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Özet 

Amaç 

 Farklı irrigasyon tekniklerinin kök 

kanal tedavisinin yenilenmesi işlemlerine 

etkisi 

Gereç ve Yöntem 

  70 maksiller santral diş apikal 

çapları 50 olacak şekilde hedstrom el 

eğeleri ile genişletildi ve güta-perka ve AH 

Plus ile dolduruldu. Kök kanal tedavisinin 

yenilenme işlemleri R-Endo sistemi ve 

hedstrom el eğeleri ile yapıldı ve 50 nolu 

hedstrom eğe kullanılarak bitirildi. Her eğe 

değişiminde irigasyon için 2 ml %1’lik 

NaOCl kullanıldı. Kullanılan irigasyon 

teknikleri: Rinsendo (Duerr-Dental, 

Bittigheim-Bissingen, Almanya), EndoVac 

(Discus Dental, Culver City, ABD), Canal 

Cleanmax (Maximum Dental, NJ, ABD), 

MM 1500 sonic system (Micro Mega, 

Prodonta, Geneva,İsviçre), CanalBrush 

(Roeko, Langenau, Almanya), NaviTip FX 

(Ultradent Products Inc, South Jordan, 

ABD) ve konvensiyonel irigasyondur. Kökler 

bukko-lingual yönde iki parçaya kırıldı ve 

her parça stereomikroskopla fotoğraflandı. 

Kalan kök kanal dolgusu alanı Image J 

programı ile hesaplandı. İstatistiksel analiz 

için Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U 

testleri kullanıldı. 

 

Bulgular 

 Tüm gruplarda artık kök kanal 

dolgusu artıkları kaldığı görüldü. En düşük 

değerler Canal Brush grubunda 

görülmesine rağmen diğer gruplar ile 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

değildir. 

Sonuç 

Kök kanal dolgusunun söküm 

işlemlerinde irigasyon teknikleri değildir. 

Asıl etkili olan enstrumantasyondur. 

Anahtar sözcükler: kök kanal 

tedavisinin yenilenmesi, irigasyon 

teknikleri 

 

Abstract 

Aim 

The aim of this study is to evaluate 

efficiency of different irrigation techniques 

on retreatment procedures 

Methodology 

The roots of 70 maxiller central teeth 

instrumented to apical size 50 using 

hedstrom hand files and root canals were 

filled with gutta percha and AH Plus sealer. 

Retreatment procedures was made with R-

Endo and hedstrom files and finished by 

using 50 Hedstrom file. 2 ml 1% NaOCl 

used for irrigation after each instrument 

changed. The irrigation techniques used 

were as follows; Rinsendo (Duerr-Dental, 

Bittigheim-Bissingen, Germany), EndoVac  
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(Discus Dental, Culver City, CA), Canal 

Cleanmax (Maximum Dental, NJ, USA), 

MM 1500 sonic system (Micro Mega, 

Prodonta, Geneva, Switzerland) , 

CanalBrush (Roeko, Langenau, Germany), 

NaviTip FX (Ultradent Products Inc, South 

Jordan, UT),and conventional irrigation . 

The roots grooved longitudinally in bucco-

lingual direction and split into two halves 

and each half was photographed with 

stereomicroscope. The area of the 

remaining root canal filling material was 

calculated with Image J software. Kruskal-

Wallis and the Mann-Whitney U tests were 

used for statistical analysis.  

Results 

Remnants of root canal filling was found in 

every group. Althuogh Canal Brush group 

showed the lowest results there were no 

significantly difference between all groups. 

Conclusıon 

İrrigation techniques are not 

efficient on retreatment procedures. 

