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Prof. Dr. Ahmet Nezih KÖK 

 

 

 

ÖZGEÇMİŞ 

 

1962 yılında Ankara’da doğdu. 1979 yılında Ankara Kız Lisesi’nden mezun 

olduktan sonra 1981 yılına kadar Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat 

Mühendisliğine devam etti. 1981 yılında girdiği Kayseri Erciyes Üniversitesi 

Tıp Fakültesini 1987 yılında bitirdi. 

1988-1991 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Adli Tıp 

ihtisası yaptı. 1991 yılında yardımcı doçent, 1993 yılında doçent, 1998 

yılında profesör oldu.  

2000 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 

1997-1999 yılları arasında Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Dekan Yardımcılığı, Ekim 1999 - Eylül 2000 tarihleri arasında Atatürk 

Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dekan Vekilliği, 2001-2007 yılları 

arasında Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dekanlığı görevini 

yürüttü. 

1997- 2002 yılarında Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Erzurum Adli Tıp 

Şube Müdürlüğü görevini yürüttü. 
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Adalet Bakanlığı tarafından oluşturulan İnfaz Kurumları ve Tutukevleri 

İzleme Kuruluna Erzurum Adli Yargı Adalet Komisyonunca seçildi. Kurul 

üyeliği ve başkanlığı görevlerini yerine getirdi. 

2001-2006 yıllarında beş dönem Yüksek Sağlık Şurası Üyeliğine seçildi.  

2004 yılında Erzurum Tabip Odası Onur Kurulu Başkanlığına seçildi.  

2008-2012 yıllarında Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Tıp ve Etik Kurulu 

üyeliğine seçildi. 

Tıp Hukuku Derneği’nin kurucu üyesidir. 

2006 yılından bu yana haftalık tıp dergisi  

 “Medimagazin”de “Terazi” adı ile köşe yazarlığı yapmaktadır. 

2008-2009 yılında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Hakimlere ve 

Savcılara” yönelik İstanbul Protokolü Hakkında Eğitim Programında eğitici 

olarak yer almıştır. 

2012 yılında Atatürk Üniversitesi’nde sağlık hukuku ile ilgili rektör 

danışmanı olarak görevlendirilmiştir. 

2014 yılında Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Erzurum Grup Başkanlığına 

Grup Başkanı olarak görevlendirilmiştir. 

2015 yılında Adalet Bakanlığı “Bilirkişilik Kanun Taslağı” hazırlama 

komisyonu başkanlığını yaptı. 

Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Polis Meslek Yüksek Okulu, Sağlık 

Hizmetleri Yüksek Okulu, Atatürk Üniversitesi Adli Bilimler ve Güvenlik 

Uzaktan Eğitim,Adalet Bakanlığı Erzurum Hulusi Turgut Eğitim Merkezi 

öğrencilerine dersler vermiş ve vermektedir.  

Yurt içinde yaklaşık 320 adet konferans ve panelde konuşmacı olarak yer 

almıştır. 

Yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere toplam 91 adet bilimsel çalışması olup 

yurtdışı dergilerde yayınlanmış yayınlarına toplam 74kez atıfta 

bulunulmuştur. 

Seçkin Yayıncılıktan çıkan “Türk Ceza Adalet Sisteminde Adli Tıp 

Uygulamaları” ve “Tıp Hukuku Atölyesi-II”adlı kitabı vardır. 
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Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Dergisi, Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi ve Tıp 

Hukuku, Etiği, Tarihi Dergisi, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi başta olmak 

üzere sekiz adet derginin danışman listesinde yer almaktadır. 

Prof.Dr.Ahmet  Nezih Kök, halen Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp 

Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı görevlerini 

yürütmekte  olup,  evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. 

 

KONUŞMA ÖZETİ 

 

DİŞ  HEKİMLİĞİ  UYGULAMALARI VE HUKUK 

Prof.Dr.Ahmet Nezih KÖK 

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Erzurum. 

  

Hukuk devletinde gerçek ve tüzel kişilerle kurumlar kendilerine yasalarla 

verilen görevleri yerine getirmek,  yetkilerini zamanında ve doğru 

kullanmak zorundadırlar.  Sağlık hizmetleri alanının önemli aktörlerinden 

birisi olan diş hekimleri de kendilerine verilen görevleri yerine getirmek, 

verilen yetkileri yasalar çerçevesinde kullanmak zorundadırlar.  

Hiç şüphesiz ki diş hekimlerine verilen görevlerinve yetkilerin başında diş 

ve ağız sağlığının korunması ve sağlanması yer alır. Söz konusu görevlerin 

bilimsel tıbba, hukuka ve etiğe uygun yapılması gereklidir. Aksi takdirde,  

görevin yerine getirilmesi anında ortaya çıkan hatalı tıp uygulamaları 

iddiaları diş hekimlerine sorumluluk getirecektir. Bu nedenle diş hekimliği 

uygulamalarında malpraktis iddialarına muhatap olmamak amacı ile 

farkındalığın artırılması önemlidir. Diğer yandan, ağız ve diş sağlının 

korunması ve sağlanması uygulamalarının yanında diş hekimlerinin farklı 

adli görevleri de söz konusu olabilmektedir.  İhbar yükümlülüğünün yanı 

sıra bilirkişilik faaliyetlerinde bulunmak adli görevler arasında öncelikli 

olanlardır. Bilindiği üzere, hukuki uyuşmazlıkların çözümünde farklı 

bilimlerin katkısının elde edilmesi, hukukta bilirkişilik olarak 

adlandırılmaktadır. İşte diş hekimliği de adli bilimler evrensel kümesinin 
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önemli bir alt kümesi olarak çok değişik amaçlarla bilirkişilik faaliyetlerine 

katılmaktadır. 

Bu sunumda ülkemizdeki diş hekimliği uygulamalarının Türk Hukuk Sistemi 

ile kesişimi ele alınarak mevzuat ışığında bilgi aktarımı yapılmaya 

çalışılacaktır. 

  

  

 

 

DENTISTRY PRACTICE and LAW 

Prof.Dr.Ahmet Nezih KÖK 

Atatürk UniversityMedicalFaculty , Chairman of 

ForensicMedicineDepartment, Erzurum. 

  

Instate of law, alltherealpersonandthejuristicalpersonmust do 

theirjobsgivenbylawincorrect time andusetheirpowerto a certainextent. 

Thusif a dentistdoesn’tmakegoodpractice, therewill be 

someresponsibilitiesforthispersonbecause of 

medicalmalpractice.Topreventmedicalmalprcticeand not togo in front of 

court as a dentist ,  creatingawareness on medicalmalpractice is 

veryimportant.Ontheotherhand, a dentist 

hastorecordsomejuidicialcasestoofficialauthority. Sometimes, a dentist 

hassomeduties on forensicdentistry.  

Inthispresentation, relayinginformation on 

dentistrypracticerelatingtoTurkish Legal systemwill be tried. 
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Doç. Dr. Ali KELEŞ 

 

 

ÖZGEÇMİŞ 

 

1978 yılında Gümüşhane’ de doğmuştur. 2001 yılında Atatürk Üniversitesi 

Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuş ve aynı fakültenin Endodonti 

Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamlamıştır. 2010 yılında İnönü 

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde yardımcı doçent olarak öğretim 

üyesi olmuş ve 2014 yılında doçent ünvanı almıştır. 2015 yılının ilk 

aylarında doçent olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesinde göreve 

başlamıştır. 2016 yılında Kaliforniya’da LomaLinda Üniversitesi’nde 

ziyaretçi öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Biyouyumluluk, dental 

anomaliler ve retreatment gibi konulara ilgi duysa da son yıllarda mikro 

bilgisayarlı tomografi sistemini temel alan araştırmalara yoğunlaşmıştır. 

Mikro bilgisayarlı tomografiyi temel alan 3 TÜBİTAK projesi ve çok sayıda 

bilimsel makalesi bulunmaktadır. Evli ve 2 kız çocuk babasıdır. 

  

  

Associate Professor Ali KELEŞ was born in Gümüşhane in 1978. He 

received his dental degree from Ataturk University Faculty of Dentistry 

and completed his PhD in the department of Endodontics of the same 

university. He became an assistant professor in 2010 at İnönü University 

Faculty of Dentistry and received associate professor degree in 2014. He 
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has been an associate professor since the first months of 2015 at Ondokuz 

Mayıs University. In 2016 he held a position as visiting professor at Loma 

Linda University in California. Although his interest fields included 

biocompatibility, dental anomalies and retreatment, he has focused on 

micro computed tomography studies in recent years. Dr. Keleş has 3 

projects funded by Scientific and Technological Research Council of 

Turkey on micro computed tomography and numerous scientific papers. 

He is married and has 2 daughters. 

 

KONUŞMA ÖZETİ 

 

KÖK KANALI MORFOLOJİSİNİN ORTAYA ÇIKARILMASINDA VE ENDODONTİK 

İŞLEMLERİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASINDA MİKRO-BİLGİSAYARLI 

TOMOGRAFİNİN YERİ 

Doç.Dr. Ali KELEŞ 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim 

Dalı, Samsun 

  

Başarılı bir kök kanal tedavisi, kök kanallarının şekillendirilmesi, 

mikroorganizmalardan arındırılması ve kök kanalı sisteminin üç boyutlu 

olarak sızdırmaz bir şekilde doldurulması esasına dayanmaktadır. Kök 

kanal morfolojisi ve uygulanan endodontik tedavi işlemleri endodontik 

tedavi başarısında önemli rollere sahiptirler. Bu yüzden, kök kanal 

morfolojisinin karmaşıklığı ve endodontik uygulamaların kök kanalı 

içerisindeki etkinlikleri araştırmacılar için merak konusu 

olmuştur.Araştırmacılar çok farklı yöntemlerle araştırmalarını yürütmüş ve 

bu konularda çok faydalı bilgilere ulaşılmıştır. Radyografik bir yöntem olan 

mikro-bilgisayarlı tomografinin (mikro BT) endodonti bilimialanında 

yürütülen bilimsel araştırmalardakullanımı gittikçe artmaktadır.  

1980’lerin başında geliştirilen mikro-BT, teknoloji ve bilimdeki hızlı 

ilerlemeyle birlikte günümüzde mükemmel çözünürlükte tarama ve 

görüntülere sahip olmuştur. Mikro BT kullanılmasıyla, kök kanal 
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morfolojisi tahribatsız ve eksiksiz bir biçimde incelenebilir. Mikro BT 

taraması ile elde edilen datasetin kullanılmasıyla görüntüler nitelik ve 

nicelik bakımından değerlendirilebilir, kesitler herhangi bir düzlemde 

yeniden oluşturulabilir ve eldeki data 2 veya 3 boyutlu görüntüler halinde 

sunulabilir. 

Bu sunum, mikro BT’ nin kök kanalı morfolojisinin ortaya çıkarılmasında ve 

uygulananendodontikişlemlerin kök kanalı içindeki etkinliklerinin 

araştırılmasında kullanımını incelemektedir. 
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Dott. Filippo CARDINALI 

 

 

ÖZGEÇMİŞ 

 

Graduate in Dentistry and Dental Prosthesis at the University of Ancona in 

1992 

Active Member of the Italian Society of Endodontics 

Certified Member of the European Society of Endodontology 

Associate Member American Association of Endodontists 

Active Member of Style Italiano Endodontics 

In the Italian Society of Endodontics (SIE) currently holds the position of 

Coordinator of the Cultural Committee and Executive Assistant Editor of 

the Italian Journal of Endodontics (Giornale Italiano di Endodonzia) 

Co-author of the book "Text atlas of anatomy endodontic" published by 

Tecniche Nuove in 2011 

Co-author of the book " Isolation of the operative field: how to streamline 

the clinical and improve their professional quality life " published by ANDI 

Servizi in 2013 
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Co-author of the book "Manuale di Endodonzia" published by Elsevier 

Masson Italy in 2013 

Lecturer in theoretical and practical courses on subjects related to the 

isolation of the operative field and Endodontics 

He has participated as a speaker at courses and conferences in Italy and 

abroad  

Private practice, concentrating mainly Endodontics and restorative and 

author of publications on journals of national and international sector. 

 

KONUŞMA ÖZETİ 

  

SAFE AND ERGONOMIC SHAPING USING A NEW AND INNOVATIVE 

ROTARY FILE SYSTEM 

Dott. Filippo CARDINALI 

In the Italian Society of Endodontics (SIE) 

Shaping, cleaning and filling of the root canal system are essential phases 

of orthograde root canal treatment. Their correct execution allows the 

clinician to hit the goals of endodontic treatment and achieve the success 

of the therapy. 

In nonsurgical Endodontics the difficulties encountered by the practitioner 

are almost exclusively of anatomical type, so it’s really important to use 

rotary files that allow the clinician the execution of shapes that fit and 

meet the original anatomy in order to decrease the risk of creating 

alterations in the morphology of the root canal itself, such as steps or 

transport, regarded by the international scientific literature as factors 

predisposing to failure of the therapy. 

Clinically, the ideal situation for the operator is to achieve the objectives 

of endodontic therapy in the easiest possible way and with less stress 

possible, that means to get shaping with an high respect of the original 

endodontic anatomy using a limited number of rotary files without the 

fear of separation of the rotary files. 
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Many characteristics of the instrument can affect its resistance to 

fracture, as cross sections, taper, helical angles, or the type of rotation but 

surely nowadays is very important and influential the thermo-mechanical 

treatments of the alloy that enhance the flexibility of the rotary files: 

these innovative treatment procedures opened the way for a totally new 

era of NITI alloy with specific microstructural atomic composition. 

Capitalizing on successful files such as revo S and Combining the 

cumulative knowledge on file design and new heat treatment procedures, 

Micro Mega introduces a new file sequence. 

The New system comprise two files that can address most canal 

configurations. 

This lecture has two main goals: the first one is to underline how 

endodontic anatomy and shaping are closely related to each other, and 

also how rotary NiTi files can create alterations that may result in a failure 

of the endodontic therapy if misused. The second goal is to highlight how 

nowadays in nonsurgical Endodontics, thanks to the new system, a totally 

mechanical shaping can be safely performed by the clinician, getting high 

quality and original anatomy respectful shaping, even in complex 

anatomies and even using a reduced number of instruments. 

  

HANDS-ON COURSE 

A NEW AND INNOVATIVE ROTARY FILE FOR A SAFE AND ERGONOMIC 

SHAPING OF THE ROOT CANAL SYSTEM 

Root canal shaping is an essential step of the root canal treatment to 

achieve a positive outcome. 

Nowadays the evolution of the instrumentation allows the operator to 

execute high quality totally mechanical root canal shaping, allowing to get 

a goal that all operators chase: achieving high quality shaping with less 

effort, in less time and safely. 

The aim of the hands-on course is to show how nowadays this goal is 

raggiungibile using the new shaping system created by Micro Mega. 
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The main feature of the new system is the heat treatment of the alloy, 

which combined the knowledge of Micromega on the designs of the files 

such as cross sections, taper, helical angles and many other specifications 

led to the creation of a system consisting of only two very flexible and 

resistant to fracture file, that are able to shape also difficult canals 

respecting the original endodontic anatomy.  

Attendees will have the opportunity to practice the teachings received 

using the new system. 

  

General Objectives 

-  Recognize and comprehend how endodontic rational for treatment is 

important to perform good quality shaping 

-  Recognize and comprehend how important is to know the 

characteristics of the rotary file to perform endodontic treatment safely 

and increase predictability of the therapy 

-  Recognize and comprehend clinical strategies for shaping management 

-  Comprehend how it is possible to carry out high quality and original 

anatomy respectful totally mechanical shaping using a limited number of 

instruments. 

  

Course Description: 

This is a multimedia presentation with live demonstration and with 

extensive hands-on section on MMTooth. a 3-D printed plastic tooth; to 

facilitate incorporation of proven predictable techniques into everyday 

patient care. 

  

Technical Objectives: 

-  Explain characteristics and mode of action of the new shaping system by 

Micro Mega 
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-  Utilize the new system to shape canals on MMTooth, the new Endo 

Educational Tool by Micromega. 

-  Learn an easy sequence to increase efficency and predictability in 

shaping 

  

Additional topics: 

Through live demonstration and Hands-on exercises with MM Tooth, the 

attendees will learn how to utilize: 

-  MM Control 

-  The new heat-treated system for shaping the root canals 

  

Material to bring: 

Attendees for hands-on course are free to bring personal loupes 
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Prof. Dr. Hakkı SUNAY 

 

 

ÖZGEÇMİŞ 

 

25.04.1973 Tarsus doğumludur.  

1991 yılında Tarsus Amerikan Lisesi mezuniyet sonrası , İstanbul 

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve sonrasında aynı fakültede 

Endodonti Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başlamıştır. 2003 yılında  “ 

KUAFAJ MATERYALLERİNİN DİYABETİK  SIÇANLARDA KEMİK İÇİ 

REAKSİYONLARININ HİSTOPATOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ”isimli doktoa 

tezini tamamlamıştır. Askerlik hizmetini takiben 2005 yılında Yeditepe Diş 

Hekimliği Fakültesi’nde çalışmaya başlamıştır.2007 yılında Yardımcı 

Doçent liğe atanmış, 2012 yılında “Doçent” ünvanını almıştır.  

 Sunay, Doktora eğitiminin ilk yıllarından itibaren Türk Endodonti 

Derneği’nde aktif olarak çalışmış Yönetim Kurulu Üyeliği, Saymanlık ve 

Genel Sekreterlik görevlerini yapmıştır. 2007 yılında İstanbul’da 

düzenlenen ve halen en başarılı    ESE toplantılarından biri olarak 

adlandırılan toplantının kongre sekreterliğini yürütmüştür. Türk Endodonti 

Derneği yönetim kurulu üyeliği sırasında halen kullanılmakta olan web 

sayfasının alt yapısının oluşturulması, üye bilgilerinin güncellenmesi gibi 

konular ile ilgilenmiştir. 

Yeditepe Diş Hekimliği Fakültesi’nde yürütülen kalite çalışmaları 

bünyesinde “Kalite Konseyi” üyeliği ve Tesisten sorumlu Dekan 
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Danışmanlığı görevlerini sürdürmüştür. Ayrıca Satın Alma Komisyonu 

üyeliğini de bu görevlerinin yanında sürdürmüştür. 

 2015 Mart ayında Yeditepe Diş Hekimliği’ndeki görevinden istifa ederek 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde Dekan 

Yardımcısı olarak kuruluş sürecini yürütmüştür. Halen senato üyeliği, ve 

rektörlük nezdinde kurulmuş olan komisyonlarda aktif görevleri 

bulunmaktadır.  

Avrupa Endodonti Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve saymanlığı görevini 8 

yıldır sürdüren Sunay’ın ,  AmerikanEndodonti  Derneği , Estetik Diş 

Hekimliği Akademisi , Uluslararası Sağlık Turizm Eğitim ve Spor Derneği 

üyelikleri bulunmaktadır. Türk Diş Hekimleri Birliği bilimsel kurul üyeliğini 

sürdürmektedir. 

Evli 2 çocuk babasıdır. 

 

KONUŞMA ÖZETİ  

  

KÖK KANAL DOLGU SİSTEMLERİ HANGİ OLGU, HANGİ SİSTEM? 

Prof. Dr. Hakkı SUNAY 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

  

Bu konferansta ,Kök Kanal Dolgu Sistemleri , Yöntemleri ve olgulara hangi 

yöntemin tercih edilebileceği tartışılacaktır. Konferansta dolum işlemi 

sırasında karşılaşılabilecek problemler ve çözümleri hakkında bilgi 

verilmeye çalışılacak olup, ülkemizde yeterince kullanılmayan ancak kanal 

tedavisi başarısı açısından bazı avantajlara sahip olan “Sıcak Gütaperka 

sistemleri”  ve uygulamaları hakkında bilgi verilecektir. Konuşmanın   

içeriğinde güncel olarak kullanılan kanal dolgu patları ve özellikleri ile ilgili 

bilgiler aktarılacaktır 
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Prof. Dr. Mehmet Kemal ÇALIŞKAN 

 

 

ÖZGEÇMİŞ 

 

1955 yılında Şebinkarahisar’da doğdum. Lise öğrenimimi 1969-1972 

yıllarında İstanbul Kabataş Erkek Lisesinde tamamladım. 

1972-1974 yılları arasında Batı Almanya’da Köln Üniversitesi Kimya 

Fakültesinde okudum. 

1974 yılında Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 1980 yılında 

mezun oldum.  

1980 Mayıs da Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve 

Tedavisi Ana Bilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak girdim. 1985 yılında 

aynı Anabilim Dalında “Dişlerde Dokusal ve Kronojik Yaşlanma Belirtileri 

Aralarında İlişkilerin Araştırması” konulu doktora tezimi tamamladım. 

1995 yılından beri öğretim üyesi olarak Endodonti Anabilim dalında 

Profesör olarak görev yapmaktayım.  

1998 Eylül 1999 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin 

Philadelphia şehrindeki Temple Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin 
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Endodonti Ana Bilim Dalında misafir öğretim görevlisi olarak, lisans ve ve 

lisanüstü öğrenci eğitiminde görev aldım.  

2006 yılında basılan ve şu anda 3. baskısı yapılan “Endodontide Tanı ve 

Tedaviler” adlı kitabım dişhekimliği camiasına sunuldu. Uluslararası ve 

ulusal dergilerde yayınlanmış birçok makalem bulunmaktadır. 
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KONUŞMA ÖZETİ 

 

ENDODONTİDE VİTAL PULPA TEDAVİLERİNİN ÖNEMİ VE ENDİKASYON 

SINIRLARI 

Prof. Dr. Mehmet Kemal ÇALIŞKAN 

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Ana 

Bilim Dalı 

  

Vitalpulpa tedavileri (VPT); çürük, travma veya restoratif işlemler sonucu 

açılan pulpa dokusunun canlılığını koruması ve sürdürmesini amaçlayan 

bir tedavi seçeneğidir. Pulpa canlılığının korunması; endodontik 

tedavilerin önceliği olmakla birlikte sağlıklı pulpa dokusunun varlığına ve 

pulpadaki hasarın geri dönüşümlü olmasına bağlıdır. VPT; adım adım çürük 

dokusunun temizlenmesinin ardından koruyucu bir örtü veya siman ile 

yapılan indirekt veya direkt kuafaj ve parsiyel/total pulpotomi 

işlemlerinden oluşmaktadır. VPT’ nde amaç; 

koronal/radikülerpulpanıntotal/parsiyel olarak canlılığını koruyup 

sürdürmesi ve tersiyer dentin köprüsünün oluşumunu stimüle 

etmektir.Günümüzde pulpasınekroze ve periapikal lezyonlu immatur hatta 

matur dişlerde bile kök kanal dezenfeksiyonu ardından periapikal lezyonu 

irite edip kanal içinde kan pıhtısı oluşturarak gerçek pulpa-dentin 

dokusunu oluşturmagayretleri rejeneratifendodontiktedavi kapsamında 

sürerken, çürükle pulpası açılmış daimi matur dişlerde hala VPT 

tartışmalıdır ve araştırıcıların önemli bir kısmı bu dişlerde pulpektomiyi 

tavsiye etmektedir. Yapılmış olan prospektif bir çalışmaya göre 

pulpektomininvital dişlerdeki başarı oranı % 92iken, iki meta-analiz 

çalışmasının bulgularına göre bu oran % 82 ile daha düşük başarı oranına 

sahiptir.  

Pulpakuafajında veya pulpotomide hangi materyalin kullanılacağının 

belirlenmesi önemlidir. Mineral trioksitagregatın(MTA) VPT’ 

lerindekullanılmaya başlanmasıyla birliktepulpası çürükle açılmış dişlerin 

başarısının şüpheli olduğu bu yüzden de bu tedavinin kontraendike olduğu 

algısı değişmiştir. Çürük sonucu pulpası açılmış daimi vital 
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dişlerdekalsiyum hidroksit veya MTA ile yapılmış olan VPT’ nin başarı 

oranının %73 ila %99 arasında olduğu gösterilmiştir. Benzer olarak yakın 

zamanda yapılmış çalışmalarda MTA ‘ nın VPT’ nde kullanılmasıyla % 89-96 

başarı oranı ortaya çıkmıştır.  Bu bulgular VPT’ nin, pulpası çürükle açılmış 

dişlerde uygun bir tedavi yaklaşımı olup kök kanal tedavisine alternatif 

oluşturmaktadır. 

Bu konferansın amacı; VPT uygulanmış olguların klinik ve radyografik 

değerlendirilmesinin uzun dönem sonuçlarını sunmaktır. 

  

  

THE ESSENCE AND LIMITATIONS OF VITAL PULPAL THERAPY IN 

ENDODONTICS 

Prof. Dr. Mehmet Kemal ÇALIŞKAN 

  

Vitalpulptherapy (VPT) is broadlydefined as 

treatmentinitiatedtopreserveandmaintainpulptissue in a healthystate, 

tissuethat has beencompromisedbycaries, trauma, 

orrestorativeprocedures. Preserving pulp vitality should always be the 

primary aim of endodontic treatment, but the prerequisite for any 

intervention to preserve vitality is the presence of either healthy pulp 

tissue or pulpal damage that can be reversed. VPT namely stepwise 

excavation, indirect or direct pulp capping and partial/full pulpotomy, is a 

procedure in which cariously or traumatically exposed dental pulp is 

covered with a protective dressing or cement to preserve and maintain 

complete/partial coronal/radicular pulp vitality and stimulate the 

formation of a tertiary dentinal bridge. 

Presently there is a tendency to practice regenerative endodontic 

treatmentoriginally for necrotic immature or even mature teeth with 

periapical lesions via root canal disinfection followed by irritating 

periapical tissue in order to induction of blood clot into root canal space 

for constitute new pulp-dentin tissue. Unfortunately, the use of VPT for 

mature permanent teeth with carious pulp exposure has been the source 



 25 

of extreme controversy for years. Most authors have recommended 

pulpectomy instead of VPT, on the other hand, the success rates after 

pulpectomies of vital teeth have been reported to vary between 82-92%.  

The challenge is to identify a reliable pulp capping or pulpotomy agent 

and a suitable delivery technique. The introduction of mineral trioxide 

aggregate (MTA) has opened a new frontier in vital pulp therapy and 

changed the perception that pulp capping in carious exposed teeth is 

unpredictable and therefore,is contraindicated. VPT using either calcium 

hydroxide or MTAhas been reported as a reasonable alternative 

treatment to pulpectomies in vital permanent teeth with cariously 

exposed pulps, with predictable results and an overall success rates 

ranging from 73 to 99%. This fact is also supported by more recent studies 

presenting favourable outcomes with MTA (90-96 %). VPT is a treatment 

optionfor teeth with carious-exposed pulp and it may be considered a 

realistic alternative therapy to root canal treatment. 

  

The purpose of this presentation is to report long-term clinical and 

radiographicaloutcomes of teeth which were treated with VPT. 
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Dr Sanjay Miglani has lectured extensively on composites and endodontics 

in various national & international forums. He has also been examiner for 

both undergraduate and postgraduate examinations for different 

universities. Currently he is the Editor in Chief of Endodontology Journal( 
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KONUŞMA ÖZETİ 

 

NANOTECHNOLOGY IN ENDODONTICS  

Doç. Dr.  Sanjay Miglani (MDS, FISDR) 

Endodontics, Faculty of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences, 

Iran. 

  

With time, the understanding of endodontic diseases and its primary 

causes has increased and also we now better understand the modalities 

to treat these causes and their limitations. This has led to many 

technological advances that improved almost every aspect of endodontic 

therapy. However, root canal disinfection cannot be predictably achieved 

in all treated teeth even when using the most recent protocols. The 

ultimate challenge today in endodontics is to overcome the microbial 

resilience. The developments of newer nanomaterials are addressing 

many of these issues. In this presentation, we will discuss on how 

nanotechnologies may be applied in the field of endodontics. 
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KONUŞMA ÖZETİ 

 

MİNİMAL İNVAZİV ŞEKİLLENDİRME VE BİYOSERAMİKSEALERLAR 

Prof. Dr. E. Sedat Küçükay, Yrd. Doç. Dr. Elif Çiftçioğlu 

Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Ana Bilim Dalı 

  

Kök kanalı tedavisinin son aşaması kök kanallarının kök ucundan kuronale 

kadar üç boyutlu ve bakteri geçirmez şekilde doldurulmasıdır. Bu amaca 

ulaşabilmek için, kanal tedavisinin bütün aşamalarının doğru bir şekilde 

geçilmiş olması şarttır. 

Özellikle kök kanallarının doldurulmasına uygun bir şekillendirme 

yapılması ve şekillendirilen bu alanın sızdırmazlığını sağlayacak 

materyallerle doldurulması vazgeçilmezdir. 

Kök kanallarının şekillendirilmesi sırasında uzaklaştırılan kök kanalı 

dentininin dişin bütünlüğüne zarar vermeyecek miktarda olması ve 

uygulanan dolgu maddelerinin kök kanal duvarıyla monoblok oluşturarak 

dişin bütünlüğüne katkı yapması kanal tedavisi sonrasında prognoza etkili 

olacaktır. 

Bu konuşmada şekillendirmenin minimal invaziv girişimle yapılabilmesi ve 

biyoseramik içerikli kökkanalı dolgu maddeleri ile doldurularak monoblok 

oluşturulma girişimi anlatılacaktır. 

  

“Minimal invasive shaping and bioceramic sealers” 

The final step of root canal treatment is three dimensionally obturation 

and bacteria-tight seal of root canals. For this purpose, all previous steps 

of root canal treatment must be performed well. 

Appropriate shaping and obturation of the shaped root canals with 

materials that will ensure its sealing is inevitable. 
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The prognosis of the treatment will be affected by remaining dentin 

thickness during shaping and obturation with the filling materials that will 

contribute to the integrity of thetooth by forming a monoblock. 

In this lecture shaping of root canals with minimal invasive approach and 

obturation with bioceramic based filling materials inorder to maintain a 

monoblockwill be discussed. 
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magazines. His major areas of scientific research interest includes 

different irrigation regimes 

and techniques, the performance of nickel-titanium endodontic 

instruments and three 

dimensional obturation of the root canal space. Dr. Sayin is an active 
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KONUŞMA ÖZETİ 

 

SURVIVAL OF ENDODONTICS DURING THE IMPLANT WARS 

Taner Cem Sayin D.D.S., Ph.D. 

  

Clinicians are confronted with difficult decisions regarding whether a 

tooth with pulpal and/or periapical disease should be saved through 

endodontic treatment or be extracted and replaced with an implant. This 

lecture will review the endodontic and implant literature as well as the 

related factors that need to be considered by the clinician affecting 

decision making for their patients. 

  

Objectives: 

Explain the endodontic and implant literature in regards to outcomes 

assessment. 
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Describe all factors when deciding whether teeth with pulpal/periapical 

disease should be endodontically treated or extracted and replaced with 

an implant. 

Identify the invasive techniques that can be used to reduce the number of 

unnecessary extractions. 
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faculty board, editorialsecretary of facultyjournal, member of 

scientificcommitee, general secretary of facultyfoundation, president of 
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KONUŞMA ÖZETİ  

 

İYATROJENİK KÖK PERFORASYONLARINDA TEDAVİ 

Prof.  Dr. Tayfun ALAÇAM 

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Anabilim Dalı 

  

Etyoloji, tamirin esasları, furkal, strip, apikal, lateralperforasyonlar, ideal 

perforasyon tamir materyalleri, biyoseramik malzemeler, cerrahi olmayan 

perforasyon tamiri, tamirin uygulanması, önlemler, prognoz. 

