadan,
ÇB’de kanal duvarlar yla s k bir ekilde temas eden en
büyük e<enin çap na göre belirlendi.
Di ler; kök e<im aç s , ÇB ve apikal çap
ölçümlerine göre istatistiki olarak birbirine benzeyen üç
e it gruba ayr ld (Tablo I).

Önceki çal malarda apikal foramenden itilen
debris miktar n n pek çok faktörden etkilendi<i gösterilmi tir. Bu çal malar n ilkini yapan Vande Visse ve
Brilliant3, preparasyon esnas nda y kama solüsyonu
kullan m n n itilen debris miktar n art rd < n bildirmi tir. Fairbourn ve ark.4 sonik enstrümantasyonun
geleneksel el e<elemesine göre daha az miktarda
debris ta rd < n belirtirken, McKendry2 “dengeli
kuvvet” preparasyon tekni<inin sonik veya “step-back”
preparasyon tekniklerinden daha üstün oldu<unu
gözlemlemi tir. Ba ka çal malarda5,6 ise preparasyonun apikal foramenden 1 mm k sa bitirilmesi ve
rotasyon hareketini içeren preparasyon tekniklerinin
kullan lmas durumunda ta an debris miktar n n
azald < bildirilmi tir.
Son y llarda yap lan çal malarda döner NiTi
aletlerin bu konudaki performanslar incelenmi tir. Bu
çal malar n bir k sm nda döner aletlerin el aletlerine
göre daha az,7-9 di<erlerinde ise “dengeli kuvvet”
tekni<iyle kullan lan el aletleriyle benzer10,11 miktarda
debris itti<i bildirilmi tir. T naz ve ark.12 ise apikal
forameni bilinçli olarak geni letilmi di lerde el aletleri
ve motorlu sistemin benzer miktarda debris ve y kama
solüsyonu ta rd < n göstermi lerdir.
Bu çal man n amac ; kullan lan aletlerin say
ve tepe aç s bak m ndan de<i kenlik gösterdi<i üç
farkl döner alet tekni<inin apikal ekstrüzyon miktar
yönünden kar la t r lmas d r.

Tablo 1. Kanal
de<erleri

ekliyle ilgili de<i kenlerin ortalama

Kanal
E6imi
(derece)

ÇB
(mm)

Apikal
Çap (ISO)

Hero
Shaper

5.86

19.80

23.33

ProTaper
RaCe

5.73
5.73

19.86
19.86

23.67
23.00

Grup

Kanal preparasyonu:
1. gruptaki 15 di Hero Shaper (Micro-Mega,
Besançon, France), 2. gruptaki 15 di ProTaper
(Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland) ve 3.gruptaki 15 di ise RaCe (FKG Dentaire, La Chaux-deFonds, Switzerland) döner aletleriyle ekillendirildi. Her
üç teknikteki aletler de ayn endodontik angldruva
(Anthogyr NiTi Control, Dentsply Maillefer, Sallanches,
France) ile ~345 rpm sabit h zda “crown-down”
tekni<iyle kullan ld lar. Teknikte kullan lan alet say s
dikkate al nmadan bütün kanallar preparasyon öncesi
0,5 ml ve her bir alet kullan m sonras 1 ml distile su
ile y kand . 1 ml distile suyun a< rl < ~1 gr olarak
kabul edildi.10 Her bir alet en fazla 5 örnekte ve üretici
firmalar n e<imi nispeten az olan kanallarda önerdi<i
alet say s ve s ralamas na uygun olarak a a< daki
ekilde kullan ld .
1.grup: Hero Shaper aletlerinin kullan m s ras :
1) 0.06 tepe aç s na sahip 30 nolu alet ÇB’nin
2/3’sine kadar,
2) 0.04 tepe aç s na sahip 30 nolu alet ÇB’de
kullan ld .

GEREÇ VE YÖNTEM
Örnek seçimi:
Bu çal mada kök geli imini tamamlam tek
köklü, tek bir apikal foramene ve 15o den daha az
kanal e<imine sahip çekilmi insan di leri kullan ld .
Di ler, üzerlerindeki sert ve yumu ak doku art klar bir
periodontal küret ile temizlendikten sonra kullan l ncaya kadar % 10’luk formalin çözeltisinde bekletildiler.
Otoklavda steril edilen her bir di in bukko-lingual ve
mesio-distal yönden radyograflar al nd . Her iki
yönden al nan radyografik görüntüler üzerinde
Schneider13 yöntemine göre kök e<imleri ölçüldü ve bu
iki aç dan daha büyük olan o di in kök e<im aç s
olarak kaydedildi. Ayr ca radyografik görüntülerde a r
geni bir kanala, aç k apekse veya birden fazla kanala
sahip oldu<u görülen di ler çal maya al nmad .
Di lerin tek bir apikal foramene sahip olup olmad klar
bir stereomikroskop (Olympus 4477, Japan) ile yap lan
incelemeyle tespit edildi.
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Preparasyon sonras
örnekler
santrifüj
tüpünden ç kar ld . Kök ucunda kalan debris 0,5 ml
distile su ile tüpün içine do<ru y kand ve kök ucu
tüpün kenar yla kaz nd . Apikal foramenden ta an
y kama solüsyonu miktar n n tespiti için tüpler tekrar
tart ld ve elde edilen de<erler kaydedildi. Kuru debris
a< rl < n n tespiti amac yla tüpler Ferraz ve ark.’n n11
önerdi<i gibi 68 derecede 5 gün boyunca bir etüvde
sakland . Daha sonra oda s cakl < nda bir desikkatör
içinde bekletilen tüpler üç kez ayn de<er elde edilene
kadar her gün bir kez tart ld . Apikal foramenden ta an
y kama solüsyonu ve debris a< rl klar istatistikî olarak
Kruskal Wallis testiyle analiz edildi.

