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FARKLI ÖZELLİKTEKİ NİKEL-TİTANYUM KÖK KANAL EĞELERİNİN 

KÖK KANALINDA MİKRO ÇATLAK OLUŞTURMA ETKİSİNİN İN VİTRO 

İNCELENMESİ 

Bertan KESİM 

Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

Endodonti Anabilim Dalı 

Uzmanlık Tezi, Haziran 2015 

Danışman: Doç. Dr. Burak SAĞSEN 

KISA ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, kök kanal tedavisinde kullanılan farklı üretim teknolojilerine, 

farklı alet dizaynına ve farklı hareket özelliğine sahip, endodontik motorlarla birlikte 

kullanılan yeni nesil Ni-Ti kanal eğelerinin kök kanalında oluşturduğu çatlak ve 

defektlerin incelenip karşılaştırılmasıdır. Çalışmamızda 150 adet kök oluşumu 

tamamlanmış ve düz köklü, çekilmiş insan mandibular premolar dişi kullanılmıştır. 

Otuz diş kontrol grubu şeklinde, el aletleriyle preparasyon yapılarak kullanılmış, kalan 

120 diş farklı grup özelliklerine göre 4 grupta yer almıştır. Grup 1 örnekleri K3XF 

sistem eğeleri (SybronEndo, Glendora, CA) ile rotasyon hareketi ile, grup 2 örnekleri 

ProTaper Next (Dentsply Maillefer, Balligues, İsviçre) sistem eğeleri ile rotasyon 

hareketi ile ,grup 3 örnekleri Twisted File Adaptive (SybronEndo, Orange, CA) sistem 

eğeleri ile rotasyon ve resiprokasyon hareketlerinin birlikte kullanılabildiği hareket 

eşliğinde, grup 4 örnekleri Reciproc (VDW, Münih, Almanya) sisteme ait eğelerle 

resiprokasyon hareketi ile prepare edilmiştir. Köklerden apeksten 3,6 ve 9 mm uzaklıkta 

kesitler elde edilip, kesilen yüzeyler bir stereomikroskop yardımıyla 25 büyütme altında 

incelenerek dentinal mikroçatlak varlığı araştırılmıştır. Apikal ve koronal kesitlerde 

mikroçatlak oluşumu açısından sistemler arasında anlamlı farklılık gözlenirken(p< 0,05) 

orta üçlüden elde edilen kesitlerde sistemler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

gözlenmedi. (p> 0,05)  Sistemlerin diş kökünde oluşturdukları toplam kırıklar 

karşılaştırıldığında ise sistemler arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olduğu 

gözlendi.(p < 0,05) Sonuç olarak çalışmada kullanılan yeni nesil Ni-Ti kanal eğelerinin 

çeşitli derecelerde dentinal mikroçatlağa neden olduğu tespit edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: termal işlemler, mikroçatlak, kök kanalı, Ni-Ti, M-Wire, , R –Faz 
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IN VITRO EVALUATION OF THE EFFECT OF DIFFERENT NICKEL 

TITANIUM ROOT CANAL INSTRUMENTS ON MICROCRACK INDUCTION 

Bertan KESİM 

Erciyes University, Dentistry Faculty 

Department of Endodontics 

Dental Speciality Education Thesis, June 2015 

Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Burak SAĞSEN 

ABSTRACT 

The aim of this study to compare the incidence of root cracks after root canal 

instrumentation with the new generation Ni-Ti systems that can be used with different 

type of movement and endodontic motors. One hundred and fifty extracted mandibular 

premolars with mature apices and straight root canals were used in this study. In control 

group thirty teeth were prepared by using hand K files, remaining 120 teeth divided into 

4 groups. Group 1 were instrumented by using K3XF rotary files (SybronEndo, 

Glendora, CA) , teeth in group 2; were instrumented by ProTaper Next (Dentsply 

Maillefer, Balligues, Switzerland) rotary files, in group 3, teeth were instrumented by 

Twisted File Adaptive (SybronEndo, Orange, CA) files that uses a combination of 

continuous rotation and reciprocation motion and in group 4, teeth were instrumented 

by Reciproc  (VDW, Munich, Germany) with reciprocation motion. All the roots were 

horizontally sectioned 3,6 and 9 mm from the apex with a low speed saw under water 

cooling. The slices were then viewed through a stereomicroscope at X 25 magnification. 

The samples were photographed with a camera to determine the presence of dentinal 

cracks. There are significant differences in the incidence of microcracks between all 

groups at 3 mm and 9 mm (p<0,05). There are no significant differences in the 

incidence of microcracks between all groups at 6 mm (p>0,05) If  incidence of total 

microcracks are compared there are significant differences between all groups (p<0,05). 

Consequently, all of the new generation Ni-Ti endodontic systems systems that used in 

this study created various amount of cracks in the root dentin. 

Key Words:  thermal treatment, microcrack, root canal, Ni-Ti, M-Wire, R-Phase 
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1.GİRİŞ VE AMAÇ 

Kök kanal tedavisinin başarılı olması için en önemli basamaklardan birisi kemomekanik 

preparasyondur, bu sayede bakteriyel eliminasyon ve debrislerin uzaklaştırılması 

sağlanır ve kök kanal dolgusu başarıyla gerçekleştirilebilir (1). Kök kanal tedavisi 

işlemi esnasında perforasyonlar (2), kanal transportasyonu, basamak ve zip oluşumu (3), 

alet kırığı (4) gibi komplikasyonlarla karşılaşılabilir. Vertikal kök kırığı ve çatlak 

oluşumu kök kanal tedavisi işlemleri esnasında ve sonrasında oluşabilmektedir (1). 

Vertikal kök kırığı çoğu zaman dişin çekimiyle sonuçlanan, kök kanal tedavisinin en 

istenmeyen ve kötü prognoza sahip komplikasyonlarından birisidir (5). Kök kırığı, bir 

mikroçatlağın veya çatlak çizgisinin oklüzal kuvvetlerin neden olduğu tekrarlayan 

sıkıştırıcı kuvvetler nedeniyle ilerlemesi sonucu oluşabilir (1). Bununla birlikte başka 

yardımcı faktörlerin de vertikal kök kırığını ilerletebileceği düşünülmektedir. Bunlar 

arasında; yüksek konsantrasyonda sodyum hipoklorit kullanımı (6), dişin anatomik 

özellikleri (7), kanal içi postların yerleştirilmesi (8, 9) ve farklı kanal dolgusu teknikleri 

(10) sayılabilir.  

Son yıllarda, pek çok yeni Ni-Ti döner kanal aleti farklı üreticiler tarafından üretilmiş ve 

piyasaya sunulmuştur. Bu sistemler resiprokasyon ve rotasyon gibi farklı hareketlerle 

kombine olarak kullanılabilmektedir. Pek çok klinisyen bu sistemleri işlem süresini 

kısaltması (6), etkin kemomekanik preparasyon yapma kabiliyeti (7) üstün esneklik 

özellikleri sayesinde eğimli kök kanallarında kullanılabilmesi nedeniyle tercih 

etmektedir. Çeşitli kök kanal eğesi sistemleri dizayn özellikleri, eğenin çekirdek çapının 

ölçüsü, çapraz kesitinin şekli, kesme açısı, olukların derinliği gibi özellikler yönünden 

birbirleriyle farklılık göstermektedir ve bu farklılıklar kök kanal aletlerinin değişik 
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kuvvetler karşında ve değişik ortamlardaki davranışını etkilemekte ve böylece kök 

üzerindeki çatlakların dağılımını etkilemektedir (1, 11). 

Son zamanlarda piyasaya sunulan K3XF (SybronEndo, Glendora, CA) termal işlemlere 

tabii tutularak R-Faz teknolojisi ile üretilmiş bir kanal eğe sistemidir. Bu teknoloji 

sayesinde aletin süperelastisitesinin artırıldığı, döngüsel yorgunluk direncinin 

iyileştirildiği (12, 13)  başarısızlık bölgesinden açısal sapma yaparak uzaklaşabildiği 

(14) belirtilmektedir. 

ProTaper Next (Dentsply Maillefer, Ballaigues, İsviçre) M-Wire teknolojisi ile üretilmiş 

aynı eğe üzerinde koniklik açıları apikalden koronale değişkenlik gösteren dikdörtgen 

dizayna sahiptir (15). Aletin sap kısmının merkezinin; aletin çalışan kısmına ait 

dikdörtgen kesitin merkezinden farklı konumlanması ve özel dikdörtgen dizayn; 

vidalanma etkisini ve koronale doğru koniklik açısının artışından ötürü kanal aleti ile 

dentin duvarları ararsında oluşan tehlikeli koniklik kilidini azaltmaktadır; aynı zamanda 

eğe ile dentin arasındaki teması minimize ederek torku da azaltmaktadır (16). 

Twisted File Adaptive (SybronEndo, Orange, CA) devamlı rotasyon ve respirokasyon 

hareketlerinin kombinasyonu ile kullanılan yeni eğe sistemlerinden bir tanesidir. Eğe 

minimal kuvvetle karşılaştığında veya kuvvetle karşılaşmadığında devamlı rotasyon 

hareketi ile kanal içerisinde ilerler, dentine saplandığında veya üzerinde kuvvet birikimi 

olduğunda resiprokasyon hareketi devreye girer ve bu şekilde aletin kanal içerisinde 

hızlı ve güvenli bir şekilde ilerlemesi sağlanmış olmaktadır. Bu adaptif teknolojinin, 

bükümlü alet dizaynının ve Ni-Ti eğenin üretiminde kullanılan R-Faz teknolojisinin; 

esneklik kabiliyetini artırdığı ve kanal içerisindeki torsiyonel kuvvetlerden ötürü alet 

üzerinde oluşan streslere karşı eğenin uyum kabiliyetini artırdığı üreticilerce iddia 

edilmektedir (17).   