  

  

TREATMENT OF LATROGENIC ROOT PERFORATIONS 

Prof. Dr. Tayfun ALAÇAM 

  

Aetiology, principles in treatment of perforations, furcal, strip, 

apicalandlateralperforations, ideal repairmaterials, bioceramicmaterials, 

nonsurgicalrepair of perforations, treatmentprocedures, 

precautionsandprognosis. 

 

 



 37 

Dr. Viresh CHOPRA 

 

 

ÖZGEÇMİŞ 

 

Dr. Viresh Chopra is a senior Lecturer in Oman Dental College. He is 

Specialist in Conservative Dentistry & Endodontics. He did his graduate 

dental studies from Subharti Dental College, Meerut, India. He completed 

his Post Graduation In 2007. He has Published Various Papers In National 

and International Journals.  

Key areas of his interest are Microscopic Endodontics, Retreatment in 

Endodontics and Regeneration in dentistry. 

He lectures In Endodontics and Dental healthcare on various national and 

international Platforms. 

He is also an editorial board member of International journals and 

advisory board member for Indian Journal of Endodontology. 
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KONUŞMA ÖZETİ 

 

  

STRESS FREE ENDODONTICS: PRINCIPLES TO FOLLOW 

Dr. Viresh Chopra 

Senior Lecturer Faculty of Adult Restorative Dentistry Oman Dental 

College Muscat, Oman. 

  

Exaggerated curvatures of root canals have historically been difficult to 

treat. Complete cleaning and shaping of the entire pulp canal system and 

its Obturation in all dimensions is essential for a long-term clinical success 

of root canal therapy. Canal curvature presents a most frequent obstacle 

in achieving the above-mentioned objectives. Management of severely 

curved root canals requires an exceptional set of skills along with special 

set of instruments. The introduction of rotary NiTi brought a revolution in 

management of curved root canals. However, their use in severe and 

abrupt curvature is still not recommended even after more than a decade 

of research. In such cases manual NiTi instruments are preferred over 

stainless steel instruments, due to super elasticity and shape memory. It 

has been proven beyond doubt that the stainless steel hand instruments 

are responsible for most of iatrogenic mishaps, namely ledge, zip, 

transportations and perforations. It was because of these reasons; NiTi 

hand files were used to treat the difficult anatomy in the present case. 

Proper care and attention should be directed in radiographic assessment, 

access cavity preparation and exploration to negotiate extra and curved 

canals. Certain modifications in the instruments, the way root canals are 

cleaned, shaped and obturated might prove helpful in future to perform 

stress free endodontics. 
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KK01 KÖK KANAL TEDAVİSİNİN DENTİNAL MİKROÇATLAK OLUŞUMUNA ETKİSİ 

KADRİYE ÖZDAYI 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI 

Kök kanal tedavisi kök dentinine, çatlaklar ve çatlak çizgileriyle sonuçlanacak zararlar 
verebilir. Okluzal kuvvetler ile tekrarlanan stres uygulaması ile defektler sonucunda, vertikal 
kök kırığı oluşabilir. Vertikal kök kırığı, çoğunlukla dişin çekimiyle sonuçlanan kanal 
tedavisinin en üzücü komplikasyonlarından biridir. Dolayısıyla, defekt oluşumunun en aza 
indirilmesi kanal tedavisinin prognozu için ciddi bir adımdır. Mikroçatlaklar; kök kanal 
preparasyonu, kırık alet çıkarma, kök kanalını doldurma, retreatment ve apikal cerrahi 
işlemleri sırasında oluşabilir. Özellikle NiTi eğe sistemlerin hızlı gelişimine bağlı olarak onları 
değerlendiren ve karşılaştıran çalışma sayısında artış görülmüştür. İrrigasyon solüsyonu tipi 
ve çalışma boyu da çatlak oluşumunu etkileyen faktörlerdendir. Dentin mikroçatlakları 
mikroskobik gözlem teknikleri ve mikro-CT kullanılarak incelenebilir. Bu sunumda kök kanal 
tedavisinin değişik aşamalarında oluşan mikroçatlaklar hakkındaki literatür çalışmaları gözden 
geçirilecektir. 

KK01 EFFECTS OF ROOT CANAL TREATMENT ON THE FORMATION OF DENTINAL 
MICROCRACKS  

Root canal treatment could potentially damage the root dentine resulting in microcracks and 
craze lines. As a result of defect that progresses with repeated stress application by occlusal 
forces, vertical root fracture could occur. Vertical root fracture is one of the most frustrating 
complications of root canal therapy, which mostly results in tooth extraction. Thus, the 
reduction of defect formation is a serious step for the prognosis of root canal treatment. 
 Microcracks can occur during root canal preparation, removal of the broken instrument, 
obturation procedures, post space preparation, retreatment and apical surgery procedures. 
Especially depending on the rapid development of NiTi instrument systems, number of 
studies have been increased to evaluate and comparison them. Type of irrigation solution 
and working length could also affect the crack formation. Dentinal microcracks can be 
analyzed using microscopic observation techniques and micro-CT. In this presentation review 
of literature about microcracks that occur during different stages of root canal treatment will 
be discussed. 

KK02 KOMBİNE İRRİGASYON SOLUSYONLARI 

CEMRE SAPMAZ 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI 

Endodontik tedavi başarısı uygun enstrümentasyon,etkili irrigasyon ve kök kanal boşluğunun 
dekontaminasyonuyla birlikte kök kanallarının tıkanmasına bağlıdır.Kullanılan irriganta gore 
değişebilen birçok önemli fonksiyona sahiptir; alet,dentin yüzeyi arasındaki sürtünmeyi 
azaltır,eğelerin kesme etkinliğini arttırır,dokuları eritir,eğeleri ve dişi soğutur,bununla birlikte 
yıkama ile birlikte antimikrobiyal/antibiyofilm etkisi vardır.İrrigasyon için en büyük 
zorluklar;eğelerle erişilemeyen alanlar;çok sayıda istmus ve geniş lateral kanallardır.Sodyum 
hipoklorit (NaOCl) kök kanal tedavisinde kullanılan en önemli irrigasyon solüsyonlarından 
biridir.Bu solüsyon kanaldaki organik materyallere etki edebilecek halihazırda tek çözümdür. 
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Son yıllarda kök kanal irrigasyonu için kombine edilmiş ürünler piyasaya sürülmüştür.EDTA ve 
yüzey aktif cisimler ile karıştırılmış sodyum hipoklorit (Chlor-Xtra,White King)surfaktan 
ve/veya antibakteriyel maddelerle karıştırılmış sitrik asit 
ürünleri(SmearClear,Tetraclesn,QMix) bunlara örnektir.Hipokloritin antibakteriyel ve doku 
çözücü etkisinin geliştirilmesinde yüzey aktif cisimlerin rolü son yıllarda tartışılmıştır. 

Bu sunumda etkin ve güvenli endodontik irrigasyon hakkında mevcut bilgilerin bir özeti 
sunulmakla birlikte irrigasyonda kullanılan kombine solüsyonlarla ilgili tavsiyeler yer alacaktır. 

KK02 COMBINED IRRIGATION SOLUTIONS 

Endodontic treatment success depends on a combination of appropriate instrumentation, 
efective irrigation and decontamination of root canal spaces to apices, obturation of the root 
canals. It has several important functions, which may vary according to the irrigant used: it 
reduces friction between the instrument and dentine, improves the cutting effectiveness of 
the files, dissolves tissue, cools the file and tooth, and furthermore, it has a washing effect 
and an antimicrobial/antibiofilm effect. A bigger challenge for irrigation may be the areas 
untouched by the files, such as isthmuses and large lateral canals. İrrigation is also the only 
way to impact those areas of the root canal wall not touched by mechanical instrumentation. 
Sodium hypochlorite (NaOCl) is the most important irrigant in root canal treatment. It is the 
only presently used solution that can dissolve organic matter in the canal. 

In recent years several combination products have been introduced for the irrigation of the 
root canals. These include sodium hypochlorite mixed with a surfactant (Chlor- Xtra, White 
King) and EDTA or citric acid products mixed with surfactants and/or antibacterial agents 
(MTAD, SmearClear, Tetraclean, QMiX). The role of surfactants in improving the antibacterial 
or tissue dissolving effect of hypochlorite has been debated in recent years. 

In this presentation is a summary of the present knowledge of effective and safe endodontic 
irrigation and will include recommendations for combine irrigation with solutions. 

KK03 RUBBERDAMOLOJİ:  AÇIK SIRLAR 

SHERİEF MOHAMED HAMED ELZAHAR 

OZEL KLİNİK-MISIR 

Dişlerin izolasyonu, sadece kanal tedavisinde değil, diş hekimliğinin çoğu alanında zorunluluk 
haline gelmiştir. Bu sunum, basit tekil diş izolasyonundan çoğul bozulmuş dişlerin 
izolasyonuna kadar olan bolumu ele alacaktır. Farklı türdeki Klamplardan, çerçevelerden ve 
diş izolasyon lastiklerinden söz edilecektir. Teflon, diş ipi bağlama ve akışkan kompozit 
kullanarak daha iyi izolasyon yapmak için gerekli olan ipuçları ve püf noktaları vakalarda 
gösterilecektir. Daha iyi izolasyon için kliniğinizde Pratik yaparak nasıl DME uygulanmalı. 
Kliniğinizde Double dam, double frame ve inversion  uygulamaları nasıl yapılmalı. Bu sunum  
sayesinde diş izolasyon lastiklerinin uygulaması kabus olmaktan çıkıp parkta yürümek kadar 
kolay olacaktır. 

KK03 RUBBERDAMOLOGY:  SECRETS UNFOLD 

Isolation of teeth became mandatory for most fields of dentistry not only root canal 
treatment. This lecture will discuss isolation starting from simple single tooth to isolation of 
multiple mutilated teeth. Different types of clamps , frames and rubber dam sheets will be 
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discussed. Tips and tricks for better isolation using teflon  , floss ligature and flowable 
composite will be presented in cases. How to apply DME into you daily practice for better 
isolation. How to apply double dam , double frame and inversion at your clinic. This lecture 
should turn the application of rubber dam from a nightmare into a walk in the park. 

KK04 ŞEKİL HAFIZASININ NİKEL-TİTANYUM DÖNER ALETLERİN YORGUNLUK 
DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ 

TAHA ÖZYÜREK 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

Nikel-titanyum eğelerin en önemli dezavantajı, kök kanal preperasyonu sırasında 
beklenmedik şekilde kırılmalarıdır. Nikel-titanyum eğelerin kırılmalarında birçok faktör rol 
oynamasında rağmen, torsiyonel ve döngüsel yorgunluk en önemli iki nedendir. Torsiyonel 
yorgunluğa bağlı kırılmalar, aletin ucunun veya bir kısmının kanal içerisinde sıkışması ve 
aletin koronal kısmının dönmeye devam etmesi sonucu oluşur. Döngüsel yorgunluğa bağlı 
kırılmalar ise, aletin eğimli kanallarda eğimin en fazla olduğu noktada maruz kaldığı 
tekrarlayan sıkışma ve gerilme streslerinin eğenin üzerinde birikimi sonucu oluşur. Eğelerin 
döngüsel yorgunluğa bağlı kırılmasını önlemek için, yeni eğe dizaynları ve üretim yöntemleri 
geliştirilmiştir. Nikel-titanyum eğelerin mikro yapısını optimize eden ısıl işlem prosedürleri, 
nikel-titanyum eğelerin döngüsel yorgunluğa karşı dirençlerini olumlu yönde etkileyen 
faktörlerin başında gelmektedir. Nikel-titanyum eğelerin ısıl işlem prosedürleri üzerine yapılan 
çalışmalar 2010 yılında eğelerin şekil hafızasının kontrolünü sağlamıştır. Şekil hafızası 
bulunmayan eğelerin endodontiye tanıtılmasından itibaren bu yenilik hakkında birçok çalışma 
yapılmıştır. Bu kısa konferansta, mevcut literatür ışığında, şekil hafızasının nikel-titanyum 
eğelerin döngüsel yorgunluğuna etkisinin tartışılması amaçlanmaktadır. 

 

KK04 EFFECT OF SHAPE MEMORY ON CYCLİC FATİGUE RESİSTANCE OF NİCKEL-
TİTANİUM ROTARY INSTRUMENTS  

One of the most important disadvantages of nickel-titanium files is unexpected file fracture 
during root canal preparation. Although many factors play a role in nickel-titanium file 
fractures, 2 of the most important reasons are cyclic and torsional fatigue. Torsional fatigue 
fractures occurs as a result of continuance of rotation of coronal part of the file while the tip 
or a part of file is bind in the canal. Cyclic fatigue fracture is caused by repeated 
tension/compression cycles accumulated at the point of maximum flexure in a curved canal. 
To reduce the risk of intracanal fracture caused by cyclic fatigue, new file designs and 
manufacturing methods have been developed. Thermal processing procedures, which 
optimize the microstructure of nickel-titanium alloys, are one of the most fundamental 
approaches that affect the fatigue resistance of nickel-titanium endodontic files. The studies 
about thermal processing procedures on nickel-titanium alloys resulted the control of the 
memory of the material in 2010. After introduction of the nickel-titanium files without shape 
memory into endodontics, many studies have been carried out about this innovation. In the 
present short conference, the effect of shape memory on cyclic fatigue resistance of nickel-
titanium rotary instruments will be discussed in the light of the present literature. 

KK05 ENDODONTİDE POSTOPERATİF AĞRIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

AYFER ATAV ATEŞ 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI 
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Endodontik tedavi, yeterli biyomekanik preparasyon ve sızdırmaz bir kanal dolumu ile ağrıyı 
gidermek ve dişlerdeki enfeksiyonu ortadan kaldırmak için yapılır. Endodontik kökenli 
ağrı; uzun yıllardır hastalar ve klinisyenler için büyük bir endişe kaynağı olmuştur. Kök kanal 
tedavisinde postoperatif ağrı  % 1.9 ile % 82.9 arasında değişmektedir. Ağrı bireysel, 
sosyoekonomik ve kültürel faktörlerden etkilenebilecek öznel bir algı olduğu için ölçümü 
zordur. Literatürde bir takım faktörler postoperatif ağrı ile ilişkilendirilmiştir. Bunlar; 
preoperatif faktörler (yaş, cinsiyet, diş tipi ve lokalizasyonu, preoperatif ağrı, radyografik 
periapikal radyolusensi, pulpanın durumu) ve prosedürel faktörlerden (profilaktik ilaç 
kullanımı, anestezik ajan, çalışma uzunluğunun radyograf ya da apeks lokator ile tespiti, 
enstrümantasyon, irrigasyon sistemi, lazer, obturasyon tekniği, okluzal redüksiyon, 
postoperatif ilaç kullanımı, hekimin etkisi, antibiyotik kullanımı, tek seans veya çok seanslı 
tedavi, kanal içi medikament kullanımı, kanal tedavisi yenilenmesi, çalışma zamanının 
uzunluğu) oluşmaktadır. Postoperatif ağrıdan sorumlu olan çeşitli faktörler hakkında bilgi 
sahibi bir klinisyen; hastayı risk faktörlerine göre hazırlayacak ve postoperatif ağrıyı azaltmak 
için önlemler alacaktır. Bu sunumda postoperatif ağrıyı etkileyen preoperatif ve prosedürel 
faktörler tartışılacaktır. 

KK05 FACTORS ASSOCIATED WITH POSTOPERATIVE PAIN IN ENDODONTICS 

Endodontic therapy is performed to manage pain and eliminate infection from teeth by an 
adequate biomechanical preperation and hermetically obturation. Pain of endodontic origin 
has been a major concern to the patients and clinicians for many years. Postoperative pain 
after root canal treatment has been ranges from 1.9 %-82.9 %. The measurement of pain 
as an outcome is difficult because pain is a subjective perception that may be influenced by 
individual, socioeconomic, and cultural factors. A number of factors have been related in 
different literatures with the insidence of post endodontic pain. Specific preoperative factors 
(age, sex, type of tooth and location, preoperative pain, radiographic periapical radiolucency, 
pulpal status) and procedural factors (administration of prophylactic drug, anesthetic agent, 
radiograph or apex locator working length determination methods, instrumentation, irrigating 
system, laser, obturation technique, reducing the occlusion, and use of postoperative 
medication, influence of operator, use of antibiotics, single versus multiple visits, intracanal 
medications, retreatment, length of treatment) were associated with postoperative pain. A 
clinician who is knowledgeable about various factors responsible for postoperative pain 
would prepare the patient according to risk factors and also take steps to reduce 
postoperative pain. In this presentation preoperatif and procedural factors which effect the 
postoperative pain will be discussed. 

KK06 BEN ENDODONTİSTİM, DENTINI SEVİYORUM 

DR. DT. TOYGAN BORA 

Ben endodontistim, dentini seviyorum Kanal tedavisi görmüş dişlerde başarı sadece cerrahi 
olmayan endodontik tedavinin etkinliğine bağlı değildir. Son yıllarda implant ile doğal dişler 
arasında çeşitli klinik ve akademik yönden başarı karşılaştırılmaları yapılmaktadır. Bu 
bakımdan , bu sunumda endodontik tedavi gören dişlerin uzun dönem başarısının arttırılması 
için dikkat edilmesi gereken konulara gerek klinik gerekse modern endodontik kavramlar 
üzerinden bir bakış açısı kazandırmak amaçlanmaktadır. 

KK06 I AM AN ENDODONTIST, I LOVE DENTIN 

I am an endodontist, I love dentin The success of a root canal treatment is not dependent 
solely on the effectiveness of the non surgical endodontic treatment. In the recent years, 
clinical and academic comparisons of success are being made between implants and keeping 
natural teeth.The goal of this presentation is to bring in perspectives on noteworthy topics, 
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through both clinical and modern endodontic concepts, in raising the long term success of 
endodontic treatments. 

KK07 DİŞ HEKİMLİĞİNDE HİPNOZ 

EMRE İRİBOZ 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI 

Diş hekimi kaygısı ve fobisi hastaların diş hekimlerine gitmekten kaçınmalarına sebep 
olmaktadır. Bu durum diş hekimi kliniklerinde sıklıkla karşılaşılan bir sorundur. Bu tür hastalar 
için kabul edilebilir tedavileri iyi seçmek büyük önem taşır yoksa diş hekimi için önemli bir 
stres kaynağı olabilir. Böyle hastalara en kısa zamanda teşhis koymalı ve hem endişeleri hem 
de tedavileri en kısa sürede giderilmelidir. Diş hekimi ve hasta arasındaki ilk etkileşim, kaygı, 
korku ve fobinin varlığını ortaya çıkarabilir. Çoğunlukla, diş kaygısı, diş kaygısı seviyesine, 
hasta özelliklerine ve klinik durumlara bağlı olarak, psikoterapötik müdahaleler, farmakolojik 
müdahaleler veya ikisinin bir kombinasyonu ile yönetilebilir. Farmakolojik olarak, bu hastalar 
ya sedasyon ya da genel anestezi ile tedavi edilebilir. Alternatif olarak hipnoz, akupunktur, 
pozitif takviye, durdurma sinyali verme gibi tedavi yöntemleri de tercih edilebilir. Hipnoz diş 
hekiminin hastalarla olan ilişkisinde her gün önemli bir rol oynar. Klinik hipnozda eğitimli bir 
diş hekimi bu yoğun güçsüzlük ve korku durumunu bir rahatlama ve konfor durumuna 
dönüştürebilir. Muhtemelen klinik hipnozun diş hekimine en büyük yararı bilinç durumunu 
fark etme ve hastanın konforunu artırmak için sözlü ve sözsüz hipnoz stratejilerini uygulama 
yeteneğidir. Diş hekimi hastanın dikkatini başka yöne çekmek ve diş hekimi koltuğunda 
incinebilir kişi olma korkutucu duygusundan uzaklaşmak için mevcut çeşitli araçlara sahiptir. 
Kişiselleştirilmiş eğitimsel veya eğlendirici bir video programı sunmak görsel olan fakat görsel 
işitsel hayal etmede gönülsüz hastalar için aşırı derecede etkilidir. İşitsel kasetçalarlı bir 
kulaklık işitsel olan ve gözlerini kapamaya hazır olan bir hasta için etkilidir. Bu yatıştırıcı 
tekniklerin her birinin etkililiği diş hekimi tarafından önerilen hipnotik telkinlere bağlıdır. 
Hastaya hipnotik olarak olumlu fikirler ve telkinler önerme sakin serin kanlı ve rahatlamış 
deneyim yaratacaktır. Olumlu hipnotik fikirler ve telkinler hastaya diş çekiminden hemen 
sonra hemostaz yaratma, iyileşme hızını artırma ve operasyon sonrası rahatsızlığı azaltmada 
hastaya yardımcı olabilmektedir. Klinik hipnoz stratejileri ayrıca bruksizm, parmak emme ve 
tırnak yeme gibi zararlı ağız alışkanlıklarını azaltmada çok faydalıdır. Ek olarak, hipnoz 
hiperaktif bulantı refleksinden muzdarip veya sadece gerekli diş randevularını 
gerçekleştirmede başarısız zor hastaların kontrolünde de aşırı derecede yararlıdır. Çağdaş diş 
hekimi yüksek kaliteli bir hizmet sağlamak için zamanı etkili kullanmalıdır. Sonuç itibariyle 
sesli kaset, video ve hipnotik telkinle azot oksit kullanımı zaman içinde test edilmiş ve etkileri 
kanıtlanmıştır. Bu işe karşı olanların hipnozun çok uzun zaman aldığı gerekçeleri daha fazla 
geçerli olmayacaktır. Bu konuda mesleki tatmin ve tedavi kalitesini artırmak için daha fazla 
eğitim ve klinik çalışma yapmak da klinik tecrübe ve yararlılığı arttıracaktır. 

KK07 HYPNOSIS IN DENTISTRY  

Dental anxiety and phobia result in avoidance of dental care. It is a frequently encountered 
problem in dental offices. Formulating acceptable evidence-based therapies for such patients 
is essential, or else they can be a considerable source of stress for the dentist. These 
patients need to be identified at the earliest opportunity and their concerns addressed. The 
initial interaction between the dentist and the patient can reveal the presence of anxiety, 
fear, and phobia. In such situations, subjective evaluation by interviews and self-reporting on 
fear and anxiety scales and objective assessment of blood pressure, pulse rate, pulse 
oximetry, finger temperature, and galvanic skin response can greatly enhance the diagnosis 
and enable categorization of these individuals as mildly, moderately, or highly anxious or 
dental phobics. Broadly, dental anxiety can be managed by psychotherapeutic interventions, 
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pharmacological interventions, or a combination of both, depending on the level of dental 
anxiety, patient characteristics, and clinical situations. Psychotherapeutic interventions are 
either behaviorally or cognitively oriented. Pharmacologically, these patients can be managed 
using either sedation or general anesthesia. Behavior-modification therapies aim to change 
unacceptable behaviors through learning, and involve muscle relaxation and relaxation 
breathing, along with guided imagery and physiological monitoring using biofeedback, 
hypnosis, acupuncture, distraction, positive reinforcement, stop-signaling, and exposure-
based treatments, such as systematic desensitization, “tell-show-do”, and modeling. 
Cognitive strategies aim to alter and restructure the content of negative cognitions and 
enhance control over the negative thoughts. Cognitive behavior therapy is a combination of 
behavior therapy and cognitive therapy, and is currently the most accepted and successful 
psychological treatment for anxiety and phobia. In certain situations, where the patient is 
not able to respond to and cooperate well with psychotherapeutic interventions, is not willing 
to undergo these types of treatment, or is considered dental-phobic, pharmacological 
therapies such as sedation or general anesthesia should be sought. 

KK08 VERTİKAL KÖK FRAKTUR: EFSANE 

SHERİEF MOHAMED HAMED ELZAHAR 

OZEL KLİNİK-MISIR 

Vertikal kök fraktur, hala tartışılan çok ilginç konulardan biridir. Bu sunum, kliniksel ve 
radyografik teşhise dayalı vertical kök fraktur hakkındaki eski çalışmalara dayalı güncellenmiş 
bilgileri inceler. Vertikal kök fraktura sebep olan faktörlerden söz edilecektir. Kliniksel ve 
radyografik teşhis  tam olarak ve sırasıyla yapılmalı, ama endodontik başarısızlıklar ya da 
periodontik rahatsızlık bazen teşhisi zorlaştırır. Tomografi  ve kalsiyum hidroksit 
uygulamalarının teşhisi kolaylaştırdığı gösterilecektir. 

KK08 VERTİCAL ROOT FRACTURE: MYTH 

Vertical root fracture is still one of the most interesting topics to be discussed. This 
presentation reviews the updated information based on the recent studies about the clinical 
and radiographic diagnosis of vertical root fractures. Predisposing factors for vertical root 
fracture will be presented. Clinical and radiographic diagnosis should be done accurately and 
accordingly, however, the resemblances to endodontic failures or periodontal disease 
sometimes complicate the diagnosis. Cone beam and calcium hydroxide applications will be 
demonstrated to facilitate the diagnosis. 

KK09 AÇIK APEKSLİ DİŞLERDE FARKLI KANAL RESTORASYON YÖNTEMLERİ 
KULLANILARAK KIRILMA DİRENCİNİ İNCELEME 

HULKİ CANER YEGIN 

ISTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ 

Çalışmamızın amacı apikalleri açık ve farklı çaplarda hazırlanmış üst orta keser dişlerin, 
apeksleri MTA ile tıkandıktan sonra farklı kök kanal dolgu ve restorasyon yöntemleri 
uygulayarak kırılma dirençlerini, dentini kuvvetlendirip kuvvetlendirmediğini ve kırık  bölgeleri 
incelenerek tamir edilebilir olup olmadığını araştırmaktır. Standartlara uygun olarak seçilen 
168 adet diş rastgele olarak önce 2 ana gruba sonrada 7'şer alt gruba ayrıldı (n:12). 2 ana 
gruptaki değişken olarak 1.gruptaki apikal çap 1.5 mm, 2. gruptaki apikal çap 1.8 mm olarak 
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belirlenmiştir. 2 ana grup altındaki 7'şer alt grupta 1'er kontrol grubu ve 6' şar deney grubu 
bulunmaktadır. .Deney gruplarında sırasıyla fiber post, deneysel dentin post, polietilen fiber, 
kompozit termoplastik güta perka ve döküm post kullanılarak kök kanallarının dolumu ve 
restorasyonu gerçekleştirildi. Hazırlanan örneklere instron cihazıyla 135o'lik açı ve 1 mm/dak 
ile kırılma direnci testi uygulandı. Elde edilen sonuçlar N cinsinden kaydedildi. Yapılan 
çalışmada elde edilen veriler normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 
uygulanan Kolmogrov Smirnow testi sonucunda verilerin normal dağılım göstermediği 
görülmüştür.Bu nedenle parametrik olamayan test yöntemleri kullanılmıştır. 2'li 
karşılaştırmalar için Mann – Whitney U testi, çoklu karşılaştırmalarda ise Kruskal – Wallis test 
yöntemleri kullanılmıştır. Elde edilen istatistiksel analiz sonuçlarına göre her iki ana gruptada 
döküm post ile yapılan restorasyon yöntemi en yüksek kırılma direncine sahip olduğu 
belirlenmiş, ardından yapılan radyografik ve görsel değerlendirme ile bu gruptaki örneklerde 
kök kırıklarının oluştuğu ve dişlerin tekrar restore edilemez olduğu belirlenmiştir. Fiber post 
ile yapılan restorasyon yöntemi, kök kırıklarına kuronal 1/3'lük kısımda sebep olarak tekrar 
restore edilebilen gruplar arasındaki en yüksek değerlere sahiptir. Bu sonuçlarla birlikte apikal 
oluşumları tamamlanmamış üst çene ön santral dişlerde apikal çapın boyutuna göre deneysel 
dentin post, polietilen fiber ve kompozit materyalleri kök dentinini kuvvetlendirmek için fiber 
post materyaline alternatif olabilmektedir. 

KK09 EVALUATION OF DIFFERENT METHODS OF STUDYING THE FRACTURE 
RESISTANCE OF IMMATURE TEETH THROUGH VARIOUS ROOT RESTORATION 
ARRANGEMENTS 

The purpose of our study is to look into the fracture resistance of the maxillar incisor teeth 
with exposed apicals of various sizes once their apexes are filled with MTA, and with 
different arrangements of root filling and restoration applied, and to see whether or not this 
strengthen the dentin and to see if the broken sections can be repaired. Randomly selected 
168 teeth were first divided into two main groups, and then into seven subgroups (n:12). 
The variable was set as an apical diameter of 1.5 for the first group, and 1.8 mm for the 
second one. One group in each main group's seven subgroups were set as the control group, 
with the remaining six in each arranged as the experimental group. The experimental groups 
underwent, respectively, fiber post, experimental dentin post, polyethylene fiber, composite, 
thermoplastic gutta percha and cast post. A fracture test was applied to on the prepared 
samples by an instron machine with an angle of 135 and 1 mm per minute use. The results 
were recorded in newton. Kolmogrov Smirnov test that aims to see wtheter or not the results 
were distributed regularly after the study revealed that the data did not show a regular 
distribution. Due to this, parametric tests were then employed. A Mann-Whitney U test was 
used for comparisons between two subjects, and a Kruskal-Wallis was used on multiple 
comparisons. The statistical analysis results at hand shows that the restoration method of 
cast post yielded the highest fracture resistance in both main groups, and the radiographic 
and visual evelatuations applied afterwards revealed that root fractures appeared in these 
groups and the teeth were incapable of restoration. The fiber post restoration method 
yielded the highest results among the restorable groups by causing root fractures in the 1/3 
section of crown. Following these results, experimental dentin post, polyethylene fiber and 
composite materials depending on the apical diameter of the maxillar incisor, can be an 
alternative to the fiber post in strengthening the root dentin. 
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KK10 ENDODONTİK TEDAVİDE BAŞARI 

DOÇ DR. MERİÇ KARAPINAR KAZANDAĞ 

YEDİTEPE ÜNİVERİSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI 

Bu kısa konferansta kanıta dayalı diş hekimliği perpektifinden ilk kez yapılan kanal tedavisi ve 
kanal tedavisi tekrarının başarısı incelenecektir. Peiapikal lezyon büyüklüğünün, 
perforasyonların, kanalda kırılıp kalan aletlerin, sistemik hastalıkların başarı üzerine etkisi 
hakkında yapılan çalışmalar gözden geçirilecek ve başarı üzerine etki eden diğer faktörlerin 
neler olabileceği tartışılacaktır. 

KK10 TREATMENT OUTCOMES OF ENDODONTIC THERAPY 

During this short conference the success rates of primary and secondary endodontic 
treatment will be evaluated. The studies focusing on the effect of various factors such as 
diameter of periapical lesion, perforations, separated instruments, systemic diseases on 
treatment outcome will be discussed. 
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SS01 ENDODONTİK GİRİŞ KAVİTE HAZIRLAMA ŞEKİLLERİNİN ENDODONTİK 
TEDAVİLİ DİŞLERİN KIRILMA DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ: GELENEKSELE KARŞI 
KONSERVATİF 

TAHA ÖZYÜREK, ÖZLEM ÜLKER, EBRU ÖZSEZER DEMİRYÜREK, FİKRET YILMAZ 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

Amaç: Geleneksel (TAC) ve konservatif (CAC) şekilde hazırlanmış giriş kavitelerinin ve farklı 
taban materyallerinin endodontik tedavili mandibular molar dişlerin kırılma dayanımlarına 
etkisinin incelenmesidir.  

