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SUMMARY
ÖZET
Perforasyonlar kök kanal tedavisi s ras nda
meydana gelen klinik komplikasyonlard r. Perforasyon
tedavisinde kullan lan materyallerde olmas gereken
ba l ca özellikler iyi bir örtücülük, biyouyumluluk,
osteogenezis ve sementogenezis olu umunu indüklemesidir. Farkl çal malarda Mineral trioksit aggregat’ n
(MTA) bu özelliklere sahip oldu<u rapor edilmi tir. Bu
olgu bildiriminde 2 vakada olu an iyatrojenik perforasyonun MTA kullan larak tamamlanan tedavi a amalar ve
6, 12 ayl k kontrolleri rapor edilmi tir.
Anahtar Kelimeler: Mineral trioksit aggregat,
Perforasyon, Furkasyon

Perforations are clinical complications that occur
during root canal therapy. A variety of materials are
used in the treatment of the perforations, the required
properties that the materials must possess are the
sealibility, biocompatibility and ability to induce
osteogenesis and sementogenesis. It was reported by
several studies that a recently immerged material called
Mineral trioxide aggregate (MTA) has characteristics in
terms of these required parameters. This case
demostrates the treatment of iatrogenic perforations of
two patients by using MTA and details 6, 12 months
follow-ups.
Key Words: Mineral trioxide aggregate, Perforation,
Furcation

G R
Rezorbsiyon ve çürük gibi etkenler perforasyona
neden olabilmekle birlikte kök perforasyonlar n n ço<u
iyatrojenik nedenlerle meydana gelmektedir1.Furkasyon
perforasyonlar , kanal tedavisi yap lacak di lerde pulpa
odas taban nda kanal giri i aran rken veya post bo lu<u
haz rlan rken meydana gelen iyatrojenik komplikasyonlard r2. Perforasyon tamirinde farkl materyaller kullan lmaktad r3. Tamir materyali toksik olmamal , uygun bir
örtücülük sa<lamal , rezorbe olmamal , radyoopak ve
bakteriyostatik olmal d r4. Günümüzde kullan lan materyaller Cavit (3M, Norristown USA), IRM, gütta perka,
dentin çipleri, cam iyonomer, Super EBA (Bosworth Co,
Skokie), amalgam, kalsiyum hidroksit, trikalsiyum fosfat,
ve hidroksiapatittir. Tamir materyallerinin ba ar lar nda
oldukça de<i kenlikler görülmektedir. Örne<in cam
iyonomerin dentine ba<lanabilmesi, Cavit’in hidrofilik
olmas ve kolay yerle tirilebilmesi gibi avantajlar rapor

edilmi 5 olmakla birlikte bu materyallerin a< z bo lu<u ve
dokular aras nda yetersiz bir t kama yapmalar ve
biyouyumlu olmamalar
olumsuz sonuçlar do<urmak1
tad r . Bu yetersizliklerden dolay , furkasyon perforasyonu tedavisinde yeni bir materyal olan Mineral trioksit
aggregat (MTA) kullan m önerilmi tir6,7. Yap lan çal malarda MTA’n n sement olu umunu indükledi<i8 IRM,
Super EBA ve amalgamdan belirgin olarak daha az s z nt
gösterdi<i 9,10 ve MTA’n n apikal t kamada kök ucu
dolgu materyali olarak biyouyumlu oldu<unu belirtmi lerdir11. Y ld r m ve ark. köpek di lerinde perforasyon
materyali olarak MTA ve Super EBA’y kar la t rm lar ve
MTA’n n daha az inflamasyon gösterdi<ini ve perforasyon
bölgesindeki iyile menin yeni sement olu umu ile
gerçekle ti<ini rapor etmi lerdir12. MTA biyouyumluluk ve
doku olu umunu te vik etmek gibi özellikleri nedeniyle
perforasyon tedavisinin yan nda apeksifikasyon13 ve
pulpa kaplamas tedavisinde de14 kullan lmaktad r.
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Gri ve beyaz olmak üzere 2 çe it MTA
bulunmaktad r. Ferris ve Baumgartner yapt klar bir in
vitro bakteri s z nt deneyinde, her iki gri ve beyaz MTA’y
40 adet çekilmi insan az di inin furkasyon bölgesindeki
perforasyonlara yerle tirmi ler ve s z nt de<erlerini
incelemi lerdir. Gri ve beyaz MTA aras nda anlaml bir
fark bulunamamakla birlikte tüm örnekler aras nda
sadece be di te s z nt oldu<unu rapor etmi lerdir15.
Hamad ve ark. çekilmi 64 alt az di inin furkasyon
bölgesinde perforasyona yerle tirilen beyaz ve gri
MTA’n n s z nt s n boya s z nt modelinde incelemi ler ve
ikisi aras nda anlaml bir fark olmad < n ancak ortograd
olarak yerle tirilen örneklerin retrograd yerle tirilen
örneklerden belirgin olarak daha fazla s z nt
gösterdiklerini rapor etmi lerdir16.
Bu olgu bildiriminde iki hastada iyatrojenik
perforasyon olu mu
di lerin tedavisinde
MTA
kullan lm ve periyodik takipleri yap lm t r.