Tek eğe ile preparasyon işleminin tamamlandığı sistemlerden olan Reciproc sistemin 

(VDW, Münih, Almanya) eğeleri M-Wire teknolojisi ve özel alaşımı ile üretilmiş olup, 

bu teknoloji sayesinde eğeler üzerine uygulanan termal işlemler sayesinde, eğelerin 

esneklik kabiliyeti artırılmaktadır. Reciproc eğeleri S-şeklinde çapraz kesite, 2 kesici 

bıçağa, eğenin çalışan kısmının ilk 3 mm’lik kısmına kadar sabit koniklik açısına 

sahiptir, bunu şafta kadar azalan koniklik takip eder. Reciproc eğeleri resiprokasyon 

hareketi ile birlikte kullanılmaktadır, bu hareket sayesinde gerilme ve sıkışma nedeniyle 

oluşan döngüsel yorgunluk riski azaltılmış olmaktadır (18-20). 
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Bilindiği kadarıyla, literatürde özel termal işlemlerle üretilmiş güncel Ni-Ti döner 

eğelerinin kök kanal duvarlarında çatlak oluşturma etkisini kendi aralarında 

karşılaştırarak araştıran bir çalışma mevcut değildir. Bu yüzden bu çalışmanın amacı 

özel termal işlemler uygulanarak fiziksel özellikleri iyileştirilmiş K3XF, ProTaper Next, 

Twisted File Adaptive ve Reciproc sistemlerine ait Ni-Ti eğelerinin kök kanallarının 

şekillendirilmesi esnasında kök dentini üzerinde mikroçatlak oluşturma insidansına 

etkisini araştırmak ve bu sonuçları karşılaştırmaktır.  
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2.GENEL BİLGİLER 

2.1. CERRAHİ OLMAYAN KÖK KANAL TEDAVİSİ 

Kök kanal tedavisi, kron ve kök pulpasının, yani pulpa dokusunun tamamının anestezi 

altında çıkarılmasının ardından, kök kanallarının mekanik olarak genişletilip; 

mikroorganizmalardan arındırılmaya çalışılmasından sonra kök ucuna kadar tamamen 

doldurulması işlemine denir (21). 

Diğer bir deyişle patolojik durumda olan pulpanın tümünün çıkartılması işlemine 

pulpektomi veya pulpa ekstirpasyonu adı verilir.  

Kök kanal boşluğunun sert ve yumuşak dokulardan arındırılarak dezenfeksiyon 

sağlanması ve kök kanal boşluğunun sızdırmaz bir şekilde doldurulması kök kanal 

tedavisinin başarılı olması için gereklidir. Kök kanal şekillendirmesi ve temizliği olarak 

bilinen bu işlem çoğu zaman zor ve zaman gerektiren bir işlemdir. Kök kanal 

preparasyonu işleminin yetersiz yapılması ve iatrojenik hatalar; tedavi sonucu elde 

edilen başarının düşük olmasına sebep olmaktadır (22).  

Kök kanal şekillendirmesi işlemi, endodontik enstrümanlar ve antimikrobiyal irrigantlar 

yardımıyla aseptik çalışma koşullarında gerçekleştirilmelidir. Kök kanal boşluğunun 

şekillendirme işlemi yapıldıktan sonraki halinin; apikal daralmanın çapının korunduğu 

konik bir şekil oluşturması hedeflenir. Bu işlemler sırasında kök dentini 

uzaklaştırılırken başlangıç kök kanal anatomisine uygun bir şekillendirme yapılmalıdır. 

Biyomekanik preparasyon işlemi ile, kök kanal boşluğundan uzaklaştırılamayan 
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mikroorganizmalar için potansiyel besin kaynağı oluşturabilecek yumuşak doku 

artıkları mutlaka uzaklaştırılmalıdır (22). 

2.2. KANAL TEDAVİSİNİN BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Endodontinin klinik pratiğinde başarının histolojik değerlendirilmesi mümkün 

olmadığından çalışmalarda post operatif incelemedeki klinik ve radyografik kriterlerden 

ayrı ayrı ve bir arada yararlanılmıştır (23).  

Başarıyı tayin eden kriterler konusunda endodontistler arasında net bir uzlaşma yoktur. 

Bazı araştırmacılar (24-26) kanal tedavisi sonrasında ağrının bulunmayışı, şişlik, fistül 

gibi yumuşak doku destrüksiyonlarının kaybolması ve dişin klinik fonksiyon 

yeterliliğinin olması gibi kriterleri, periapikal radyolusentliğin varlığında bile başarı için 

yeterli bulurken, diğerleri yukarıda belirtilen klinik kriterlerin yanı sıra periapikal 

iyileşmenin radyolojik bulgularını kapsayan incelemelerin yapılmasını öngörürler (27-

29). 

Endodontik tedavinin sonucu hem klinik, hem de radyografik olarak 

değerlendirilmelidir. Avrupa Endodonti Derneği (ESE) yönergesi (2006), düzenli 

izlemenin en az 4 yıllık süre boyunca yapılmasını önermektedir. İlk değerlendirme ise 1 

yıl sonra yapılmalıdır (30). 

Bu takiplerin amacı tedavinin sonucunu değerlendirmek, iyileşmenin olmadığı 

durumları veya yeni bir periradiküler hastalığı zamanında saptamak ve gerekli 

olabilecek prosedürleri başlatmaktır (30).  

Diş hekimleri, kanal tedavisinde gerek tedavi öncesi tanı ve gerekse dişlerin 

morfolojilerindeki ve intra ve/ veya ekstra radiküler patolojilerindeki farklılıklara, 

teknik zorluklara ve iatrojenik nedenlere bağlı olarak başarısızlıklarla karşılaşabilirler 

(31).   

Endodontik tedavide başarısızlık nedenleri: 

1) Akut pulpal ve periapikal patolojilerde karşılaşılan sorunlar 

2) Yanlış tanı nedeniyle oluşan başarısızlıklar 

3)  Anestezideki başarısızlıklar 

4) Dişin kök morfolojisi ve patolojisindeki farklılıklar nedeniyle oluşan başarısızlıklar 
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5) Dişin koroner giriş kavitesinin hazırlanması ve kanal genişletilmesi sırasında 

oluşan başarısızlıklar 

a) Yeterince genişletilmemiş koroner preparasyon 

b) Aşırı genişletilmiş koroner preparasyon 

c) Kanal boyu tespitinde başarısızlıklar 

d) İatrojenik perforasyonlar 

i)Giriş kavitesi hazırlanırken oluşan koroner perforasyonlar 

ii)Kök kanal preperasyonu sırasında servikalde, kök orta üçlüsünde ve apikalde 

oluşan perforasyonlar      

e) Basamak oluşumu 

f) Kanalda tıkanma 

g) Alet kırılması 

6) Alet yutulması ve aspire edilmesi 

7) Kanalların yıkanması esnasında karşılaşılan problemler 

8) Doku anfizemi 

9) Kanalların doldurulması sırasında oluşan başarısızlıklar 

a) Eksik doldurma 

b) Patın taşkın doldurulması 

c) Güta-perka taşkınlığı 

 2.3. CERRAHİ OLMAYAN KÖK KANAL TEDAVİSİNİN 

KONTRENDİKASYONLARI  

Bütün bu başarısızlık nedenleri değerlendirildikten sonra kök kanal tedavisinin 

kontrendike olduğu durumlar da ortaya konulmalı ve tartışılmalıdır. Geçmişte kök kanal 

tedavisi için kontrendikasyon olarak gösterilebilecek her bir durum kendi içerisinde ve o 

birey için ayrı ayrı olarak değerlendirilmelidir. Kontrendikasyon olarak gösterilen 

durumlar hasta veya diş ve çevre dokularla ilgili olabilir.  
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1) Hasta ile ilgili etmenler 

a) Hastanın yaşı: Foramen apikale çok küçülmüşse ve kök kanalları çok daralmışsa 

kök kanal tedavisi etkili bir şekilde uygulanamayabilir. 

b) Hastanın genel sağlık durumu: Dokuların tamir yeteneğini olumsuz etkileyen 

herhangi bir hastalık mevcutsa kanal tedavisinin başarı şansı düşebilir ancak bu 

ilgili hastalıkların varlığında kök kanal tedavisinin hiçbir şekilde uygulanmayacağı 

anlamına gelmez. 

2)    Diş ve çevre doku ile ilgili etmenler 

       a) Yetersiz periodontal destek: Dişin ağızdaki tutuculuğu yönünden yeterli kemik 

desteği bulunmadığında endodontik tedavi kontrendikedir. 

      b) Kanal genişletmesinin yapılamadığı koşullar: Genişletmeyi olanaksız kılan üç 

durum vardır: Kanalın koronal veya orta üçlüsü kırılan aletlerle tıkanmıştır. Kırılan alet 

çıkarılamamakta veya yandan geçilerek kök ucuna ulaşılamadığı durumlarda kanal 

tedavisi kontrendikedir. İkincisi kanalda ileri derecede kalsifikasyon bulunduğunda, 

apikale ulaşmanın olanaksız olduğu durumlarda ve periapikalde radyolusensi mevcut 

olduğunda kök kanal tedavisi kontrendikedir. Üçüncüsü, kanalların tam olarak 

doldurulup boşaltılmasının mümkün olmadığı aşırı eğri (dilasere) kökler veya 

temizlenmesi mümkün olmayan ekstra kanallar veya kanallardaki dallanmalar mevcut 

olduğunda kök kanal tedavisi kontrendikedir. 

    c) Onarım yapılamayan dişler 

    d) Geniş rezorpsiyonlar 

    e) Ağız planlaması açısından önem taşımayan dişler 

    f) Vertikal kırıklar: Oblik kırıklarda çözümler bulunabilmesine karşın, boylu boyunca 

oluşan vertikal kırıklar, hemen hemen daima ümitsiz olgulardır. 

   g) Önceki kök kanal tedavisinin kanaldan uzaklaştırılması mümkün değilse, ve 

yukarıda bahsedilen durumlarda kanal tedavisi kontrendikedir.   
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2.4. KÖK KANALLARININ MEKANİK PREPERASYONUNDA  

KULLANILAN ALETLER 

Aletler kök kanal tedavisinde tanı, giriş kavitesinin oluşturulması, kanal belirlenmesi, 

kanalda yol bulunması, kanal genişletilmesi, kanal boyunun saptanması, kanal 

yıkanması, kanal dolgusu, perforasyon tamiri ve apikal cerrahi amaçlarıyla 

kullanılmaktadır (21).  

Kök kanallarının genişletilmesinde kullanılan ilk nesil aletler yalnızca ön grup dişlere 

uygun uzun saplı birkaç çeşit şeklinde hazırlanmıştır. Daha sonraları kök kanal 

tedavisindeki ilerlemelerle arka grup dişlerde ve dar ve eğri kanallarda başarı sağlayan 

farklı enstrümanlar geliştirilmiştir. İşlemlere uygun aletlerle hekimin daha hassas ve 

daha hızlı çalışmalar yapabilmesi sağlanmıştır (21).  

Endodontide kullanılan el aletleri I.S.O. (Uluslararası Standartlar Organizasyonu) 

tarafından 3630-1, 3630-2, 3630-4 nolu standartlarla gruplandırılmıştır. 

  ISO 3630-1: Kök kanal aletleri 

  Tip 1: Standart ebatlı aletler: % 2’lik koniklik açısına sahiptirler. 

  Tip 2: Konikleştirilmiş aletler: % 2’den farklı koniklik açısına sahiptirler. 

  Tip 3: Şekilli aletler: Ark şeklindedirler. 

  Tip 4: Konik olmayan aletler: Tek şekilleri vardır. 