Gereç ve Yöntem: Yüz adet çekilmiş mandibular molar diş çalışmaya dahil edildi. Dişlerin 
20 tanesi negatif kontrol grubu olarak ayrıldı. TAC (n: 40) ve CAC (n: 40) hazırlandı. Daha 
sonra dişlere kök kanal tedavisi yapıldı. TAC’ların yarısı SDR ve kompozit rezin (n: 20) ve 
diğer yarısı da EverX Posterior ve kompozit rezin (n: 20) ile restore edildi. Aynı şekilde 
CAC’ların yarısı SDR ve kompozit rezin (n: 20) ve diğer yarısı da EverX Posterior ve kompozit 
rezin (n: 20) ile restore edildi. Seksen adet deney ve 20 adet kontrol dişi Instron Universal 
Testing makinasında (1 mm/dakika) yüke maruz bırakılarak kırılmaları sağlandı. Elde edilen 
veriler istatistiksel olarak Kruskal-Wallis ve post-hoc Tukey testi ile SPSS 21.0 programı 
kullanılarak analiz edildi. Kullanılan testlerin güvenlik sınırı %95 olarak belirlendi.  

Bulgular: Hiçbir işlem yapılmamış dişlerin kırılmaya karşı dirençleri deney grubu dişlerinden 
istatistiksel olarak daha yüksek bulunmuştur (P &lt; 0,05). SDR ve kompozit rezin ile restore 
edilmiş dişlerin kırılmaya karşı dirençleri, EverX Posterior ve kompozit rezin ile restore edilmiş 
dişlerin kırılma dirençlerinden istatistiksel olarak daha yüksek bulunmuştur (P &lt; 0,05). Aynı 
taban malzemesi ile restore edilmiş TAC ve CAC hazırlanmış dişlerin kırılmaya karşı dirençleri 
arasında istatistiksel fark bulunmamıştır (P &gt; 0,05).  

Sonuçlar: Bu in vitro çalışmanın sınırları dahilinde, konservatif endodontik giriş hazırlanması 
endodontik tedavili dişlerin kırılmaya karşı dirençlerini etkilememiştir. 

SS01 EFFECT OF ENDODONTIC ACCESS CAVITY PREPARATION TYPE ON 
FRACTURE STRENGTH OF ENDODONTICALLY TREATED TEETH: TRADITIONAL 
VERSUS CONSERVATIVE  

Aim: To examine the effect of traditional (TAC) and conservative (CAC) endodontic access 
cavities and different base materials on fracture resistance of endodontically treated 
mandibular molar teeth.  

Methodology: A hundred extracted human mandibular molars were included to the present 
study. Twenty of the teeth were left as negative control group. TACs (n: 40) and CACs (n: 
40) were prepared. Than root canal treatment was performed for all the experimental teeth. 
Half of TACs were restorated with EverX Posterior (n: 20) and composite resin and the 
others restorated with SDR and composite resin. Also half of CACs were restorated with 
EverX Posterior (n: 20) and composite resin and the others restorated with SDR and 
composite resin. The 80 experimental and 20 intact teeth (negative control) were loaded to 
fracture in the Instron Universal Testing machine (1 mm/min). The data was subjected to 
statistical analysis using Kruskal-Wallis and post-hoc Tukey tests via SPSS 21.0 software. The 
testing was performed at the 95% level of confidence.  

Results: The intact teeth showed statistically significant higher fracture resistance than the 
experimental groups (P < 0.05). The teeth restorated with SDR and composite resin showed 
statistically significant higher fracture resistance than the teeth with EverX Posterior and 
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composite resin (P < 0.05). There was no statistically significant difference between TAC and 
CAC restorated with same base materials (P > 0.05).  

Conclusions: Within the limitation of the present in vitro study, conservative endodontic 
access cavity preparation did not affect the fracture resistance of endodontically treated 
teeth. 

SS02 PASİF ULTRASONİK İRRİGASYON VE XP ENDO FİNİSHER’IN MODİFİYE 
ÜÇLÜ ANTİBİYOTİK PATI UZAKLAŞTIRMA ÜZERİNE ETKİSİ 

ECEHAN HAZAR, BARAN CAN SAĞLAM, SİBEL KOÇAK, MUSTAFA MURAT KOÇAK 

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ 
ANAİBLİM DALI 

Amaç: XP Endo finisher eğe kök kanal duvarlarından smear tabakasını uzaklaştırmak için 
geliştirilen güncel bir irrigasyon ajitasyonu eğesidir. Bu çalışmanın amacı şırınga irrigasyonu, 
pasif ultrasonik irrigasyon ve XP Endo finisher eğe ajitasyonunun kök kanal sisteminden 
modifiye üçlü antibiyotik patını (mTAP) uzaklaştırma etkinliklerinin karşılaştırılmasıdır.  

Gereç ve Yöntem: 30 adet insan küçük azı dişi ProTaper döner sistem eğeler ile 
şekillendirildi. Kök kanalları mTAP ile dolduruldu ardından 21 gün bekletildi. Örnekler rastgele 
3 gruba ayrıldı (n=10) sırasıyla irrigasyon teknikleri uygulandı; Grup 1: şırınga irrigasyonu, 
Grup 2: Pasif ultrasonik irrigasyon, Grup 3: XP Endo Finisher eğe ajitasyonu. Uzunlamasına 2 
parçaya ayrılan köklerin apikal, koronal ve orta üçlü taramalı elektron mikroskopunda (SEM) 
X1000 büyütmede incelendi. İstatistiksel analizde Kruskal-Wallis ve Dunn’s testleri yapıldı. 
Anlamlılık 0.05 olarak kabul edildi.  

Bulgular: Apikal üçlüde Grup 2 diğer gruplardan daha fazla mTAP uzaklaştırmıştır (p &lt; 
0,05). Koronal üçlüde Grup 3 diğer tekniklerden daha etkili bulunmuştur ( p&lt; 0,05). Orta 
üçlüde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p&gt;0,05).  

Sonuçlar: Pasif ultrasonik irrigasyon ve XP Endo Finisher eğe ajitasyonu şırınga irrigasyonu 
ile kıyaslandığında kök kanallarından mTAP uzaklaştırılması açısından daha etkili 
bulunmuştur. 

SS02 EFFICACY OF PASSIVE ULTRASONIC IRRIGATION AND XP ENDO FINISHER 
ON REMOVAL OF MODIFIED TRIPLE ANTIBIOTIC PASTE 

Aim: XP Endo finisher file is a novel irrigation agitation file used for the removal of the 
smear layer on root canal walls. The aim of this study was to evaluate the efficacy of needle 
irrigation (NI), the Passive Ultrasonic irrigation (PUI) and XP Endo finisher on the removal of 
modified triple antibiotic pastes (mTAP) from the root canal system.  

Methodology: 30 extracted human mandibular premolars were prepared using ProTaper 
rotary files The root canals were filled with mTAP medicament, and after 21 days, the roots 
were randomly divided to 3 groups (n = 10) according to the irrigation regimens used; 
Group1: needle irrigation (NI), Group 2: passive ultrasonic irrigation (PUI) and Group 3: XP 
Endo finisher file. The roots were sectioned, and the amount of remaining medicament in 
coronal, middle and apical third was evaluated at scanning electron microscope (SEM) X1000 
magnification. Datas were evaluated using the Kruskal-Wallis and the Dunn’s tests at 
significance level of 0,05.  

Results: Group 2 removed more mTAP than the other groups in the apical third (p< 0,05). 
Group 3 was more efficient in the coronal third (p <0,05). There were no significant 
differences among the groups at middle third (p > 0,05).  
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Conclusions: PUI and XP Endo finisher file agitation techniques were found more effective 
in removing mTAP from root canals when compared with NI. 

SS03 ÜÇ FARKLI SICAKLIKTAKİ BİYOSERAMİK KÖK KANAL PATININ AKICILIK 
ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

PROF. DR. EMRE BODRUMLU, ARAŞ. GÖR. İREM ÇETİNKAYA 

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Amaç: Çalışmanın amacı farklı sıcaklık derecelerinde (0, 25 ve 140 °C) biyoseramik esaslı pat 
olan Well Root ST’nin akıcılık özelliğini değerlendirmektir.  

Gereç ve Yöntem: Biyoseramik kanal patının 0 °C, 25 °C ve 140 °C’deki akıcılık özellikleri, 
ISO 6876/2001 standartlarına göre değerlendirilmiştir. Her sıcaklık değeri için 0.05 ml pat, 
insülin şırıngası yardımıyla, cam tabakanın üzerine konuldu. Boyutları 50x50x3.2 mm olan ve 
20 gr ağırlığındaki ikinci bir cam tabaka, patı ortalayacak şekilde üzerine yerleştirildi. 
Ardından camın üzerine 100 gr’lık bir ağırlık konuldu. Toplamda 120 gr ağırlık pat üzerine 
yerleştirildi. Uygulamadan 10 dakika sonra 0.01 mm hassasiyet ile dijital kumpas yardımıyla 
yayılan patın minimum ve maksimum çapları ölçüldü. Örneklerin ortalama değerleri alındı ve 
kaydedildi. Maksimum ve minimum çapları arasındaki fark ölçüldü. Çap farkı, 1 mm’den az 
olanlar kabul edildi. Fazla olanlar için test tekrarı yapıldı.  

Bulgular: Biyoseramik esaslı kök kanal patının en yüksek akıcılık değeri, 25 °C’de 
görülürken, en düşük akıcılık değerleri 140 °C’de belirlenmiştir.(P &lt;0.05)  

Sonuçlar: Klinisyenler, biyoseramik patların daha iyi akıcılık özelliğini elde etmek için 25 
°C’de kullanmalıdır. 

SS03 AN ASSESSMENT OF BIOCERAMIC ROOT CANAL SEALER’S FLOW 
PROPERTIES AT THREE DIFFERENT TEMPERATURES  

Aim: The aim of the present study was to evaluate the flow properties of the bioceramic 
root canal sealer, Well-Root ST at different temperatures, 0 °C, 25 °C and 140 °C. Methods: 
Flow properties OF were evaluated according to ISO 6876/2001 standards at 0 °C, 25 °C and 
140 °C. 0.05 ml sealer was dispensed onto a glass plate by an insulin syringe for each 
temperature value. A second glass plate measuring 50 mm×50 mm, 3.2 mm thick and 
weighting 20 g was placed centrally on top of the sealer followed by a weight with a mass of 
100 g. A totally 120 g weight was placed over the cement. After the application of 10 min, 
the maximum and minimum diameter of each specimen was measured and recorded by 
digital caliper with an accuracy of 0.01 mm. The mean values of the specimens were 
calculated and recorded. The difference between the maximum and minimum diameter was 
calculated if the diameters agreed to within 1 mm. If not, the test was repeated.  

Results: Although the highest flow value of bioceramic endodontic sealer was exhibited at 
25 °C, the least flow value was seen at 140 °C (P <0.05).  

Conclusions: Clinicians should use the bioceramic root canal sealer at 25°C for better flow 
value. 

SS04 WAVEONE VE WAVEONE GOLD İLE ŞEKİLLENDİRİLMİŞ KANALLARDA 
GUTA-PERKA KONLARIN UYUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

ÖZGÜR GENÇ ŞEN, MELİH KAYA 

100. YIL ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI 
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Amaç: Bu çalışmanın amacı, WaveOne ve WaveOne Gold ile şekillendirilmiş kanallarda, 
sisteme özel guta perkaların doldurduğu alanların oranını belirlemektir. 

Gereç ve Yöntem: Otuz adet çekilmiş tek köklü insan dişi kullanıldı. Diş kronları elmas 
frezlerle uzaklaştırıldı ve kök kanal boyları belirlendi. On beş dişin preparasyonu WaveOne 
Primary eğe ile yapılıp, WaveOne Primary tek konlarla dolduruldu. Kalan 15 dişin 
preparasyonu için WaveOne Gold Primary eğe, doldurulması içinse WaveOne Gold Primary 
tek konlar kullanıldı. Kökler apekse 3, 5, 8 mm mesafelerden kesildi ve büyütme altında 
fotoğraflandı. Guta perka ile doldurulmuş alanların yüzdesi, Imaje J programında hesaplandı. 
İstatistiksel analizler için bağımsız t testi ve Mann-Whitney U testleri kullanıldı. 

Bulgular: İki grup arasında, 8 mm seviyesinde anlamlı fark bulundu(p<0.05). WaveOne 
Gold grubunda guta perka ile dolu alanların yüzdesinin anlamlı düzeyde yüksek olduğu 
belirlendi. 

Sonuçlar: Bu çalışma koşullarında WaveOne Gold koronal seviyede daha iyi tıkama 
sağlamıştır. 

SS04 EVALUATION OF THE FITNESS OF MATCHING SINGLE GUTTA-PERCHA 
CONES IN CANALS PREPARED WITH WAVEONE AND WAVEONE GOLD SYSTEMS 

Aim: The aim of this study was to determine the percentage of gutta-percha-filled areas in 
canals prepared by WaveOne and WaveOne Gold instruments and obturated with their 
matching single cones. 

Methodology: Thirty extracted single-rooted human teeth were used. The crowns were 
removed using diamond burs and working lengths were established. Fifteen roots were 
prepared using WaveOne Primary and obturated with WaveOne Primary single cones. The 
remaining 15 roots were prepared using WaveOne Gold Primary instrument and obturated 
with WaveOne Gold Primary single cones. The roots were sectioned at 3, 5 and 8 mm from 
the apex and photographed under magnification. The percentages of gutta-percha-filled 
areas were calculated using Image J software. Independent t test and Mann Whitney U tests 
were used for statistical analysis. 

Results: There was a statistically significant difference between two groups at 8 mm levels 
(p<0.05). The percentage of gutta-percha filled areas in WaveOne Gold group was 
significantly higher. 

Conclusions: Under the conditions of this study, WaveOne Gold showed better obturation 
at coronal level. 

SS05 GÖMÜLME ORTAMI YENİ NESİL BİR APEKS BULUCUNUN DOĞRULUĞUNU 
ETKİLER Mİ? 

ÖZGÜR GENÇ ŞEN, ALİ ERDEMİR 

100. YIL ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, üç farklı gömülme ortamının yeni nesil bir apeks bulucu (Propex 
Pixi, Dentsply Maileffer, İsviçre) ile yapılan in vitro ölçümler üzerindeki etkisinin 
karşılaştırılmasıdır. 
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Gereç ve Yöntem: Çekilmiş 15 insan alt küçükazı dişinin kök kanal uzunlukları, 
stereomikroskop altında15 numaralı K tipi eğenin ucu majör apikal foramenden çıkışı 
izlenerek belirlendi. Eğe ucu ve referans nokta arasındaki uzunluk, Toolmaker's ölçüm 
mikroskobu (TM-505, Mitutoyo, Tokyo, Japonya) ile ölçüldü. Diş kökleri, silindirik kaplar 
içerisindeki üç farklı materyale (aljinat, % 0.8 agaröz jel and % 0.9 salin) gömüldü. 
Elektronik kök kanal boyu tespiti Propex Pixi apeks bulucu ile yapıldı ve eğeler mikroskop 
altında ölçüldü. Veriler normal dağılmadığı için, Kruskal Wallis ve sınıf içi korelasyon katsayısı 
testleri uygulandı. 

Bulgular: Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı. (p<0.05). En yüksek 
korelasyon katsayısı alginat grubunda elde edildi. 

Sonuçlar: Gruplar arasındaki fark anlamlı olmasa da, ölçümler aljinat içerisinde yapıldığında 
Propex Pixi daha yüksek doğruluk göstermiştir. 

SS05 DOES THE EMBEDDING MEDIUM AFFECT THE ACCURACY OF A NEW 
GENERATION APEX LOCATOR? 

Aim: The aim of this study was to compare the effect of three different embedding media 
for in vitro measurements of a new generation apex locator (Propex Pixi, Dentsply Maileffer, 
Switzerland). 

Methodology: The root canal lengths of 15 extracted human mandibular incisors were 
determined by introducing a 15 K-file until its tip was seen from the major apical foramen 
under a stereomicroscope. The distance between the file tip and reference point was 
measured using a Toolmaker's measuring microscope (TM-505, Mitutoyo, Tokyo, Japan). 
The teeth roots were placed in cylindrical tubes filled with three different embedding medium 
(alginate, 0.8 % agarose gel and 0.9 % saline). Electronic root canal length determinations 
were performed with the Propex Pixi apex locator and files used were measured under 
microscope. As data was not normally distributed, Kruskal Wallis and intra-class correlation 
coefficient tests were applied. 

Results: There wasn't a statistically significant difference among groups (p<0.05). Alginate 
demonstrated the highest correlation coefficient. 

Conclusions: Although there was no statistically significant difference among groups, 
Propex Pixi showed higher accuracy when measurements were performed in alginate. 

SS06 FARKLI ADEZİV TEMİZLEME İŞLEMLERİ SIRASINDA DİŞLERİN PULPA 
ODASINDAKİ SICAKLIK ARTIŞ MİKTARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

ŞEYDA ERŞAHAN EROĞLU, FİDAN ALAKUŞ SABUNCUOĞLU 

BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ 
ANABİLİM DALI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, 
ORTODONTİ ANABİLİM DALI 

Amaç: Sabit ortodontik tedavinin sonunda adeziv kalıntısı diş yüzeyinden uzaklaştırılmalıdır. 
Bu çalışmanın amacı, üç yöntemle adezivin çıkarılmasının mine yüzey sertliği ve diş pulpa 
sıcaklığına olan etkisini karşılaştırmaktır.  

Gereç ve Yöntem: Doksan insan maksiller premolar dişi adeziv temizleme işlemine göre 
rastgele üç gruba ayrıldı (n=30): I, tek aşamalı bitirici ve parlatıcı frez (One gloss, Shofu 
Dental, Kyoto, Japan); II, erbium-doped yttrium aluminum garnet (Er:YAG) lazer; III, 
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tungsten karbid frez. Minenin yüzey sertliği temas etmeyen bir optik profilometre ile ölçüldü. 
Her bir örnek için – braket yapıştırmadan önce (T1) ve adeziv temizleme işleminden sonar 
(T2) iki ölçüm alındı. Yüzey sertliğinin ilk değerleri ölçüldükten sonra (T1), ortodontik 
braketler kompozitle mine yüzeyine yapıştırıldı. Daha sonra bu dişlerin kronları pulpadaki kan 
mikrodolaşımının uyarılması için bir düzenek üzerine sabitlendi. Bir thermocouple sensörü 
adeziv çıkarılması esnasındaki termal değişimleri ölçmek için dişlerin apikal yüzeylerinden 
açılmış bir giriş aracılığıyla pulpa odasına yerleştirildi. Dişlerdeki braketler braket sökücü 
pensler kullanılarak çıkarıldı. Her bir grupta farklı işlemlerle mine yüzeyinden adeziv kalıntıları 
uzaklaştırıldı. Diş yüzeyinden adeziv uzaklaştırılırken, intrapulpal ısı artışı aynı anda 
thermocouple vasıtasıyla ölçüldü. Son olarak, yüzey sertliği tekrar ölçüldü (T2). Mine yüzey 
sertliğini değerlendirmek için t-testi ve pulpa odasındaki ısısal değişimleri karşılaştırmak için 
tekrarlanan ölçümlü varyans analizi P &lt; 0.05’de uygulandı.  

Bulgular: En yüksek Ra (ortalama sertlik) değerleri II. grupda, I. ve III. grupla anlamlı 
farkla gözlenmiştir (P&lt;0.001). Tek aşamalı bitirici ve parlatıcı frez (I. grup) için Ra değerleri 
diğer gruplara göre anlamlı derecede düşüktü (P&lt;0.001). Her grupta termal değişiklikler 
karşılaştırıldığında Er:YAG lazer grubunda belirgin bir azalma görülürken, diğer iki grupta 
anlamlı bir artış oldu.  

Sonuçlar: Bu çalışmanın sınırlamaları dahilinde, tek aşamalı bitirici ve parlatıcı frez en 
pürüzsüz mine yüzeyini oluştururken, Er:YAG lazer en pürüzlüdür. Er:YAG lazer ile 
karşılaştırıldığında, tungsten karbid ve tek aşamalı bitirici frez daha fazla ısı üretti. 

 

SS06 COMPARISON OF THE AMOUNT OF TEMPERATURE RISE IN THE PULP 
CHAMBER OF TEETH DURING DIFFERENT ADHESİVE CLEAN-UP PROCEDURES 
BACKGROUND/  

Aim: At the end of fixed orthodontic treatment, the remnant of adhesive should be 
eliminated from the tooth surface. The purpose of this study was to compare the effect of 
three methods of removing adhesive on enamel surface roughness and dental pulp 
temperature.  

Methodology: Ninety human maxillary premolars were randomly divided into three groups 
(n=30) according to type of adhesive clean-up procedure: I, one-step finisher and polisher 
bur (One gloss, Shofu Dental, Kyoto, Japan); II, erbium-doped yttrium aluminum garnet 
(Er:YAG) laser; III, tungsten carbide bur. The surface roughness of enamel was measured 
with a noncontact optical profilometer. For each sample two readings were taken across the 
sample- before bracket adhesion (T1) and after adhesive clean-up procedure (T2). After the 
first readings of surface roughness were measured (T1), orthodontic brackets were attached 
to enamel surface with composite. Then, the crowns of these teeth were fixed on an 
apparatus for the stimulation of blood microcirculation in pulp. A thermocouple sensor was 
inserted into the pulp chamber through a drilled access on the apical surfaces of the teeth to 
measure thermal changes during adhesive removal. The brackets on the teeth were 
debonded using bracket removal pliers. The residue of adhesive was eliminated from enamel 
surface of teeth by different procedures in each group. While removing adhesive from tooth 
surface, the intrapulpal temperature rise was simultaneously measured with the 
thermocouple. Finally, the surface roughness was measured again (T2). t-test was used to 
evaluate the enamel surface roughness and repeated measurement analysis of variance 
were applied at P < 0.05 to compare the thermal changes of the pulp chamber. Results: The 
highest Ra (average roughness) values were observed for Group II, with a significant 
difference with Groups I and III (P<0.001). Ra values for the one step finisher and polisher 
bur (Group I) were significantly lower than other groups (P<0.001). Comparing the thermal 
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changes in each group showed a significant decrease in Er:YAG laser group, but significant 
increase in two other groups.  

Conclusions: Within the limitations of this study, one-step finisher and polisher bur created 
the smoothest enamel surface while Er:YAG laser the roughest. Tungsten carbide and one-
step finisher and polisher burs generated more heat compared to Er:YAG laser. 

SS07 PERİODONTAL DEFEKTİN PULPA HACMİ ÜZERİNE ETKİSİNİN 
ARAŞTIRILMASI 

ARSLAN TERLEMEZ, RAİF ALAN, ONUR GEZGİN 

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Amaç: Hem periodontal hem de endodontik tedavinin başarısı, bağımsız veya kombine 
lezyonlarda görülmelerine bakılmaksızın, her iki durumun da tamamen iyileşmesine bağlıdır. 
Periodontal hastalığı olan dişlerin pulpal inflamasyona ve dejenerasyona neden olabileceğine 
dair kuvvetli öngörülü bir kanıt vardır. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, periodontitis ile 
pulpa hacmi arasında bir ilişki olup olmadığının araştırılmasıdır.  

Gereç ve Yöntem: Konik-ışınlı bilgisayarlı tomografi ile elde edilen 17 hastadan 33 diş 
görüntüsü, 3D görüntüler oluşturmak için tıbbi yazılım ile analiz edildi. İstatistiksel testler için 
paired- t testi ve Pearson korelasyon analizi kullanıldı.  

Bulgular: Periodontitisin diş pulpasının hacim ve yüzey alanlarında istatistiksel olarak anlamlı 
bir azalma etkisine sahip olduğunu göstermiştir. Buna ek olarak, pulpa hacmi ve yüzey alanı 
değişiklikleri arasında pozitif bir korelasyon olduğu bulunmuştur.  

Sonuçlar: 3D modellerin kullanılması, endodontik tedaviden önce diş anatomisinin daha iyi 
anlaşılmasını ve dolayısıyla tedavi sonuçlarının iyileştirilmesini sağlar. Periodontal hastalığın 
pulpa hacmi ve yüzey alanı üzerindeki etkisini araştırmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç 
vardır. 

SS07 EVALUATION OF THE PERIODONTAL DISEASE EFFECT ON THE PULP 
VOLUME  

Aim: The success of both periodontal and endodontic treatment depends on a total recovery 
from both conditions regardless of their occurrence in independent or combined lesions. 
There is strong presumptive evidence that teeth with periodontal disease may cause pulpal 
inflammation and degeneration. Therefore, the aim of this study was to establish a 
correlation between periodontitis and pulp volume.  

Methodology: Thirty-four dental images from 17 patients obtained by cone-beam 
computed tomography were analyzed by medical software to create 3D images. Paired t test 
and Pearson correlation analysis were used for statistical tests.  

Results: The statistical analysis showed that periodontitis had a significant effect on the 
volume and surface areas of the dental pulp. In addition, a positive correlation was observed 
between the changes in the pulp volume and surface area.  

Conclusions: The use of 3D models enables a better understanding of the dental anatomy 
prior to endodontic treatment and, consequently, improvement of treatment outcomes. More 
studies are needed to investigate the effect of periodontal disease on pulp volume and 
surface area. 

SS08 FARKLI KÖK SEVİYELERİNDE İNTERNAL REZORPSİYON KAVİTELERİ 
BULUNAN VE GÜTA-PERKA VE/VEYA MTA İLE DOLDURULMUŞ SİMÜLE EDİLMİŞ 
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DİŞ MODELLERİNDEKİ STRES DAĞILIMLARI: BİR SONLU ELEMANLAR ANALİZİ 
ÇALIŞMASI 

TUĞRUL ASLAN, YAKUP ÜSTÜN, EMİR ESİM 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ ANABİLİM DALI 
KAYSERİ TÜRKİYE 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK 
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYSERİ TÜRKİYE 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, apikal, orta ve koronal kök seviyelerinde internal rezorpsiyon 
kaviteleri bulunan simüle mandibular premolar dişlerde güta-perka ve/veya mineral-trioksit-
agregat (MTA) ile obturasyonun ardından oluşan stres dağılımlarının sonlu elemanlar analizi 
(SEA) kullanılarak değerlendirilmesiydi.  

Gereç ve Yöntem: Apikal, orta ve koronal kök bölgelerinde internal rezorpsiyon kaviteleri 
bulunan toplam 9 adet SEA mandibular premolar modeli ANSYS yazılımı kullanılarak 
oluşturuldu. Model 1 (M1), M2 ve M3 apikal rezorpsiyon; M4, M5 ve M6 orta rezorpsiyon; M7, 
M8 ve M9 koronal rezorpsiyon modelleriydi. M1, M4 ve M7’nin kök kanalları MTA ile; M2, M5 
ve M8’in kök kanalları güta-perka ile; M3, M6 ve M9’un kök kanalları MTA ve güta-perka ile 
dolduruldu. Giriş kaviteleri rezin kompozit ile restore edildi. Bukkal tarafa doğru 
yönlendirilmiş, oklüzal düzleme 30° eğimle gelen 300 N’luk oblik bir kuvvet simüle edildi. 
Rezorpsiyon kavitesi bölgelerinde von Mises stres değerlendirmeleri gerçekleştirildi.  

Bulgular: Apikal kök bölgesinde M3 en yüksek, M1 ise en düşük stresleri gösterdi. Orta kök 
bölgesinde M5, M4’ten daha yüksek stresler ortaya koyarken; minimum stresler M6’da 
gözlendi. Koronal kök bölgesinde en yüksek stresler M8’de, en düşük stresler ise M7’de 
gözlendi.  

Sonuçlar: Sonlu elemanlar analizinin bulguları, genel olarak, MTA kullanımının rezorpsiyon 
bölgelerinde stres birikmesi riskini azalttığını göstermiştir. Güta-perka kök kanal dolguları 
streslerin dentin dokusuna aktarılmasına sebep oluyor gibi görülmekteydi; böylece kırık 
oluşma riskini arttırmaktaydı. Bu çalışmanın bulgularına göre, MTA ve güta-perkanın kombine 
kullanımı, internal kök rezorpsiyonu tamirinde, klinik uygulama için tavsiye edilebilir. 

SS08 STRESS DISTRIBUTIONS IN SIMULATED TOOTH MODELS WITH INTERNAL 
RESORPTION CAVITIES AT DIFFERENT ROOT LEVELS OBTURATED WITH GUTTA-
PERCHA AND/OR MTA: A FINITE ELEMENT ANALYSIS STUDY 

Aim: The aim of this study was to evaluate the stress distributions in simulated mandibular 
premolar teeth with internal resorption cavities at apical, middle and coronal root levels after 
obturation with gutta-percha and/or mineral-trioxide-aggregate (MTA) using the finite 
elements analysis (FEA).  

Methodology: Total of 9 mandibular premolar FEA models were created with internal root 
resorption cavities at apical, middle and coronal root regions using the ANSYS software. 
Model 1 (M1), M2, and M3 were apical resorption models; M4, M5, and M6 were middle 
resorption models; and M7, M8, and M9 were coronal resorption models. Root canals of M1, 
M4 and M7 were filled with MTA; M2, M5, and M8 were filled with gutta-percha; M3, M6, and 
M9 were filled with MTA and gutta-percha. Access cavities were restored with resin 
composite. An oblique force of 300 N, angled at 30° with respect to the occlusal plane, and 
oriented towards the buccal side was simulated. von Mises stress evaluations were carried 
out at resorption cavity regions.  
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Results: At apical root region M3 showed maximum and M1 showed minimum stresses. At 
middle root region M5 showed higher stresses than M4; minimum stresses were observed in 
M6. At coronal root region maximum stresses were observed in M8 and minimum in M7.  

Conclusions: The results of the finite element analysis showed that, generally, use of MTA 
reduced the risk of stress concentration in resorption sites. Gutta-percha root canal fillings 
seemed to transfer the stresses to the dentin tissue; thus, increase the risk of fracture. 
According to the findings of this study, combination of MTA and gutta-percha usage could be 
suggested for clinical practice, in case of internal root resorption reparation. 

 

SS09 İKİ FARKLI NİKEL-TİTANYUM EĞE SİSTEMİNİN VE LAZER İLE İRRİGASYON 
AKTİVASYONUNUN YENİDEN KANAL TEDAVİSİ UYGULAMALARINDA 
ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İN VİTRO ÇALIŞMA. 