Resim 1. Mandibuler sa< ikinci büyük az di ine MTA’n n
yerle tirilmesi

OLGU 1
38 ya ndaki hasta Di Hastal klar ve Tedavisi
klini<ine akut a<r ile ba vurdu. Sa< alt ikinci az di inin
kök kanal tedavisine stajyer di hekimli<i ö<rencisi
taraf ndan ba land .Giri kavitesi haz rlan rken pulpa
odas taban nda iyatrojenik perforasyon meydana geldi
(Resim 1). Bunu takiben ilgili di in tedavisine uzman
hekim taraf ndan müdahale edildi. Rubber-dam
yerle tirildi. Klinik ve radyolojik de<erlendirmeleri takiben
perforasyon tespit edildi. Kanal giri leri belirlendi ve
perforasyon bölgesindeki kanama kontrol alt na al nd .
Kavite sodyum hipoklorit nemlendirilmi pamuk ile
temizlendi. Mineral trioksit aggregat (MTA) (Dentsply
Tulsa Dental, Tulsa Oklahama, USA) üretici firman n
talimat na uygun olarak toz ve s v kar t r larak
haz rland ve uygun bir t kama sa<layacak ekilde
perforasyon alan na yerle tirildi. Pulpa odas na serum
fizyolojik ile nemlendirilmi pamuk yerle tirilerek kavite
geçici dolgu maddesi ile kapat ld (Resim 2). Hasta
sonraki güne tekrar ça< r ld . Rubber dam izolasyonunu
takiben geçici restorasyon uzakla t r ld ve MTA’n n
sertli<i kontrol edildi. Kök kanallar n n randevulararas
dezenfeksiyonu için Ca(OH)2 kullan ld . Tedavi i lemleri
gütta perka
kanal dolgusu, kaide ve amalgam
restorasyonla tamamland . Hastan n 6 ve 12 ayl k
periyodik kontrolleri yap ld . Kontrollerde herhangi bir
klinik semptom ve periapikal lezyon tespit edilmedi
(Resim 3).

Resim 2. Mandibuler sa< ikinci büyük az di inin 6 ayl k kontrol
radyografisi

Resim 3. Mandibuler sa< ikinci büyük az di inin 12 ayl k
kontroller radyografisi

OLGU 2
41 ya nda bayan hasta klini<imize sa< alt çenesinde çi<neme esnas nda a<r ikayeti ile ba vurdu.
Yap lan klinik de<erlendirmelerde sa< alt birinci büyükaz
di inin perküsyona duyarl oldu<u tespit edildi. Medikal
hikayesinde hasta ilgili di e 4 defa tekrarlayan tedavi
uyguland < n belirtti. Kontrol radyografilerinde furkasyon
bölgesinde geni bir restorasyon oldu<u tespit edildi
(Resim 4). Rubber dam izolasyonunu takiben amalgam
restorasyon kald r ld . Geçmi
tedavilerde olu an
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perforasyonun amalgam ile kapat ld < tespit edildi ve bu
amalgam dikkatlice perforasyondan uzakla t r ld . Perforasyon bölgesi MTA ile kapat ld (Resim 5). Pulpa odas na
serum fizyolojik ile nemlendirilmi pamuk yerle tirildi ve
hasta sonraki gün tekrar ça< r ld . Di in semptomlar n n
kayboldu<u görüldü. MTA sertli<i kontrol edildi. Kaide
yerle tirildi ve amalgam restorasyon ile tedavi tamamland . 6 ve 12. ayl k kontrollerde semptom ve periapikal
patolojiler tespit edilmedi (Resim 6).