Instrumentation is major on retreatment 

procedures 

Key Words: retreatment procedures, 

irrigation techniques 

Giriş 

Kök kanal tedavisi tekrarı yetersiz 

kanal dolgusu ve/veya koronal veya apikal 

sızıntı nedeniyle enfekte olan dişlerin 

etrafındaki dokuların tekrar sağlıklı hale 

getirilmesini amaçlayan bir tedavidir.1 

Kök kanal tedavisinin tekrarında; 

yetersiz kök kanal dolgusu tamamen 

uzaklaştırıldıktan sonra kök kanal 

sisteminin yeniden preparasyonu, 

dezenfeksiyonu ve kanal dolgusunun 

yeniden yapılması amaçlanır.2 Eski kanal 

dolgusunun sökülmesinde ise el eğeleri, 

döner aletler, ısı sistemleri ve ultrasonik 

aletler kullanılmaktadır.3  

 Döner Ni-Ti sistemler birincil kök 

kanal tedavisinde kullanıldığı gibi kök kanal 

dolgusunun sökülmesi amacıyla da 

kullanılmaktadır. R-Endo (Micro-Mega, 

Besançon, Fransa), Protaper Universal 

Retreatment eğeleri (Dentsply Maillefer, 

Ballaigues, İsviçre), Mtwo R (VDW, Munih, 

Almanya) eğeleri bu amaçla kullanılan eğe 

sistemleridir.4 Bu sistemlere ek olarak, ısı 

ve kloroform, ökaliptol, portakal yağı, ksilol 

ve haloten gibi çözücüler guta-perkanın 

yumuşatılmasında ve uzaklaştırılmasında 

yardımcı ajan olarak kullanılmaktadır.5 

Bununla birlikte Unal ve ark. kök kanal 

tedavisi tekrarı yöntemlerinin hiçbirinin 

kanal duvarlarının temizliğini tamamen 

sağlayamadığını belirtmişlerdir.6 

Kök kanal sisteminin yeterli 

enstrumantasyonu ve irrigasyonu ile 

mikrobiyal enfeksiyonun yok edilmesi 

amaçlanmaktadır. Enstrumantasyon ve 

irrigasyon ile bütün nekrotik ve canlı organik 

dokuların uzaklaştırılması 

hedeflenmektedir.7-8 İrrigantların etkili 

olabilmeleri için tüm kök kanalı yüzeyine ve 

özelliklede apikal üçlüye direkt temas 

etmelidir.9-10 İrrigantların kök kanalının tüm 

alanlarına ulaşabilmesi için irrigant iletim ve 

ajitasyon sistemleri geliştirilmektedir. Bu 

sistemler manuel ajitasyon teknikleri ve 

makine-yardımlı ajitasyon teknikleri olarak 

ikiye ayrılmaktadır. Manuel ajitasyon 
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teknikleri iğne/kanülle yapılan şırınga 

irrigasyonu, fırçalar ve manuel dinamik 

irrigasyondur. Makine yardımlı ajitasyon 

teknikleri ise döner fırçalar, döner aletlerle 

yapılan devamlı irrigasyon, sonik aletler, 

ultrasonik aletler, basınç değişimli 

irrigasyon aygıtları ile yapılan 

irrigasyondur.11 Literatürde irrigasyon 

tekniklerinin kök kanal dolgusunun sökümü 

üzerine etkisini değerlendiren herhangi bir 

çalışma bulunmamaktadır. 

Bu çalışmanın amacı; Rinsendo 

sistemi (Dürr Dental CO, Almanya), Endo 

Vac sistemi (Discus Dental, Curver City, 

ABD), Canal CleanMax (Maximum Dental, 

NJ, ABD), MM 1500 sonik sistem (Micro 

Mega, Prodonta, Geneva, İsviçre) , Canal 

Brush (Roeko, Langenau, Almanya), 

NaviTip FX (Ultradent Products Inc, South 

Jordan, ABD) ve konvansiyonel 

irrigasyonun kök kanal dolgusunun söküm 

işlemlerine etkisinin araştırılmasıdır. 