  Tip 5: Farklı koniklikleri olan aletler: Bir koniklikten daha farklı başka ölçüde koniklik 

açılarını da bünyesinde içerir. 

  ISO 3630-2: Genişleticiler  

  Tip G, Tip P, Tip B1, Tip B2, Tip M 

 

  ISO 3630-4: Yardımcı Aletler 

  Tip 1: Tirnerfler 

  Tip 2: Raspalar 

  Tip 3: Pat taşıyıcılar 

  Tip 4: Sondlar ve parmak sondları 
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Kanal boşluğunun tamamen genişletilebilmesi için alet tüm duvarlara temas edip 

aşındırma yapabilmelidir. Şekil ve fiziksel özelliklerdeki devamlı gelişimlere karşın, 

tüm kanallarda bütünüyle temizleme ve şekillendirmeyi sağlayan bir alet henüz 

yapılamamıştır. Düzensiz kanal boşlukları çoğu defa tam yuvarlak ideal kanal 

preparasyonu şekline dönüştürülememektedir. Ayrıca paslanmaz çelik aletlerin yetersiz 

esneklikleri aşırı eğri kanallara uyumda sorunlar yaratabilmektedir. Ni-Ti enstrümanlar 

daha esnek aletlerdir, bununla birlikte koniklik, kesici bıçaklar, uç şekilleri ve diğer 

özellikleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir (21).  

2.5. NİKEL TİTANYUM ESASLI KANAL ALETLERİNİN TARİHÇESİ VE 

GELİŞİMİ 

Kök kanal şekillendirmesi özel dizayn edilmiş el aletleri veya döner enstrümanlar 

yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Geçtiğimiz yüzyılın son 10 yıllık bölümüne kadar 

endodontik enstrümanlar paslanmaz çelikten üretilmekteydi. Paslanmaz çelik eğeler 

imal edildikleri materyalin doğal özelliklerinden ötürü katı yapıdadırlar, esneklik 

özelliği göstermezler ve bu esnek olmayan yapısal özellik, aletin numarası ve ebatları 

arttıkça daha fazla belirginleşmektedir. Özellikle eğimli kanallarda, kanalın iç bükey ve 

dış bükey yüzeylerinin aynı oranda şekillendirilememesi ve bundan ötürü kök kanal 

anatomisine uygun preparasyon yapılamaması nedeniyle, bir makinenin ilettiği tork ve 

hızla kök kanal şekillendirmesi yapabilen Ni-Ti enstrümanlar geliştirilmiştir. Ni-Ti 

enstrümanlar oldukça esnek ve elastik özelliğe sahiptirler.  

Ni-Ti enstrümanlar 20 yılı aşkın süredir tanıtılmış olsa da, geçen zaman içerisinde 

dizayn özellikleri ve materyalin üretildiği alaşımın özellikleri oldukça değişime 

uğramıştır. Son yıllarda teknolojik gelişmeler sayesinde Ni-Ti enstrümanların yapısal 

özelliklerinde; kesme etkinliklerini artıran dizayn özellikleri ve en zorlu anatomik 

çeşitliliğe sahip dişlerde bile sergiledikleri üstün kırılma direnci özellikleri ile devrim 

niteliğinde gelişmeler elde edilmiştir.   

Ni-Ti alaşımın Endodonti’de ilk kez Walia et al. (32) tarafından nitinol ortodontik telin 

# 15 numara endodontik eğe üretilmesi amacıyla kullanılmasıyla ortaya atılmıştır. Ni-Ti 

eğeler paslanmaz çelik eğelerle karşılaştırıldığında 2-3 kat daha esnek ve üstün 

torsiyonel kırılma direnci göstermişlerdir. Bununla birlikte Ni-Ti eğelerin sağladığı en 

önemli avantaj, bu eğelerin devamlı rotasyon hareketi ile kullanılmaya elverişli 

olmasıdır.  
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 2.5.1. Ni-Ti Döner Enstrümanların Dizayn Özelliklerindeki Gelişmeler 

1. Jenerasyon Ni-Ti  Döner Eğeler 

İlk döner  Ni-Ti enstrüman  1992’de Dr. John McSpadden tarafından geliştirilmiş 

ve piyasaya sunulmuştur. Eğelerde kök kanala şekillendirmesi esnasında gelişen 

alet kırıklarını azaltmak amacıyla aletin çapraz kesit dizaynında değişiklikler 

yapılması öngörülmüştür. U şeklinde kesitlere sahip eğeler üretilmiş, bu ‘U’ 

şeklindeki oluklar arasında radyal alanlar oluşturulmuştur. Bu radyal alanlar 

sayesinde eğelerin dentine sıkışarak kilitlenmesi engellenmeye çalışılmıştır. 

2. Jenerasyon Ni-Ti Döner Eğeler 

İlk jenerasyon eğelerde bulunan ortak özellikler: pasif kesme özelliğine sahip 

radyal alanlar, sabit koniklik açıları ve kök kanal sisteminin şekillendirmesi için 

çok sayıda aletin kullanılması gerekliliği olarak sayılabilir. 1990’ların sonunda 

ikinci jenerasyon Ni-Ti döner sistemler piyasaya sürülmüştür. İkinci jenerasyon 

eğeleri ilkinden farklı kılan özellikler, bu eğelerin radyal alan içermeyen aktif 

kesici kenarlara sahip olmaları ve daha az sayıda enstrümanla kök kanal 

şekillendirmesi işleminin bitirilebilmesine olanak sağlamalardır.  

3. Jenerasyon Ni-Ti Döner Eğeler 

Üçüncü nesil Ni-Ti döner alet sistemlerin ayrıcı özelliği  Ni-Ti alaşımın metalurjik 

özelliklerinin geliştirilmesiyle üretilmiş olmalarıdır. Termal işlem uygulaması, Ni-

Ti alaşımların faz değişimleri düzenlenerek yorgunluk dirençlerinin artırılmasını 

sağlayan en önemli yaklaşımlardan birisidir (33). 

4. Jenerasyon Ni-Ti Döner Eğeler 

Resiprokasyon teknolojisindeki gelişmeler kök kanal şekillendirmesinde dördüncü 

jenerasyon Ni-Ti eğelerin geliştirilmesine sebebiyet vermiştir. 

5. Jenerasyon Ni-Ti Döner Eğeler 

Bu eğelerin kesitinin merkezi ile rotasyon hareketinin merkezinin çakışmaması, 

beşinci jenerasyon eğelerin en temel özelliği olarak göze çarpmaktadır. Rotasyon 

hareketi esnasında eğenin merkezden uzak dizaynı bir mekanik dalga hareketi 

üretmektedir ve bu dalga eğenin aktif yüzeyi boyunca yer değiştirmektedir. 
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Merkezden uzakta dizayn sayesinde eğe ve dentin duvarları arasındaki sıkışma 

minimize edilmektedir. 

2.5.2. Metalurjik ve Mekanik Özellikler 

Ni-Ti şekil hafıza özelliğine sahip alaşımlar sıcaklığa bağlı olarak iki farklı kristal yapı 

sergilerler; bunlar martensit faz ( düşük sıcaklık veya yavru faz ) ve östenit faz ( yüksek 

sıcaklık veya ana faz ) sayılabilir. Örgü şeklindeki kristal yapı sıcaklık veya stresten 

etkilenebilmektedir. İki kristal formun birbirinden farklı çok sayıda özelliği vardır. Eşit 

atom sayılı Ni-Ti alaşımları östenit, martensit ve R-faz olmak üzere üç mikroyapısal faz 

içermektedir. Alaşımın karakteristik özelliği ve alaşımı meydana getiren atomların 

birbirlerine göre oranları metalin mekanik özelliklerini belirlemektedir(34). Materyal 

martensitik formda iken yumuşak ve kolayca deforme olabilirken, östenitik Ni-Ti  

oldukça güçlü ve serttir (35).  

M-Wire Ni-Ti Alaşımlar 

Konvansiyonel süper elastik Ni-Ti eğeler ( 1. ve 2. Jenerasyon ) oda sıcaklığında ve 

vücut sıcaklığında östenit yapıdadırlar (36-38). Enstrümanın üretildiği alaşımın doğal 

özelliklerinin ve üretim sürecinin, enstrümanın mekanik özelliklerini ne kadar önemli 

ölçüde etkilediği iyi bilinen bir konudur. Ni-Ti eğelerin kırılma direncini artırmak 

amacıyla, üretici firmalar hem yeni alaşımlar hem de yeni üretim süreçleri 

geliştirmişlerdir (39-42). Son zamanlarda klinik şartlarda büyük oranda martensitik 

fazda bulunmak üzere, süper elastik Ni-Ti alaşımların özel termomekanik süreçlerle 

yapısal özelliklerinin geliştirilmesi amacıyla pek çok yeni yöntem geliştirilmiştir. Bu 

sahadaki teknolojik gelişmeler üçüncü, dördüncü ve beşinci jenerasyon olarak bilinen 

yeni nesil Ni-Ti eğe sistemlerinin geliştirilmesine imkan vermiştir. Termal işleme tabi 

tutulan Ni-Ti eğeler; vücut sıcaklığında östenit ve martensit şartların karışımını 

bünyesinde bulundurmaktadır. M-Wire Ni-Ti alaşımlar ve CM Wire Ni-Ti alaşımlar 

bahsedilen bu özelliklere sahiptirler (36-38, 43). Ni-Ti alaşımın martensitik fazı, 

materyali pek çok klinik kullanım sahası için ideal hale getirmektedir. Martensitik faz 

dönüşümünü gerçekleştirmiş materyal, ikili faz içeren yapı nedeniyle çok üst düzey 

enerji absorbe edebilme kabiliyeti kazanır. Ayrıca, Ni-Ti alaşımın martensitik formunun 

yorgunluk direnci oldukça yükselmektedir (42, 44-47).    
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R-Faz Ni-Ti Alaşımlar 

R-faz Ni-Ti alaşımlarda bulunan bir tür ara fazdır. Martensit fazdan önceki soğutma 

işlemi sırasında ortaya çıkar, ve daha fazla soğutma üzerine martensit faza dönüşür. 

Benzer şekilde östenit faza dönüşümden önceki ısıtma periyodu sırasında ortaya 

çıkabilir, veya hiç gözükmeyebilir. R-faz alaşımlardan üretilmiş materyaller süper 

elastisite ve şekil hafıza özelliği göstermektedir. Elastiklik modülüsü östenit formdan 

daha düşüktür, bu yüzden R-faz alaşımdan üretilmiş enstrümanlar daha esnektirler (48, 

49). Stres altında yüksek oranda östenit yapının martensitik yapıya dönüştüğü rapor 

edilmiştir (50). Bu yüzden bu fazda üretilmiş Ni-Ti eğelerin döngüsel yorgunluk 

direncinin konvansiyel Ni-Ti eğelere göre daha yüksek olduğu belirtilmiştir (51-54). 