HİCRAN DÖNMEZ ÖZKAN1, MEHMET EMİN KAVAL2, GÖKHAN ÖZKAN3, SENEM 
GÖKÇEN YİĞİT ÖZER1 

1ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ 
ANABİLİM DALI, AYDIN, TÜRKİYE 

2EGE ÜNİVERSİTESİ, DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM DALI, 
İZMİR, TÜRKİYE 

3ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, AĞIZ, DİŞ VE 
ÇENE RADYOLOJİSİ ANABİLİM DALI, AYDIN, TÜRKİYE. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Hyflex EDM (Coltene / Whaledent, Altstätten, İsviçre) ve 
ProTaper Universal Retreatment sistemlerinin (Dentsply Maillefer, Ballaigues, İsviçre) kök 
kanal dolgu malzemelerinin uzaklaştırılmasında etkinliklerinin kıyaslanması ve Lazer ile 
irrigasyon aktivasyonunun yeniden kanal tedavisi uygulamalarında etkinliğinin 
değerlendirilmesidir. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma için 40 adet çekilmiş insan alt premolar dişi seçildi. Giriş 
kaviteleri hazırlandıktan sonra, kök kanalları 35 nolu K-tipi eğeye (Dentsply Maillefer, 
Ballaigues, İsviçre) kadar çalışma uzunluğunda genişletildi ve ardından step-back yöntemi ile 
her artan eğede 1 mm kısalacak şekilde 50 nolu eğede genişletme tamamlandı. Sonrasında 
kök kanalları güta-perka ve rezin esaslı kök kanal patı (AH Plus, Dentsply DeTrey, Konstanz, 
Almanya) kullanılarak lateral kompaksiyon tekniği ile dolduruldu. Dişler 37° C'de,% 100 bağıl 
nem altında iki hafta boyunca saklandı. Yeniden kanal tedavisi prosedürleri sırasında dişler 
ProTaper Universal Retreatment ve Hyflex EDM sistemi olarak rasgele iki gruba (n = 20) 
ayrıldı ve sonrasında her grup Lazer (PIPS; Fotona, Ljubljana, Slovenya) ile aktive irigasyon 
grubu ve konvansiyonel irrigasyonu (SNI) grubu olmak üzere iki alt gruba ayrıldı (n = 10). 
Yeniden kanal tedavisi prosedürlerini takiben, örnekler bilgisayarlı mikro tomografi (mikro-
CT) kullanılarak incelendi. Kök kanallarındaki artık dolgu malzemelerinin yüzdeleri kaydedildi 
ve veriler tek yönlü ANOVA testini takiben post-hoc Tukey testi kullanılarak analiz edildi(P = 
0.05). 

Bulgular: Test edilen Ni-Ti sistemler, kalan kanal dolgu malzemesi dikkate alındığında, 
benzer etkinlik sergilediler (P> 0.05). PIPS uygulaması kanal dolgu maddesinin 
uzaklaştırılması üzerine SNI tekniğine kıyasla anlamlı bir farklılık oluşturmadı (P> 0.05). 
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Sonuçlar: Her iki Ni-Ti sistem de dolgu malzemesinin kök kanal sisteminden uzaklaştırılması 
için etkilidir; ancak kök kanal dolgu malzemesini tamamen uzaklaştırmamışlardır. PIPS 
uygulaması kanal dolgu malzemesinin uzaklaştırılmasında anlamlı bir katkı ortaya 
koyamamıştır. 

SS09 EFFICACY OF TWO DIFFERENT NICKEL-TITANIUM ROTARY SYSTEMS IN 
RETREATMENT PROCEDURE WITH OR WITHOUT LASER ACTIVATED IRRIGATION: 
AN İN VİTRO STUDY. 

Aim: To compare the efficacy of Hyflex EDM (Coltene/Whaledent, Altstätten, Switzerland) 
and ProTaper Universal Retreatment Systems (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland) in 
the removal of root canal filling materials with or without laser activated irrigation. 

Methodology: Forty extracted human mandibular premolar teeth were selected for the 
present study. Following the access cavity preparation, the root canals were prepared using 
K files (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland) up to size 35 at working length and the 
step-back procedure was performed in 1 mm increments to the size 50, after that the teeth 
were obturated using lateral compaction technique with gutta-percha and resin based root 
canal sealer (AH Plus, Dentsply DeTrey, Konstanz, Germany).The roots were stored for two 
weeks under 37°C, 100 % relative humidity to allow the complete setting of the root canal 
sealer. For the retreatment procedure, the teeth were randomly divided into two groups 
(n=20) as ProTaper Universal Retreatment System and Hyflex EDM system, and each group 
were divided into two subgroups (n=10) as follows: Laser (PIPS; Fotona, Ljubljana, Slovenia) 
activated irrigation and conventional side-vented needle irrigation (SNI) groups. Following 
the retreatment procedure, the specimens were evaluated using micro computed 
tomography (micro-CT). The percentages of the residual filling materials in the root canals 
were recorded and the data were analysed using one way ANOVA followed by post hoc 
Tukey test (P = 0.05). 

Results: There was no significant difference between the instrumentation systems regarding 
the efficacy of removing the filling material (P >0.05). PIPS was no significant additional 
effect on the removal of the filling material when compared with SNI technique and the 
difference between two groups was statistically meaningless (P >0.05). 

Conclusion: Both of the instrumentation systems were effective to remove the filling 
material from root canal system but none of them were able to completely remove the filling 
material. PIPS did not showed significant additional effect of the removal the filling material. 

SS10 ENDODONTİK TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASINDA STRES DEĞİŞİMİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

SEREN İSPİR, NESLİHAN ŞİMŞEK 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ ANABİLİM DALI 

Amaç: Bu çalışmanın amacı; endodontik tedavi öncesinde kullanılan dental anksiyete 
ölçekleri (MDAS, SDA-I, VAS, DAQ, STAI-S ve STAI-T) ile dental anksiyete seviyesinin 
belirlenmesi, hastalardan alınan örneklerde tükürük kortizol, DHEA, kortizol/DHEA, α-amilaz, 
IgA sekresyon hızı, CgA ve total protein seviyelerinin tedavi öncesi ve sonrası karşılaştırılması 
ve hastaların sosyodemogrofik ve dental geçmişlerinin dental anksiyete ve stres 
biyobelirteçlerinin seviyeleri üzerindeki rolünün incelenmesidir. 
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Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti 
Anabilim dalına başvuran 18 yaşını doldurmuş ve sistemik herhangi bir hastalığı olmayan 111 
hasta dâhil edildi. Hastalar endodontik tedavi öncesinde sosyodemografik/dental geçmişleri 
ile ilgili olan formu doldurdu ve sonrasında hastalara dental anksiyete seviyelerinin 
belirlenmesi amacıyla dental anksiyete ölçekleri uygulandı. Tedavi öncesi ve sonrasında 
hastalardan tükürük numuneleri alındı. Elde edilen tükürük numunelerinin stres biyobelirteç 
seviyeleri ELISA yöntemi kullanılarak tespit edildi. 

Bulgular: Çalışmada kullanılan dental anksiyete ölçeklerinin birbirleriyle istatistiksel olarak 
anlamlı pozitif yönlü bir ilişkiye sahip olduğu bulundu. Tüm hastaların tedavi öncesi ve 
sonrası stres biyobelirteçlerinin seviyeleri karşılaştırıldığında sadece total protein seviyesi 
istatistiksel olarak farklı idi (p<0.05). Ayrıca dental anksiyete ölçekleri ve stres 
biyobelirteçlerinin hastaların sosyodemografik ve dental geçmişlerinden etkilendikleri 
bulundu. 

Sonuçlar: Bu çalışmanın sonucu endodontik tedavi öncesi stres seviyesinin, yükselmiş 
tükürük total protein miktarı ile ilişkili olduğunu ortaya çıkardı. Hastaların olumsuz dental 
deneyimlerinin ve çevresel şartlanmaların hem dental anksiyeteyi hem de stres 
biyobelirteçlerinin seviyelerini etkilediği görüldü. Daha önce Türk toplumunda kullanılmamış 
olan SDA-I ölçeğinin sık kullanılan diğer dental anksiyete ölçekleri ile pozitif yönlü anlamlı 
ilişkide olduğu bulundu. 

SS10 EVALUATION OF STRESS CHANGE BEFORE AND AFTER ENDODONTIC 
TREATMENT 

Aim: The purpose of this study is to determine the anxiety levels of patients before 
endodontic treatment by using dental anxiety measures (MDAS, SDA-I, VAS, DAQ, STAI-S ve 
STAI-T); to compare the saliva cortisol, DHEA, cortisol/DHEA, α-amylase, IgA secretion rate, 
CgA and total protein levels before and after endodontic treatment which obtained from 
patients and to evaluate the role of the sociodemographic and dental history of the patients 
on the dental anxiety and the levels of saliva stress biomarkers. 

Methodology: 111 patients who applied to Inonu University Faculty of Dentistry 
Department of Endodontics that over 18 years old and without any systemic disease were 
included to this study. Before endodontic treatment patients filled out the form that related 
to their sociodemographic and dental history and afterwards dental anxiety measures were 
applied to determine the dental anxiety levels. Saliva samples were taken from patients 
before and after the treatment. Stress biomarker levels of obtained saliva samples were 
determined by using ELISA method. 

Results: It was found that the dental anxiety scales which were used in the study had a 
statistically significant positive correlation with each other. When before and after treatment 
levels of stress biomarkers were compared in all patients, only the total protein levels were 
statistically different (p <0.05). It was also found that dental anxiety scales and stress 
biomarkers were affected by the sociodemographic and dental history of the patients. 

Conclusions: The results of this study revealed that the endodontic pretreatment stress 
levels were associated with the elevated salivary total protein amount. It was seen that 
negative dental experiences of the patient and environmental conditions effected both dental 
anxiety and stress biomarkers levels. We found that the SDA-I scale which was not used 
before in Turkish population, had significantly positive correlation with the other commonly 
used dental anxiety measures. 
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SS11 SEMPTOMATİK APİKAL PERİODONTİTİSLİ MANDİBULAR MOLAR 
DİŞLERDE DÜŞÜK SEVİYELİ LAZER TERAPİSİ VE KANAL İÇİ DİYOT LAZER 
UYGULANMASININ POSTOPERATİF AĞRIYA ETKİSİ: PLASEBO KONTROLLÜ 
PROSPEKTİF KLİNİK ÇALIŞMA 

EZGİ DOĞANAY1, HAKAN ARSLAN2 

1KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
2ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Amaç: Bu çalışmanın amacı DSLT ve kanal içi diyot lazer uygulamasının, semptomatik apikal 
periodontitisli mandibular molar dişlerde postoperatif ağrıya olan etkisinin 
değerlendirilmesidir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya dahil edilen 56 hasta bir internet programı ile randomize 
olarak dört gruba ayrıldı. Kök kanal tedavileri Reciproc aletleri kullanılarak yapıldı. Hastalar 
dört gruba ayrıldı: kontrol (lazer uygulaması yapılmayan), plasebo (sahte lazer uygulaması), 
kanal içi diyot lazer uygulaması (2W’lık diyot lazer) ve DSLT. Postoperatif ağrı üzerine en 
etkili faktörü (tedavi grubu, yaş, cinsiyet, diş numarası, pulpanın durumu, preoperatif ağrı, 
preoperatif perküsyon ve preoperatif palpasyon) belirlemek için lineer regresyon analizi 
kullanıldı. Verilerin analizi için ise ki-kare testi, tek y.nlü ANOVA ve LSD post-hoc testleri 
kullanıldı (P = .05). 

Bulgular: Regresyon analizi; tedavi grubu, yaş, cinsiyet, diş numarası, pulpanın durumu, 
preoperatif ağrı, preoperatif perküsyon ve preoperatif palpasyon değişkenlerinden 1. günde 
postoperatif ağrı üzerine en etkili değişkenin tedavi grubu olduğunu gösterdi (P = .043). 
DSLT, 1. ve 3. günlerde kontrol grubundan daha az ağrıya sebep oldu (P < .05). DSLT 
kontrol grubundan daha az postoperatif perküsyon ağrısına sebep oldu (P < .05). Ayrıca, 
postoperatif ağrı seviyeleri açısından kontrol, plasebo ve kanal içi diyot lazer uygulaması 
grupları arasında istatistiksel farklılık yoktur (P > .05). 

Sonuçlar: Kanal içi diyot lazer uygulaması esnasında 11 hasta ağrı rapor etmiştir. Fakat, 
DSLT uygulaması sırasında hiçbir hasta ağrı rapor etmemiştir. Bu çalışmanın sınırları 
dahilinde, DSLT, tedavi sonrasında 1. ve 3. günlerde kontrol grubundan daha az postoperatif 
ağrıya sebep olmuştur ve ayrıca kontrol grubundan daha az postoperatif perküsyon ağrısına 
sebep olmuştur. DSLT grubunda sadece bir hasta postoperatif analjezik ihtiyacı duymuştur. 
Bu sonuçlar, DSLT’nin endodontide postoperatif ağrı azaltılmasında yararlı olabilecek bir 
yöntem olduğunu göstermektedir. 

SS11 EFFECT OF LOW LEVEL LASER THERAPY AND INTRACANAL DİODE LASER 
APPLICATION ON POSTOPERATIVE PAIN IN MANDIBULAR MOLAR TEETH WITH 
SYMPTOMATIC APICAL PERIODONTITIS: PLACEBO-CONTROLLED PROSPECTIVE 
CLINİCAL TRIAL 

Aim: The aim of the present study was to evaluate the effect of low level laser therapy 
(LLLT) and intracanal diode laser application on postoperative pain after endodontic 
treatment in mandibular molar teeth with symptomatic apical periodontitis. 

Methodology: Fifty-six patients who included into the study were randomly distributed into 
four groups using a web program. All the root canal treatments were performed by using 
Reciproc instruments. The patients were divided into four groups, as follows: control (no 
laser was applied), placebo (mock laser therapy), intracanal diode laser application (diode 
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laser at 2 W), and LLLT. A linear regression analysis was used to determine the most 
effecting variable (treatment group, age, gender, tooth number, pulp status, preoperative 
pain, preoperative percussion, and preoperative palpation) on postoperative pain. Chi-square 
test, one way ANOVA and LSD post-hoc tests were performed to analyze the data (P = .05). 

Results: A regression analysis demonstrated that treatment group variable has the most 
significant effect on postoperative pain at day 1 among treatment group, age, gender, tooth 
number, pulp status, preoperative pain, preoperative percussion, and preoperative palpation 
(P = .043). LLLT caused in less pain levels than control group at day 1 and 3 (P < .05). LLLT 
caused in less postoperative percussion pain levels than control group (P < .05). However, 
there was no significant difference among placebo, intracanal laser application and control 
groups in terms of postoperative percussion pain levels (P > .05). 

Conclusions: During intracanal diode laser applications, 11 patients reported 
pain. However, during LLLT application no patient reported pain. Within the limitations of 
the present study, LLLT caused less postoperative pain levels than control group at day 1 
and 3 after treatment and also caused less postoperative percussion pain levels than 
control group. Only one patient needed analgesics postoperatively in LLLT group. These 
results show that LLLT can be beneficial method in reducing postoperative pain in 
endodontics. 

SS12 GENİŞ PERİAPİKAL LEZYONLU DİŞLERDE CERRAHİSİZ KÖK KANAL 
TEDAVİSİ SONRASI İYİLEŞME 

SENİHA MİÇOOĞULLARI KURT, MEHMET KEMAL ÇALIŞKAN 

EGE ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM DALI, 
İZMİR, TÜRKİYE 

Amaç: Geniş periapikal lezyonlu dişlerde cerrahi uygulama olmaksızın tamamlanan kök kanal 
tedavisi sonrası iyileşmenin klinik ve radyografik olarak değerlendirilmesi. 

Gereç ve Yöntem: Geniş periapikal lezyonlu dişlerde tedavi seçeneği olarak kök kanal 
tedavisi ya da apikal cerrahiden hangisinin tercih edileceği klinisyenler tarafından yıllardır 
tartışılmaktadır. Endodontik tedavi için kullanılan materyal ve tekniklerdeki gelişmeler 
sonucunda kanal tedavisi ile başarılı sonuçlar elde edilmekte ve cerrahiye olan ihtiyaç gittikçe 
azalmaktadır. Birçok geniş lezyon cerrahi olarak tedavi edilse de, bu dişlerin cerrahisiz kök 
kanal tedavisi ile tedavi edilmeleri mümkündür. Bu nedenle, radyografik olarak izlenebilen 
geniş periapikal lezyonlu dişlere kanal tedavisi uygulanarak klinik ve radyografik olarak takip 
edildi. Tüm dişlere uygun giriş kavitesi açılmasının ardından, çalışma boyları elektronik apeks 
bulucu ile tespit edildi. Kök kanal genişletmeleri tek köklü dişlerde step-back tekniğiyle, çok 
köklü dişlerde ise döner Ni-Ti eğeler kullanılarak tamamlandı. Her eğeden sonra %2,5 NaOCl 
ile irigasyon yapıldı ve son irigasyon olarak 17% EDTA, 2.5% NaOCl, distile su ve 2% CHX 
kullanıldı. Asemptomatik dişlerde kök kanal dolguları aynı seansta uygun güta perka ve kanal 
patı ile tamamlandı. Semptom gösteren dişlerde ise seans arası medikament olarak CaOH2 
kullanıldı ve kanal dolguları sonraki seanslarda tamamlandı. 12-24 aylık takip sürecinde klinik 
semptomlar ve radyografik iyileşme değerlendirildi. 

Bulgular: 12 -24 ay sonunda yapılan klinik ve radyografik incelemelerde tüm dişlerin 
asemptomatik olduğu ve radyografik olarak periapikal lezyonlarda iyileşme olduğu tespit 
edildi. 
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Sonuçlar: Cerrahisiz kök kanal tedavisi, geniş periapikal lezyonlu dişlerde başarılı sonuçlar 
göstermiştir ve bu dişlerde ilk tedavi seçeneği olarak değerlendirilmelidir. 

SS12 HEALING OF LARGE PERIAPICAL LESIONS FOLLOWING NON-SURGICAL 
ROOT CANAL TREATMENT 

Aim: To evaluate the clinical and radiographic healing of teeth with large periapical lesion 
following root canal treatment without surgical approach. 

Methodology: The decision of performing endodontic treatment or periapical surgery for 
large periapical lesions have been discussed in clinical practise for many years. The 
advancement of materials and techniques of endodontic treatment resulted in more teeth 
preservation and minimize the need for surgical intervention. Although many large lesions 
are treated by surgery, it is possible to treat them by non-surgical root canal treatment. 
Therefore, the teeth with large periapical lesions verified radiographically were enrolled and 
decided to perform root canal treatment. After the access cavity preparation, the working 
length of the root canals were determined with apex locator. Root canal instrumentation was 
performed with step-back technique in single rooted teeth and rotary instruments with 
crown-down technique was used in multi rooted teeth. 2.5% NaOCl irrigation was used 
between the instruments. Final irrigation was performed with 17% EDTA, 2.5% NaOCl, 
distilled water and 2% chlorhexidine. In asymptomatic teeth, root canals were obturated 
with gutta-percha and root canal sealer in the same appointment. If the teeth were 
symptomatic, CaOH2 was used as intracanal medicament and obturation was performed at 
following visits. Clinical symptoms and healing of the periapical lesions were evaluated for 
12-24 months. 

Results: After 12-24-month follow-up period the teeth were clinically asymptomatic and 
healing was observed in the periapical radiographies. 

Conclusions: The teeth with large periapical lesion showed favourable results at the end of 
the follow-up periods. Non-surgical root canal treatment has to be the first treatment option 
in teeth with large periapical lesion. 

SS13 GENİŞ PERİAPİKAL LEZYONLU DİŞLERDE CERRAHİSİZ YENİDEN KANAL 
TEDAVİSİNİN BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

BURCU ŞEREFOĞLU, M. KEMAL ÇALIŞKAN 

EGE ÜNİVERSİTESİ, DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM DALI 

Amaç: Geniş periapikal lezyonlu dişlerdeki iyileşme aracılığıyla cerrahisiz yeniden kanal 
tedavisinin başarısını etkileyen faktörleri değerlendirmek 

Gereç ve Yöntem: Primer endodontik tedavi sonrasında bakterilerin yetersiz eliminasyonu, 
persiste lezyonlara veya yeni lezyonların gelişimine neden olan ana faktörlerden biri olarak 
düşünülür. Tedavi öncesi periapikal durum, periapikal lezyon boyutu, kanal dolgusunun 
apikalde sonlandığı yer, perforasyon varlığı ve koronal restorasyonun kalitesi cerrahisiz 
yeniden kanal tedavisinin başarısına etki eden en önemli faktörlerdir. 5 mm den daha küçük 
olan periapikal lezyonlardaki iyileşme, 5 mm den daha büyük olan lezyonlara kıyasla daha 
iyidir. Bu sunumdaki vakalar daha önceden kanal tedavisi uygulanmış geniş periapikal 
lezyona sahip semptomatik dişlerden oluşmaktadır. Tüm vakalarda kök kanal dolgu materyali 
ProTaper Universal Retreatment döner aletleri ile uzaklaştırıldıktan sonra, kanallar ProTaper 
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Universal sistem ile yeniden şekillendirildi. Aletler arasında kök kanalları % 2,5’luk sodyum 
hipoklorit ile yıkandı. Kök kanal şekillendirmesi tamamlandıktan sonra kanallara minimum 2 
hafta süresince kalsiyum hidroksit uygulandı. İkinci seansta Ca(OH)2 uzaklaştırıldı. Son 
yıkama 5 ml % 17’lik EDTA,  5 ml % 2,5’luk NaOCl, distile su ve 5 ml% 2’lik CHX ile 
gerçekleştirildi. Kanallar güta-perka ve rezin esaslı kök kanal patı ile dolduruldu ve dişler 
kompozit rezin materyali ile restore edildi. 

Bulgular: Takip süreleri sonucunda dişler asemptomatikti ve geniş periapikal lezyonların 
tamamen veya önemli ölçüde iyileştiği gözlendi. 

Sonuçlar: Kök kanallarından bakterilerin uzaklaştırılması hem primer kanal tedavisi hem de 
cerrahisiz yeniden kanal tedavisinin başarısında en önemli etkendir. Geniş periapikal lezyon 
varlığında dahi, cerrahisiz yeniden kanal tedavisi uygulamaları ile periapikal lezyonların 
iyileşebildiği gözlemlenebilir. 

SS13 FACTORS AFFECTING THE PROGNOSIS OF NONSURGICAL ENDODONTIC 
RETREATMENT IN TEETH WITH LARGE PERIAPICAL LESIONS  

Aim: To assess the factors affecting the long term prognosis of the nonsurgical endodontic 
retreatment by through the healing in teeth with large periapical lesions 

Methodology: The insufficient elimination of the bacteria can be considered as one of the 
major factors of persistence or development of new periapical lesions after primary 
endodontic treatment. The most important predictors for nonsurgical endodontic retreatment 
success are preoperative periapical status, size of periapical lesion, apical extent of the root 
filling, presence of perforation and quality of coronal restoration. Preoperative periradicular 
lesions with diameters less than 5 mm show better outcome than larger lesions. All the cases 
in this presentation had symptoms and large periapical lesions in relation with the previous 
endodontically treated teeth. After removing the gutta-percha with ProTaper Universal 
Retreatment system, root canals were re-instrumented with ProTaper Universal instruments. 
Root canals were irrigated with sodium hypochlorite (%2.5) between each instrument. After 
completion of root canal instrumentation, the root canals were dressed with calcium 
hydroxide minimum for two weeks. At the second appointment, Ca(OH)2 was removed. Final 
irrigation was performed with 5.0 ml 17% EDTA, 5.0 ml 2.5% sodium hypochlorite, distilled 
water and 5.0 ml 2% Chlorhexidine. Root canals were re-obturated with gutta-percha and 
resin based root canal sealer and teeth were restorated with composite resin material. 

Results: At the end of the follow-up periods, the teeth were asymptomatic and the 
radiographs revealed complete or significant healing of the large periapical lesion. 

Conclusions: Elimination of bacteria from the root canals is the key factor for the success 
of both primer endodontic treatment and nonsurgical endodontic retreatment.  It can be 
concluded that even in the presence of a large periapical lesion, healing of the periapical 
lesions can be achieved with nonsurgical endodontic retreatment procedure. 

SS14 BELİRLİ BİR GRUP TÜRK POPÜLASYONUNDA ENDODONTİK OLARAK 
TEDAVİ EDİLMİŞ POSTERİOR DİŞLERİN PERİAPİKAL SAĞLIKLARININ DİŞ 
TİPİNE BAĞLI OLARAK İNCELENMESİ 

SEDA AYDEMİR1, E. ALPER SİNANOĞLU2, DİLEK HELVACIOĞLU-YİĞİT1, CANSU 
GÜR İLGEN1, CANAN BAYDEMİR3 
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1KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI 

2KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ ANABİLİM DALI 

3KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, BİYOİSTATİSTİK VE TIP BİLİŞİMİ 
ANABİLİM DALI 

Amaç: Bu çalışmada belirli bir grup Türk popülasyonunda posterior dişlerde apikal 
periodontitis görülme oranının diş türüyle olan ilişkisini değerlendirmek amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza Kocaeli Üniversitesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim 
Dalı’na ilk defa genel kontrole gelen hastalar dahil edilmiştir. 486 kadın, 387 erkek olmak 
üzere 18 yaşından büyük ve ağzında en az 10 diş olan toplam 873 hastanın panoromik 
radyografileri iki araştırmacı tarafından incelenmiştir. Üçüncü büyük azı dişleri ve anterior 
bölgedeki zayıf görüntü kalitesinden dolayı alt ve üst kesici ve kanin dişleri çalışma dışı 
bırakılmıştır. Toplam 435 adet alt ve üst küçük azı dişlerinin periapikal sağlık durumları, 
Orstavik ve ark. tarafından belirtilmiş olan periapikal indekse (PAİ) göre belirlenmiştir. PAİ 1 
ve 2 sağlıklı, PAİ 3,4 ve 5 ise hastalıklı olarak belirlenmştir. 

Bulgular: Üst küçük azı dişler en yüksek oranda tedavi edilmiş diş grubudur (% 28,5), bunu 
alt büyük azılar (% 24,8), üst büyük azılar (% 24,1) ve alt küçük azı dişleri (% 22,5) takip 
etmektedir. Alt küçük azı dişleri en düşük oranla endodontik tedavi görmüş diş grubudur. En 
yüksek tedavi başarı oranı % 86,3’le üst küçük azı dişleri için tespit edilmiştir. Diğer diş 
grupları için başarı oranları alt küçük azı, alt büyük azı ve üst büyük azılar için sırasıyla % 
82,7, % 74,7 ve % 55,2’dir. Üst çene büyük azıların başarı oranı, diğer posterior diş 
gruplarından anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p<0.05). 

Sonuçlar: Bu restrospektif çalışmanın sınırlamaları altında, üst büyük azı dişleri için tespit 
edilen düşük başarı oranı bu, dişlerde gözden kaçırılmış ekstra kanallarla ilintili olabilir. 

SS14 EVALUATION OF PERIAPICAL HEALTH OF ENDODONTICALLY TREATED 
POSTERIOR TEETH ACCORDING TO THE TOOTH TYPE IN A TURKISH 
SUBPOPULATION 

Aim: The aim of this study was to determine the prevelance of apical periodontitis in 
endodontically treated posterior teeth from an urban adult Turkish subpopulation and to 
investigate the relation of periradicular status with tooth type. 

Methodology: Patient files were selected from those who had visited the Department of 
Oral and Maxillofacial Radiology, Kocaeli University Faculty of Dentistry, as new patients 
seeking routine dental care. Of the 873 patients, 486 were female and 387 male. The criteria 
for inclusion in the study was the patients should be attending for the first time. Patients 
younger than 18 years and having less than 10 teeth were excluded. Also third molar teeth 
were not included the study. Panoromic radiographs of all patients were examined 
independently by two observers. Because of the poor image quality maxillary and mandibular 
anterior teeth were excluded from the study. Totally 435 maxillary and mandibular premolar 
and molar teeth were evaluated according to the periapical health. Apical status was 
assessed by the Periapical Index (PAI) proposed by Orstavik et al. PAI 1 and 2 are described 
as sound, and PAI 3,4, and 5 are described as diseased. 
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Results: Maxillary premolars were the most frequently treated teeth (28.5 %), followed by 
mandibular molars (24.8 %), maxillary molars (24.1 %) and mandibular premolars (22.5 %). 
Mandibular premolars were the teeth with the lowest frequency of endodontic treatment. 
The success rates of the teeth groups were detected as 86.3 % for maxillary premolars, 82.7 
% for mandibular premolars, 74.7 % for mandibular molars and 55.2 % for maxillary molars. 
The success rate of maxillary molars were found significantly lower than the other teeth 
groups (p<0.05). 

Conclusions: Under the limitations of this retrospective study for a Turkish subpopulation, 
the lowest success rate of upper molars might be related the missing root canals. 

SS15 ENDODONTİ PRATİĞİNDE DİOD LAZERLERİN KULLANIMI 

DİLEK TÜRKAYDIN 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ, DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI 

Lazerler, geleneksel tekniklerle uygulanan dental işlemlerin dezavantajlarını gidermek 
amacıyla dişhekimliği pratiğinde kullanılmaya başlanmıştır. Miaman tarafından 1960’larda 
lazerlerin dişhekimliğinde ilk kullanılmaya başlanmasından bu yana lazer kullanımı hızla 
artmış ve dişhekimliği pratiğindeki uygulamaları üzerine pek çok araştırma yapılmıştır. 

Dişhekimliğinde lazerler, uyarılan aktif ortama göre isimlendirilirler. Bu ortam gaz (örn. 
Argon, karbondioksit), sıvı (boyalar) veya katı fazlı kristal çubuk [örn. Neodymium yttrium 
aluminum garnet (Nd:YAG), Erbium yttrium aluminum garnet (Er:YAG)] veya yarı-iletken 
(diod lazerler) olabilir. 

CO2, Nd:YAG, ve Er:YAG gibi hard lazerler hem sert doku hem de yumuşak doku 
uygulamaları için kullanılmaktadır. Ancak maliyetlerinin yüksek olması ve diş pulpasına termal 
zarar verebilmesi gibi dezavantajları mevcuttur. Öte yandan, soğuk ve soft lazerler, kullanılan 
yarı iletken alete bağlı olarak daha düşük maliyetlidirler ve genel olarak düşük-level lazer 
tedavisi veya biyostimülasyon olarak isimlendirilirler. 

Diod lazerlerin katı aktif ortamı vardır ve katı fazlı yarı geçirgen lazerlerdir. Genellikle galyum, 
arsenit ve elektriksel enerjiyi ışık enerjisine dönüştürebilen alüminyum veya indiyum gibi 
elementlerle birlikte kullanılırlar. 

Bu sunumda diod lazerlerin günümüz endodonti pratiğindeki kullanımı; dentin hassasiyeti, 
teşhis, beyazlatma, enfekte kök kanal sisteminin dezenfeksiyon ve sterilizasyonu ve 
endodontik cerrahideki kullanımı hakkında genel bilgi vermek hedeflenmektedir. 

SS15 THE USE OF DIODE LASERS IN ENDODONTICS 

Lasers were introduced into the field of dentistry with the hope of overcoming some of the 
drawbacks posed by the conventional techniques of dental procedures. Since the first 
introduction of laser in dentistry, in the 1960s, by Miaman, the use of laser has increased 
rapidly and led to a continuous research in the various applications of lasers in dental 
practice. 

Dental lasers are named depending on the active medium that is stimulated. The active 
medium can be a gas (e.g. argon, carbon dioxide), liquid (dyes), solid state crystal rod [e.g. 
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Neodymium yttrium aluminum garnet (Nd:YAG), Erbium yttrium aluminum garnet (Er:YAG)] 
or a semi-conductor (diode lasers). 

Hard lasers, such as, CO2, Nd:YAG, and Er:YAG, offer both hard tissue and soft tissue 
applications, but have limitations due to high costs and the potential for thermal injury to 
dental pulp. On the other hand in cold or soft lasers, depending on the semiconductor diode 
devices, low-cost devices are used predominantly for applications, and are broadly named as 
low-level laser therapy (LLLT) or biostimulation. 

The diode laser has a solid active medium; in fact, it is a solid state semiconductor laser that 
typically uses some combination of gallium, arsenide, and other elements such as aluminum 
and indium to change electrical energy into light energy. 

The purpose of this session is to provide an overview of the current clinical applications of 
diode lasers in endodontics, including their use in alleviating dentinal hypersensitivity, 
diagnosis, sterilization or disinfection of infected  root canal system, bleaching and 
endodontic surgery. 