 Gereç ve Yöntem 

 Bu çalışmamızda çekilmiş 70 adet 

üst santral diş kullanıldı. Kök yüzeyinde 

çürük, kırık ve çatlak bulunan dişler çalışma 

dışı bırakıldı. Kök yüzeyindeki artıklar küret 

ile mekanik olarak temizlendikten sonra 

dişler distile suda bekletildi. Kuronlar; kök 

boyu 15 mm kalacak şekilde mine-sement 

bileşiminden kesildi. Apikal foramenin 

lokalizasyonu 10 nolu K tipi eğe ( Densply 

Maillefer, Ballaigeus, İsviçre) ile belirlendi. 

Dişler apikal çapı 50 olacak şekilde 

hedström el eğeleri ile genişletildi. Çalışma 

boyunda sıkışan kon ana kon olarak 

belirlendi ve kök kanalları AH Plus patı 

(Dentsply DeTrey, Konstanz, Almanya) ve 

guta-perka konları ile lateral kompaksiyon 

ile dolduruldu. 25 nolu spreader kök 

kanalında 5 mm den az ilerlediğinde kök 

kanalları doldurulmuş olarak kabul edildi. 

Kanal ağızları Cavit-G (Espe, Seefeld, 

Almanya) ile geçiçi olarak restore edildi. 

Kanal dolgusunun kalitesini kontrol etmek 

için köklerden bukko-lingual yönden 

radyograflar alındı ve örnekler 37oC de 

%100 nemde 3 hafta bekletildi. Kökler 

rastgele 7 gruba (n=10) ayrıldı. 

 Kök kanal dolgusu tüm örneklerde 

R-Endo retreatment eğe sistemi kullanılarak 

uzaklaştırıldı. Sırasıyla Re, R1, R2, R3 

eğeleri ile çalışma boyuna ulaşıldıktan 

sonra RS bitim eğesi ve 35, 40, 45, 50 nolu 

hedström el eğelerinin çalışma boyunda 

kullanılarak ile kanal dolgusunun söküm 

işlemleri tamamlandı.  

Kök kanal dolgusu sökülürken 

irrigasyon yöntemi olarak aşağıdaki 

sistemler kullanıldı: 

Rinsendo grubu: İrrigasyon 

solüsyonunu basınçlı-emme metodu ile 

ileten (6,2 Ml min-1) ve aktive eden (1,6 

Hz), 3 parçadan oluşan (1) Başlık, 2) 

Başlığa takılan bir kanül, 3) İrrigasyon 

solüsyonun yerleştirildiği şırınga.11) 

rinsendo sistemi üreticinin önerilerine uygun 

olarak dental unite bağlanarak kullanıldı. 

Solüsyonun aspirasyonu için dental ünitin 

cerrahi sakşını kullanıldı.  

Endo Vac grubu: Bu çalışmamızda 

Makro kanül, Mikro kanül ve Master İletim 

Ucu olmak üzere 3 bölümden oluşan apikal 

negatif basınçlı Endovac irrigasyon 
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sistemi11, üreticinin önerisi doğrultusunda 

aspirasyon için dental ünitin cerrahi 

sakşınına bağlanarak kullanıldı. Kök kanal 

dolgusunun sökümü esnasında irrigasyon 

solüsyonunun iletimi master iletim ucuyla 

aspirasyonu ise 35 nolu eğe kadar 

makrokanül ile 40, 45 ve 50 nolu eğeler 

kullanılırken ise mikrokanül ile yapıldı. 

Canal CleanMax grubu: Dental 

ünite takılabilen aerötor benzeri bir başlık 

ve başlığın ucuna takılan taperlı apikal çapı 

50 nolu hedstrom el eğesine eşit şeffaf bir 

aspirasyon ucundan oluşan Canal 

CleanMax sistemi dental aneztesi şırıngası 

ile kanala iletilen solüsyonu aspire etmek 

için dental unite takılarak kullanıldı. 

MM 1500 (sonik sistem) grubu: 

Aerötore benzer bir başlığı olan MM 1500 

sonik sistem 15 nolu rispisonic eğeler 

kullanılarak 35 nolu eğeden sonra 30 

saniyelik periyotlarla 4 defa olmak üzere 

toplam 2 dakikalık sonik irrigasyon yapıldı. 