Yine bu teknoloji ile üretilen eğelerden biri ile, dizayn olarak bu eğe ile özdeş ancak 

konvansiyonel Ni-Ti alaşımdan üretilmiş eğenin karşılaştırıldığı bir çalışmada, R-faz 

alaşımdan üretilmiş eğenin bükülme esnasında daha düşük kuvvetleri üzerinde 

biriktirdiği tespit edilmiştir (55).    

2.6. ÇALIŞMAMIZDA KULLANILAN Nİ-Tİ DÖNER SİSTEMLER 

Bu araştırmanın konusu olan Ni-Ti döner sistemleri tek tek inceleyecek olursak: 

2.6.1. K3XF Ni-Ti Döner Sistem 

Metalurji alanındaki teknolojik gelişmeler güncel Ni-Ti kök kanal eğelerinin 

özelliklerinin geliştirilmesi konusunda yeni imkanlar sunmaktadır. Bu özelliklerin elde 

edilebilmesi için en sık kullanılan yöntemlerden bir tanesi de, fabrikasyon süreci 

sonrasında eğenin ısıl işeme tabi tutulmasıdır. Son zamanlarda, SybronEndo (Glendora, 

CA) firması tarafından, üretilen Ni-Ti kanal aletlerinin özel bıçakları, bileme işlemine 

tabi tutulduktan sonra ekstra özel bir termal işlem uygulanarak üretilmeye başlanmıştır. 

Teorik olarak, termal süreç aracılığıyla uygulanan işlemin temel avantajı sadece aletin 

esneklik ve dayanıklılık özelliklerini artırmak değil; aynı zamanda Ni-Ti kanal aletinin 

üretildiği alaşıma ait kristalin yapının, aletin bileme işlemine maruz bırakıldığı esnada 

üzerinde biriktirdiği iç stresleri dengeleyerek azaltmaktır. Bu sebeple yeni teknik, aletin 

üretim ve üretimden sonraki bileme aşaması sırasında ortaya çıkan pek çok problemi 

ortadan kaldırmaktadır ve daha üst düzey mekanik dayanıklılığa sahip Ni-Ti kök kanal 

aletlerinin üretilmesine olanak sağlamaktadır. K3XF sistemini oluşturan eğelerin 

dizaynı ve çapraz kesiti K3 sistemle aynıdır. (Şekil 2.1.) Kesici yüzeydeki pozitif kesme 

açısı ile üstün kesme özelliği, geniş radyal alan sayesinde torsiyonel ve dönme 
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streslerine karşı direnç, radyal alanda bulunan rölyef yardımıyla kanal duvarlarında alet 

kırılması riskinin azaltılması ve üçüncü radyal alan sayesinde eğenin kanalın 

merkezinde çalışması gibi özellikler K3XF sisteminde de aynı şekilde bulunmaktadır. 

Üreticiler, K3XF (SybronEndo, Glendora, CA) sistem eğelerinin K3 (SybronEndo, 

Glendora, CA) sistemin sahip olduğu temel özellikleri bünyesinde bulundurmasına ek 

olarak alışılmışın dışında çok üst düzeyde esneklik ve döngüsel yorgunluğa karşı 

dayanıklılık özelliklerini, R-faz teknolojisi sayesinde üzerinde barındırdığını iddia 

etmektedirler. Gambarini et al. (12) çalışmalarında K3 ve K3XF’e ait bir prototip olan 

K4’ ün döngüsel yorgunluk dirençlerini karşılaştırmışlardır; bilindiği üzere bunlardan 

sadece ikincisi üretim sürecinde termal işleme tabi tutulmaktadır. Çalışmadan elde 

edilen sonuçlara göre K4 prototipi, K3 ile karşılaştırıldığında; başarısızlık elde edilene 

kadar geçen dönme sayısı açısından çok önemli bir artış sağlamıştır. (Ortalama tur 

sayıları: K4= 1198 +
- 279  ,  K3=542 +

- 81) Ayrıca aynı çalışma grubu tarafından K3XF 

sistem  (SybronEndo, Glendora, CA) eğelerinin döngüsel yorgunluk direncinin 

tekrarlayan otoklav sterilizasyonu karşısında nasıl etkilendiği araştırılmıştır (56). Elde 

edilen sonuçlara göre tekrarlayan otoklav sterilazyonu döngülerinin; K3 (SybronEndo, 

Glendora, CA), Mtwo (VDW, Münih, Almanya) ve ProFile Vortex (Vortex) Ni-Ti 

enstrümanlar üzerinde oluşturduğu herhangi bir etkiye rastlanmamıştır. Bununla birlikte 

otoklav sterilizasyonunun K3XF  (SybronEndo, Glendora, CA) sistemine ait kanal 

eğelerinde yorgunluk direncini artırdığı tespit edilmiştir (57).  

 

Şekil 2.1. K3XF sistemin çapraz kesiti  
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2.6.2. ProTaper Next Ni-Ti Döner Sistem 

 ‘M-Wire Ni Ti’ olarak bilinen modifiye nikel titanyum alaşımların geliştirilmesiyle kök 

kanal preperasyonunda kullanılmak üzere pek çok yeni ürün piyasaya sunulmuştur. M-

Wire alaşımı R-Faz alaşımlar ile yakın oranda östenit Ni-Ti içermektedir. R-Faz, bir ön 

martensitik fazdır, yani östenit ve martensitik fazların arasındadır (58). Konvansiyonel 

süperelastik Ni-Ti enstrümanlar ise östenit yapıya sahiptir (43). M-Wire Ni-Ti alaşımı, 

faz geçişine uğramayan, metalürjik mikroyapı içerisinde alaşımın güçlenmesini 

sağlayan önemli oranda martensit içerir (43). M-Wire ‘ın metalürjik bileşimi östenit Ni-

Ti ile karşılaştırıldığında daha ince ve homojen bir alaşım yapısı gösterir (59).  

Yeni bir ürün olarak son zamanlarda piyasaya sunulan ProTaper NEXT enstrümanları 

(Dentsply Maillefer, Ballaigues, İsviçre) M-Wire alaşımdan üretilmiştir. Bu sistemin 

kanal eğeleri yenilikçi bir dizayn olarak, merkezi olmayan dikdörtgen kesite sahiptir, 

(Şekil 2.2.) bu dizayn sayesinde eğenin bir yılan gibi kıvrılarak kök kanalı içerisinde 

ilerleyebileceği üreticiler tarafından iddia edilmektedir.  

 

 

Şekil 2.2. ProTaper NEXT’in merkezi olmayan kesiti 
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Vida adımının uzunluğu eğenin ucundan sap kısmına doğru artmaktadır. Bu şekildeki 

tasarım özellikleri eğenin vidalanma etkisi, işlem sırasında açığa çıkan tork değerleri ve 

enstrümanın kök kanallarını temizleme kabiliyeti üzerinde değişikliğe sebep olabilir 

(60, 61). ProTaper NEXT Ni-Ti döner sistemi eğeleri #17 no %4 koniklik açılı,  #25 no 

%6 koniklik açılı, #30 no %7 koniklik açılı, # 40 no %6 koniklik açılı; ve 50 no %6 

koniklik açısına sahip olmak üzere farklı  kök kanal eğeleri içermektedir. Ancak, burada 

dikkat edilmesi gereken husus eğelerin her birisi içerisinde koniklik açısının sabit 

olmaması ve her eğenin kendi çalışan kısımlarında değişken koniklik açısına sahip 

olmasıdır. ( Şekil 2.3.) 

 

 

Şekil 2.3. ProTaper NEXT sisteme ait eğelerin apikalden koronale değişkenlik gösteren 

koniklik açıları  

 

Üreticiler kanal preperasyonuna başlamadan önce bir ilerleyiş yolu hazırlanmasını 

önermektedirler (59).  

ProTaper NEXT Ni-Ti döner sistemin kendine özgü tasarım özellikleri nedeniyle 

kıvrımlı kök kanallarının şekillendirilmesinde en iyi seçenek olabileceği iddia 

edilmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki, bu sistemin şekillendirme yeterliliği üzerine 

yapılmış çalışmalar şu an için kısıtlıdır (59).  
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2.6.3. Twisted File Adaptive Ni-Ti Sistem 

 Twisted File, nikel titanyumdan oluşan sapın ekseni etrafında döndürülüp burulmasıyla 

üretilmiş bir sistemdir ve yapılan araştırmalara göre geleneksel bileme yöntemiyle 

üretilmiş Ni-Ti sistemlere göre kırılmaya karşı daha dayanıklı olduğu tespit edilmiştir 

(40, 51)( Şekil 2.4.).  

 

 

Şekil 2.4. Twisted File Adaptive sisteme ait bir eğenin üstün esneklik kabiliyeti 

 

Twisted File uzunlamasına incelendiğinde farklı bir yüzey yapısına sahiptir ve R-Faz 

Ni-Ti alaşımdan oluşmaktadır (62). R-Faz’ındaki nikel titanyum alaşımlar yüksek 

süperelastisite ve şekil hafıza özelliği gösterirler, bu tipteki alaşımlarda Young 

modülüsü, östenit formdaki alaşımlara göre karakteristik olarak daha düşüktür (57). 

Ayrıca, yüzeydeki düzensizliklerin giderilmesi amacıyla Twisted File NiTi sistemin 

eğeleri elektropolisaj işlemine tabi tutulmuştur (57). 

Metalurji alanındaki gelişmeler güncel Ni-Ti enstrümanların özelliklerinin 

iyileştirilmesine imkan sağlamaktadır. Bu konudaki en ümit verici gelişmeler, aletin 

fabrikasyon aşamasından sonra termal işleme tabi tutulması sayesinde elde 

edilmektedir. Teorik olarak termal işlemin sağladığı esas avantaj enstrümanın sadece 

esneklik ve dayanıklılığını artırmak değil alaşımın kristalin yapısını değiştirerek aletin 

üretimi sırasında oluşan iç stresleri dengelemektir. Bu yüzden yeni teknik, aletin üretim 

aşamasında karşılaşılan pek çok problemi ortadan kaldırmakta ve alaşıma daha üst 

düzey mekanik direnç özellikleri kazandırmaktadır (54).  

 Twisted File Ni-Ti eğelerin özelliklerine değindikten sonra, enstrümanların kullanıldığı 

teknik ve bu tekniğin hareket özelliklerinden bahsetmek gerekir. Twisted File Adaptive 

Ni-Ti sistem eğeleri, devamlı rotasyon ve resiprokasyon hareketlerinin kombinasyonu 
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ile kullanılmaktadır. Kendine özgü endodontik motoru (Elements Adaptive Motor, 

SybronEndo  Orange, CA) ile birlikte kullanılan Twisted File Adaptive Ni-Ti sistem 

eğeleri, kanal içerisinde herhangi bir dirençle karşılaşmadığında veya eğenin üzerine 

kuvvet uygulanmadığında kanal içerisinde rotasyon yaparak ilerler, Ni-Ti eğe dentine 

saplandığında veya üzerine bir kuvvet uygulanırsa resiprokasyon hareketini kullanır. 