SS16 ENDODONTİDE KLİNİK ÖNCESİ EĞİTİMİN KLİNİĞE YANSIMASININ DİŞ 
HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

YARD. DOÇ. DR. ŞEHNAZ YILMAZ, YARD. DOÇ. DR. AYŞİN DUMANİ, PROF. DR. 
OĞUZ YOLDAŞ, EZGİ NUR AYKAN, ŞEYDA NUR ARSLAN 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI 

Amaç: Eğitim sürecine dahil olan öğrencilerin algı düzeyleri akademik programların 
kalitesinin belirlenmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışma, bir grup diş hekimliği 
öğrencisinin bakış açısı esas alınarak, endodonti eğitiminde öğrenme deneyimi konseptini 
değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 

Gereç ve Yöntem: Yüz kırk beş adet kendi kendine uygulanan, yapılandırılmış anket formu 
4. ve 5. Sınıf diş hekimliği öğrencisine dağıtıldı. Bu anket, öğrencilerin endodontik tedaviyi 
öğrenmeye ilişkin düşüncelerine, bu süreçte harcanan zamana, bu süreçte karşılaşılan 
zorluklara, yapılan endodontik tedavinin kalitesine ve uygulanan tekniğin karakteristiklerine 
odaklanmaktadır. 

Bulgular: Bütün anketler değerlendirme için toplandı. Verilen cevaplar üzerinde tartışıldı ve 
kategorik ölçümlerin gruplar arasında karşılaştırılmasında Ki Kare test istatistiği kullanıldı. Bu 
anket sonucunda simülasyon eğitiminin klinik beceriye katkısı sorusuna verilen yanıtta 5. sınıf 
öğrencileri istatistiksel olarak farklı bir şekilde katkısı olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte, 
kontenjan sayısının fazlalığının bu eğitimin alınmasında olumsuz etkilere neden olduğu 
belirtilmiştir. Beşinci sınıf öğrencileri, molar dişlerin kök kanal anatomisini öğrenmede 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermiştir. Ayrıca, sınıf geçme kaygısının, mesleki bilgileri 
kazanma kaygısının önünde olduğu görülmüştür 

Sonuçlar: Bu anket çalışması simülasyon eğitiminin kliniğe yansımalarını diş hekimliği 
öğrencilerinin bakış açısıyla irdelemiş ve oldukça işe yarar bulgular ortaya koymuştur. Bu 
bilgilerin ışığında verilen eğitim ve yöntemler tekrar gözden geçirilerek olumlu yönlerin daha 
da geliştirilmesi ve olumsuz yönlerin iyileştirilmesi söz konusu olabilir. 
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SS16 REFLECTION OF PRECLINICAL LEARNING TO CLINICAL PRACTICE IN 
ENDODONTICS: COMMENTS BY DENTAL STUDENTS 

Aim: Including students’ perceptions in the educational process is considered a key 
component in monitoring the quality of academic programs. This study aimed to evaluate the 
concept of learning experience in endodontic teaching from the perspective of a group of 
dental students. 

Methodology: A total of 145 self-administered, structured questionnaires were distributed 
to year 4 and 5 dental students. The questionnaires were focused on students’ opinions 
concerning learning during endodontic treatments, time spent during endodontic treatments, 
difficulties found during endodontic treatments, quality of endodontic treatments performed, 
and characteristics of the technique employed. 

Results: All of the questionnaires were returned for evaluation. The obtained answers were 
discussed and statistically analyzed by chi square test to compare categorical measurements 
between groups. Statistically significant difference was found between 4-year and 5-year 
students in the question about the preclinical learning benefits to the improvement in the 
clinical performance. However, students suggested that overpopulation in classroom could 
cause learning drawbacks. Five-year students showed significant difference in learning root 
canal system anatomy of molar teeth. Also, it was found that the anxiety of passing to the 
upper class was more important than learning outcomes for students. 

Conclusions: This questionnaire was examined the reflection of preclinical learning to 
clinical practice in endodontics within the comments by dental students and revealed 
available findings. Therefore, it could be discussed improvements in learning outcomes and 
methods. 

SS17 PREKLİNİK ENDODONTİK EĞİTİM SIRASINDA ÖĞRENCİLERİN PLASTİK VE 
ÇEKİLMİŞ İNSAN DİŞİ ÜZERİNDEKİ ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

ELİF DELVE BAŞER CAN, JALE TANALP, FİGEN KAPTAN 

YEDİTEPE ÜNİVERİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI 

Amaç: Bu çalışmanın amacı 3. sınıf öğrencilerinin preklinik eğitim programları boyunca 
kullandıkları plastik ve çekilmiş insan dişleri üzerindeki genel algısının değerlendirilmesidir. 

Gereç ve Yöntem: Aynı iki anket, öğrencilerin her iki diş grubunu, giriş kavitesi 
preparasyonu, dokunma hissi, kök kanal şekillendirmesi, kök kanal dolgusu ve hijyen 
tedbirleri gibi farklı yönlerden değerlendirebileceği sorular içerecek şekilde düzenlendi. 
Kırkdört 3. Sınıf öğrencisine, preklinik eğitim programında kullandıkları plastik ve çekilmiş 
insan dişleri üzerindeki algılarını değerlendirmeleri için anketler dağıtıldı. Öğrencilerden her 
soruya Likert puanlama ölçeğine göre 1 ile 5 arasında bir puan vermeleri istendi. Anketlerin 
tamamlanmasını takiben puanlamalar kaydedildi ve sonuçlar Wilcoxon signed rank testi ile 
istatistiksel olarak analiz edildi. Istatistiksel anlamlılık seviyesi p<0.05 olarak belirlendi. 

Bulgular: Sonuçlar sert doku hissi ve pulpa odasına giriş bakımından çekilmiş insan dişleri 
lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir (p<0.05). Buna karşın, rubber dam 
uygulama kolaylığı ve hijyenik bir ortam sağlanması bakımından plastik dişler lehine 
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istatististiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır. Diğer parametreler arasında anlamlı fark 
yoktur. 

Sonuçlar: Preklinik eğitim programında doğal dişler daha iyi dokunma hissi sağlarken, 
plastik dişler hijyenik ortam sağlanması ve daha kolay rubber dam uygulaması gibi avantajlar 
sağlamaktadır. Çapraz enfeksiyon endişesi nedeniyle plastik dişlerin preklinik endodonti 
eğitimine katılması giderek artan bir eğilimdir. Bu dişler bazı özelliklerinde iyileştirmeler 
yapıldığı taktirde preklinik çalışmalara büyük katkı sağlayabilirler 

SS17 COMPARISON OF STUDENTS’ PERCEPTIONS ON PLASTIC AND EXTRACTED 
NATURAL HUMAN TEETH DURING PRECLINICAL ENDODONTIC TRAINING 

Aim: The aim of this study was to evaluate the general perceptions of 3rd year students on 
plastic and extracted natural human teeth during their preclinical training program. 

Methodology: Two identical questionnaires were prepared which included questions on 
students’ perceptions on various aspects of both types of educational teeth such as ease of 
cavity preparation, tactile sensitivity, root canal shaping, obturation and hygiene measures. 
The questionnaires were distributed to 44 third year dental students who evaluated their 
perceptions on either plastic or extracted human natural teeth for their preclinical practices. 
The students were asked to score each question using the Likert’s scoring which ranged from 
1 to 5. Following the completion of both questionnaires, the scorings were recorded and the 
results were statistically analyzed using the Wilcoxon signed-rank test. Statistical significance 
was set at p<0.05. 

Results: The results indicated that there was a statistically significant difference in favor of 
human extracted teeth in terms of hard tissue sensation and access to the pulp chamber 
(p<0.05). On the other hand, there was a statistically significant difference in favor of plastic 
teeth in terms of ease of rubber dam application and the provision of a hygienic environment 
( p<0.05).No significant difference was noted for the other parameters tested. 

Conclusions: Though natural extracted teeth may provide better tactile sensitivity during 
preclinical training procedures, plastic teeth seem to offer some advantages such as a 
hygienic environment and better practice of rubber dam application. Because of cross-
contamination concerns, there is an increasing trend towards incorporating plastic 
endodontic teeth in preclinical endodontic practices. It appears that plastic teeth might be 
good aids in a preclinical setting in case their features and properties are further improved. 

SS18 CAM VEYA QUARTZ FİBER POST SİSTEMLERİNİN TEK VE AKSESUAR 
POSTLAR KULLANILARAK RESTORE EDİLEN GENİŞ KÖKLERİN KIRILMA 
DAYANIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

GÜHER BARUT1, ZEYNEP ÖZKURT-KAYAHAN2, M. BAYBORA KAYAHAN3, FARUK 
HAZNEDAROĞLU4, R. FİGEN KAPTAN3 

1YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI 
 
2YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ, 
ANABİLİM DALI 
 
3OKAN ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM DALI 
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4İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI 
 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, geniş köklerde cam ve quartz fiber post sistemlerinin tek veya 
aksesuar postlar ile kullanımının kırılma direncine etkisinin değerlendirilmesidir. 

Gereç ve Yöntem: Altmış adet insan üst kesici dişi seçildi ve kök kanalları ProTaper NEXT 
döner alet sistemi ile şekillendirildi. Kök kanalları lateral kondensasyon yöntemi ile dolduruldu 
ve post boşluğunun hazırlığında yerleştirilecek post sitemine uygun post drilleri kullanıldı. Kök 
kanallarının servikal 1/3’lük kısmı, dentin duvarının kalınlığı 1,5 mm kalacak şekilde Gates-
glidden kullanılarak genişletildi. Kalan dentin duvarı kalınlığı dijital kumpas yardımıyla ölçüldü. 
Örnekler restorasyon tiplerine göre 4 gruba ayrıldı: Grup 1: #3 cam fiber post Grup 2: #3 
cam fiber post + cam fiber aksesuar post Grup 3: #3 quartz fiber post Grup 4: #3 quartz 
fiber post + quartz fiber aksesuar post. Tüm postlar rezin siman ile yapıştırıldı. Üzerine 
kompozit kor yapıldı. Universal test aleti ile uygulanan yüklerin kırılma anındaki değerleri 
kaydedildi. Gruplar arası karşılaştırmalarda tek yönlü varyans analizi, alt grup 
karşılaştırmalarında Tukey çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Sonuçlar, anlamlılık p<0,05 
düzeyinde değerlendirildi. 

Bulgular: Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p=0,005). Grup 
3’ün (343,87±111,63) kırılma dayanımı değeri, Grup 2 (511,00±150,34) ve Grup 4’ten 
(479,00±101,15) anlamlı derecede düşük bulunmuştur. Grup 1 ve Grup 2 arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05). 

Sonuçlar: Bu in vitro çalışmanın koşullarında, yapısal olarak zayıf dişlerde geleneksel tek 
cam fiber post kullanımının yanı sıra, özellikle quartz fiber post ile aksesuar post kullanımı 
kırılma direncinin arttırılmasında daha etkilidir. 

SS18 EVALUATION OF THE FRACTURE RESISTANCE OF FLARED ROOTS 
RESTORED WITH SINGLE AND ACCESSORY GLASS OR QUARTZ FIBER POSTS 

Aim: To evaluate the effectiveness of glass and quartz post systems; and also, to compare 
the accessory post versus conventional single post placement on fracture resistance of flared 
roots. 

Methodology: Sixty human maxillary incisors were selected and root canals were 
instrumented with ProTaper NEXT rotary system. Root canals were filled with lateral 
condensation technique and post drills were used for the post space preparation. Cervical 
1/3 of the root canals were flared with Gates-glidden and remaining dentin wall was 
approximately 1.5 mm thick, measured with a digital caliper accurate. Specimens were 
randomly assigned to four groups (n = 15) and restored as follows: Group 1: #3 glass fiber 
post Group 2: #3 glass fiber post + glass fiber accessories Group 3: #3 light quartz fiber 
post and Group 4: #3 light quartz fiber post + light quartz accessories. All posts were 
cemented with resin cement and the cores were built with composite. The specimens were 
subjected to fracture loads in a universal testing machine. The maximum loads were 
recorded and one-way analysis of variance was used to compare groups and subgroups were 
analyzed with Tukey multiple comparison test. Significance level was set at p<0.05. 

Results: There was statistically significant difference between the four groups studied 
(p=0.005). The fracture resistance value of Group 3 (343.87±111.63) was lower than Group 
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2 (511.00±150.34) and Group 4 (479.00±101.15). There was no significant difference 
between Group 1 and Group 2 (p>0.05). 

Conclusions: Within the limitations of this in vitro study, it could be concluded that in the 
structurally compromised roots, single glass fiber post and accessories with quartz fiber post 
were effective in improving the fracture resistance. 

SS19 FARKLI ROTARY SİSTEMLERİN POST-CORE İLE RESTORE EDİLMİŞ 
DİŞLERİN KIRILMA DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ 

OĞUZHAN GÖRLER1, RECAİ ZAN2, DEMET ALTUNBAŞ2, MELİH ÜLGEY1 

1CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, PROTETİK DİŞ 
TEDAVİSİ ANABİLİM DALI, SİVAS, TÜRKİYE  

2CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ 
ANABİLİM DALI, SİVAS, TÜRKİYE 

Amaç: Bu çalışmada, One Shape New Generation (OSNG; MicroMega, Besancon, Fransa), 
ProTaper Gold (PTG; Dentsply Maillefer, Ballaigues, İsviçre) ve K3XF (SybronEndo) 
enstrümantasyon sistemlerinin post-core materyallerin yerleştirildiği köklerin kırılma direnci 
üzerine etkisi karşılaştırıldı. 

Gereç ve Yöntem: Altmış insan tek köklü mandibular premolar diş rastgele olarak 3 gruba 
ayrıldı (n=20). Aynı uzunluk ve kalınlıklarda standardize edilen kökler, One-Shape New 
Generation (OSNG), ProTaper Gold (PTG) and K3XF aletleri kullanılarak prepare edildi. 
Prepare edilen kök kanalları AH-26 kullanılarak dolduruldu. Daha sonra, post-core 
materyalleri kök kanallarına yerleştirildi ve kompozit ile restore edildi. Ardından, örnekler 
kökleri kırmak için gereken kuvvetin belirlenmesi amacıyla vertikal yüke maruz bırakıldı. 
Veriler, tek yönlü ANOVA ve Tukey'in post-hoc testleri kullanılarak istatistiksel olarak analiz 
edildi. 

Bulgular: OSNG grubu, diğer tüm gruplarla kıyaslandığında istatistiksel olarak daha yüksek 
kırılma direnci dereceleri sağlamıştır (P<0,05). PTG grubu, K3XF grubuna göre istatistiksel 
olarak daha yüksek kırılma direnci değerleri göstermiştir (P<0,05). 

Sonuçlar: Bu çalışmanın koşulları altında, tüm enstrümantasyon sistemleri farklı kırılma 
direnci değerleri ile ilişkilendirilmiştir. OSNG enstrümanları kök dentininin en yüksek direnç 
derecesine neden olmuştur. Farklı enstrümantasyon sistemleri ile kök kanal preparasyonu, 
protezlerin uzun süreli kullanımı açısından daha dayanıklı bir altyapı elde etmenin etkili 
aşamalardan biri olarak görülmüştür. 

SS19 EFFECT OF DIFFERENT ROTARY SYSTEMS ON FRACTURE RESISTANCE OF 
POST-CORE RECONSTRUCTED TEETH 

Aim: The present study compared the effect of One-Shape New Generation (OSNG; 
MicroMega, Besancon, France), ProTaper Gold (PTG; Dentsply Maillefer, Ballaigues, 
Switzerland) and K3XF (SybronEndo) instrumentation systems on fracture resistance of roots 
in which post-core materials were placed. 

Methodology: Sixty extracted human single-rooted mandibular premolar teeth were 
randomly assigned to 3 groups (n=20). The root canals that standardized in the same length 
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and thicknesses were instrumented using the One-Shape New Generation (OSNG), ProTaper 
Gold (PTG) and K3XF instruments. The prepared root canals were filled with using AH-26. 
Then, the post-core materials were placed into the root canals and restored with composite. 
The specimens were then exposed to a load to determine the force required to fracture the 
roots. The data were statistically analyzed using one-way ANOVA and Tukey’s post-hoc tests. 

Results: The OSNG group demonstrated statistically significantly higher degrees of fracture 
resistance compared to all other groups (P<0.05). The PTG group indicated significantly 
higher fracture resistance values than K3XF group (P<0.05). 

Conclusions: Under the conditions of this study, all instrumentation systems were 
associated with different fracture resistance values. OSNG instruments caused the highest 
degree of root dentin resistance. The root canal preparation with different instrumentation 
systems were seen as one of the effective stages to obtain a more durable substructure in 
terms of long term using of prosthesis. 

SS20 FARKLI KİNEMATİKLERİN K3XF ENSTRÜMANLARIYLA KANAL 
PREPARASYONU SIRASINDA APİKALDEN TAŞAN SIVI VE DEBRİS MİKTARINA 
ETKİLERİ 

MUSTAFA TOYOĞLU1, DEMET ALTUNBAŞ2 

1ÖZEL DENİZ DOĞAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ, İZMİR 

2CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ 
ANABİLİM DALI, SİVAS. 

Amaç: Bu in vitro çalışma, K3XF enstrümanlarını farklı kinematiklerle ve el eğelerini step-
back tekniğiyle kullanarak yapılan kök kanal preparasyonu sırasında apikalden taşan sıvı ve 
debris miktarını değerlendirmek üzere tasarlandı. Gereç ve Yöntem: Toplam 80 adet 
çekilmiş mandibular premolar diş seçildi ve rastgele 20 dişten oluşan dört gruba ayrıldı. Kök 
kanalları step-back tekniği kullanılarak K-tipi paslanmaz çelik enstrümanlarla ve resiprokal 
hareket, adaptif hareket ve devamlı rotasyon kullanılarak K3XF sistemle enstrümante edildi. 
İrrigasyon solüsyonu olarak bidistile su kullanıldı. Önceden tartılmış Eppendorf tüpleri 
enstrümantasyon sırasında apikalden taşan debrisi toplamak için kullanıldı. Taşan irrigasyon 
solüsyonu drenaj kanülünden plastik insülin enjektörü kullanılarak toplandı. Tüp içerisindeki 
sıvının tam olarak buharlaşmasından sonra her bir örnek için taşan debris ağırlığı belirlendi. 
Veriler Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testleri kullanılarak P &lt; .05 anlamlılık düzeyinde 
istatistiksel olarak analiz edildi.  

Bulgular: El eğesi enstrümantasyonu K3XF gruplarıyla karşılaştırıldığında debrisin önemli 
ölçüde fazla taşmasıyla ilişkili bulundu. Farklı kinematikler arasında, ortalama debris taşması 
değeri en yüksek resiprokal hareketle ve en düşük devamlı rotasyonla elde edildi, fakat bu 
fark anlamlı değildi (P &gt; .05). Gruplar arasında irrigant taşması yönünden anlamlı fark 
gözlenmedi (P &gt; .05).  

Sonuçlar: El enstrümantasyonu farklı kinematiklerle kullanılan K3XF enstrümanlarına göre 
daha fazla debris taşırdı. Tüm enstrümantasyon kinematikleri apikalden debris ve sıvı 
taşmasıyla ilişkili bulundu. 

SS20 INFLUENCE OF DIFFERENT KINEMATICS ON APICAL EXTRUSION OF 
IRRIGANT AND DEBRIS DURING CANAL PREPARATION USING K3XF 
INSTRUMENTS  
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Aim: This in vitro study was designed to evaluate the amount of apically extruded irrigant 
and debris during root canal preparation using K3XF instruments with different kinematics 
and hand files with a step-back technique.  

Methodology: A total of 80 extracted mandibular premolars were selected and randomly 
assigned to four groups of 20 teeth. The root canals were instrumented with K-type stainless 
steel instruments using a step-back technique and with the K3XF system using the following 
kinematics: reciprocating motion, adaptive motion, and continuous rotation. Bidistilled water 
was used as an irrigation solution. Pre-weighed Eppendorf tubes were used to collect apically 
extruded debris during instrumentation. Extruded irrigant was collected from the drainage 
cannula using a plastic insulin syringe, and the volumes were recorded. After complete 
evaporation of the liquid in the tube, the weight of extruded debris was determined for each 
specimen. The data were analyzed statistically using Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U 
tests at a significance level of P < .05.  

Results: Hand-file instrumentation was associated with a significantly greater extrusion of 
debris compared to the K3XF groups (P < .05). Among the different kinematics, the highest 
mean debris extrusion value was obtained with reciprocating motion and the least with 
continuous rotation, but this difference was not significant (P > .05). No significant 
differences were observed between groups in terms of irrigant extrusion (P > .05).  

Conclusions: Hand instrumentation extruded more debris than K3XF instruments that were 
used with different kinematics. All instrumentation kinematics were associated with apical 
debris and irrigant extrusion. 

 

SS21 İRRİGASYON SOLÜSYONLARININ KARIŞTIRILMASI İLE OLUŞAN 
ÇÖKELTİLER KALSİYUM SİLİKAT ESASLI KANAL PATLARININ BAĞLANTISINI 
BOZAR MI? 

DAVUT ÇELİK, AYŞE TUBA ÖZALP, TUĞBA KOŞAR, TAMER TAŞDEMİR 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ 
ANABİLİM DALI, TRABZON 

Amaç: Bu çalışmanın amacı kalsiyum silikat içerikli kök kanal patlarının dentine bağlanma 
dayanımını ve farklı irrigasyon materyalleri kombinasyonları sonucu oluşan çökeltilerin bu 
bağlantıya olan etkilerinin karşılaştırılmasını değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntem: Benzer boyutlarda onbeş adet dişin kronları mine sement sınırından 
ayrıldı. Her örnekten 1mm lik dört horizontal kesit alındı. Her kesit ayrı grupta olmak üzere 
dört gruba ayrıldı. Her kesite dentinde 1mm çaplı frezlerle üçer tane 1mm çapında kaviteler 
açıldı. Aynı dişe ait herbir disk şu dört solüsyon kombinasyonundan birine maruz bırakıldı: 15 
dakika NaOCl’den sonra 3dakika EDTA; 15 dakika NaOCl’den sonra 1 dakika klorheksidin; 3 
dakika EDTA’yı takiben 1dakika klorheksidin ve 1dakika distile su. Kağıt konlarla 
kurulanmasını takiben her bir kavite AHplus jet (Dentsply), TechBiosealer Endo(ısasan) ve 
EndoSeal(Maruchı) kök kanal patları ile dolduruldu. Örnekler nemli spançlar üzerine 
yerleştirilerek 37ᵒ sıcaklık %95 nemde 48 saat bekletildi. Bağlanma dayanımını etkileyen 
bağımsız değişkenlere (solüsyon kombinasyonları ve kanal patları) ait veriler iki yönlü varyans 
analizi ve Bonferroni düzetlmeli testler kullanılarak % 95 güven aralığında gerçekleştirildi. 
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Bulgular: Solüsyon kombinasyonlarının kanal patlarının bağlanma dayanımını istatistiksel 
olarak etkilediği tespit edildi (p < 0.05). Ayrıca AH Plus’ın diğer iki pata göre daha yüksek 
bağlanma dayanımı gösterdiği bulundu ( p < 0.05) .  

Sonuçlar: Farklı irrigasyon solüsyonlarının beraber kullanılması sonucu oluşan çökeltiler, 
kanal patlarının kök dentinine bağlantısını bozmamıştır. Bu çalışmada kullanılan kalsiyum 
silikat esaslı patların kök dentinine bağlantısının AH Plus’tan üstün olmadığı sonucuna 
varılmıştır. 

SS21 DO THE PRECIPITATES AFFECT THE PUSH-OUT BOND STRENGTH OF 
CALCIUM SILICATE-BASED ENDODONTIC SEALERS? 

Aim: The present study aimed to evaluate the bond strength of Calcium silicate 
based root canal sealer  to root dentin and effect of combinations of different irrigation 
solutions. 

Methodology: Fifteen human mandibular premolars were selected and four 1-mm discs 
were obtained from the coronal third of each root. On the axial surface of each disc, three 1-
mm-diameter holes were drilled through the dentine. Each dentine disc from the same root 
was treated with one of the four tested solution combination: NaOCL for 15 minutes and 
EDTA for 3 minutes; NaOCL for 15 minutes and chlorhexidine for 1 minute; EDTA for 3 
minutes and chlorhexidine for 1 minute; distilled water for 1 minute. After that, the holes 
were dried with paper points and filled with one of the three test root canal sealers: AH plus 
jet (Dentsply), Techbiosealer Endo (Isasan), Endoseal (Maruchi) . The filled dental slices 
were kept in moist gauze at 37 ° C and 95% humidity for 48 hours. Two way ANOVA 
estimate the impact of the independent variables (solutions and sealers) on the push-out 
bond strength. The level for significance was set at %95 confidence interval and data were 
further subjected to a Bonferroni correction. 

Results: The tested solution combinations significantly influenced the push-out behaviour of 
the sealers (p < 0.05). On the other hand, AH Plus had the highest resistance to 
dislodgment, compared with the other root canal sealers (p < 0.05). 

Conclusions: The precipitate residues did not influence the push-out bond strength of 
endodontic sealers. Calcium silicate-based sealers had lower push-out bond strength values 
compared with a conventional epoxy resin-based sealer (AH Plus). 

SS22 FARKLI İRRİGASYON TEKNİKLERİ KULLANILARAK QMİX İRRİGANININ 
FİBER POST-KÖK KANAL DENTİNİ BAĞLANTISINA ETKİLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI 

ELİF KOL KILINÇ1, MUSTAFA KÖSEOĞLU2 

1UŞAK ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM DALI 
UŞAK/ TÜRKİYE  

2ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI ERZURUM/ TÜRKYE 

Amaç: Bu çalışmanın amacı farklı irrigasyon teknikleri kullanılarak QMix irriganının fiber post- 
kök kanal dentini bağlantısına etkilerinin karşılaştırılmalı incelenmesidir. 
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Gereç ve Yöntem: 74 adet tek köklü insan mandibular premolar diş mine-sement 
birleşiminin altından kesildi. Bütün kökler ProTaper Universal döner alet sistemi yarımı ile F4' 
e kadar genişletildi ve dolduruldu. Post boşluğu preperasyonu yapıldı. On dört diş kontrol 
grupları için ayrıldı: K1. sadece distile su (negatif kontrol), K2. % 2,5 Sodyum hipoklorit, %17 
EDTA, %2 CHX (pozitif kontrol). Geriye kalan atmış diş altı deney grubuna ayrıldı ve QMix 
solüsyonu ile irrige edildi: D1.QMix&konvalsiyonel iğne ile irrigasyon (Q&Kİ), 
D2.QMix&manuel-dinamik irrigasyon (Q&MDİ), D3.QMix&sonik irrigasyon (Q&Sİ), 
D4.QMix&pasif ultrasonik irrigasyon (Q&PUİ), D5.QMix&diode lazer  (Q&DL) ve 
D6.QMix&Nd:YAG Lazer (Q&Nd). Daha sonra fiber postlar kendinden asitli adeziv resin siman 
(MaxCem EliteTM, Kerr Italia, Srl, KerrHawe SA, Italy) ile yapıştırıldı. 24 saat sonra, bütün 
kökler transversal olarak kesildi ve push-out testi uygulandı. Başarısızlık tipleri elektron 
tarama mikroskobu ile ayrıca incelendi. Veriler hesaplandı ve iki faktörlü varyans analizi ve 
post hoc Tukey honestly significant difference (HSD) testleri ile istatistiksel analize edildi 
(α=0.05). 

Bulgular: Sonuçlara göre push-out bağlanma dayanımı hem irrigasyon aktivasyon 
tekniklerinden (P<0.001) , hem de kök kanal seviyelerinden (P<0.001) anlamlı derecede 
etkilenmiştir. Bütün kök seviyelerinde Q&Gİ ve Q&PUİ grupları, gruplar arasındaki en yüksek 
push-out bağlanma dayanımı değerlerini gösterdi. Kökün apikal bölgesinde, Q&Kİ grubu, 
kontrol gruplarından (negatif ve pozitif) anlamlı derecede daha yüksek bağlanma dayanımı 
değeri gösterdi (p<0.5). Bütün kök bölgeleri arasında en yüksek bağlanma dayanımı kuronal 
bölge gösterdi. 

Sonuçlar: QMix solüsyonu kullanılarak uygulanan pasif ultrasonik ve konvansiyonel 
irrigasyon tekniklerinin, kendinden asitli adeziv rezin simanla yapıştırılan fiber postların 
bağlanma dayanımını arttırdığı görülmüştür. 

SS22 COMPARISON OF DIFFERENT IRRIGATION TECHNIQUES WITH QMIX 
SOLUTION ON THE BOND STRENGTH OF FIBER POST-ROOT CANAL DENTIN 

Aim: This study compared the influence of different irrigation techniques with QMix solution 
on the bond strength of fiber post-root canal dentin. 

Methodology: Seventy four single-rooted human mandibular premolar teeth were 
sectioned below the cementoenamel junction . All roots were prepared with ProTaper 
Universal rotary system up to F4 than obturated. Post-space preparation was performed.  
Fourteen teeth were allocated for controlled groups as follow: K1. only distilled water 
(negative control), K2. 2,5% Sodium hypochlorite, 17% EDTA, 2% Clorhexidine (positive 
control). Remaining sixty teeth were divided six experimental groups and irrigated QMix 
solution: D1. QMix&conventional syringe irrigation (Q&Kİ), D2. QMix&manuel dynamic 
irrigation (Q&MDİ), D3.QMix&sonic irrigation (Q&Sİ), D4. QMix&passive ultrasonic irrigation 
(Q&PUİ), D5. QMix&diode laser (Q&DL), and D6. QMix&Nd-YAG laser (Q&Nd). Than fiber 
post were luted using self-etch resin cement (MaxCem EliteTM, Kerr Italia, Srl, KerrHawe SA, 
Italy). After 24 hours, all roots were sectioned transversally and the push-out test was 
performed. Failure mode analysis was also evaluated with scanning electronic microscope. 
Data were calculated and statistical analysis were performed with two-way analysis of 
varience followed by post hoc Tukey honestly significant difference (HSD) tests (α=0.05). 

Results: The bond strength was significantly affected by both irrigation techniques  
(p<0.001), and root canal region (p<0.001). About  all root regions, Q&Kİ and Q&PUİ 
groups were exhibited the highest mean bond strength values between all groups.  In the 
apical root region, Q&Kİ group was showed significantly higher mean bond strength value 
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than control groups (negative and positive) (p<0.5). Coronal region was showed highest 
mean bond strength value between all root region. 

Conclusions: The using QMix solution with passive ultrasonic and conventional irrigation 
techniques were increased the bond strength of fiber post luted with self-etch resin cement 
to root canal dentin. 

SS23 MTA VE KALSİYUM HİDROKSİT KULLANILARAK İNSAN DİŞLERİNE 
YAPILAN DİREKT PULPA KUAFAJININ HİSTOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ 

TUGBA TÜRK1, MURAT SEZAK2, M. KEMAL ÇALIŞKAN1, 

EGE ÜNİVERSİTESİ, DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM DALI 
EGE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, PATOLOJİ ANABİLİM DALI 

Amaç: Bu çalışmanın amacı MTA ve Kalsiyum hidroksit kullanılarak sağlıklı dişlere yapılan 
deneysel direkt pulpa kuafajında oluşan pulpal yanıtın histolojik olarak incelenmesidir. 