Canal brush grubu: Kök kanalında 

kullanılmak için özel geliştirilmiş 

propilenden yapılmış çok fleksibl bir fırça 

olan canal brush üreticinin önerisi 

doğrultusunda kanalın içinde irrigasyon 

solüsyonu varken bir endodontik motora (X-

Smart)  takılarak 600 rpm ve 2.00 n-cm’de 

35 nolu eğenin kullanımından sonra her 

eğe değişiminde 30sn lik periyotlarla 4 defa 

kullanıldı. 

NaviTip FX: Her eğe değişiminden 

sonra irrigasyon fırça kıllarıyla çevrili 30-

gaugelık bir irrigasyon kanülü olan Navi tip 

FX kullanılarak yapıldı. 

Konvensiyonel irrigasyon (kontrol 

grubu): Tüm irrigasyon dental anestezik 

şırınga ile yapıldı.  

İşlemler esnasında kullanılan tüm 

irrigasyon tekniklerinde her eğe 

değişiminde kök kanalları 2 ml %1’lik 

NaOCl ile irrige edildi.  

Final irrigasyonda ise 5 ml %17 lik 

EDTA 1 dk ve 10 ml %3’ lük NaOCl 1dk 

süreyle kullanıldı. Tüm kanallar steril serum 

fizyolojik ile irrige edildi ve kağıt koniler ile 

kurutuldu.  

Köklere bukko-lingual yönde elmas 

separe ile çentik açıldı ve iki parça olacak 

şekilde kırıldı. Köklerin her iki yarısından 

stereomikroskopa (Quanta 400F Field 

Emission SEM, FEI Company, ABD) bağlı 

olan dijital kamera (Olympus DP 70 Tokyo, 

Japonya) ile X60 büyütmede görüntüler 

alındı. Image J 141 (Wayne Rasband, 

National Institutes of Health, Bethesda, MD, 

ABD) görüntü analizi programı kullanılarak 

kalan kanal dolgu materyali miktarı, total 

alanın yüzdesi olarak hesaplandı.  

İstatistiksel analiz yapılırken; 

verilerin normal dağılıma uygunluğu test 

edildi. Normal dağılım göstermeyen 

verilerin gruplara göre karşılaştırılmasında 

Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testi 

kullanıldı.  

 Çoklu karşılaştırmalarda Benforroni 

düzeltmesi yapıldı. İstatistiksel analiz SPSS 

(Version 18.0; SPSS Inc., Chicago, IL, 

ABD) programı kullanılarak yapıldı. 
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Bulgular 

  

 

Deneysel işlemler sonucunda, kök kanalında kalan dolgu materyallerinin yüzde 

değerleri Şekil 1 de gösterilmektedir.  

     

 

Bu çalışmada elde edilen verilere 

göre, kök kanal dolgusu sökümünde en 

düşük değerler Canal Brush ile çalışılan 

grupta, en yüksek değerler ise Endo Vac ile 

çalışılan grupta elde edilmiş olmasına 

rağmen diğer gruplarla ve kendi aralarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur 

(p>0,05).  

 

 
Şekil 1. Örneklerde kalan kök kanal dolgusu yüzdesi 

 

 
Şekil 2 
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Şekil 2 ve 3 kök kanal dolgusu söküldükten 

sonra iki parçaya kırılan örneklerin 

stereomikroskopla bağlı olan dijital kamera 

ile X60 büyütmede çekilmiş görüntülerine 

örnek olarak sunulmaktadır.  