(Şekil 2.5.) 

 

Şekil 2.5. Adaptif hareketi uygulayabilen Elements Motor 

 

Üreticiler tarafından, bu adaptif teknoloji ve R-Faz ısıl işlem uygulaması sayesinde  

eğenin üzerinde biriken basıncın neden olduğu  kanal içi torsiyonel kuvvetlerin 

azaltıldığı iddia edilmektedir (17).  

2.6.4. Reciproc Ni-Ti Sistem 

 Tek eğe ile kök kanal şekillendirme işleminin tamamlanabildiği sistemlerden birisi olan 

Reciproc sistemin (VDW, Münih, Almanya) eğeleri M-Wire Ni-Ti alaşımdan 

üretilmiştir. Sistemin eğelerinin sahip olduğu bu alaşımın, eğelerin esnekliğinin 

artırılması amacıyla yeni bir teknolojiye ait termal işlemlerden geçerek üretildiği 

belirtilmektedir (63). Reciproc (VDW, Münih, Almanya) sistem eğelerinin çapraz 

kesitleri S-şeklindedir, ayrıca aletin çalışan kısmının ilk 3 milimetresinde koniklik açısı 

sabittir, bunu takip eden kısımda aletin sap kısmına kadar koniklik giderek azalır (57). 

Şekil 2.6.) 
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Şekil 2.6. Reciproc sisteme ait R25 eğenin dizaynı ve apikal ilk 3 mm’den sonra azalan koniklik 

açısı  

 

Yapılan çalışmalarda bu sistemin sahip olduğu alaşım ve bu alaşıma uygulanan termal 

işlemler nedeniyle esnekliğinin (64) ve döngüsel yorgunluk direncinin artırılmış olduğu 

(36, 65)  tespit edilmiştir. Bu tek eğe sistemin kullanıldığı hareket dizaynı, birbirini 

takip edecek şekilde; saat yönünün tersindeki kesici hareket ve saat yönündeki 

enstrümanı rahatlatıcı hareketin kombinasyonunu içermektedir. Kesme doğrultusundaki 

hareketin açısı, ters yöndeki hareketin açısından daha büyüktür (66). Sonuçta bu hareket 

ilerleyici özellikte bir hareket olmakla beraber, elastik deformasyona neden olan 

sıkıştırıcı kuvvetler azaltılmıştır. Ayrıca resiprokasyon hareketi sayesinde alette oluşan 

bükülmeye bağlı yorgunluk, enstrümanın konik yüzeyinin kanal yüzeyine kilitlenmesi 

nedeniyle oluşan torsiyonel kırılmalar azaltılmış ve döngüsel yorgunluk direnci 

artırılmıştır (67-69).  

2.7. ÇALIŞMANIN AMACI 

Bu çalışmanın amacı, özel termal işlemlere tabi tutulup, yeni üretim teknolojileri 

sayesinde fiziksel özellikleri geliştirilen güncel Ni-Ti döner eğelerin kök kanal duvarları 

ve dentin üzerinde mikroçatlak oluşturup oluşturmadığının değerlendirilmesidir. Ayrıca,   

çalışmamızda kullanılan güncel Ni-Ti döner eğeler, özel endodontik motorlarla kombine 

ve üretim teknolojilerine göre kendine özgü hareket özellikleri eşliğinde 

kullanılabildiğinden, çalışmanın diğer bir amacı da farklı hareket çeşitlerinin kök 

dentini hasarı oluşturma etkisinin karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesidir. 



 
 
 

19 

Çalışmanın sıfır hipotezi, K3XF, ProTaper Next, Twisted File Adaptive, Reciproc Ni-Ti 

döner sistemleri arasında kök dentininde mikroçatlak oluşturma etkisi bakımından fark 

bulunmadığı şeklindedir.   
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. ÖRNEK SAYISININ BELİRLENMESİ 

Bu in vitro çalışmada, kullanılacak eğe sistemlerine göre 5 grup oluşturuldu. Yapılan 

güç analizi sonucu her grupta olması gereken diş sayısı 30 olarak belirlendi. Çalışmada 

toplam 150 adet diş kullanıldı.  

3.2. DİŞLERİN SEÇİLMESİ  

Bu çalışmada, periodontal problemler nedeniyle Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı bünyesinde çekilmiş tek ve düz 

köklü alt küçük azı dişleri kullanıldı. Açık apeksli veya anatomik düzensizliklere sahip 

dişler çalışma dışında bırakıldı. Bütün dişlerin üzerindeki sert ve yumuşak doku artıkları 

küret yardımıyla temizlendi. Apikalde 20 numaralı eğe ya da daha küçük ISO numaralı 

bir eğenin ilk eğe olarak sıkıştığı dişler çalışmaya dahil edildi ve apekste sıkıştıklarının 

tespiti ve düz kanal konfigürasyonlarının onaylanması için her bir dişin vestibül, 

palatinal, meziyal ve distal yüzlerinden periapikal röntgenler çekildi. Kök kanallarının 

genişliği apeksten 7 mm uzaklıkta ölçüldü. Birbirine yakın kanal genişliğine sahip 150 

adet diş seçilerek, çalışma süresince damıtılmış ve filtre edilmiş saf suda bekletildi(70). 

Standardizasyonu sağlamak için, boylar apikalden itibaren 12 mm olacak şekilde, 

insizal kenarlarından kesildi ve daha sonra giriş kaviteleri açıldı. Daha sonra dişler 

operasyon mikroskobu (Carl Zeiss,İsviçre) altında incelenerek kırık ya da çatlak olan 

dişler çalışmadan çıkarıldı. Bütün kökler otopolimerizan akrilik rezin bloklara gömüldü, 

ayrıca hidrofilik vinil polisiloksan ölçü materyali yardımıyla periodontal ligament taklit 

edilmeye çalışıldı (63). 
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3.3. DİŞLERİN PREPARASYONU 

30 diş, 25 nolu K-tipi el aletine kadar elle prepare edildi. Daha önce yapılan 

çalışmalarda el aletleri ile yapılan kök kanal şekillendirmesi sırasında kök kanal 

duvarlarında herhangi bir hasar veya çatlak tespit edilmediğinden (11, 70), el aleti ile 

şekillendirme yapılan grup kontrol grubunu oluşturdu. Kalan 120 adet dişten, her grupta 

30 diş bulunacak şekilde 4 ayrı deney grubu oluşturuldu. Kanal açıklığı 10 nolu K-tipi 

(Dentsply Maillefer, Ballaigues, İsviçre) eğe ile sağlandı. Kanal açıklıkları 

sağlanamayan dişler çalışma dışında tutuldu ve yerlerine kanal açıklığı sağlanabilen ve 

çalışmada kullanılan diğer dişlerle aynı özelliklere sahip dişler kullanıldı. Daha sonra 

kök kanal preperasyonu işlemleri, aşağıda anlatıldığı gibi sırasıyla gruplardaki tüm 

dişlere uygulandı.  

3.4. KÖK KANALLARININ PREPARASYONU 

 Grup 1:  % 2 koniklik açısına sahip paslanmaz çelik K-tipi eğeler  (GStar; Golden Star 

Medikal Co, Guangdong, Çin) yardımıyla dişler 25 nolu alete kadar balanced force 

tekniğiyle prepare edildi. Eğeler saat yönünde çeyrek turla 900 döndürülerek apikal 

basınç yapmayacak şekilde itildi ve kesme hareketi saat yönünün tersinde 1200 yeterli 

apikal basınç uygulanarak sağlandı. Şekillendirme işlemi sırasıyla # 15, # 20, # 25 nolu 

K-tipi eğeler ile yapıldı.   

Grup 2:  Otuz adet diş, K3XF Ni-Ti döner alet sistemi ile prepare edildi. Kök kanal 

şekillendirmesi, üreticilerin önerilerine göre 350 devir/dk ve 3.0 Ncm tork ayarlarına 

programlanmış bir endodontik motor (Endo-Mate DT; NSK, Avrupa, Frankfurt, 

Almanya) ve bununla kombine bir şekilde çalışan 16:1 redüksiyonlu başlık yardımıyla 

yapıldı. Şekillendirme işlemi sırasıyla # 20 nolu % 6 koniklik açılı ve 25 nolu % 6 

koniklik açılı eğelerle devamlı rotasyon hareketi eşliğinde yapıldı. Başlığa ileri geri 

hareketler uygulatılarak çalışma boyuna ilerletilmesi sağlandı, bu esnada başlığa apikal 

yönde hafif bir kuvvet uygulandı.  

Grup 3: Otuz adet diş, ProTaper NEXT Ni-Ti döner alet sistemi ile prepare edildi. Kök 

kanal şekillendirmesi, üretici talimatlarına göre 300 devir/dk  ve 2 Ncm tork ayarlarına 

programlanmış bir endodontik motor (Endo-Mate DT; NSK, Avrupa, Frankfurt, 

Almanya) ve bununla kombine bir şekilde çalışan 16:1 redüksiyonlu başlık yardımıyla 

yapıldı. Şekillendirme işlemi sırasıyla X1 ( # 20 nolu % 6 koniklik açılı ) ve X2 ( # 25 

nolu % 6 koniklik açılı )  eğeleriyle devamlı rotasyon hareketi eşliğinde yapıldı. Başlığa 
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ileri geri hareketler uygulatılarak çalışma boyuna ilerletilmesi sağlandı, bu esnada 

başlığa apikal yönde hafif bir kuvvet uygulandı.  

Grup 4: Otuz adet diş, Twisted File Adaptive sistemi eğeleri ile prepare edildi. Kök 

kanal şekillendirmesi Twisted File Adaptive sistemin kendi özel tasarlanmış motoru 

(Elements Motor, SybronEndo) aracılığıyla ve endodontik motora yüklenmiş bu sisteme 

ait özel program yardımıyla gerçekleştirildi. Şekillendirme işlemi sırasında sırasıyla 

SM1 (# 20 nolu % 4 koniklik açılı) SM2 (# 25 nolu % 6 koniklik açılı) ve ML1 (# 25 

nolu % 8 koniklik açılı) eğeleri aracılığıyla gerçekleştirildi. Eğelerin her biri kanal 

içerisinde tek bir kontrollü hareket ile ilerletildi. 