Gereç ve Yöntem: Sağlıklı daimi insan dişlerinde standart pulpa perforasyon alanları 
oluşturuldu. Perforasyon alanlarına MTA (n=15) veya kalsiyum hidroksit (n=15) 
yerleştirilerek direkt pulpa kuafajı yapıldı. Kaviteler çinko oksit öjenol ile restore edildi. Her bir 
gruptaki dişler ağız içinde 1 hafta, 1 ay veya 3 ay kaldıktan sonra çekildi (n=5). Dişlerin 
apikalleri kesilip, %10 formalinde fikse edildi. Histolojik inceleme için, bukkal ve lingual yönde 
5 mm kalınlığında kesitler alındı. Kesitlerde hematoksilen-eozin ile boyamalar yapılarak, 
örnekler ışık mikroskobu ile enflamasyon ve sert doku oluşumu açısından incelendi. 

Bulgular: MTA kullanılarak yapılan direkt kuafajı uygulamasında, pulpal enflamasyonun daha 
az oluştuğu gözlendi. Bu örneklerde sert doku bariyerinin daha yoğun olduğu ve süre ile 
orantılı olarak kalınlığının arttığı gözlendi. Kalsiyum hidroksit kullanılan örneklerde, sert doku 
oluşumunun daha az yoğun olduğu ve tünel defektleri içerdiği gözlendi. 

Sonuçlar: Direkt pulpa kuafajı tedavisinde, MTA kullanımının, kalsiyum hidroksite göre daha 
yoğun sert doku oluşumuna ve daha az enflamasyona sebep olduğu gözlendi. 

SS23 HISTOLOGIC ASSESSMENT OF HEALTHY HUMAN PULP RESPONSE TO 
EXPERIMENTAL CAPPING WITH MTA AND CALCIUM HYDROXIDE. 

Aim: To compare the histological pulpal reaction to direct pulp capping in healthy human 
teeth with mineral trioxide aggregate (MTA) as against calcium hydroxide . 

Methodology: 15 healthy human permanent teeth had iatrogenic pulpotomy and direct 
pulp capping with MTA. Another 15 teeth were capped with calcium hydroxide. The teeth 
were restored with zinc oxide-eugenol, clinically reviewed and extracted after a number of 
pre-determined intervals (1 week, 1 month and 3 months). 

Then specimens were resected apically and immersed in 10% formalin. For histological 
processing, the teeth were sectioned buccolingually in 5-mm-thick slices, stained with 
Haematoxylin and Eosin and evaluated by a light microscope. Samples were evaluated for 
intensity and type of inflammation, as well as continuity, morphology and thickness of 
calcified bridges 
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Results: Iatrogenic pulpal wounds treated with MTA were more free from inflammation 
after 1 week and became covered with hard tissue barrier of steadily increasing length and 
thickness within 3 months following capping. Teeth treated with calcium hydroxide revealed 
less consistent formation of a hard tissue barrier that had numerous tunnel defects. 

Conclusions: The MTA was resulted in less pulpal inflammation and more predictable hard 
tissue barrier formation than calcium hydroxide. 

SS24 FARKLI YÜZEY DEZENFEKTANLARININ REZİN-MODİFİYE TRİKALSİYUM 
SİLİKAT SİMANIN DENTİNE MİKRO-MAKASLAMA BAĞLANMA DAYANIMI 
ÜZERİNE ETKİSİ 

DERYA DENİZ SUNGUR, ZELİHA YILMAZ 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Amaç: Farklı yüzey dezenfektanlarının,  vital pulpa tedavilerinde pulpanın korunması 
amacıyla sıklıkla kullanılan rezin- modifiye trikalsiyum silikat simanların dentine bağlanma 
dayanımı üzerine etkilerinin karşılaştırılması 

Gereç ve Yöntem:  18-30 yaş arası bireylerden yakın zamanda çekilmiş 25 tane sağlam ve 
çürüksüz 3. molar diş kökleri servikalin 2 mm altından kesildi. Kuronlar longitudinal olarak 
meziyodistal yönde ikiye ayrıldı. Her bir yarım diş silindirik akril kalıplar içerisine bukkal veya 
palatinal yüzeyleri açıkta kalacak şekilde gömüldü ve bukkal ve  palatinal yüzeyler silicon 
karbid ile 1 dk zımparalanarak düzgün ve standart smear tabakası içeren dentin yüzeyleri 
elde edildi. Örnekler gelişigüzel 5  gruba ayrıldı (n=10) . 1 gruba 1 dk % 2,5 sodyum 
hipoklorit uygulanarak 1 dk boyunca serumla yıkandı. 2. gruba aynı işlem yapıldı ve 1 dk % 2 
klorheksidin uygulandı. 3. gruba  aynı işlem yapıldı ve 1 dk % 17 EDTA ile ve en son 1 dk 
serum ile yıkandı. 4. Gruba % 1.3 sodyum hipoklorit uygulandı, 1 dk serum ile yıkandı ve 1 
dk boyunca Biopure MTAD (Dentsply Tulsa Dental Specialties, Tulsa, OK) uygulandı. 5. Gruba 
hiçbir işlem yapılmadı ve kontrol grubu olarak kullanıldı. Pamuk peletler ile kurutulan örnek 
yüzeylerine, 2 mm genişlikte ve 2 mm yükseklikte şeffaf plastik kalıplar kullanılarak rezin 
modifiye trikalsiyum silikat siman (TheraCal LC, Bisco Inc., Schamburg, IL, USA) uygulandı. 
Örnekler mikro-makaslama testine tabi tutuldu ve elde edilen veriler Welch’s ANOVA ve 
Games-Howell testi ile analiz edildi. 

Bulgular: Mikro-makaslama bağlanma dayanımı değerleri şu şekilde sıralandı; sodyum 
hipoklorit >  klorheksidin > MTAD ≥EDTA > kontrol. Kontrol grubunın mikro-makaslama 
bağlanma dayanımı değerleri tüm gruplardan istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek 
(p<.05) olmakla birlikte, diğer gruplar arasında fark gözlenmedi (p>.05). 

Sonuçlar: Dentin yüzeyine sodium hipoklorit, klorheksidin, EDTA veya MTAD gibi ajanların 
uygulanması, rezin-modifiye trikalsiyum silikat simanların dentine bağlanma dayanımını 
artırmaktadır.   

SS24 EFFECT OF DIFFERENT SURFACE DISINFECTANTS ON THE MICRO-SHEAR 
BOND STRENGTH OF RESIN-MODIFIED TRICALCIUM SILICATE CEMENTS 

Aim: Comparison of the effects of different dentin surface disinfectants on the micro-shear 
bond strength of resin-modified tricalcium silicate cements used in vital pulp therapies. 
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Methodology: Roots of 25 intact human 3. molar teeth without caries extracted from 
human between 18-30 ages were  removed from 2 mm below the cementoenamel junction. 
Crowns were bisected longitudinally in mesiodistal direction and 50 halves of crowns were 
obtained. Each halves were embedded into autopolymerisan acrylic resin with the buccal 
surfaces facing upwards.  Buccal surfaces were polished with a 600-grid silicone carbide 
abrasive paper under water for 60 seconds to obtain flat dentin surfaces with standart smear 
layer.  Samples were randomly assigned into 5 groups (n=10). Group 1 were treated with % 
2,5 sodium hypochlorite for 1 min and rinsed with saline for 1 min. Same treatments were 
applied on  group 2  and also treated with 2% clorhexidine for 1 min. Same treatments were 
applied on  group 4 and also treated with 17% ethylenediamine tetra-acetic acid (EDTA) for 
1 min and rinsed with saline for 1 min.  Group 4 was treated with % 1,3 sodium 
hypochlorite, rinsed with saline for 1 min and also treated with Biopure MTAD (Dentsply 
Tulsa Dental Specialties, Tulsa, OK) for 1 min. No treatment was applied on group 5 and 
assigned as a control group.  Dentin surfaces were then dried with cotton pellets and resin-
modified tricalcium cement (TheraCal LC, Bisco Inc., Schamburg, IL, USA) was applied on, 
via transparent plastic moulds in 2 mm height and 2 mm width. Micro-shear bond test was 
applied and the data were analyzed by using Welch’s ANOVA and Games-Howell tests. 

Results: Micro-shear bond strength values were ranked as follows; sodium hypochlorite, 
clorhexidine, MTAD ≥EDTA >control. Micro-shear bond strength of control group was 
significantly more than the test groups 8 (p<.05) while, there was no different amongst the 
test groups (p>.05) . 

Conclusions: Treatment of dentin with sodium hypochlorite, clorhexidine, EDTA or MTAD 
increases the micro-shear bond strength of resin-modified tricalcium silicate cements to 
dentin in a like manner. 

SS25 SICAKLIĞIN XP-ENDO FİNİSHER’IN KÖK KANAL DÜZENSİZLİKLERİNDEN 
KALSİYUM HİDROKSİT UZAKLAŞTIRMA YETENEĞİNE ETKİSİ 

HAKAN GÖKTÜRK1, İSMAİL ÖZKOÇAK2, FEVZİ BÜYÜKGEBİZ1 

1GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ A.D., 
TOKAT TÜRKİYE 

2ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ 
A.D., BOLU TÜRKİYE 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, XP-endo Finisher’ın kök kanal düzensizliklerinden kalsiyum 
hidroksit (KH) uzaklaştırma kapasitesine sıcaklık değişikliklerinin (ortam ve yıkama 
solüsyonunun) etkisini değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntem: Seksen üç adet çekilmiş tek köklü dişin kök kanal preparasyonu 
tamamlandı. Kökler iki parçaya ayrıldı. İki standart oyuk (apikal ve koronal bölgede) 
hazırlandı ve her bir oluk ve kök yarısı KH ile dolduruldu. On dört gün sonra, kökler rastgele 
beş deney grubuna ayrıldı (n = 15). İlk dört gruptaki örneklerden KH 37 ° C ortam 
sıcaklığında uzaklaştırıldı. Çalışmada kullanılan yıkama solüsyonlarının sıcaklıkları aşağıdaki 
gibidir: Grup 1: oda sıcaklığındaki (21 ° C) NaOCl ile geleneksel iğne irrigasyonu; Grup 2- 37 
° C'deki NaOCl ile geleneksel iğne irrigasyonu; Grup 3- Oda sıcaklığındaki NaOCl’in XP-endo 
Finisher ile aktivasyonu; Grup 37 ° C'de NaOCl’in XP-endo Finisher ile aktivasyonu; Grup 5- 
KH oda sıcaklığındaki bir ortamda NaOCl’in XP-endo Finisher ile aktivasyonu ile uzaklaştırıldı. 
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Oyuklarda kalan KH miktarı skorlandı. İstatistiksel değerlendirme, Kruskal-Wallis ve 
Bonferroni düzeltme Mann-Whitney U testleri kullanılarak yapıldı. 

Bulgular: Grup 3 ve 4 diğer gruplara göre apikal bölgede anlamlı derecede fazla KH 
uzaklaştırdı (p <0.05). Koronal bölgede gruplar arasında fark tespit edilmedi (p> 0.05). KH’in 
uzaklaştırılmasına yıkama solüsyonunun sıcaklığı etki etmezken (p> 0.05) irrigasyon tekniği 
ve XP-endo Finisher’ın kullanıldığı ortam sıcaklığı önemli derecede etki etti (p <0.05). 

Sonuçlar: NaOCl sıcaklığı XP-endo Finisher'ın KH kaldırma etkinliğinde önemli bir rol 
oynamazken, çevre sıcaklığı eğenin etkinliğini önemli bir seviyede arttırdı. 

SS25 EFFECTS OF TEMPERATURE ON THE ABILITY OF THE XP-ENDO FINISHER 
TO REMOVE CALCIUM HYDROXIDE FROM ROOT CANAL IRREGULARITIES 

Aim: The purpose of this study was to evaluate the effects of temperature changes (in the 
environment and of the irrigation solution) on the efficacy of the calcium hydroxide (CH) 
removal capacity of the XP-endo Finisher from root canal irregularities. 

Methodology: Eighty-three extracted, single-rooted teeth were instrumented. The roots 
were split longitudinally. Two standard groves (apical and coronal) were prepared and each 
root half was filled with CH. Fourteen days later, the roots were randomly divided into five 
experimental groups (n=15). The environmental temperature for the CH removals of the first 
four groups was 37°C. The solution temperatures of the removals were as follows: Group 
1—Conventional needle irrigation with NaOCl at room temperature (21°C); Group 2—
Conventional needle irrigation with NaOCl at 37°C; Group 3—XP-endo Finisher with NaOCl at 
room temperature; Group 4—XP-endo Finisher with NaOCl at 37°C; Group 5—CH was 
removed at room temperature using XP-endo Finisher and with NaOCl at room temperature. 
The amount of remaining CH after removal was scored. The statistical evaluation was 
performed using Kruskal–Wallis and Bonferroni-correction Mann–Whitney U tests.  

Results: Group 3 and 4 removed significantly more CH than the other groups in the apical 
region (p <0.05). There was no difference between the groups in the coronal region (p 
>0.05). The removal of CH was not affected by the irrigation solution temperature, (p 
>0.05) but significantly affected by the type of irrigation technique and environmental 
temperature (p <0.05). 

Conclusions: While the temperature of the NaOCl solution did not play a significant role in 
the CH removal efficacy of XP-endo Finisher, the environmental temperature increased its 
activity at a significant level. 

SS26 FARKLI ŞELASYON AJANLARININ SİLİKON ESASLI PATIN KÖK DENTİNİNE 
BAĞLANMA GÜCÜNE ETKİSİ 

HAKAN GÖKTÜRK1, İSMAİL ÖZKOÇAK2, FEVZİ BÜYÜKGEBİZ1 

1GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ A.D., 
TOKAT TÜRKİYE 

2ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ 
A.D., BOLU TÜRKİYE 
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Amaç: Silikon içerikli kanal dolgu patının bağlantısına %7’lik maleik asit (MA), %17’lik 
etilendiamintetraasetik asit (EDTA), %10’luk sitrik asit (CA) ve %2.25’luk perasetik asit (PA) 
solüsyonlarının etkisini incelemektir. 

Gereç ve Yöntem: Yetmiş beş adet alt çene kesici dişin kök kanalı R50 boyutuna kadar 
döner sistem kullanılarak prepare edildi. Örnekler, son yıkama işlemine göre rasgele olarak 
beş gruba ayrıldı (n = 15): grup 1, %5 NaOCl; grup 2, %17 EDTA; grup 3, %7 MA; grup 4, 
%10 CA; grup 5, %2.25 PA. Kanallar kağıt konlarla kurutuldu ve GuttaFlow Bioseal ile 
dolduruldu. Bağlantı direnci push-out bağlantı testi kullanılarak değerlendirildi. Veriler 
istatistiksel olarak iki yönlü varyans analizi ve Tukey testleri ile analiz edildi (p=.05). 

Bulgular: Şelasyon ajanları ile yıkanan kökler, NaOCl ile yıkanan köklere göre anlamlı 
derecede yüksek bağlantı dayanımı gösterdi (p <.05). En yüksek bağlantı dayanımı MA'de 
görüldü ancak diğer şelasyon çözeltileri ile arasında anlamlı fark yoktu (p> .05). 

Sonuçlar: Smear tabakasının uzaklaştırılması, GuttaFlow Bioseal'in kök kanalı dentine 
bağlantı dayanımını artırabilir. 

SS26 EFFECT OF DIFFERENT CHELATING IRRIGANTS ON THE BOND STRENGTH 
OF SILICONE-BASED ROOT CANAL SEALER TO ROOT DENTIN 

Aim: To evaluate the influence of 7% maleic acid (MA), 17% ethylenediaminetetraacetic 
acid (EDTA), 10% citric acid (CA), or 2.25% peracetic acid (PA) on the push-out bond 
strength of silicone-based root canal sealer. 

Methodology: Seventy-five mandibular incisors were prepared using the rotary system up 
to size R50. The specimens were randomly assigned to five groups (n = 15) on the basis of 
the final irrigation solution: group 1, 5% NaOCl; group 2, 17% EDTA solution; group 3, 7% 
MA; group 4, 10% CA; group 5, 2.25% PA. The canals were dried with paper points and 
filled with GuttaFlow Bioseal. The dislocation resistance was assessed by using push-out 
bond strength test. The data were analyzed statistically by two-way analysis of variance and 
Tukey tests at p=.05. 

Results: The roots irrigated with chelating solutions showed significantly higher bond 
strength than the roots irrigated with NaOCl (p<.05). The highest bond strength was 
observed in MA but there was no significance difference between the other chelating 
solutions (p>.05). 

Conclusions: Removal of the smear layer may increase the push-out bond strength of the 
GuttaFlow Bioseal to the root canal dentin. 
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PP01 EKSTRÜZE OLGUNLAŞMAMIŞ MAKSİLLER KESİCİLERİN 
REVASKÜLARİZASYONUNUN TANISINDA LAZER DOPPLER FLOWMETRİ, 
ELEKTRİKLİ PULPA TESTİ VE SOĞUK TESTİNİN ETKİNLİĞİ 

ŞEYDA ERŞAHAN EROĞLU, FİDAN ALAKUŞ SABUNCUOĞLU 

BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ 
ANABİLİM DALI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, 
ORTODONTİ ANABİLİM DALI 

Amaç: Travmayı takiben duyarlılığın geçici olarak kaybedilmesi ile birlikte geleneksel pulpa 
testlerinin sınırlamaları dental travmatolojide pulpa canlılığını belirlemede önemli bir sorun 
oluşturur. Lazer Doppler Flowmetri (LDF)’nin şiddetli dental travmayı takiben kesici dişlerin 
revaskülarizasyonunun incelenmesi için değerli bir araç olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle, bu 
çalışma 6 aylık travma sonrası dönemde ekstrüzyonun olgunlaşmamış kalıcı diş pulpa kan 
akımı (PBF) değerlerine etkisini değerlendirmeyi ve travma görmüş dişlerin pulpa canlılığı 
üzerine soğuk testlerinin doğruluğunu elektrikli pulpa testleri (EPT) ile karşılaştırmayı 
amaçladı.  

Gereç ve Yöntem: Çalışma grubu 26 travmalı hastada ekstrüzyona uğramış 26 
olgunlaşmamış maksiller kesici dişten oluştu. Kontralateral homolog dişler (n=26) pozitif 
kontrol grubu olarak dahil edildi ve 8 kanal dolgulu diş negatif kontrol grubu olarak dahil 
edildi. Çalışma grubundaki dişler repozisyon ve splintleme ile tedavi edildi. Travma görmüş ve 
kontrol dişler için pulpa canlılık değerleri splintin çıkarıldığı günün yanısıra (travmadan 2-3 
hafta sonar, T1), travma sonrası 6. hafta (T2), 3. ay (T3) ve 6.ayda (T4) LDF, EPT ve soğuk 
testiyle alındı. Gruplar arasında verileri karşılaştırmak için Student t ve Mann-Whitney U 
testleri kullanıldı. EPT ve soğuk testlerinin süreç içindeki sonuçlarını karşılaştırmak için χ² ve 
McNemar testleri kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık P &lt; 0.05 olarak belirlendi.  

Bulgular: EPT/soğuk testlerine verilen pozitif cevaplar T1’de 0/1 dişten T2’de %8/%16’ya, 
T3’de %56/%60’a ve T4’de %76/%84’e arttı. Diğer taraftan, LDF tüm hastalarda T1’den T4’e 
(T1’deki 1 hasta hariç) pozitif canlılık değerleri (&gt;4.5 PU) verdi. Travma görmüş test 
dişlerindeki LDF değerleri T1’den (4.8+1.2 PU) T3’e (7.7+1.3 PU) kademeli olarak arttı ve bu 
noktada travmatik dişlerin PU değerleri ile kontrollerinki arasında artık bir fark gözlenemedi 
(P = 0.938).  

Sonuçlar: Çalışma verileri LDF’nin yeni travma geçirmiş olgunlaşmamış dişlerde pulpa 
canlılığının belirlenmesi için etkin, objektif bir yöntem olduğunu göstermektedir. LDF travmayı 
takiben ilk birkaç hafta içinde bile travma görmüş olgunlaşmamış dişlerin canlılığını doğru bir 
şekilde tespit edebildi; buna karşın geleneksel duyarlılık testleri travmadan kısa zaman sonar 
canlılığı doğru bir şekilde tespit edemedi. 

PP01 THE EFFICACY OF LASER DOPPLER FLOWMETRY, ELECTRIC PULP TEST AND 
COLD TEST IN DIAGNOSING REVASCULARIZATION OF EXTRUDED IMMATURE 
MAXILLARY INCISORS  

Aim: The temporary loss of sensibility following trauma combined with the limitations of 
conventional pulp tests make assessing pulp vitality a major challenge in dental 
traumatology. Laser Doppler Flowmetry (LDF) has been shown to be a valuable tool for 
monitoring revascularization of incisors following severe dental trauma. Therefore, the 
current study aimed to evaluate the effect of extrusion on immature permanent tooth pulp 
blood flow (PBF) values during a 6-month post-trauma period and to compare the accuracy 
of cold tests on pulp vitality of traumatized teeth with that of electric pulp tests (EPT).  
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Methodology: A study group was comprised of 26 extruded immature maxillary incisors in 
26 trauma patients. The respective contralateral homologous teeth (n=26) were included as 
a positive control group, and 8 root-filled teeth were included as a negative control group. 
Teeth in the study group were treated by repositioning and splinting. Pulp vitality readings 
for traumatized and control teeth were taken with LDF, EPT and cold test on the day of 
splint-removal (2-3 weeks after trauma – T1) as well as 6 weeks (T2), 3 months (T3) and 6 
months (T4) post-trauma. Student t and Mann-Whitney U tests were used to compare data 
among groups, and χ² and McNemar tests were used to compare EPT and cold test results 
over time. Statistical significance was set at P < 0.05.  

Results: Positive responses to EPT/cold tests increased from no teeth/1 tooth at T1 to 
8%/16% at T2, 56%/60% at T3 and 76%/84% at T4. In contrast, LDF gave positive vitality 
readings (>4.5 PU) in all patients from T1 to T4 (with the exception of 1 patient at T1). LDF 
readings for traumatized test teeth increased gradually from T1 (4.8+1.2 PU) to T3 (7.7+1.3 
PU), at which point a difference could no longer be observed between the PU levels of 
traumatized teeth and those of controls (P = 0.938).  

Conclusions: Study data indicates LDF to be an effective, objective method for evaluating 
pulp vitality in recently traumatized immature teeth. LDF was able to accurately identify 
vitality in traumatized immature teeth even during the first few weeks following trauma, 
whereas conventional sensibility tests were unable to accurately recognize vitality shortly 
after trauma.  

 

PP02 SİMÜLE EDİLMİŞ APİKAL KÖK REZORPSİYONLU DİŞLERDEKİ İKİ 
ELEKTRONİK APEKS BULUCU ÖLÇÜM DOĞRULUĞUNUN KARŞILAŞTIRMALI 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

CUMHUR AYDIN, ŞEYDA ERŞAHAN EROĞLU, FİDAN ALAKUŞ SABUNCUOĞLU 

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM DALI 

BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ 
ANABİLİM DALI 

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ORTODONTİ 
ANABİLİM DALI 

Amaç: Bu in vitro çalışmanın amacı, simule edilen apikal kök rezorpsiyonlu dişlerdeki çalışma 
uzunluğunu belirlemek için son zamanlarda tanıtılan iki apeks bulucunun doğruluğunu 
değerlendirmek ve karşılaştırmaktır.  

Gereç ve Yöntem: Kapalı apeksli kırk mandibular premolar seçildi ve mine-sement 
birleşiminde dekoronasyon sonrası, her dişin kök ucunda 45°’lik oblik kesi yaparak apikal kök 
rezorpsiyonu simule edildi. Önce dişlerin gerçek çalışma uzunluğu görsel olarak belirlendi. 
Ardından elektronik çalışma uzunluğu iki farklı elektronik apeks bulucu (EAL) (Apex ID ve 
Raypex 6) ile ölçüldü. Ölçümler farklı operatörler tarafından üç kez tekrarlandı. Veriler 
intraclass korelasyon katsayısı (ICC) ve eşleştirilmiş t-testi kullanılarak analiz edildi. Anlamlılık 
düzeyi p ≤ 0.05 olarak belirlendi.  

Bulgular: Raypex 6 ve Apex ID sırasıyla örneklerin sadece %30 ve %35’inde doğru idi. 
Bununla birlikte, ±0.5 mm kabul limiti ile sırasıyla %77.5 ve %82.5’luk bir ortalama doğruluk 
gösterdiler. Iki apeks bulucu arasında doğruluk bakımından anlamlı bir fark yoktu. İki 
operator arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı (p &gt; 0.01).  
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Sonuçlar: Apikal konstrüksiyon bozulmuş olsa da, her iki apeks bulucu da çalışma 
uzunluğunun ±0.5mm aralığında kabul edilebilir bir şekilde belirlendiğini gösterdi. Her iki 
EAL’de benzer doğruluğa sahipti. 

 

PP02 COMPARATIVE EVALUATION OF MEASUREMENT ACCURACY OF TWO 
ELECTRONIC APEX LOCATORS İN TEETH WİTH SIMULATED APICAL ROOT 
RESORPTION BACKGROUND/  

Aim: The purpose of this in vitro study was to evaluate and compare the accuracy of two 
recently introduced apex locators to determine the working length in teeth with simulated 
apical root resorption.  

Methodology: Forty mandibular premolars with mature apices were selected and after 
decoronation at the cementoenamel junction, a 45° oblique cut was made at the apex of 
each tooth simulating an apical root resorption. Firstly, actual working length of the teeth 
was determined visually. Then, electronic working length was measured with two different 
electronic apex locators (EAL) (Apex ID and Raypex 6). Measurements were repeated three 
times by different operators. The data were analyzed using the intraclass correlation 
coefficient (ICC) and the paired t-test. The significance level was set at p ≤ 0.05.  

Results: Raypex 6 and Apex ID was accurate for only 30% and 35% of samples, 
respectively. However, with ±0.5 mm acceptance limit, they showed an average accuracy of 
77.5% and 82.5%, respectively. There was no significant difference in the accuracy between 
the two apex locators. No significant differences were detected between two operators (p > 
0.01).  

Conclusions: Although apical constriction was compromised, both apex locators showed an 
acceptable determination of the working length between the ranges of ±0.5mm. The two 
considered EALs showed similar accuracy. 

PP03 KÖK KANAL PREPARASYONUNDA KULLANILAN PROTAPER UNİVERSAL, 
PROTAPER NEXT VE RECİPROC DÖNER EĞE SİSTEMLERİNİN DENTİN ÜZERİNDE 
OLUŞTURDUĞU MİKRO ÇATLAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

MELTEM DEVECİ, SADULLAH KAYA 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM DALI 

Amaç: Bu çalışmada ProTaper Universal, ProTaper Next ve Reciproc Ni-Ti döner eğe 
sistemlerinin kök kanal şekillendirmesi esnasında dentin üzerinde mikro çatlak oluşturmaları 
açısından karşılaştırılması hedeflenmiştir.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 100 adet alt anterior diş kullanıldı. 20 diş negatif kontrol 
grubu olarak ayrıldı. Gruplardaki dişlerin kronları uzaklaştırılarak boyları 13 mm’ye eşitlendi. 
80 diş, genişletme ve şekillendirme işlemleri sırasında, periodontal ligamenti taklit etmek 
amacıyla, otopolimerizan tamir akriliği kullanılarak dental enjektörden hazırlanan bir kalıp 
içerisine gömüldü. Her biri 20 dişten oluşan 5 grup oluşturuldu. 1. grup kontrol grubunun 
üzerinde herhangi bir işlem uygulanmadı. 2. grup K tipi eğe kullanılarak preparasyon yapıldı. 
3. grup ProTaper Universal eğe sistemi kullanılarak, 4. grup Protaper Next eğe sistemi 
kullanılarak, 5. grup Reciproc eğe sistemi kullanılarak şekillendirildi. Daha sonra örneklerden 
3, 6, 9 mm seviyelerinden Minitom Hassas Kesme Cihazı ile kesitler alındı, elde edilen 
örnekler stereomikroskop altında (x40 büyütmede) incelendi. Mikro çatlak yok, 
tamamlanmamış mikro çatlak, vertikal kök kırığı şeklinde üçlü skorlama yapıldı. Sonuçlar 
istatistiksel açıdan değerlendirildi.  
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Bulgular: Kontrol grubu ve el eğesinin kullanıldığı grupta mikro çatlak oluşumuna 
rastlanmadı. Ki-kare analizine göre döner eğelerin kullanımı sonucunda mikro çatlak oluşumu 
istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p&lt;0,05). Kesit seviyeleri gözardı edildiğinde sırayla en 
fazla mikro çatlak oluşumu ProTaper Universal (%20), daha sonra Reciproc (%11,7), en az 
mikro çatlak oluşumu ise Protaper Next (%6,7) eğelerinin kullanıldığı grupta bulundu. Fakat 
bu gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p&gt;0,05). Gruplar gözardı 
edilerek kesit seviyeleri incelendiğinde, en fazla mikro çatlak oluşumu 9 mm’de (%11), daha 
sonra 6 mm’de (%7), en az mikro çatlak oluşumu ise 3 mm’de (%5) gözlendi. Ki-kare testine 
göre 3, 6, 9 mm kesit seviyelerinin arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı 
(p&gt;0,05). ProTaper Universal ve Reciproc eğelerinin kullanıldığı gruplarda 9 mm’lik 
kesitlerde 1’er adet vertikal kök fraktürüne rastlandı.  

Sonuçlar: Çalışmamızda kullanılan döner eğe sistemlerinin hepsinin kök dentininde mikro 
çatlak oluşumuna neden olduğu sonucuna ulaşıldı. ProTaper Next ve Reciproc’a göre 
ProTaper Universal eğe sisteminin kök dentininde daha fazla mikro çatlak oluşturduğu tespit 
edildi. 

PP03 EVALUATION OF MICROCRACKS ON DENTIN THAT CREATED WITH 
PROTAPER UNIVERSAL, PROTAPER NEXT AND RECIPROC ROTARY FILE SYSTEMS 
USED IN ROOT CANAL PREPARATIONS  

Aim: In this study, it was aimed to compare the effectiveness of ProTaper Universal, 
ProTaper Next and Reciproc Ni-Ti rotary file systems of creating microcracks on dentin 
during root canal shaping.  

Methodology: In our study, 100 lower anterior teeth were used. 20 teeth were separated 
as negative control group. The crowns of the teeth in the groups were stretched out for 
equalize to 13 mm. During tooth expansion and forming operations, 80 were embedded into 
a mold prepared from a dental syringe by using autopolymerizing repair acrylic to mimic the 
periodontal ligament. Five groups were formed each consists 20 teeth. No procedure was 
performed on group 1 (control group). In group 2, preparation was made using K file, the 
3rd group was formed by using the ProTaper Universal file system, Protaper Next file system 
was used for the 4th group, and Reciproc file system was used for the 5th group. Then, 
sections were taken from the samples with Minitom Precision Cutting Device of 3, 6, 9 mm 
levels, and the obtained samples were examined under the stereomicroscope (x40 
magnification). Triple scoring was performed as no microcrack, incomplete microcrack, and 
vertical root fracture. The results were evaluated statistically.  