 

Tartışma 

Dolgu materyalinin kök kanalından 

uzaklaştırılmasında kimyasal ve mekanik 

yöntemler kullanılmaktadır.1 Eski kanal 

dolgusunu uzaklaştırmak için çözücülerin 

kullanımının gerekli olup olmadığı 

tartışmalıdır. Horvath ve ark. yaptıkları 

çalışmada; kök kanal dolgusu sökümü 

esnasında çözücüler kullanıldığında kök 

kanalı duvarlarında ve dentin tübüllerinde 

daha fazla dolgu materyali artığı kaldığını 

göstermişlerdir. Çözücülerin sadece 

çalışma boyuna ulaşılmadığında 

kullanılmasını önerdikleri için bu çalışmada 

çözücü kullanılmamıştır.3  

Kök kanal dolgusunun el eğeleri ile 

sökümü özellikle de dolgu iyi kondanse 

edilmiş ise çok yorucu ve zaman alıcı bir 

işlemdir.4 Döner aletlerin kullanımı işlem 

süresini kısalttığı için el eğelerinin 

kullanımına alternatif olarak 

düşünülmektedir. Sağsen ve ark. yaptıkları 

çalışmada kök kanal tedavisi tekrarında kök 

kanal duvarlarından dolgu materyalini 

uzaklaştırmak için kullanılan Profile, 

Protaper, Mtwo döner Ni-Ti sistemler ve el 

eğelerinin etkinliği arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark olmadığını rapor 

etmişlerdir.12 Buna karşın, Saad ve ark. kök 

kanal dolgusunun K3, Protaper ve 

Hedström ele eğeleri ile söküm etkinliğini 

araştırdıkları çalışmanın sonuncunda döner 

Ni-Ti sistemlerin daha etkin olduğunu rapor 

etmişlerdir.13  

Bazı araştırmacılar yaptıkları 

çalışmalarda kök kanal dolgusunun döner 

aletlerle sökülmesinden sonra, dentin 

duvarlarında rezidüel artıkların kaldığını, Ni-

Ti eğelerin kırılma oranının yüksek 

olduğunu ve kanal dolgusu söküm işlemleri 

esnasında kök dentininde mikroçatlak 

oluşumuna neden olabileceğini 

göstermişlerdir. 14-15-16-17  

Döner Ni-Ti sistemlerin bu 

dezavantajlarını elimine etmek için kök 

kanal dolgusunun sökümünde kullanılmak 

üzere özel Ni-Ti sistemler geliştirilmiştir. 

Bunlar; Protaper Universal Retreatment 

eğeleri, Mtwo R eğeleri, R-Endo eğeleridir.4 

Somma ve ark. yaptıkları çalışmada guta-

perka, Resilon, Endorez kök kanal dolgu 

materyallerinin Protaper retreatment 

eğeleri, Mtwo R eğeleri ve el eğeleri ile 

söküm etkinliği arasında istatistiksel fark 

olmadığını fakat döner Ni-Ti sistemlerin 

güvenli ve hızlı olduğunu rapor 

etmişlerdir.18 

 

 
Şekil 3 
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Bu çalışmada irrigasyon sistemleri 

ile birlikte; el eğeleri, kanal dolgusu söküm 

etkinliğinin iyi olması ve kırılmaya karşı 

yüksek direnç göstermeleri, döner sistemler 

ise çalışma süresini kısaltması nedeniyle 

kombine olarak kullanıldı. Tüm gruplarda 

kök kanal dolgusunu sökerken R-Endo 

sisteminin Re; R1, R2 ve R3 eğeleri 

kullanıldıktan sonra apikal çapı 30 olan 

bitirme eğesi (RS) kullanıldı. Sırasıyla 35, 

40, 45 ve 50 nolu H-tipi el eğeleri 

kullanılarak mekanik enstrumantasyon 

tamamlandı.  

Önceki çalışmalarda, kök kanal 

dolgusunun söküm işlemleri 

tamamlandıktan sonra kalan dolgu 

materyali miktarı radyograflarla14-19, 

bilgisayarlı tomografi5-20 ile veya dişlerin 

şeffaflaştırılması1-21 ile incelenmiştir. 