Grup 5: Otuz adet diş, Reciproc sistem eğesi ile prepare edildi. Kök kanal 

şekillendirmesi Reciproc sistemin kendi özel tasarlanmış motoru (VDW Silver Reciproc 

motor, VDW, Münih, Almanya) aracılığıyla ve endodontik motora yüklenmiş ‘reciproc 

all’ modunda  gerçekleştirildi. Şekillendirme işlemi  R25 eğesi (# 25 nolu, apikal ilk 3 

mm’ de % 8 koniklik açılı) aracılığıyla tek eğe kullanılarak tamamlandı. Eğe, başlığa 

yavaş bir şekilde ileri geri hareketler uygulanarak, çalışma boyuna ilerletildi.  

Bütün gruplarda kanallar her enstrüman arasında 27 gauge’luk şırınga yardımıyla % 

1’lik NaOCl ile yıkandı. Her kanalda yaklaşık 15 ml NaOCl solüsyonu kullanıldı. 

Şekillendirme işlemi tamamlandıktan sonra kanallar 2 ml distile su ile yıkandı. Bütün 

kökler tüm prosedür boyunca distile su içerisinde nemli ortamda korundu. Bütün 

işlemler tek bir deneyimli klinisyen tarafından gerçekleştirildi. El aleti grubu dışındaki 

dört grupta, şekillendirme işlemi sırasında kullanılan bir set enstrüman 4 kök kanalının 

preperasyonu işleminde kullanıldıktan sonra çalışma dışına alındı. 

3.5. KESİT ALMA VE MİKROSKOBİK İNCELEME 

Bütün köklerden apeksten 3, 6 ve 9 mm uzaklıkta düşük hızda çalışan bir testere 

yardımıyla (Minitom, Struer, Danimarka) su soğutması altında yatay yönde kesitler 

alındı. Kesitler daha sonra bir stereomikroskop (Leica DM750, Almanya) 25 X büyütme 

ile incelendi, ve stereomikroskoba bağlanabilen bir dijital kamera (Leica D-Lux 3, 

Almanya) ile fotoğraflar elde edildi. Kök dentinindeki herhangi bir mikro çatlak, çatlak 

çizgisi veya kırık mevcudiyeti; kök dentininde ‘çatlak var’ olarak değerlendirildi. (Şekil 

3.1) Kökün dış yüzeyinde veya kök kanal duvarlarının iç yüzeyinde çatlak çizgisi, 

mikro çatlak bulunmadığında bu dişler için ‘çatlak yok’ terimi kullanıldı (71). (Şekil 

3.2.)  
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                        a                                       b                                                 c        

Şekil 3.1. Farklı deney gruplarına ait çatlak tespit edilen dişlerden elde edilen 

mikroskop görüntüleri. a) 3 mm'lik apikal kesitten elde edilen görüntü 

gösterilmektedir. b) 6 mm'lik orta kesitten elde edilen görüntü gösterilmektedir.         

c) 9 mm'lik koronal kesitten elde edilen görüntü gösterilmektedir. Oklar dentinal 

defektlerin bulunduğu yerleri işaret etmektedir. 

 

 

                       a b c 

Şekil 3.2. Farklı deney gruplarına ait çatlak tespit edilmeyen dişlerden elde edilen 

mikroskop görüntüleri. a) 3 mm'lik apikal kesitten elde edilen görüntü gösterilmektedir. 

b) 6 mm'lik orta kesitten elde edilen görüntü gösterilmektedir. c) 9 mm'lik koronal 

kesitten elde edilen görüntü gösterilmektedir. 

 

3.6. İSTATİSTİKSEL ANALİZ 

Örnekler değerlendirildikten sonra bilgiler istatistiksel analize gönderildi. Tüm 

istatistiksel analizler, SPSS 20.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) istatistik yazılımı 

kullanılarak gerçekleştirildi. Bütün gruplar arasındaki farklılıkların 
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değerlendirilmesinde ki-kare analizi kullanıldı  (α= 0,05). p<0.05 anlamlılık düzeyi 

kabul edildi. 
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4. BULGULAR 

4.1. KÖK KANAL ŞEKİLLENDİRMESİNDE KULLANILAN FARKLI 

ÖZELLİKTEKİ Nİ-Tİ KANAL EĞELERİNİN MİKROÇATLAK OLUŞTURMA 

ETKSİNİN KÖK ÜÇLÜLERİ ARASINDA KARŞILAŞTIRILMASI 

4.1.1. Apikal kesitte tespit edilen mikroçatlak oranlarının değerlendirilmesi 

Tüm istatistiksel değerlendirmelerde SPSS 20.0 istatistik yazılımı kullanıldı.  Bu 

karşılaştırmalar için ki-kare testleri kullanıldı (α= 0,05) %95 güvenilirlik seviyesinde 

yapılan karşılaştırmalarda 3 mm’ lik kesitlerde sistemler arasında anlamlı farklılık 

gözlendi (p< 0,05). Apikal 3 mm’ lik kesitlerde ProTaper NEXT ve Twisted File 

Adaptive gruplarında, diğer gruplardan istatistiksel açıdan önemli derecede daha fazla 

mikroçatlak tespit edildi. Apikal 3 mm’lik kesitlerde K3XF, Reciproc ve el aleti 

(kontrol grubu) grupları arasında istatistiksel açıdan önemli fark gözlenmedi. Apikal 3 

mm’lik kesitlerde daha fazla mikroçatlak oluşumuna sebep olduğu tespit edilen 

ProTaper NEXT ve Twisted File Adaptive grupları arasında istatistiksel açıdan fark 

bulunmamaktaydı. (Şekil 4.1.) 

 



 
 
 

26 

 

Şekil 4.1. Değişik sistemlerle kök kanal genişletmesi yapılan dişlerin apikal kesitlerinde çatlak 

görülme oranı grafikte gösterilmiştir. 

 

4.1.2. Orta kesitte tespit edilen mikroçatlak oranlarının değerlendirilmesi 

%95 güvenilirlik seviyesinde yapılan karşılaştırmalarda 6 mm lik kesitlerde sistemler 

arasında anlamlı farklılık gözlenmedi (p> 0,05). (Şekil 4.2.) 
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Şekil 4.2. Değişik sistemlerle kök kanal genişletmesi yapılan dişlerin orta kesitlerinde çatlak 

görülme oranı grafikte gösterilmiştir. 

 

4.1.3. Koronal kesitte tespit edilen mikroçatlak oranlarının değerlendirilmesi 

%95 güvenilirlik seviyesinde yapılan karşılaştırmalarda 9 mm lik kesitlerde sistemler 

arasında anlamlı farklılık gözlendi (p< 0,05). Koronal kesitlerde (9 mm) mikroçatlak 

görülen kesit sayıları ProTaper NEXT ve Twisted File Adaptive gruplarında, diğer 

gruplardan istatistiksel açıdan önemli derecede daha fazla tespit edildi. 9 mm’lik 

kesitlerde K3XF, Reciproc ve el aleti (kontrol grubu) grupları arasında istatistiksel 

açıdan önemli fark gözlenmedi. 9 mm’lik kesitlerde daha fazla mikroçatlak oluşumuna 

sebep olduğu tespit edilen ProTaper NEXT ve Twisted File Adaptive grupları arasında 

istatistiksel açıdan fark bulunmamaktaydı (Şekil 4.3.). 
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Şekil 4.3. Değişik sistemlerle kök kanal genişletmesi yapılan dişlerin koronal kesitlerinde çatlak 

görülme oranı grafikte gösterilmiştir. 

 

4.2. KÖK KANAL ŞEKİLLENDİRMESİNDE KULLANILAN FARKLI 

ÖZELLİKTEKİ Nİ-Tİ KANAL EĞELERİNİN DİŞ KÖKÜNDE 

OLUŞTURDUKLARI TOPLAM MİKROÇATLAKLARIN 

KARŞILAŞTIRILMASI  

Her gruptaki çatlak sayısı ve yüzdeleri Tablo 1’de gösterilmiştir. %95 güvenilirlik 

seviyesinde yapılan karşılaştırmalarda farklı Ni-Ti kök kanal şekillendirme sistemlerine 

ait eğelerin diş kökünde oluşturdukları toplam çatlaklar karşılaştırıldığında sistemler 

arasında anlamlı farklılık olduğu gözlendi (p < 0,05). Tüm kesitlerdeki mikroçatlak 

görülen kesit sayıları ProTaper NEXT   ve Twisted File Adaptive gruplarında, diğer 

gruplardan istatistiksel açıdan önemli derecede daha fazla tespit edildi. Tüm kesitler 

değerlendirildiğinde K3XF, Reciproc ve el aleti (kontrol grubu) grupları arasında 

istatistiksel açıdan önemli fark gözlenmedi. Tüm kesitlerde daha fazla mikroçatlak 
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oluşumuna sebep olduğu tespit edilen ProTaper NEXT ve Twisted File Adaptive 

grupları arasında istatistiksel açıdan fark bulunmamaktaydı. (Şekil 4.4.) 

 

Şekil 4.4. Kök kanal şekillendirmesinde kullanılan farklı özellikteki Ni-Ti kanal eğelerinin diş 

kökünde oluşturdukları toplam mikroçatlakların oranı grafikte gösterilmiştir. 
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Tablo 4.1. Dişlerden elde edilmiş kesitlerdeki çatlak sayı ve yüzdeleri tabloda gösterilmiştir. p, 

istatistiksel anlamlılığı ifade etmektedir. Farklı üst simgeler, istatistiksel açıdan birbirinden 

farklı grupları ortaya koymaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam çatlak sayısı ve yüzdeleri Her gruptaki toplam 

çatlak kök sayısı 

3 mm              6 mm           9 mm 

Kontrol ( El aleti ) Grubu 1 ( % 3)b 0 ( % 0) 0 ( %0)b 1 ( % 1 )b 

K3XF 0 ( % 0)b 1 ( %3) 2 ( %6)b 3  ( % 3)b 

ProTaper NEXT 7 ( % 23)a 4 ( % 13) 2 ( % 6)a 13 ( % 14)a 

Twisted File Adaptive 6 ( %  20 )a 4 ( % 13) 6 ( %20 )a 16 (% 17)a 

Reciproc 0 ( % 0)b 1 ( % 3) 2 ( % 6 )b 3 ( % 3)b 

p değerleri .002 .074 .041 .000 
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Dikey kök kırıkları endodontik tedavi uygulanmış dişlerde belli bir zaman periyodunda 

gelişebilen ve en istenmeyen komplikasyonlardan birisidir (72). Kök kanal tedavisi 

uygulanmış dişlerde vertikal kök kırığı gelişme ihtimali oldukça yüksektir (72, 73). 