Results: No microcracks was observed in the control group and hand-training group. 
According to chi-square analysis, microcrack formation was found statistically significant as a 
result of using rotating files (p<0,05). When the cross-sectional levels were ignored, 
microcrack occurred the most in the ProTaper Universal group (20%), in Reciproc group 
(11,7%) and in ProTaper Next group the least (6,7%). However, the difference between 
these groups was not statistically significant (p> 0.05). When examining sectional levels with 
the groups were ignored, microcrack occurred the most in the cross-sectional level in 9 mm 
(11%), in 6 mm (7%), in 3 mm the least (5%). According to chi-square test, the difference 
between 3, 6, and 9 mm cross-sectional levels was not statistically significant (p> 0,05). In 
the groups ProTaper Universal and Reciproc files were used, 1 vertical root fracture was 
found in 9 mm sections for each.  

Conclusions: We concluded that all of the rotary file systems used in our study caused 
microcracks in the root dentin. According to ProTaper Next and Reciproc, it was found that 
the ProTaper Universal file system produced more microcracks in the root dentin. 
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PP04 KÖK KANAL ŞEKİLLENDİRMESİ SIRASINDA KULLANILAN FARKLI NİKEL-
TİTANYUM SİSTEMLERİN SÜT MOLAR DİŞLERİNDE OLUŞAN DENTİN ÇATLAĞINA 
ETKİSİ: BİR LABORATUVAR ÇALIŞMASI 

TAHA ÖZYÜREK, GÜLŞAH USLU, KORAY YILMAZ 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ 
ANBİLİM DALI 

SAMSUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ 

Amaç: Süt dişi kök kanallarının şekillendirmesi sırasında kullanılan Reciproc, WaveOne Gold 
ve ProTaper Next NiTi döner alet sistemlerinin süt dişi kanallarında oluşturduğu dentin çatlak 
miktarının karşılaştırılmasıdır. Materyal ve  

Gereç ve Yöntem: İki ayrı kanala sahip düz köklü 80 adet mandibular süt molar diş 
çalışmaya dahil edildi. Dişler rastgele 4 gruba ayrıldı; Reciproc grubu, WaveOne Gold grubu 
ve ProTaper Next grubu. Seksen adet örneğin kök kanalları apikalden 3, 6 ve 9 mm 
uzaklıktan kökün uzun aksınsa dik olacak şekilde kesildi. Daha sonra elde edilen kesitler 
dentin çatlağı yönünden stereomikroskop altında incelendi. Elde edilen veriler Ki-kare 
kullanılarak SPSS 21.0 programı ile istatistiksel olarak analiz edildi.  

Bulgular: NiTi eğeler ile şekillendirilen grupların hepsinde, şekillendirilme yapılmayan kontrol 
grubuna göre istatistiksel olarak daha fazla dentin çatlağı varlığı tespit edildi (P &lt; ,05). 
WaveOne Gold ve ProTaper Next eğelerinin, toplam dentin çatlağı bakımından, Reciproc 
eğesinden daha az dentin çatlağına neden olduğu belirlendi (P &lt; ,05). Ayrıca Reciproc 
eğesinin apikal bölgede WaveOne Gold ve ProTaper Next eğelerinden daha fazla dentin 
çatlağına neden olduğu bulundu (P &lt; ,05).  

Sonuçlar: Mevcut çalışmanın limitleri dahilinde, çalışmada test edilen bütün NiTi döner eğe 
sistemleri ile şekillendirilen kanallarda, şekillendirilmemiş kontrol grubuna göre istatistiksel 
olarak daha fazla dentin çatlağı tespit edilmiştir. 

PP04 EFFECT OF DIFFERENT NICKEL-TITANIUM ROTARY FILES ON DENTINAL 
CRACK FORMATION DURING ROOT CANAL PREPARATION IN PRIMARY MOLARS: 
A LABORATORY STUDY 

Aim: To compare the dentinal cracks caused by Reciproc, WaveOne Gold and ProTaper Next 
NiTi rotary file systems during root canal preparation in primary molars.  

Methodology: Eighty mandibular primary molars having two separate and straight mesial 
canals were included to the present study. The teeth were randomly divided into 4 groups as 
follows: the control group; Reciproc group; WaveOne Gold group; and ProTaper Next group. 
Then 80 specimens were cut perpendicular to tooth axis at 3, 6, and 9 mm distant from the 
apex, and examined to determine presence of any crack under stereomicroscope. Data were 
statistically analyzed using Chi-Square test using SPSS 21.0 software.  

Results: All of the tested NiTi file systems were found to cause statistically significantly 
more dentinal crack than unprepared control group (P < .05). WaveOne Gold and ProTaper 
Next caused statistically less dentinal crack than Reciproc in terms of observed total dentin 
crack (P < .05). Reciproc caused more dentinal crack than the WaveOne Gold and ProTaper 
Next in apical region (P < .05).  

Conclusions: Within the limitations of present study, it was determined that all of the 
tested NiTi file systems were found to cause statistically significantly more dentinal crack 
than control group. 
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PP05 BEŞ KANALLI MAKSİLLER İKİNCİ BÜYÜK AZI DİŞİN KÖK KANAL TEDAVİSİ: 
BİR OLGU RAPORU 

GÜLŞAH USLU, TAHA ÖZYÜREK, KORAY YILMAZ 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ 
ANBİLİM DALI 

ÇORUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 

Amaç: Oldukça nadir görülen iki adet palatinal ve iki adet mesio-bukkal kanala sahip 5 
kanallı maksiller molar dişin kök kanal tedavisini ve 1 yıllık takibini sunmaktır.  

Olgu sunum: Herhangi bir sistemik hastalığı bulunmayan 31 yaşındaki bayan hasta sol üst 
çene bölgesindeki ağrı şikayeti nedeniyle kliniğimize başvurmuştur. Klinik ve radyolojik 
değerlendirme sonucunda hastanın sol üst ikinci büyük azı dişine semptomatik irreversible 
pulpitis teşhisi konuldu. Lokal anestezi uygulandıktan ve lastik örtü ile izolasyon sağlandıktan 
sonra endodontik giriş kavitesi hazırlandı. Pulpa odası tabanı incelendiğinde ikinci palatinal 
kanal ve ikinci mesio-bukkal kanal ağzı tespit edildi. Çalışma boyu elektronik apeks bulucu ile 
tespit edildikten sonra radyografik olarak kontrol edildi. Bukkal kanalların apikal çapı 30/.05 
ve palatinal kanalların apikal çapı 40/.04 olacak şekilde Mtwo nikel-titanyum döner eğe 
sistemi ile genişletildi. Kök kanallarının şekillendirilmesi sırasında %5,25 NaOCl kullanıldı. Son 
irrigasyonda %5,25 NaOCl ve %17 EDTA sırasıyla kullanıldı. Kağıt konlar ile kurutulan kök 
kanalları 2Seal kanal patı ve gutta-perka kullanılarak lateral kompaksiyon tekniğine uygun 
olarak dolduruldu. Diş kompozit rezin ile restore edildi. 1 yıl sonra yapılan kontrolde, dişin 
klinik olarak asemptomatik olduğu ve radyolojik olarak herhangi bir patolojisi olmadığı 
görüldü.  

Sonuç: Gözden kaçırılmış kök kanallarının endodontik tedavinin prognozunu olumsuz 
etkileyeceği bilinmektedir. Dişlerde olabilecek potansiyel anatomik varyasyonların tespiti için, 
işlem öncesi radyografilerin ve işlem sırasında pulpa odası tabanının detaylı bir şekilde 
incelenmesi gerekmektedir. 

PP05 ROOT CANAL TREATMENT OF A MAXILLARY SECOND MOLAR TOOTH WITH 
FIVE ROOT CANALS: A CASE REPORT 

Aim: To present the root canal treatment of a rarely seen 5-canalled maxillary second molar 
tooth with two palatal canals and two mesio-buccal canals.  

Case report: A 31-year-old female patient with noncontributory medical history was 
referred to our clinic with pain in the left maxillary region. After clinical and radiographic 
examination the maxillary left second molar tooth diagnosed as symptomatic irreversible 
pulpitis. After administration local anesthesia and rubber-dam isolation, the endodontics 
access cavity was prepared. When the pulp chamber floor was examined, the second 
palatinal canal and the second mesio-buccal canal orifices were detected. The working 
lengths were determined with electronic apex locator and confirmed by radiography. Buccal 
canals were prepared up to apical size 30/.05 and palatinal canals were prepared up to 
apical size 40/.04 using Mtwo nickel-titanium rotary file system. During the root canal 
preparation 5.25% NaOCl was used for irrigation. In the final irrigation 5.25% and 17% 
EDTA were used respectively. Root canals were dried with paper points and obturated with 
2Seal root canal sealer and gutta-percha using cold lateral compaction technique. The tooth 
restored with composite resin. In 1-year follow-up clinical examination was revealed that the 
tooth was asymptomatic and radiographic examination showed healthy periapical structures.  

Conclusions: Missed root canals negatively affect the prognosis of the endodontic 
treatment. Since to detect the potential anatomic variations in the teeth, a detailed 
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inspection of pre-operative radiographs and pulp chamber floor during the endodontic 
treatment is essential.  

PP06 KÖK KANAL PREPERASYONU SONRASI HYFLEX CM VE HYFLEX EDM NİKEL-
TİTANYUM EĞELERİN YÜZEY DEĞİŞİKLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: BİR 3-D 
OPTİK PROFİLOMETRE ÇALIŞMASI 

GÜLŞAH USLU, TAHA ÖZYÜREK, KORAY YILMAZ 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ 
ANBİLİM DALI 

ÇORUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 

Amaç: Aşırı eğri kök kanal preperasyonu sonrası HyFlex CM ve HyFlex EDM eğelerinin yüzey 
topografi değişikliklerinin 3-D optik profilometre ile incelenmesi.  

Gereç ve Yöntem: Sekiz HyFlex CM (25/.08) ve 8 HyFlex EDM (25/.08) eğesi çalışmaya 
dahil edildi. Toplam 64 adet kurvatür açısı 50° ve 70° arası değişen, molar dişe ait, aşırı eğri 
kök kanalı eğeler ile prepare edildi (n: 32/grup). Eğelerin kök kanal preperasyonu öncesi ve 
sonrası kalitatif ve kantitatif analizleri 3-D optik profilometre kullanılarak yapıldı. Elde edilen 
verilerin istatistiksel analizi Student t testi ile %5 önem seviyesinde SPSS 21.0 programı 
kullanılarak yapıldı.  

Bulgular: HyFlex CM grubunun kök kanal preperasyonu sonrası kalitatif 
değerlendirilmesinde, eğenin üzerinde çatlaklar ve mikro kaviteler gözlenirken; HyFlex EDM 
grubunda minör yüzey deformasyonları gözlendi. Sa, Sq ve Sz değerlerinin HyFlex EDM 
grubunda preperasyon öncesi ve sonrası HyFlex CM grubundan istatistiksel olarak daha 
yüksek olduğu belirlendi (P &lt; .05). Test edilen parametrelerin HyFlex CM grubunda 
preperasyon sonrası istatistiksel olarak artığı gözlenirken HyFlex EDM grubunda bu artışın 
istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulundu (P &gt; .05).  

Sonuçlar: Çalışmanın sınırları dahilinde, HyFlex CM eğesi HyFlex EDM eğesine göre, aşırı 
eğri kök kanal şekillendirilmesi sonrası daha fazla yüzey değişimi göstermiştir. 

PP06 COMPARISON OF SURFACE ALTERATIONS OF HYFLEX CM AND HYFLEX 
EDM NICKEL-TITANIUM FILES AFTER ROOT CANAL PREPARATION: A 3-D 
OPTICAL PROFILOMETRY STUDY  

Aim: To compare the surface topography alteration of HyFlex CM and HyFlex EDM nickel-
titanium rotary files after severely root canal preparation via 3-D optical profilometry.  

Methodology: Eight HyFlex CM (25/.08) and 8 HyFlex EDM (25/.08) files were included in 
the present study. A total of 64 severely curved canals of molar teeth ranging between 50° 
and 70° curvature angle were prepared with files (n: 32 /each group). The quantitative and 
qualitative analyze of the files were performed via 3-D optical profilometry before and after 
root canal preparation. The data was statistically analyzed with Student’s t-test at 5% 
significant level using SPSS 21.0 software.  

Results: In the HyFlex CM group qualitative evaluation revealed the presence cracks, and 
micro-cavities after the root canal preparation whereas in the HyFlex EDM group, minor 
surface deformations were determined. The Sa, Sq, and Sz values of HyFlex EDM group were 
significantly higher than the HyFlex CM group before and after root canal preparation (P < 
.05). While the tested amplitude parameters were statically significantly increased in HyFlex 
CM group after root canal preparation (P < .05), the increased in HyFlex EDM group was not 
statically significant (P > 0.5).  
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Conclusions: Within the limitation of the present study, HyFlex CM files showed 
significantly higher surface alteration compared to HyFlex EDM files after severely curved 
root canal preparation. 

PP07 BİODENTİNE’İN KOMPOZİT REZİNE OLAN BAĞLANMA DAYANIMINA 
FARKLI BEYAZLATMA AJANLARININ ETKİSİ 

SELEN KÜÇÜKKAYA EREN, HACER AKSEL, ÖZGÜR UYANIK, EMRE NAGAŞ 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI 

Amaç: Farklı beyazlatma ajanları uygulaması sonrası, Biodentine’in kompozit rezine olan 
bağlanma dayanımının ve Biodentine yüzeyindeki morfolojik ve elemental değişimin 
değerlendirilmesidir.  

Gereç ve Yöntem: Seksen adet silindir şeklinde kavite içeren bloklar hazırlandı ve 
Biodentine bu kavitelere yerleştirildi. Bloklar, uygulanacak beyazlatma ajanına göre rastgele 5 
gruba ayrıldı (n=16); SP-DS (sodyum perborat-distile su karışımı), SP-HP (sodyum perborat-
%3 hidrojen peroksit karışımı), KP (%37 karbamid peroksit jel), HP (%35 hidrojen peroksit 
jel) ve kontrol grubu (beyazlatma ajanı uygulanmadı). Tüm örneklerin yüzeyi distile su ile bir 
hafta sonra yıkandı. Her gruptan bir örnek, yüzey morfolojisi analizi yapılmak üzere taramalı 
elektron mikroskobu (TEM) için hazırlandı. Elemental değişim, enerji dağılım spektrometresi 
(EDS) ile analiz edildi. Kalan her bir örnekteki Biodentine’in merkezine kompozit rezin 
yerleştirildi (n=75). Bağlanma dayanımı evrensel test cihazı ile ölçüldü ve başarısızlık tipleri 
dental operasyon mikroskobu ile değerlendirildi. Veriler tek yönlü varyans analizi ve Tukey 
HSD testleri ile analiz edildi.  

Bulgular: KP ve HP grupları arasında bağlanma dayanımı değerleri açısından fark yoktu 
(p&gt;0,05) ve bu gruplar, diğer gruplara göre daha düşük değerler sergiledi (p&lt;0,05). 
Kontrol, SP-DS ve SP-HP grupları arasında bağlanma dayanımı değerleri açısından fark yoktu 
(p&gt;0,05). KP ve HP gruplarındaki başarısızlık tiplerinin çoğu adeziv iken, diğer gruplarda 
çoğunlukla koheziv tip başarısızlık görüldü. Biodentine yüzeyi KP ve HP gruplarında, diğer 
gruplara göre morfolojik ve elemental düzeyde değişimler gösterdi. KP ve HP gruplarında, 
Biodentine yüzeyinde Ca seviyesinde düşüş, Si seviyesinde ise artış gerçekleşti.  

Sonuçlar: Yüksek konsantrasyonlu beyazlatma ajanları Biodentine yüzeyinde bozulmaya 
neden olmuş ve Biodentine’in kompozit rezine bağlanma dayanımını negatif yönde 
etkilemiştir. 

PP07 EFFECTS OF VARIOUS BLEACHING AGENTS ON SHEAR BOND STRENGTH OF 
BIODENTİNE TO COMPOSITE RESIN 

Aim: To evaluate the bond strength of Biodentine to composite resin and the morphological 
and elemental changes that occur on Biodentine surface after application of various 
bleaching agents.  

Methodology: Eighty Biodentine blocks were prepared and randomly divided into 5 groups 
according to the bleaching agent applied over the material surface (n=16); SP-DW (sodium 
perborate-distilled water mixture), SP-HP (sodium perborate-3% hydrogen peroxide 
mixture), CP (37% carbamide peroxide gel), HP (35% hydrogen peroxide gel) and a control 
group (no bleaching agent). The surface of each specimen was cleaned with distilled water 
after 1 week. One specimen from each group was prepared for a scanning electron 
microscope (SEM) to analyze the surface morphology and elemental composition using 
energy dispersive spectroscopy (EDS). Composite resin was placed at the center of each 
Biodentine surface in the remaining specimens (n=75). Shear bond strength (SBS) was 
tested in a universal testing machine and fracture patterns were examined with a dental 
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operating microscope. Data were analyzed using one-way analysis of variance and Tukey 
HSD tests.  

Results: There was no significant difference between the SBS values of the CP and HP 
groups (p>0.05), while they showed significantly less SBS values than the remaining groups 
(p<0.05). The control, SP-DW and SP-HP groups presented similar SBS values (p>0.05). 
Most failures were adhesive in the CP and HP groups while predominantly cohesive failures 
were observed in the remaining groups. The Biodentine surface in the CP and HP groups 
presented changes in structure and elemental distribution compared with the remaining 
groups. A decrease in Ca and an increase in Si were shown in the CP and HP groups.  

Conclusions: The bleaching agents with higher concentration induced deterioration of 
Biodentine surface and negatively affected the bond strength of Biodentine to composite 
resin. 

PP08 PROTAPER NEXT EĞELERİNİN FARKLI TORK DEĞERLERİNDE 
MİKROÇATLAK OLUŞTURMA ETKİSİ 

M. MURAT KOÇAK, BARAN CAN SAĞLAM, SİBEL KOÇAK 

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ 
ANABİLİM DALI, ZONGULDAK, TÜRKİYE 

Amaç: Bu çalışmada kök kanal enstrümantasyonu sırasında ProTaper Next eğelerin farklı 
tork değerlerinde mikroçatlak oluşturma üzerine etkileri değerlendirilmiştir.  

Gereç ve Yöntem: Doksan adet çekilmiş tek köklü insan alt çene keser diş kullanıldı. 
Dişlerin kronları standart bir çalışma uzunluğu elde etmek amacıyla uzaklaştırıldı. 15 adet diş 
kontrol grubu olarak ayrıldı ve 75 adet diş rastgele 3 eşit gruba bölündü (n=25). Çalışma 
uzunluğu apikalde görülen ilk eğe uzunluğundan 1 mm çıkartılarak belirlendi. Grup 1’de; kök 
kanalları ProTaper Next X1 ve X2 eğeleri kullanılarak 300 rpm dönme hızı ve 2.0 Ncm tork 
kullanılarak şekillendirildi. Grup 2’de; 300 rpm dönme hızı ve 3.5 Ncm tork ile, Grup 3’te 300 
rpm dönme hızı ve 5.2 Ncm tork ile kanallar şekillendirildi. Tüm eğeler çalışma uzunluğunda 
kullanıldı. Kök kanal enstrümantasyonu tamamlandıktan sonra, dişlerin yatay yönde 
apekslerinden 3, 6 ve 9 mm’lerinden kesitler alındı. Tüm kesitler mikroçatlak varlığının 
değerlendirilmesi amacıyla stereomikroskop ile ×25 büyütme altında incelendi. Bulgular: 
Kontrol grubunda mikroçatlak tespit edilmemiştir. Tüm tork değerleri çatlak oluşturmuştur. 3, 
6 ve 9 mm’lik kesitlerde tork değerleri arasında fark bulunmamıştır (p&gt;0.05). 2.0, 3.5 ve 
5.2 Ncm grupları arasında anlamlı fark bulunmamıştır ve toplam çatlak diş yüzdeleri sırasıyla 
%24, %%28 ve %32 olarak kayıt edilmiştir (p&gt;0.05). Sonuçlar: ProTaper Next eğelerin 
yüksek tork değerlerinde kullanılması mikroçatlak oluşumu miktarını etkilememiştir. 

PP08 EFFECT OF DIFFERENT TORQUE SETTINGS OF PROTAPER NEXT FILES ON 
MICROCRACK FORMATION  

Aim: This study evaluated the effect of different torque settings of ProTapet Next files on 
microcrack formation during root canal instrumentation.  

Methodology: Ninety extracted human mandibular anterior teeth with single canal were 
used. The crowns of teeth were decoronated to obtain a standardized working length. 
Fifteen teeth were served as control and 75 teeth were randomly divided into three equal 
groups (n=25). The working length was obtained by subtracting 1 mm from the length of 
the file which was visible at the apical foramen. In group 1; the root canals were 
instrumented using ProTaper Next X1 and X2 files at a rotational speed of 300 rpm and 2.0 
Ncm torque. In group 2; the files were used at a rotational speed of 300 rpm and 3.5 Ncm 
torque, and in group 3; the files were used at a rotational speed of 300 rpm and 5.2 Ncm 
torque. The files were used up to the working length. After the root canal instrumentations 
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were completed, all teeth were horizontally sectioned at 3, 6, and 9 mm from the apex. 
Then, all the slices were examined with a stereomicroscope under ×25 magnification to 
determine the presence of microcracks. Results: No microcrack was determined in the 
control group. All the torque settings created microcracks. No differences were found 
between the torque settings at 3, 6, and 9 mm sections (p>0.05). The percentage of total 
cracked teeth in 2.0, 3.5, and 5.2 Ncm groups were recorded as 24%, 28%, and 32%, 
respectively, without any significant difference (p>0.05).  

Conclusions: The use of ProTaper Next files with high torque settings did not affect the 
amount of microcrack occurrence. 

PP09 GENİŞ PERİAPİKAL LEZYONLU BİR DİŞİN YANLIŞLIKLA KALSİYUM 
HİDROKSİT EKSTRÜZYONUNUN GÖRÜLDÜĞÜ CERRAHİ OLMAYAN ENDODONTİK 
TEDAVİSİ: OLGU RAPORU  

GÜLŞAH USLU, UĞUR İNAN 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ 
ANABİLİM DALI, SAMSUN 

Amaç: Bu olgu sunumunun amacı geniş periapikal lezyonlu sağ alt ikinci molar dişin kök 
kanal tedavisiyle iyileşmesinin sunulmasıdır.  

Olgu sunumu: 16 yaşındaki bayan hasta daha öncesinden ağrı şikayetinin bulunduğu sağ 
alt ikinci molar dişinin tedavisi için kliniğimize başvurdu. Diş asemptomatikti ve klinik 
muayenesinde herhangi bir perküsyon/palpasyon ağrısı bulunmamaktaydı. Miller sınıf 3 
mobilite gösteren diş parmak basıncıyla vertikal yönde hareket etmekteydi. İlgili dişin 
radyografik muayenesi sonucu derin dolgusu bulunan dişin furkasyona kadar uzanan geniş 
periapikal lezyonu bulunmaktaydı. Hasta bilgilendirildikten sonra giriş kavitesi açıldı ve lastik 
örtü ile izole edildi. Pulpa odasına ulaştıktan sonra kanaldan yoğun pü akışı gözlendi. Kök 
kanallarının preparasyonu bittikten sonra bile pü akışı hala devam etmekteydi. Ca(OH)2 kanal 
içi medikaman olarak yerleştirildikten sonra diş geçici olarak kapatıldı ve hastaya randevu 
verildi. Pü drenajının tamamıyla kesilmesi için yapılan üç adet ara seanstan sonra 4. Seansta 
Ca(OH)2 kanaldan yanlışlıkla apekse taştı. Hastanın sonraki randevusunda pü drenajının 
kesildiği görüldü ve rutin kök kanal tedavisi tamamlandı. Hastanın ikinci yıldaki kontrol 
radyografisinde apeksteki lezyonun yüksek oranda iyileştiği, asemptomatik olduğu ve 
mobilitenin normal sınırlara geldiği görüldü. Periapikalde Ca(OH)2’in büyük kısmı çözünmüş 
ancak baryum sülfatın (BaSO4) tamamıyla rezorbe olmadığı görülmekteydi.  

Sonuçlar: BaSO4’ın periapikal lezyonun iyileşmesi üzerine etkisi tam olarak bilinmediğinden 
Ca(OH)2 in kök kanalları içerisinde sınırlı tutulmasına özen gösterilmelidir. 

PP09 NON-SURGICAL ENDODONTIC TREATMENT OF A LARGE PERIAPICAL 
LESION INVOLVING UNINTENTIONALLY CALCIUM HYDROXIDE EXTRUSION: A 
CASE REPORT  

Aim: The purpose of this case report is to present the healing of the right lower second 
molar tooth with large periapical lesion following root canal treatment.  

Case report: A 16-year-old female patient was referred to our clinic for the treatment of the 
right lower second molar tooth with pain complaint formerly. The tooth was asymptomatic 
and there was no percussion/palpation pain in the clinical examination. The tooth was 
moving vertically with finger pressure indicating Miller Class III mobility. Radiographic 
examination revealed that there was a large periapical lesion extending to the furcation of 
the tooth with a posterior deep filling of the relevant tooth. After informing the patient, the 
access cavity was opened and the tooth was isolated with rubber dam. After falling to the 
pulp chamber, pus discharge was observed from the canal. Pus discharge was still continuing 
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even when the preparation of the root canals was complete. After placement Ca(OH)2 as an 
intracanal medication, the tooth was closed temporarily and the patient was scheduled. 
Three meetings were made to completely cut off the pus discharge, and then Ca(OH)2 
extruded to the periapex unintentionally in the 4th meeting. At the next appointment, pus 
discharge was discontinued and the routine root canal treatment was completed. The control 
radiography of the patient at the second year, the healing of the apical lesion was observed, 
the tooth was asymptomatic and the mobility reached to the normal limits. Most of Ca(OH)2 
is dissolved but barium sulphate (BaSO4) appears to be completely non-resorbed in 
periapex.  

Conclusions: Since the effect of BaSO4 on healing of the periapical lesion is not known 
precisely, Ca(OH)2 should be confined within the root canals. 

PP10 FARKLI KİNEMATİKLERİN APİKALDEN TAŞAN DEBRİS MİKTARINA ETKİSİ 

SİBEL KOÇAK, ÖZGÜR GENÇ ŞEN, ECEHAN HAZAR, OLCAY ÖZDEMİR, M. MURAT 
KOÇAK 

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ 
ANABİLİM DALI, ZONGULDAK, TÜRKİYE 

Amaç: Bu çalışmanın amacı ProTaper Gold (PTG), Twisted File (TF) Adaptive ve Reciproc 
Blue sistemlerinin apikalden taşan debris miktarına etkilerini karşılaştırmaktır.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmada tek kök ve kanallı 45 adet alt keser insan dişi kullanıldı. Dişler 
rastgele 3 gruba ayrıldı. Grup 1’de kök kanalları PTG (25/.08), Grup 2’de TF Adaptive 
(25/.06) ve Grup 3’te Reciproc Blue (25/.08) sistemleri ile şekillendirildi. Şekillendirme 
işlemlerinde ve final irrigasyonunda toplam 10 ml distile su kullanıldı. Apikalden taşan debris 
ağırlıkları ölçülmüş olan Eppendorf tüpleri içinde toplandı. Tüpler 68°C sıcaklıkta 5 gün 
boyunca inkübatörde bekletildi. Tüplerin ağırlığı taşan debrisin final kuru ağırlığını belirlemek 
için ölçüldü. Taşan debris miktarı final ağırlıktan ilk ağırlık çıkartılarak hesaplandı. Sonuçların 
dağılımı Shapiro-Wilk testi ile belirlendi. Değişkenler ortalama±standart sapma olarak 
belirtildi. Gruplar arası karşılaştırma Kruskal-Wallis testi ile yapıldı. 0.05’den daha küçük p 
değeri tüm testler için istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.  

Bulgular: Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p=0.704). 
Grup 3 en fazla miktarda debris taşırırken, Grup 2 en az miktarda debris taşırmıştır.  

Sonuçlar: Eğe sistemlerinin hepsi debris taşmasına neden olmuştur. Farklı hareket türleri 
apikalden debris taşırma açısından anlamlı bir farklılık yaratmamıştır. 

PP10 EFFECT OF DIFFERENT KINEMATICS ON APICALLY EXTRUDED DEBRIS  

Aim: The aim of this study was to compare the amount of apically extruded debris using 
ProTaper Gold (PTG), Twisted File (TF) Adaptive, or Reciproc Blue instruments.  

Methodology: Forty-five extracted human mandibular incisor teeth with single root and 
canal were used. The teeth were randomly divided into three groups as follows: in Group 1, 
the root canals were prepared with PTG to size 25/.08; in Group 2, the root canals were 
prepared with TF Adaptive to size 25/.06, and in Group 3, the root canals were prepared 
with Reciproc Blue to size 25/.08. A total of 10 ml distilled water was used during the 
instrumentation and final irrigation of each tooth. The extruded debris was collected into pre-
weighed Eppendorf tubes. The tubes were stored in an incubator at 68 °C for 5 days. The 
tubes were weighed to obtain the final dry weight of the extruded debris. The weight of the 
extruded debris was determined by subtracting the initial weight from the final weight. 
Distribution of data was determined by Shapiro-Wilk test. Variables were expressed as 
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mean±standard deviation. Groups were compared with the Kruskal-Wallis test. P value of 
less than 0.05 was considered statistically significant for all tests.  

Results: No statistically significant difference was found between the groups (p=0.704). 
Group 3 demonstrated the highest amount of extruded debris, whilst Group 2 demonstrated 
the least amount of extruded debris without any significance.  

Conclusions: All instrumentation systems were associated with apical extrusion of debris. 
Different motion kinematics didn’t cause any significant difference in term of apical debris 
extrusion. 

PP11 YENİ CAD/CAM FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KOMPOZİT MATERYALİNİN ÜÇ 
NOKTA BÜKÜLME DAYANIMI 

IŞIL ÇEKİÇ NAGAŞ1, EMRE NAGAŞ2, FERHAN EĞİLMEZ1, GÜLFEM ERGÜN1, PEKKA 
VALLİTTU3, LİPPO LASSİLA3 

1GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM DALI 

2HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI 

3TURKU ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI 

Amaç: Bilgisayar yardımlı tasarım ve bilgisayar yardımlı üretim (CAD-CAM) teknolojisinin 
ortaya çıkışı ile birlikte, endokron ve tek parça CAD-CAM post-core uygulamaları tedavi 
alternatifi olarak önerilmiştir. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, farklı yaşlandırma koşullarını 
takiben yeni CAD-CAM fiberle güçlendirilmiş kompozit materyalinin üç nokta bükülme 
dayanımını değerlendirmektir.  

Gereç ve Yöntem: Örnekler rasgele olacak şekilde farklı yaşlandırma koşullarına göre 6 
gruba ayrıldı: (1) Termal bozulma, (2) Sıcak hidrolitik bozulma, (3) HCl ile kimyasal bozulma, 
(4) Sitrik asit ile kimyasal bozulma (n=10/grup). Kontrol grubundaki örneklere uygulama 
yapılmadı. Her uygulamayı takiben, bükülme dayanımını hesaplamak için üç nokta bükülne 
testi kullanıldı. Veri istatistiksel olarak analiz edildi (α = .05). Daha sonra örneklerin SEM 
analizi gerçekleştirildi. Bulgular: Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmedi 
(p = 0.199). Buna ilaveten örneklerin SEM analizinde, belirgin morfolojik farklılık görülmedi.  

Sonuçlar: Yeni CAD/CAM fiberle güçlendirilmiş kompozit materyalinin bükülme dayanımı, 
farklı yaşlandırma yöntemlerinden etkilenmedi. 