Dişlerin longitudunal olarak ikiye ayrılıp 

operasyon mikroskobu ve bir skor skalası 

kullanılarak incelendiği çalışmalar da 

bulunmaktadır. 21 Çalışmamızda  Taşdemir 

ve ark.nın yaptıkları çalışmada olduğu gibi 

kökler longitudunal olarak ikiye bölündü ve 

kök kanalı yüzeyinde kalan dolgu materyali 

yüzde olarak hesaplandı.22  

Çalışmamızda Rinsendo ile irrige 

edilen tüm örneklerde irrigasyon 

solüsyonunun apikal ekstrüzyonu 

gözlemlendi. 

Endo Vac irrigasyon sistemi 

kullanırken makro kanül kullanımının en 

önemli amacı, mikro kanül kullanımına 

geçmeden önce mümkün olduğu kadar çok 

debris uzaklaştırılmasıdır.23 Bu nedenle 

çalışmada R-Endo döner Ni-Ti sisteminin 

RS adlı eğesi ile apikale ulaşılmış olmasına 

rağmen 35 nolu hedström eğenin 

kullanımından sonra mikrokanül kullanıldı. 

Yinede tüm örneklerde hem mikro kanülün 

hemde makro kanülün uçlarının tıkandığı 

gözlemlendi. Tıkanan makro kanüllerin ucu 

25 nolu eğe ile açıldı ve irrigasyon sonrası 

aspirasyon kontrol edildi. Mikro kanül 

tıkandığında ise 15 nolu eğe ile ucu açıldı 

ve 3 örnekte bir değiştirildi. Kök kanal 

dolgusu artığının en fazla bu grupta 

görülmesinin nedeni büyük guta-perka 

parçalarının sık sık kanülleri tıkaması 

olduğu düşünülmektedir. 

Canal CleanMax sistemi ile 

irrigasyon yaparken irrigasyon solüsyonu 

herhangi bir irrigasyon şırıngası ile kök 

kanalına iletilirken aspirasyon ucu kök 

kanalına sıkışmadan ilerleyebildiği kadar 

yerleştirilir. Aspirasyon ucunun kök 

kanalından aspire ettiği irrigasyon 

solüsyonu, başlıktaki çıkış deliğinden dışarı 

atılır. Bu aşamada dental ünitin sakşını ile 

çıkış deliğinden fışkıran irrigasyon 

solüsyonu aspire edilerek irrigasyon işlemi 

tamamlanır. Literatür taraması yapıldığında 

Canal CleanMax ile ilgili herhangi bir 

araştırmaya rastlanmadı. Çalışmamızda, 

Canal CleanMax sisteminin etkinliğini de 

değerlendirebilmek için köklerin apikal çapı 

50 olacak şekilde eğeleme işlemi yapıldı. 

Daha yüksek vakum özelliğine sahip bu 

sistemde aspirasyon kanüllerin Endo Vac 

sisteminin kanüllerine göre daha az 

tıkandığı görülmüştür. 

Sonik ve ultrasonik sistemlerin 

etkinliğini eğenin etrafında oluşan akustik 
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akımın belirlediği bilinmektedir. Bu 

sistemlerde eğenin kanal içinde rahat 

hareket edebilmesi için en küçük eğenin 

kullanılması uygundur.24 Bu çalışmada MM 

1500 Sonik sistemi kullanırken en küçük 15 

numaralı rispisonik eğe kullanıldı. Kök kanal 

dolgusu sökülürken 35 nolu eğeden itibaren 

her eğe değişiminden sonra ve söküm 

işlemleri tamamlandıktan sonra olmak 

üzere 4 defa 30 sn toplam 2 dk sonik 

irrigasyon yapıldı.  

Canal Brush kullanım esnasında 

çok kolay deforme olduğu için kök kanal 

dolgusunun büyük bir kısmı sökülüp apikale 

ulaşıldıktan sonra, 35 nolu eğeden itibaren 

her eğe değişiminde ve söküm işlemleri 

tamamlandığında olmak üzere toplam 4 

defa kullanıldı. Fırçalar her kullanımda tüm 

kanal duvarlarına temas edecek şekilde 3 

tur kullanıldı. Canal Brush her kullanımdan 

sonra incelendi ve deforme olmuş ise 

değiştirildi. Çalışmamızın sonucunda kök 

kanallarında en az dolgu materyalinin bu 

grupta kaldığı görülmüştür. Bunun 

nedeninin; Canal Brush ın tüm kanal 

duvarlarına temas edip fırçalaması olduğu 

düşünülmektedir. Fakat diğer gruplar ile 

canal brush grubunun sonuçları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. 