Dikey kök kırığı oluşumuna neden olan başlıca faktörler: Çürük veya travma nedeniyle 

dişin sağlıklı dokularını kaybetmesi, dentinde daha önceden mevcut olan çatlaklar, veya 

destek periodontal dokuların kaybı olarak sayılabilir (60). Vertikal kök kırıkları genelde 

kök kanal tedavisinin hemen sonrasında değil, küçük çatlakların zaman içerinde 

ilerleyerek yayılması sonucu ortaya çıkar (74, 75). Çeşitli kanal şekillendirme 

tekniklerinin bu tip çatlaklara neden olduğu ve bu çatlakların dişin sürekli fonksiyon 

görerek çiğneme kuvvetlerine maruz kalması sonucunda vertikal kök kırıklarına 

sebebiyet verdiği belirtilmiştir (74-76).   

Bu çalışmada kullanılan kontrol grubu dahil bütün sistemler kök dentininde çatlak 

oluşumuna sebebiyet vermiştir. Bu bulgular, el aleti ile şekillendirme yapılan grubun 

sonuçları hariç diğer çalışmaların bulgularıyla benzerlik göstermektedir (1, 63, 77).  

Kontrol grubunu oluşturan K tipi el aletleriyle kök kanal şekillendirmesi yapılan grupta 

30 örneğe ait 90 adet kesitin sadece bir tanesinde çatlak tespit edilmiştir. Bu bulgu el 

aleti ile yapılan preparasyon sonucunda çatlak tespit edilmeyen diğer çalışmaların 

bulgularıyla uyuşmamaktadır (1, 70). Bu çalışmada, önceden dentinal çatlak bulunduran 

dişlerin tespit edilerek çalışma dışında tutulması amacıyla dişler operasyon mikroskobu 

(Carl Zeiss, İsviçre) dikkatle incelenip değerlendirilmesine rağmen kökün dış 

yüzeyinden gözükmeyen içsel çatlak ve defektleri tespit etmek imkansızdır. Kontrol 

grubunu oluşturan 30 adet dişin sadece 1 tanesinde apikal 3 mm’ de çatlak 
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bulunmasının sebebi önceden mevcut bir içsel çatlağın dişten kesit alınması sonrasında 

ortaya çıkması olabilir.  

Bu çalışmada termal işlemler uygulanarak yapısal özellikleri geliştirilmiş yeni nesil Ni-

Ti kök kanal şekillendirme sistemlerinin kök dentininde mikroçatlak yapma etkileri 

kendi aralarında karşılaştırılmıştır. Kanal aletinin esneklik özellikleri artırıldığında 

dentin duvarlarında daha az mikroçatlağa sebep olacağı düşünülmektedir (78). 

Literatürde termal işlemlerle esneklik ve diğer yapısal özellikleri geliştirilmiş Ni-Ti 

eğelerin dentin duvarlarına hasar oluşturma etkisini kendi aralarında karşılaştırarak 

değerlendiren bir çalışma bulunmamaktadır. Aynı zamanda bu çalışmada kullanılan kök 

kanal eğeleri, bunların kanal içerisinde ilerlemesini sağlayan farklı hareket çeşitleri olan 

rotasyon, resiprokasyon ve bu iki hareketi birlikte kullanabilen adaptif hareket gibi 

farklı hareketleri kullanan teknolojiye sahiptirler. 

Köklerden elde edilen 3 ve 9 mm‘ lik kesitler incelendiğinde ProTaper NEXT ve 

Twisted File Adaptive  en fazla çatlağa rastlanan gruplar olmuşlardır. Twisted File 

Adaptive kök kanal şekillendirme sisteminde, kanal eğelerinin kök kanallarında 

ilerletilmesi, yeni geliştirilen bir endodontik motor ve adaptif hareket denilen özel bir 

hareket yardımıyla sağlanır. Üreticilerin verdiği bilgilere göre, TF Adaptive sistem 

eğeleri şekillendirmeye bağlı stresleri algılamakta ve buna uyum gösterebilmektedir. 

Kanal eğesi kanal içerisinde herhangi bir stresle karşılaşmazsa 6000 saat yönünde geri 

yönde hareket olmaksızın; rotasyon yaparak ilerler. Ancak, kanal eğesi stresle 

karşılaşırsa, resiprokasyon hareketi ile kanal içerisinde ilerlemeye başlar; 3700 saat 

yönünde ilerlerken, 500 saat yönünün tersinde hareket yapar. Bu adaptif hareketi 

sayesinde kök kanal duvarlarındaki stresin azaltılacağı düşünülmektedir (71). Kim et al. 

kök kanal şekillendirmesinde kullanılan eğelerin koniklik açısının dentinal çatlakların 

oluşumuna neden olan faktörler arasında olduğunu belirtmişlerdir (70). Bu çalışmada 

kullanılan bütün kök kanal şekillendirme sistemlerinin apikal çapı #25 nolu aletin 

çapına eşit iken kullanılan final genişletme eğelerinin koniklik açısı birbirinden 

farklıdır. Bu çalışmada Twisted File Adaptive sistem ile final şekillendirme yapılan 

ML1 eğesinin koniklik açısı tüm kesici yüzey boyunca % 8’dir. Bu açı ProTaper NEXT 

sistemin final genişletme eğesi olan X2’de apikal 3 mm’de  % 6 iken K3XF sistemin 

final şekillendirme eğesinde tüm kesici yüzey boyunca % 6 ve Reciproc sisteminde 

apikal 3 mm’de % 8’dir. Twisted File Adaptive ve Reciproc sistemler apikalde en fazla 
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koniklik açısına sahip final şekillendirme eğelerinin kullanıldığı gruplar olarak 

gözümüze çarpar. Bu durum Twisted File Adaptive sistemin apikalde yani 3 mm’lik 

kesitte en fazla çatlak oluşturan eğe sistemlerinden biri olmasını açıklayabilir.  

Twisted File Adaptive sistem 9 mm’lik kesitlerde de en fazla çatlak oluşturan iki 

sistemden birisidir. Twisted File Adaptive grubundaki final şekillendirmenin 

gerçekleştirildiği ML1 eğesinde tüm kesici yüzey boyunca % 8’lik koniklik açısı devam 

eder. Bu koniklik açısı çalışmada kullanılan tüm eğeler içerisinde en yüksek değerdir, 

Reciproc sistemin R25 eğesinde 3 mm’de  % 8 olarak sabit olan koniklik açısı daha 

sonra azalırken Twisted File Adaptive sistemin ML1 eğesinde sabit bir şekilde % 8 

olarak devam eder.  Ayrıca bu çalışmada Twisted File grubuna ait dişlerde yapılan 

şekillendirme işlemi için 3 adet eğe kullanılmıştır, bu sayı ProTaper NEXT’ te ve K3XF 

sistemlerinde 2 iken, Reciproc sistemde tek eğe ile şekillendirme tamamlanmıştır. Çok 

sayıda eğe ile şekillendirme yapılan grupta daha fazla çatlağa rastlanması dentin 

duvarlarında oluşan hasarın birikerek artmasından kaynaklanabilir, bu bulgu daha önce 

yapılan çalışmaların bulgularıyla benzerlik gösterir (63, 79).    

Bu çalışmada kullanılan sistemlerden Reciproc sistem, tek eğe ile kök kanal sisteminin 

şekillendirmesini tamamlayan tek sistem olarak çalışmada kullanılan diğer sistemlerden 

ayrılır. Reciproc sistem, K3XF ve el aletinin kontrol grubu olarak kullanıldığı grupla 

birlikte en az çatlak oluşturan gruplar arasında yer almıştır. Resiprokasyon hareketinin 

kanalın merkezinde gerçekleşmesi (80) ve eğenin kök kanal duvarlarının iç yüzeyine 

sıkışmasını engelleyen bir biri ardına tekrarlanan saat yönündeki ve saat yönünün tersi 

yöndeki hareket nedeniyle (20) Reciproc grubunda 3 ve 9 mm’lik kesitlerde daha az 

çatlağa rastlanmış olabilir. Ayrıca resiprokasyon hareketi içerisindeki saat yönünün tersi 

hareketi enstrümanın bıçaklarının kök kanal duvarlarına sıkışmasını önler ve kök 

kanalının iç yüzeyinde biriken stresleri azaltır (65). TF Adaptive sisteminde rotasyon ve 

resiprokasyon hareketleri bir arada kullanmasına rağmen resiprokasyon hareketi ile 

çalışan Reciproc sistemin az sayıda çatlak oluşturması kullanılan eğenin apikal koniklik 

açısının fazla olmasına karşın, tek eğe ile kanal içerisinde az sayıda işlem yapılması 

sonucu kök dentinine daha az hasar verilmesinden kaynaklanıyor olabilir. Bu bulgu 

daha önce yapılmış çalışmaların sonuçlarıyla da benzerlik göstermektedir (79). Bu 

çalışmada TF Adaptive sistemle kök kanal şekillendirmesi yapılan grupta 3 adet eğe 

kullanılmıştır.   
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Bu çalışmada kullanılan sistemlerden ProTaper NEXT, 3 ve 9 mm’ lik kesitlerde 

Twisted File Adaptive ile birlikte en çok mikroçatlak oluşumu tespit edilen grup 

olmuştur. ProTaper NEXT ve Reciproc sistem eğeleri aynı Ni-Ti alaşımdan ve M-wire 

adı verilen aynı özel termal işlemlerden geçirilerek yapısal özellikleri iyileştirilmiş 

eğelerdir. ProTaper NEXT ve K3XF sistemlerinde aynı çap ve koniklik açısına sahip 

toplam ikişer adet eğe ile kök kanal şekillendirmesi tamamlanmıştır. Sistemlere ait kök 

kanal eğelerinin; uç dizaynı, çapraz kesitlerinin geometrik özellikleri, kesintisiz veya 

artan koniklik açıları, sabit veya değişken bıçakları ve değişik yiv formlarına sahip 

olmalarının mikroçatlak oluşumunu farklı şekilde etkileyebileceği düşünülmektedir (1). 