Kök perforasyonu olan di lerde prognoz, perforasyonun kapat labilirli<ine, kullan lan materyalin özelliklerine ve biyouyumlulu<una ba<l d r1. Geçmi y llarda
tamir materyali olarak en çok amalgam kullan lm t r.
Ancak amalgam n zay f t kama özelli<i, inflamasyona ve
yetersiz periradiküler doku rejenerasyonuna neden
olmaktad r17.
Günümüzde perfore olan di lerin tedavisinde,
biyouyumlulu<u ve sement olu umuna etkisi nedeniyle
MTA büyük perforasyonlar n tedavilerinde kullan lmaktad r.1,18 Holland ve ark. yapt klar bir çal mada köpek
di lerinde olu turduklar iyatrojenik perforasyonlar MTA
ile kapatm lard r. Di lerin tedaviden 180 gün sonra
yapt klar histolojik de<erlendirmede örneklerin hiçbirinde
inflamasyon olmad < n rapor etmi lerdir8. Main 16
vakan n sunuldu<u uzun dönemli bir takip çal mas nda 1
y l sonunda yap lan de<erlendirmede perforasyona
kom u doku yüzeyinde herhangi bir patolojik bulguya
rastlanmad < n ayr ca ba lang çta lezyon mevcut olan
di lerde lezyonlarda belirgin bir iyile me oldu<unu rapor
etmi tir1. Perforasyon tamir materyali olarak MTA’n n
tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden biri sadece
çevre dokular için biyouyumlu bir materyal olmas de<il,
ayn zamanda sert doku rejenerasyonuna olanak
sa<lamas d r1. MTA kemik hücreleri için biyolojik aktive
edici substrat görevi görür ve sementoblast tutulumuna,
geli imine, mineralize matriks geni üretimine ve
osteokalsin sal n m na olanak sa<lamaktad r19,20. MTA’n n
biyouyumlu bir materyal olmas n n yan nda uygun t kama özelli<ine sahip olmas ndan dolay furkasyon perforasyonu tedavisinde kullan lmas tavsiye edilmektedir21.
Bu olgular n tedavisinde de MTA kullan lm t r.
Birinci olguda hasta iddetli a<r ile ba vurmu tur. Kök
kanal tedavisi i lemlerinin tamamlanmas ve perforasyonun uygun olarak kapat lmas sonucunda, ikinci
randevuda hastan n a<r ikayeti kalmam t r.
+kinci olguda perforasyon çok geni ve amalgam
ile örtülmü tü. Di in kök ucunda herhangi bir patoloji
tespit edilemedi<inden tekrarlayan tedavi uygulanmas
gerekli görülmemi tir. Hasta sadece oklüzyon s ras nda
olu an a<r dan ikayetçi oldu<u için bunun nedeninin
nem nedeniyle perforasyonda yeterli bir t kama
sa<layamayan amalgam tamir materyalinden olabilece<i
dü ünülmü tür. Hidrofilik karakteristi<inden dolay , MTA
çevre dokulardaki nem ile kimyasal reaksiyona girer nem
aktivatör görevi görür ve nemli ortamda sertle ebilir.

Resim 4. Mandibuler sa< birinci büyük az di ine MTA’n n
yerle tirilmesi

Resim 5. Mandibuler sa< birinci büyük az di inin 6 ayl k
kontroller radyografisi

Resim 6. Mandibuler sa< birinci
kontroller radyografisi

büyük az di inin 12 ayl k
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MTA nem varl < nda sertle ti<i için, kan, materyalin
t kama özelli<ini olumsuz olarak etkilememektedir22.
+kinci olguda tedavi sonras periapikal lezyon
hastan n ikayetlerinin tamir materyali nedeniyle oldu<u
dü ünülmektedir. +yatrojenik perforasyonlar n tedavisinde MTA kulland < m z iki olguda tedavinin ba ar l
olmakla birlikte, MTA’n n etkisinin yeterince de<erlendirilebilmesinin daha uzun dönemli çal malarla ve daha
fazla olguda desteklenmesi gerekti<ini dü ünmekteyiz.
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