İrrigasyon kök kanalının 

debrimentinde enstrumantasyon kadar 

etkilidir. Çalışmamızın sonuçları 

değerlendirildiğinde; Al-Hadlaq ve ark. 

yaptıkları çalışmada kök kanalından debris 

uzaklaştırmasında sadece koronal üçlüde 

etkili olan Navitip-FX10 in kök kanal 

dolgusunun uzaklaştırılmasında etkili 

olmadığı ve Garip ve ark. yaptığı çalışmada 

smear tabakası uzaklaştırılmasında etkiliği 

istatistiksel olarak anlamlı olmayan Canal 

Brush25 ın diğer sistemlere göre daha etkili 

olduğu fakat aralarındaki farkın istatistiksel 

olarak anlamlı olmadığı görülmüştür. İki 

fırça sistemi arasında da anlamlı bir etkinlik 

farkı görülmemiştir. 

Rodig ve ark. düz kanallarda 

oluşturulmuş standart yivlerden debris 

uzaklaştırılmada ultrasonik irrigasyonu, 

rinsendo ve şırınga irrigasyonundan daha 

etkili bulmuştur.26 Bununla birlikte, Vivan ve 

ark. yaptıkları çalışmada smear tabakasının 

kaldırılmasında Rinsendo ile konvensiyonel 

irrigasyonun etkinliği arasında herhangi bir 

fark bulamamışlardır.27  

Sabin ve ark. pasif sonik ve 

ultrasonik irrigasyon sonrasında kalan 

debris miktarını değerlendirdikleri 

çalışmada her iki irrigasyon grubunda da 

kontrol grubuna göre daha az debris 

kaldığını göstermişlerdir.24 Grischke ve ark. 

şırınga irrigasyonu, CanalBrush, pasif 

ultrasonik irrigasyon,  EndoActivator ve 

RinsEndo sistemlerini bir kanal patının kök 

kanalından uzaklaştırılması etkinliğini 

değerlendirdikleri çalışmada; pasif 

ultrasonik irrigasyonun diğer sistemlerden 

daha etkili olduğunun göstermişlerdir28. Bu 

çalışmanın sonucunda kök kanaldan smear 

tabakası ve debris uzaklaştırılmasında24 ve 

kanal patı uzaklaştırılmasında28 etkili 

olduğu gösterilen sonik sistemin büyük 

guta-perka parçalarını kök kanalından 

uzaklaştırmada etkili olmadığı 

görülmektedir. 
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Kök kanal dolgusunun sökümüne 

yardımcı olduğu bilinen irrigasyon 

işlemlerinin kök kanal dolgu materyallerini 

sökümüne etkisinin araştırıldığı herhangi bir 

araştırma yoktur. Bu nedenle bu çalışmanın 

sonuçlarını karşılaştırabileceğimiz herhangi 

araştırma mevcut değildir.  

 

Sonuç 

Bu çalışmada irrigasyon 

tekniklerinin kök kanal dolgusu 

sökümündeki etkinliği değerlendirilmiştir. 

Kök kanalının sökümünde Canal brush 

kullanımı sonrasında diğer sistemlerden 

daha üstün sonuçlar elde edilmiş olsa da 

sistemler arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark yoktur. Sonuç olarak, farklı 

irrigasyon sistemlerinin kök kanal dolgusu 

sökümünde herhangi bir etkisinin olmadığı 

saptanmıştır. 

Teşekkür 

İstatistiksel değerlendirmelerinden 

dolayı Prof. Dr. Gülşah Seydaoğlu’na 

teşekkür ederiz. 
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