ProTaper NEXT sistemin 3 mm ve 9 mm’ lik kesitlerde Reciproc sistemden daha çok 

çatlağa sebep olması daha çok eğe ile kanalda şekillendirme yapılması ve bu yüzden 

kök kanal sisteminin iç yüzünden daha çok miktarda dentin kaldırılmasıyla ilgili 

olabilir. Ayrıca aynı hammadde ve aynı termal işlemlerle üretilmelerine rağmen 

ProTaper NEXT ve Reciproc sistemin eğelerinin dizaynı birbirinden farklıdır. Çapar et 

al. yaptıkları çalışmada, ProTaper NEXT eğeleriyle X2 nolu apikalde % 6 koniklik 

açısına sahip eğe ile ProTaper Universal sistemin F2 nolu apikalde % 8 koniklik açısına 

sahip eğesinin kök kanal hacmini eşit oranda değiştirdiğini tespit etmiştir. Bu çalışmada 

ProTaper NEXT sistemin eğelerinin kıvrılarak ilerleyebilmesinden ötürü bu sistemin 

sahip olduğu daha düşük koniklik açısına sahip eğelerle, yüksek koniklik açısına sahip 

sistemlerin eğelerinin uzaklaştırabildiğiyle eşit oranda dentin uzaklaştırabileceği 

bildirilmiştir (81). Bilindiği üzere ProTaper NEXT sistemin eğeleri değişken koniklik 

açısına sahip eğelerdir. Bu sistemde apikal ilk 3 mm’de % 6 olan koniklik açısı, 3-6 mm 

arasında % 7 ve 6-9 mm arasında yine % 7 olarak karşımıza çıkar, diğer taraftan 

Reciproc sistemde ilk 3 mm ‘de % 8 olarak sabit biçimde kalan koniklik açısı ilk 3 

mm’den sonra azalma göstermektedir. Apikaldeki koniklik açı değerleri ProTaper 

NEXT sistemde daha az olmasına rağmen fazla sayıda eğe ile şekillendirme yapılması 

ve 9 mm’ lik kesitte koniklik açısının artış göstermesi ve özel dizaynından dolayı daha 

fazla dentin uzaklaştırabilme özelliği ProTaper NEXT sistemin 3 ve 9 mm’ lik 

kesitlerde daha fazla çatlak oluşturma etkisini açıklayabilir. 

Bu çalışmada K3XF sistemi, 3 ve 9 mm’ de Reciproc sistemle birlikte en az çatlağa 

rastlanan sistemler arasında yer almıştır. Bilindiği üzere K3XF sistemi K3 

(SybronEndo, Glendora, CA) sistemin sahip olduğu temel özellikleri bünyesinde 

bulundurmaktadır, ek olarak esneklik ve döngüsel yorgunluğa karşı dayanıklılık 
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özelliklerini R-faz teknolojisi sayesinde geliştirilmiştir. Bu sistemlerde aletin kanalın 

içerisinde merkezi olarak hareket etmesini sağlayan üçüncü radial alan bulunmaktadır. 

Ayrıca rölyef uygulanarak azaltılmış radial alan sayesinde kanal duvarlarında aşırı 

genişletme riski azaltılmış olur. Farklı sistemlere ait eğelerin sahip olduğu farklı dizayn 

özellikleri kök dentini üzerinde biriken şekillendirici kuvvetlerin birbirinden farklı 

olmasına neden olabilir (82). Bilindiği üzere kök kanal şekillendirmesi sırasında ortaya 

çıkan kuvvetler kök kırığı riski ile ilişkilendirilebilmektedir (11). Bu çalışmada 

kullanılan eğe sistemlerini için firmaların önerdiği en uygun hız ve tork değerleri 

birbirinden farklılık göstermektedir. Peters et al. artmış dönme hızını, artan kesme 

etkinliği ile ilişkilendirmişlerdir (83). Bu çalışmada kullanılan Twisted File Adaptive ve 

Reciproc sistemin kendilerine özel kaydedilmiş bir program ile çalışmalarına karşın, 

K3XF ve ProTaper NEXT sistemin üretici firmalar tarafından önerilen tork ve hız 

değerleri mevcuttur. Buna göre K3XF sistemin önerilen hızı 350 devir/dk. iken 

ProTaper NEXT ‘te bu hız 300 devir/dk. ’ dır. K3XF sisteminde ProTaper NEXT 

sisteminden daha az çatlağa rastlanması yüksek kesme etkinliği ile ilişkili olabilir.  

Dişlerin kök kanal anatomileri çapraz kesitleri incelendiğinde birbirinden oldukça farklı 

varyasyonlar sergileyebilmektedir (84). Ayrıca önceki çalışmalarda diş köklerinde kırık 

veya çatlak oluşma potansiyelinin kök kanal anatomisinden etkilenebileceği 

gösterilmiştir (85). Bu sebeplerden ötürü bu çalışmada kompleks anatomi içermeyen 

düz kök kanallarına sahip alt premolar dişler kullanılmıştır. Bu anatomik homojenite 

klinik koşulları tam olarak yansıtmamaktadır. Ayrıca bu çalışmada kullanılan dişlerde 

minimal koronal flaring işlemi uygulanması rutin klinik işlemlerden farklılık gösteren 

diğer bir konudur. Bu durum koruyucu restoratif yaklaşımlarla uyum gösterse de 

özellikle köklerin apikal üçlüsünün şekillendirilmesi işlemi sırasında daha fazla apikal 

yönde kuvvetler uygulanmasına sebebiyet vermektedir. Çalışmamızdaki gruplara ait 

dişlerde apikal 3 mm’lik kesitlerde çok fazla çatlağa rastlanmasının sebeplerinden bir 

tanesi bu olabilir. 

Kontrol grubunu oluşturan el aleti grubundaki 30 dişe ait 90 adet kesitin sadece 1 

tanesinde çatlağa rastlanmıştır. Bunun nedenlerinden biri dişin iç yüzeyinde önceden 

var olan çatlağın kökün sadece dış yüzeyi incelenerek tespit edilememesi diğeri ise 

köklerden kesit elde edilmesi işlemleri sırasında çatlak oluşması olabilir. Daha önce 
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yapılmış çok sayıda çalışmada kesit alma işleminin çatlak oluşturmadığı belirtilmiştir 

(71, 86).    

Bu çalışmada kullanılan farklı kök kanal şekillendirme sistemleri farklı hareket 

özellikleri ile kullanılmaktadır. Rotasyon, resiprokasyon ve bu iki farklı tipteki 

hareketin bir arada kullanıldığı adaptif hareket yardımıyla kök kanal preparasyonu 

yapılan grupların hepsinde farklı miktarlarda çatlak oluşumuna rastlanmıştır. Ayrıca el 

aleti ile kök kanal şekillendirmesi yapılan gruba ait kesitlerin bir tanesinde de çatlağa 

rastlanmıştır. Buna göre kullanılan kök kanal şekillendirme metotlarının hepsi farklı 

oranda çatlak oluşumuna sebebiyet vermektedir.   

Bu çalışmada kullanılan farklı Ni-Ti kök kanal şekillendirme sistemlerinin dentin 

üzerinde mikroçatlak oluşturma etkisinin birbiriyle karşılaştırılması amacıyla farklı 

sistemlerde kullanılan final şekillendirme eğeleri birbirlerine yakın veya eşit ebatta 

seçilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada kullanılan sistemlerin son şekillendirme eğelerinin 

apikal çapı 0,25 mm olarak eşit şekilde seçilse de, eğe sistemlerin apikalden koronale 

koniklik artışlarının değişkenlik göstermesi, ve sistemlerin her koniklik açısına sahip 

seçenek içermemesi bu çalışmanın kısıtlı olduğu durumlardan birisidir. Bu çalışmada 

kullanılan eğe sistemlerinden K3XF sistemin final preparasyon eğesinin koniklik artışı 

% 6 iken, ProTaper NEXT ‘tin final şekillendirme eğesi olan X2’ de  ilk 3 mm’de % 6 

olmasına rağmen koronale doğru değişkenlik gösterir. Reciproc sistemin final 

şekillendirme eğesi olan R25’ in koniklik artışı ilk 3 mm’de % 8 iken ilk 3 mm’den 

sonra azalma göstermektedir. Twisted File Adaptive sistemin final şekillendirme eğesi 

olan ML1’de tüm kesici yüzey boyunca % 6’lık koniklik artışı mevcuttur. 

Endodontik işlemlerden sonra zayıflayan diş yapısının incelenerek değerlendirilmesini 

sağlayan farklı araştırma metotları bulunmaktadır. Matsushita et al. dentinal çatlakları 

incelemek amacıyla kızılötesi termografi yöntemini kullanmışlar ve termografi 

cihazının ekipmanlarından ötürü yöntemin bazı açılardan yetersiz kaldığını 

belirtmişlerdir (87). Ribeiro et al. farklı materyaller ile kök kanal dolguları 

gerçekleştirilmiş olan dişlerin kırılma direncini bir İnstron test cihazı kullanarak 

ölçmüşlerdir. Ribeiro et al. bu çalışmada kök kırılıncaya kadar kök yüzeyine bir dış 

kuvvet uygulamışlardır (88). Bununla birlikte başka bir çalışmada fraktür direncinini 

tespit edilmesinin, kök dentininde mikroçatlak oluşma insidansı hakkında geçerli bir 

bilgi vermeyeceği belirtilmektedir (76). Bu çalışmada, değişik kök kanal şekillendirme 
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sistemlerinin kök dentini üzerindeki etkisi dışarıdan kuvvet uygulanmadan direkt olarak 

tespit edilmiştir. 

Bu çalışmada 4 farklı kök kanal preparasyon sisteminin mikroçatlak oluşturma etkisi 

incelenmiştir. Bu çalışmada, dişlerden elde edilen kökler gruplara eşit sayıda ve rastgele 

dağıtılmıştır. Apikalde 20 numaralı veya daha küçük ISO numaralı aletin sıkıştığı dişler 

çalışmaya dahil edilmiş ve bütün köklerin boyları yaklaşık 12 mm olacak şekilde 

dişlerin kronları uzaklaştırılmış ve böylece gruplardaki standardizasyon sağlanmıştır. 

Bu çalışmada akrilik bloklar ve silikon ölçü materyali, diş dokusunu çevreleyen alveol 

kemik ve periodontal kemiği taklit etmek amacıyla kullanılmıştır. Bazı çalışmalarda 

silikon yüzeyin dışarıdan herhangi bir destek bulunmadığında kısıtlı hareket kabiliyeti 

sağlayabildiği belirtilmesine rağmen (89, 90) Soros et al. elastomerik materyalin 

büzülebileceğini, yırtılabileceğini, böylece diş ve akrilik soket arasında direkt temasa 

sebebiyet verebileceğini ve bu durumun klinik koşulları yansıtmayacağını 

belirtmişlerdir (75). 

 

Sonuçlar        

Çalışmamızda düzgün kök kanal anatomisine sahip alt premolar dişler kullanılmıştır. Bu 

çalışmanın limitasyonları dahilinde şu sonuçlara ulaşılabilir. 

1. Bu çalışmada kullanılan yeni nesil Ni-Ti kök kanal şekillendirme sistemlerinin 

hepsi dentinal çatlak oluşumuna sebebiyet vermiştir. 

2. Köklerden elde edilen 3 ve 9 mm’ lik kesitlerde Twisted File Adaptive ve 

ProTaper NEXT sistemi, K3XF ve Reciproc sistem eğelerinden istatistiksel olarak 

anlamlı derecede daha çok mikroçatlak oluşumuna sebebiyet vermiştir. 

3. 6 mm’ lik kesitlerde gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark 

bulunmamıştır. 
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