2.grup:
1)
2)
3)
4)
5)
3.grup:
1)

ProTaper aletlerinin kullan m s ras :
S1 aleti ÇB’de,
S2 aleti ÇB’de,
F1 aleti ÇB’de,
F2 aleti ÇB’de,
F3 aleti ÇB’de kullan ld .
RaCe aletlerinin kullan m s ras :
0.10 tepe aç s na sahip 40 nolu alet ÇB’nun
1/3’ne kadar,
2) 0.08 tepe aç s na sahip 35 nolu alet ÇB’nun
yar s na kadar,
3) 0.06 tepe aç s na sahip 25 nolu alet ÇB’nun
2/3’sine kadar,
4) 0.04 tepe aç s na sahip 25 nolu alet ÇB’nda
kullan ld .
Y:kama solüsyonu ve debris toplanmas::
Myers ve Montgomery5 taraf ndan geli tirilen
yöntem kullan larak her bir örnek için apikal foramenden ta an y kama solüsyonu ve debris a< rl < ölçüldü.
Di ler bir lastik stoper’a tak ld ve kök uçlar a< rl <
önceden 10-4 gr hassasiyetindeki elektronik tart yla
(Oertling NA 164, UK) tespit edilen 4 ml’lik santrifüj
tüpünün içine gelecek ekilde, tüple birlikte koyu renkli
cam i enin içine yerle tirildiler. #i enin içi ve d ndaki
hava bas nc n e itleyebilmek için 23’lük bir i<ne lastik
stoper’dan geçirilerek i enin içine sokuldu (#ekil 1).

BULGULAR
Apikal foramenden itilen y kama solüsyonu ve
debris miktarlar s ras yla Tablo 2’de görülmektedir.
ProTaper grubundaki bir örnek ÇB kayb nedeniyle
çal madan ç kar ld . Y kama solüsyonu miktar na
bak ld < nda; RaCe grubunda di<er iki gruba göre daha
az y kama solüsyonu ta mas na ra<men bu bulgu
istatistiki olarak önemli de<ildi (P>0,05). Toplamda 44
di in 26’s nda y kama solüsyonu apikal foramenden
ta t . Debris miktar bak m ndan da üç teknik aras nda
önemli bir fark yoktu (P>0,05).

Tablo 2. Apikalden itilen y kama solüsyonu ve debris
miktar ( X ± SD)
Y:kama
solüsyonu (gr)

Debris (mg)

Hero Shaper

0,23 ± 0,36

0,10 ± 0,15

ProTaper

0,24 ± 0,43

0,10 ± 0,18

RaCe

0,14 ± 0,30

0,08 ± 0,16

Grup

TARTI MA
Kök kanal preparasyonunun hedeflerinden
biri de beklenmeyen a<r ve enflamasyonu önlemek
için apikal ekstrüzyonu en aza indirmek olmal d r.9 Bu
çal mada, son zamanlarda tan t lan ve de<i ik
geometrik özelliklere sahip üç farkl döner Ni-Ti alet
sistemi apikal foramenden itilen y kama solüsyonu ve
debris miktar bak m ndan kar la t r ld .

#ekil 1. Apikalden ta an debris ve y kama
solüsyonunun topland < düzenek
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Her bir sistemde farkl say da alet ve farkl miktarda y kama solüsyonu kullan lmas na ra<men benzer
miktarlarda debris ve y kama solüsyonu ta mas dikkat
çekiciydi. Bu durum her üç sistemin de “crown down”
tekni<iyle kullan lmas yla aç klanabilir. Glickman ve
Koch14 kanal n önce koroner k sm n n geni letilmesinin
apikal üçlüye ula an y kama solüsyonu miktar n art rd < n ve bunun döner aletlerin özgün dizayn yla birleerek debrisin koronare do<ru itilmesini kolayla t rd < n bildirmi lerdir. Debrisin koronare do<ru yönlendirilmesi periapikal dokulara do<ru itilme oran n
azaltabilir.
Apikalden ta an debris miktar n n incelendi<i
çal malarda genellikle ortalamadan a r sapan veriler
olabilmektedir. Baz çal malarda bu de<erler istatistiki
analize tabi tutulmazken2,4 baz lar nda ortalamaya dahil
edilmi lerdir.5,10,12 Bu çal mada da tüm veriler istatistiksel analize tabi tutuldu<u için standart sapma de<erleri yüksek ç kt . Yine bir k s m çal mada ta an debris
ve y kama solüsyonu miktar aras nda bir korelasyon
olurken,10,11 di<erlerinde olmam t r.5,12 Bu çal mada
da iki parametre aras nda pozitif korelasyon tespit
edildi.
Daha önce yap lan çal malarda da farkl döner Ni-Ti aletlerin benzer miktarda debrisi apikal
foramenden itti<i bildirilmi tir.8,10,11 Bu çal man n sonuçlar ndan; döner Ni-Ti alet sistemlerinin farkl geometrik yap lar na ra<men neden olduklar apikal ekstrüzyon miktar n n birbirine yak n oldu<u anla lmaktad r.
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