PP11 THREE-POINT BENDING STRENGTH OF NOVEL CAD/CAM FIBER-
REINFORCED COMPOSITE MATERIAL  

Aim: With the advent of computer-aided-design and computer-aided-manufacturing 
(CAD/CAM) technology, endocrown and one piece CAD/CAM post-core applications are 
suggested as treatment alternatives. Therefore, the aim of this study was to investigate the 
three point bending strength of novel CAD/CAM fiber-reinforced composite (FRC) material 
following different aging conditions.  

Methodology: The specimens were randomly assigned to six groups aging conditions: (1) 
Thermal degradation, (2) Hot hydrolytic degradation, (3) Chemical degradation with HCl, (4) 
Chemical degradation with citric acid (n=10/per group). The specimens in control group 
received no treatment. Following each treatment protocols, the three-point bending test was 
used to calculate the flexural strength. Data were analyzed statistically (α = .05). Then SEM 
analysis of the specimens was performed.  
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Results: No significant differences observed between the groups (p = 0.199). In addition, 
no clear morphologic differences were detected in SEM images of the specimens.  

Conclusions: The flexural strength of novel FRC CAD/CAM material was not affected by 
different aging methods. 

PP12 FARKLI HIZ AYARLARINDA KULLANILAN PROTAPER NEXT SİSTEMİNİN 
DENTİNDE MİKRO ÇATLAK OLUŞUMUNDAKİ VE APİKALDEN TAŞAN DEBRİS 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

SEVİNÇ AKTEMUR TÜRKER1, EMEL UZUNOĞLU2, BURCU BİLGİN1 

1BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ 
ANABİLİM DALI ZONGULDAK, TÜRKİYE  

2HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI ANKARA, TÜRKİYE 

Amaç: Bu çalışmanın amacı farklı hız ayarlarında kullanılan Protaper Next eğe sisteminin, 
apikalden taşan debris ve kök dentininde oluşan mikro çatlak üzerindeki etkilerini 
değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmada Vertucci tip II kanal morfolojisine sahip 36 tane mandibular 
moların mezial kökleri kullanıldı. Kök kanal preparasyonları Protaper Next (PTN, Dentsply 
Maillefer) eğeleri kullanılarak X2 (25/.06) ’ye kadar yapıldı. Her grupta 12 örnek olacak 
şekilde dişler rastgele 3 gruba ayrıldı. Apikalden taşan debris, Myers ve Montgomery yöntemi 
referans alınarak, önceden tartılmış ependorf tüplerinde toplandı. Grup 1’de kök kanalları 
Protaper Next X1(17/.04) ve X2(25/.06) eğeleri ile 2 Ncm tork ve100 rpm hızında XSmart 
(Dentsply Tulsa Dental ) motor kullanılarak prepare edildi. Grup 2’de kök kanalları 300 rpm 
ve 2 Ncm hız ile Grup3’de ise 400 rpm hız ve 2 Ncm tork ayarları kullanılarak genişletildi. 
Distile su irrigasyon solüsyonu olarak kullanıldı. Ependorf tüpleri içerisindeki distile su 
buharlaştırıldıktan sonra ependorf tüpleri tekrar tartıldı. Preparasyon öncesi ve sonrası 
ependorf tüp ağırlıkları asındaki fark ölçüldü. İstatistiksel analiz tek yönlü ANOVA testi ile 
yapıldı. Daha sonra tüm gruplardaki dişler ependorf tüplerinin kapaklarından kesilerek ayrıldı 
ve akrilik rezin içerisine gömüldü. Kökler daha sonra 3,6 ve 9 mm hizasından horizontal 
olarak su soğutması altında düşük hızda kesilerek stereomikroskop altında x25 büyütmede 
çatlak açısından incelendi. Veriler ki-kare testi ile analiz edildi.  

Bulgular: Apikalden taşan debris açısından gruplar arasında istatistiksel olarak bir farklılık 
bulunmadı ( p&gt;0.05).Gruplar arasında çatlak oluşumu açısından anlamlı farklılık görülmedi 
( p&gt;0.05).Gruplardaki çatlak görülme oranı sırasıyla grup 1 için %22, Grup 2 için %22 ve 
Grup 3 için %31’dir.  

Sonuçlar: Her üç hız değerinde de PTN sistemi ile yapılan preparasyonlarda apikalden debris 
taşmıştır. Farklı hız ayarlarının mikro çatlak oluşumuna etkisi olmadığı görülmüştür. 

PP12 EVALUATION OF THE DIFFERENT SPEED SETTINGS ON THE DENTINAL 
MICROCRACK FORMATION AND APICALLY EXTRUDED DEBRIS OF PROTAPER 
NEXT SYSTEM 

Aim: The aim of this study was to evaluate the effect of different speed settings of Protaper 
Next system on the amount of apically extruded debris and dentinal microcrack formation.  

Methodology: Thirty six extracted mandibular molars with mature apex and Vertucci type 
II mesial canals were selected for this study. Roots were randomly assigned to 3 groups 
(n=12). Apically extruded debris during preparation was collected in preweighed eppendorf 
tubes reffered by the experimental model described by Myers and Montgomery.The 
mesiobuccal root canals were instrumented by using Protaper Next (PTN, Dentsply Maillefer) 
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system up to size X2 (25/.06). In group 1 root canals were prepared with Protaper Next X1 
(17/.04) and X2 (25/.06) instruments at 100 rpm with 2 Ncm torque (XSmart Dentsply Tulsa 
Dental). Instruments were used at 300 rpm with 2 Ncm in group 2 and at 400 rpm with 2 
Ncm in group 3. Distilled water was used as an irrigation solution. After evaporation of 
distilled water, eppendorf tubes were weighed again. The difference between pre-and post-
debris weights were calculated. Statistical analysis was performed using one way ANOVA test 
(p<0.05). After the instrumentation was completed the tooth were separated from the 
eppendorf tubes and were embedded in acrylic blocks. All roots were horrizontally sectioned 
at 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 x25 magnification. The presence/absence of 
cracks was recorded and analyzed with chi-square tests (p<0.05).  

Results: No statistically significant difference was observed between groups regarding the 
amount of apically extruded debris (p>0.05). There were no significant differences in 
microcrack formation between groups ( p>0.05). The incidence of cracks observed in Goup 
1, 2 and 3 were 22%, 22% and 31%, respectively.  

Conclusions: ProTaper Next resulted in extrusion of debris beyond the apical foramen in all 
three speed settings. Preparation with PTN system at different speed settings did not 
influence dentinal micro crack formation in root canals. 

PP13 ÇİFT KÖK VE KANALA SAHİP ALT ÇENE KANİN VE PREMOLAR DİŞLERİN 
TEKRARLAYAN TEDAVİSİ: VAKA RAPORU 

DT. UYGAR HIZARCI, DR. M. MURAT KOÇAK 

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Amaç: Alt çene kanin ve küçükazı dişlerinin genellikle tek kök ve kanala sahip olduğu 
bilinmektedir. Bununla birlikte, bu dişler bazen birden fazla kök ve kanala sahip 
olabilmektedir. Endodontik tedavinin başarısı bu olguların tespit edilmesine bağlıdır. Bu vaka 
raporunda, ikinci kanal varlığı sebebiyle lezyon gelişmiş kanin ve 1. küçükazı dişlerinin 
tekrarlayan tedavisi ve takipleri sunulmaktadır.  

Gereç ve Yöntem: Kırk dört yaşında bayan hasta sol alt çene bölgesinde ağrı şikayeti ile 
kliniğimize başvurdu. Hastadan alınan anamnezde 2 yıl önce 33, 34 ve 35 no’lu dişlerine kök 
kanal tedavisi yaptırdığı öğrenildi. Muayenesinde bu dişlerde perküsyon hassasiyeti ve 
spontan ağrı tespit edildi. Radyolojik değerlendirmede ilgili dişlerde apikal lezyon ve 33 ve 34 
nolu dişlerinde 2. kök varlığı izlendi. İlgili dişlerin kanal anatomisinin değerlendirilmesi 
amacıyla konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (CBCT) görüntüleri alındı. Bu görüntülerde 33 ve 
34 numaralı dişlerde 2. kökün varlığı tespit edildi. Tedavi öncesinde dişler lastik örtü ile izole 
edildi. Kök kanal dolguları ProTaper Retreatment eğeleri (Dentsply, Maillefer) ile uzaklaştırıldı. 
Tüm kanallar ProTaper Universal NiTi eğeleri ile apikal genişliği #30 (F3) olacak şekilde 
şekillendirildi. Final irrigasyon sonrası kanallar son eğe ile uyumlu açılı güta-perka ve rezin 
esaslı kanal patı (Adseal, Meta Biomed) kullanılarak tek kon yöntemi ile dolduruldu. Dişler 
kompozit rezinle daimi olarak restore edildi.  

Bulgular: Hastanın 3. ay kontrolünde radyografik olarak iyileşmenin başladığı ve herhangi 
bir şikayetinin bulunmadığı görüldü. 6. ay kontrolünde iyileşme izlenebilir düzeye geldi.  

Sonuçlar: Alt çene kanin ve küçükazı dişlerinn farklı anatomik varyasyonları kök kanal 
tedavisinin klinik başarıyı etkileyebilmektedir. 

PP13 ENDODONTIC RETREATMENT OF MANDIBULAR CANINE AND PREMOLAR 
TEETH WITH TWO ROOTS AND CANALS: CASE REPORT  
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Aim: Mandibular canine and premolar teeth usually have single root and canal. However, in 
some cases, these teeth may have more than one root and canal. The success of endodontic 
treatment depends on the detection of such variations. This case report demonstrates the 
retreatment and follow-ups of mandibular canine and premolar teeth with lesion due to 
untreated second canals.  

Methodology: A 44 years old female patient was referred to our clinic with the complaint of 
pain in the left mandibula. The patient had a history of root canal treatments for 33, 34 and, 
35 teeth 2 years ago. Discomfort during percussion and spontaneous pain were detected for 
these teeth. Radiological evaluation revealed apical lesions and second roots associated with 
teeth 33 and 34. Cone-beam computed tomography (CBCT) images were taken to evaluate 
the root canal anatomies of the teeth. In these images, the presence of the second roots of 
the teeth 33 and 34 were detected. Before the treatment, teeth were isolated with a rubber-
dam. Root canal fillings were removed with ProTaper Retreatment (Dentsply, Maillefer-
İsviçre) files. All canals were prepared with ProTaper Universal NiTi instruments to an apical 
size #30 (F3). After the final irrigation, the canals were filled with single-cone method using 
a matched and tapered gutta-percha and resin-based canal (Adseal, Meta Biomed-Kore). The 
teeth were permanently restored with the composite resin.  

Results: At the 3 month follow-up, a radiological healing was observed and the patient had 
no complaints. Recovery at the 6th month follow-up was traceable.  

Conclusions: Variations in the root canal anatomy of mandibular canine and premolar teeth 
may affect the success of root canal treatment. 

PP14 AÇIK APEKSLİ DAİMİ DİŞİN MİNERAL TRİOKSİDE AGREGAT (MTA) APİKAL 
TIKAMA TEKNİĞİ İLE ENDODONTİK TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU  

FEVZİ BÜYÜKGEBİZ1, HAKAN GÖKTÜRK2, MEHMET EGEMEN AYDEMİR2  

1SERBEST DİŞ HEKİMİ, ENDODONTİ UZMANI  

2GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ 
ANABİLİM DALI, TOKAT, TÜRKİYE  

Amaç: Bu olgu sunumun amacı, apikal tıkaç olarak mineral trioksit agregat (MTA) 
kullanılarak açık apekli bir dişin endodontik tedavisinin klinik ve radyografik sonuçlarını 
göstermektir.  

Gereç ve Yöntem: 20 yaşındaki kadın hasta, maksiller sağ üst santral kesici dişinde 
renklenme şikayeti nedeniyle kliniğimize başvurdu. Hasta bu dişi için yaklaşık 3 yıl önce 
tamamlanmamış bir endodontik tedavi hikayesi olduğunu bildirdi. Diş asemptomatikti, 
palpasyon ve perküsyon hassasiyeti yoktu. Radyografik incelemede dişin açık apeksli olduğu 
ve kök kanalının doldurulmamış olduğu belirlendi. Kök kanalı H tipe eğeler ile 80 numaraya 
kadar genişletildi. Kalsiyum hidroksit patı kanal içi medikaman olarak kullanıldı. Bir sonraki 
randevuda 4-5 mm MTA kanalın apikal kısmına yerleştirildi. Bir gün sonra kanal, sıcak vertikal 
kompaksiyon tekniği ile gutta-perka ve Sealapex patı kullanılarak dolduruldu. Daha sonra 
hastanın renklenmiş dişi için Opalescence jel, walking beyazlatma tekniği ile uygulandı. Diş 
kompozit rezin kullanılarak restore edildi.  

Bulgular: 6 aylık klinik ve radyografik incelemelerde dişte herhangi bir renk değişimi ve 
periapikal değişiklik olmadığı belirlendi.  

Sonuçlar: Apikali açık dişlerin başarılı bir şekilde tedavisi için en önemli faktör, kök kanal 
sisteminin dezenfeksiyonu ve sentetik bir apikal bariyer oluşturulmasıdır. Apikal bariyer olarak 
MTA kullanımı, tedavi süresini kısaltan ve dişin kısa sürede kalıcı olarak restorasyonuna 
olanak sağlayan bir tedavi seçeneğidir. 
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PP14 ENDODONTIC TREATMENT OF A PERMANENT TOOTH WITH OPEN APEX 
USING MINERAL TRIOXIDE AGGREGATE (MTA) WITH APICAL PLUG TECHNIQUE: 
CASE REPORT  

Aim: The purpose of this case report is to describe the clinical and radiographic results of 
endodontic treatment of a tooth with open apex using mineral trioxide aggregate (MTA) as 
an apical plug.  

Methodology: A 20-years-old female patient referred to our clinic with a complaint of a 
discoloration of maxillary right central incisor. The patient gave a history of unfinished 
endodontic treatment for her tooth approximately 3 years earlier. The tooth was 
asymptomatic and did not sensitive to percussion and palpation tests. Radiographic 
examination revealed a previous unfinished root canal treatment and an open apex. After 
opening the endodontic access cavity root canal was prepared with H-files up to size 80. 
Calcium hydroxide paste was used as intracanal medicament. At the next appointment, 4-5 
mm of MTA was placed in the apical part of canal. After one day, the canal obturated with 
gutta-percha and Sealapex via warm vertical compaction technique. After that, in walking 
bleaching with Opalescence gel was performed for this patient’s discoloured tooth. The tooth 
was restorated with universal composite resin.  

Results: Clinical and radiographic examinations at 6 months follow-up showed no 
discoloration or periapical changes in the tooth.  

Conclusions: The most important factor for the successful treatment of a tooth with open 
apex is disinfection of the root canal system and creating a synthetic apical barrier. The use 
of MTA as an apical pug is a treatment option that reduces treatment time and allows 
permanent restoration of the tooth in a short time. 

PP16 BİR KOMPLİKE KRON KIRIĞININ KONSERVATİF TEDAVİSİ: BİR OLGU 
SUNUMU 

İBRAHİM ŞENER, ÖZGE ULUSAN, KONUL NAGHİYEVA, ÖZGÜR KAFDAĞ, YAKUP 
ÜSTÜN, TUĞRUL ASLAN, BURAK SAĞSEN 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI KAYSERİ TÜRKİYE 

Amaç: Bu olgu sunumunun amacı, bir santral keser dişin komplike kron kırığının konservatif 
tedavisinin sunulmasıdır.  

Olgu sunumu: 15 yaşındaki bayan hastanın maksiller sağ santral keser dişinde komplike 
kron kırığı mevcuttu. Periapikal radyografta kökün orta üçlüsünde kırıktan şüphelenilmiştir. 
Kırık parça 2 saat boyunca kuru ortamda kalmış daha sonra sütte saklanmıştır. Hasta, 
kliniğimize travmadan 1,5 saat sonra geldi. Dişe anestezi uygulandı, diş rubber dam ile izole 
edildi. Kırık yüzeyi %2’lik klorheksidin solüsyonu ile silindi. Steril çelik rond frez kullanılarak 2 
mm derinlikte pulpa uzaklaştırıldı. Hemostaz sağlandıktan sonra yara bölgesine 2 mm 
kalınlıkta kalsiyum hidroksit yerleştirildi. Bunun üzerine geçici restorasyon materyali olarak 
rezin modifiye cam iyonomer siman uygulandı. Hasta 2 hafta ve 1 ay sonra kontrole çağrıldı 
ve dişin vitalitesi kontrol edildi. Diş vital ve asemptomatikti. Bunun üzerine dişin kırık parça ile 
restore edilmesine karar verildi. Geçici restorasyon uzaklaştırıldı. Kırık parçanın diş ile uyumu 
kontrol edildi. Kalsiyum hidroksit bariyer üzerine tekrar rezin modifiye cam iyonomer siman 
uygulandı. Dişe ve kırık parçaya önce %37’lik orto-fosforik asit ve ardından dental adeziv 
uygulandı. Rezin kompozit kullanılarak kırık parça yapıştırıldı. Kontrol seanslarında dişin 
semptomsuz ve vital olduğu görüldü.  

Sonuçlar: Parsiyel pulpotomi komplike kron kırıklarında dişlerin vitalitesinin devam ettirilerek 
ağızda tutulmasına izin veren bir tedavi seçeneğidir. Bu vakada komplike kron kırığı bulunan 
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bir dişin parsiyel pulpotomi yapılarak ve kendi kırık fragmanı yapıştırılarak yapılan tedavisi ve 
klinik başarısı anlatılmıştır. Klinisyenler travma görmüş vakalarda vital pulpa tedavileri ve 
koruyucu restoratif tedavilerin uygulanması bakımından cesaretlendirilmelidir. 

PP16 CONSERVATIVE TREATMENT OF A COMPLICATED CROWN FRACTURE: A 
CASE REPORT  

Aim: The aim of this case report is to present the conservative treatment of a complicated 
crown fracture of a central incisor tooth.  

Case report: There was a complicated crown fracture in the upper right central incisor 
tooth of 15 years old female patient. Fracture at the middle third of the root was suspected 
in the periapical radiograph examination. The broken part remained in the dry environment 
for 2 hours and then stored in the milk. The patient came to our clinic within 1,5 hours after 
the trauma. The infiltrative anesthesia was applied, the tooth was isolated with rubber dam. 
The fractured surface was cleaned with 2% chlorhexidine solution. The pulp was removed at 
a depth of 2 mm using sterile steel rond bur. After hemostasis was achieved, 2 mm thick 
calcium hydroxide was placed onto the wound area. Then resin modified glass ionomer 
cement was applied as a temporary restoration material. The patient was called for control 2 
weeks and 1 month later, and vitality of the tooth was checked. The tooth was vital and 
asymptomatic. Then, restoring the tooth with a fractured fragment was decided. Temporary 
restoration was removed. The fit of the fractured part with the tooth was checked. Resin 
modified glass ionomer cement was applied again on the calcium hydroxide barrier. The 
tooth and fractured fragment were first applied with 37% ortho-phosphoric acid followed by 
dental adhesive. The fractured fragment was bonded using resin composite. In the control 
appointments, it was seen that the tooth was asymptomatic and vital.  

Conclusions: Partial pulpotomy is a treatment option that allows the teeth to remain in the 
mouth by continuing the vitality of the complicated crown fractures. In this case, the 
treatment and clinical success of a tooth with complicated crown fracture by performing 
partial pulpotomy and bonding its fracture fragment was described. Clinicians should be 
encouraged to apply vital pulp treatments and conservative restorative treatments in cases 
of trauma. 

PP17 KOMPLİKE KRON-KÖK KIRIĞI BULUNAN BİR DİŞİN MULTİDİSİPLİNER 
TEDAVİSİ: BİR OLGU SUNUMU 

ÖZGÜR KAFDAĞ, İBRAHİM ŞENER, KONUL NAGHİYEVA, YAKUP ÜSTÜN, BURAK 
SAĞSEN, TUĞRUL ASLAN 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI KAYSERİ TÜRKİYE 

Amaç: Bu olgu sunumunda amaç, komplike kron-kök kırığı bulunan bir dişin tedavisinin 
sunulmasıdır.  

Olgu sunumu: 37 yaşındaki bir erkek hasta kliniğimize 22 numaralı dişe gelen travma 
sebebiyle başvurdu. Yapılan klinik muayenede dişin koronal fragmanının aşırı derece mobil 
olduğu görüldü. Klinik ve radyolojik incelemeler sonucu dişte komplike kron-kök kırığı olduğu 
tespit edildi. Lokal anestezi uygulandı ve dişin koronal fragmanı çıkarıldı. Hemostaz sağlanıp 
lastik örtü uygulandıktan sonra kök kanal tedavisine başlandı. Servikal kök rezorpsiyonunu 
önlemek için ara medikaman olarak iki hafta süreyle kalsiyum hidroksit uygulandı. Dişin 
koronal fragmanı dehidratasyonu engellemek amacıyla steril salin solüsyonunda bekletildi. İki 
haftanın sonunda kök kanal tedavisi tamamlandı ve post boşluğu hazırlandı. Daha sonra 
cerrahi olarak tam kalınlıklı mukoperiosteal flep kaldırıldı ve kalan kök parçasının kırık hattının 
üzerinde kalan kısmı tamamiyle görünür hale getirildi. Hemostaz sağlandıktan sonra fiber 
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post, önceden hazırlanmış post boşluğuna yerleştirilerek önceden belirlenmiş olan boya gittiği 
doğrulandı. Kök kanalına bond uygulandıktan sonra rezin siman eşliğinde fiber post kanala 
yerleştirildi. Siman artıkları temizlendikten sonra 60 saniye ışık uygulandı. Dişin koronal 
fragmanına simantasyona hazır olması için önceden giriş kavitesi şeklinde preparasyon 
yapılmıştı ve bu fragman post uygulanmış köke rezin siman ile yerleştirilerek simantasyon 
tamamlandı. Giriş kavitesi kompozit rezin kullanılarak restore edildi. Flep kapatılıp sütur atıldı 
ve hasta bir hafta sonra süturların alınması ve kontrol için çağırıldı. Kontrol seansında hasta 
klinik ve radyolojik açıdan asemptomatikti ve gingival iyileşme iyi seviyedeydi.  

Sonuçlar: Koronal dokuda çok fazla madde kaybının olduğu ve kırık hattının diş etinin altına 
uzandığı durumlarda, komplike kron-kök kırığı travması görmüş dişlerin tedavileri zor 
olabilmektedir. Bu vakada komplike kron-kök kırığı oluşmuş bir dişin multidisipliner bir 
yaklaşım ile orijinal fragmanının fiber post eşliğinde simantasyonu yapılmıştır. İmplant 
tedavisine oranla çok daha konservatif bir yaklaşım olması ve hem estetik hem de 
fonksiyonel beklentileri karşılayabilmesi bakımından bu tür bir yaklaşım benzer vakalarda 
tavsiye edilebilir. 

PP17 MULTIDISCIPLINARY TREATMENT OF A TOOTH WITH COMPLICATED 
CROWN-ROOT FRACTURE: A CASE REPORT  

Aim: The aim of this case report is to present the treatment of a tooth with complicated 
crown-root fracture.  

Case report: A 37-year-old male patient applied to our clinic due to dental trauma. The 
clinical examination revealed that the coronal fragment of the tooth 22 was extremely 
mobile. As a result of clinical and radiological examinations, it was determined that the tooth 
had complicated crown-root fracture. Local anesthesia was performed and the coronal 
fragment of the tooth was removed. After the hemostasis root canal treatment performed 
and rubber-dam was applied. Calcium hydroxide was applied for two weeks as an 
intermediate medicament to prevent cervical root resorption. The coronal fragment of the 
tooth was left in sterile saline solution to prevent dehydration. At the end of two weeks, root 
canal treatment was completed and post space was prepared. Surgically, full-thickness 
mucoperiosteal flap was then performed and the part of the root piece above the fracture 
line was made completely visible. After hemostasis, the fiber-post was placed in the pre-
prepared post space. After applying a bond to the root canal, fiber-post was placed in the 
root canal with the resin cement. Cement residues were cleaned and the tooth light cured for 
60 seconds. In order to be ready for cementation, the coronal fragment of the tooth was 
preliminarily prepared as an access cavity and this fragment was placed in fiber post-treated 
root with resin cement and the cementation was completed. The access cavity was restored 
using composite resin. The flap was closed and sutured and the patient was called a week 
later to remove the sutures and control. During the control session, the patient was clinically 
and radiologically asymptomatic and gingival healing was satisfactory.  

Conclusions: When there is a lot of material loss in the coronal tissue and the fracture line 
extends under the gingiva, treatment of teeth with complicated crown-root fracture could be 
difficult. In this case, a tooth with a complicated crown-root fracture was treated with a 
multidisciplinary approach and the original fragment was cemented with a fiber-post. This 
kind of approach can be recommended in similar circumstances because it is much more 
conservative approach compared to implant treatment and can supply aesthetic and 
functional expectations. 

PP18 RESİPROKAL HAREKETLE ÇALIŞAN RECİPROC BLUE, RECİPROC VE 
WAVEONE GOLD EĞELERİNİN DÖNGÜSEL YORGUNLUK DAYANIMLARI 

CANGÜL KESKİN, UĞUR İNAN, MURAT DEMİRAL, ALİ KELEŞ 
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ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Amaç : Bu çalışmanın amacı Reciproc Blue R25 (VDW, Münih, Almanya) eğesinin döngüsel 
yorgunluk dayanımının Reciproc R25 (VDW, Münih, Almanya) ve WaveOne Gold Primary 
(Denstply Maillefer, Ballaigues, İsviçre) ile karşılaştırılmasıdır.  

Gereç ve Yöntem: 15 Reciproc Blue R25, 15 Reciproc R25 ve 15 WaveOne Gold Primary 
eğesi 60° derece kurvatürü ve 5mm kurvatür yarıçapı olan yapay kanala sahip dinamik 
döngüsel yorgunluk test cihazı ile teste tabi tutuldu. Tüm eğeler kırılma meydana gelene 
kadar çalıştırıldı ve kırılmaya kadar geçen süre (TF) ve kırık parçaların uzunluğu kaydedildi. 
TF ve kırık parça uzunluğunun ortalama ve standart sapma değerleri her eğe sistemi için 
hesaplandı. TF verileri Kruskal-Wallis one-way anova ve Dunn testleri ile değerlendirilirken 
kırık parça uzunluğu verileri one-way anova ile değerlendirildi. İstatistiksel önem seviyesi P 
&lt; 0.05 olarak belirlendi.  

Bulgular: En yüksek döngüsel yorgunluk dayanımı Reciproc Blue R25 eğesinde gözlendi (P 
&lt; 0.05). WaveOne Gold Primary eğesinin döngüsel yorgunluk dayanım değerleri Reciproc 
R25 eğesinden anlamdı derecede yüksek bulundu (P &lt; 0.05). Eğeler arasında kırık parça 
uzunluğunun ortalama değerleri bakımından anlamlı fark olmadığı bulundu (P &gt; 0.05).  

Sonuçlar: Reciproc Blue R25 eğesinin döngüsel yorgunluk dayanımının WaveOne Gold ve 
Reciproc R25 eğelerinden anlamlı derecede yüksek olduğu saptandı. 

PP18 CYCLIC FATIGUE RESISTANCE OF RECIPROC BLUE, RECIPROC AND 
WAVEONE GOLD RECIPROCATING INSTRUMENTS  

Aim: The aim of the present study was to compare the cyclic fatigue resistance of Reciproc 
Blue R25 (VDW, Munich, Germany) with Reciproc R25 (Munich, Germany) and WaveOne 
Gold Primary (Denstply Maillefer, Ballaigues, Switzerland).  

Methodology: Fifteen Reciproc Blue R25, 15 Reciproc R25 and 15 WaveOne Gold Primary 
instruments were collected and tested in dynamic cyclic fatigue test device, which has an 
artificial canal with 60° angle of curvature and a 5 mm radius of curvature. All instruments 
were operated until fracture occurred and time to fracture (TF) and the lengths of the 
fractured fragments were recorded. Mean and standard deviations of TF and fragment length 
were calculated for each reciprocating system. TF data were subjected to Kruskal-Wallis one-
way anova and Dunn’s tests, while fractured fragment length data were subjected to one-
way anova (P < 0.05).  

Results: Reciproc Blue R25 exhibited the highest cyclic fatigue resistance (P<0.05). The 
cyclic fatigue resistance values of WaveOne Gold Primary were significantly higher than 
those of Reciproc R25 (P < 0.05). There was no significant difference in the mean length of 
the fractured fragments among the instruments (P > 0.05).  

Conclusions: Reciproc Blue R25 instruments had significantly higher cyclic fatigue 
resistance than WaveOne Gold and Reciproc R25 instruments. 

PP19 EKSTRÜZYON GÖRÜLEN MAKSİLLER ÜST KESİCİ DİŞİN GECİKMİŞ 
REPOZİSYONU: 1 YILLIK VAKA TAKİBİ 

GÜLÇİN CAGAY SEVENCAN, MUSTAFA MURAT KOÇAK, SİBEL KOÇAK, BARAN CAN 
SAĞLAM, SEVİNÇ AKTEMUR TÜRKER 

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ 
ANABİLİM DALI, ZONGULDAK 

Amaç: Travma, harici bir kuvvet sonucu oluşan yaralanma olarak tanımlanmaktadır. 
Dentoalveolar travma, hastalarda ciddi medikal, estetik ve fizyolojik sorunlara yol açabilecek 
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önemli bir problemdir. Doğru bir teşhis, tedavi planlaması ve zamanında müdahale, başarılı 
bir tedavi sonucu açısından büyük önem taşır.  

Olgu sunumu: Bu olgu sunumu,15 gün önce travma nedeniyle maksiler sağ orta kesici dişte 
oluşan ekstrüzyon ve lüksasyon yaralanması sonucu kliniğe başvuran 28 yaşındaki bir erkek 
hastayı bildirmektedir. Ekstrüze olmuş diş, diş hekimi tarafından rijit splint yapılarak tedavi 
edilmeye çalışılmıştır. Ekstrüze daimi kalıcı dişler için Uluslararası Dental Travmatoloji Derneği 
Rehberi takip edilmiştir. Ekstrüze diş repoze edilip, 2 hafta boyunca ortodontik tel kullanılarak 
splintlenmiştir. Splintden 10 gün sonra kök kanal tedavisi yapılmıştır. Hasta takip seansları 
için çağrılmıştır.  

Bulgular: Bir yıl sonraki klinik ve radyografik bulgular dişte kök rezorpsiyonu ve mobilitenin 
olmadığını göstermiştir. Repoze edilmiş dişin 12 aylık takip süresinin sonunda estetik ve 
fonksiyonun eski haline döndüğü gözlemlenmiştir.  

Sonuçlar: Bu olgu bildirimde, gecikmiş bir repozisyon tedavisinin 1 yıllık takibinde başarılı 
klinik sonuçlar gösterilmiştir. 

PP19 DELAYED REPOSITIONING OF EXTRUDED MAXILLARY CENTRAL INCISOR 
TOOTH: 1-YEAR FOLLOW-UP CASE REPORT  

Aim: Trauma is defined as an external force resulting injury. Dentoalveolar trauma is an 
important problem that can lead to serious medical, aesthetic and physiological problems in 
patients. An accurate diagnosis, treatment planning and timely intervention have great 
importance in terms of a successful treatment outcome.  

Case report: This article reports a clinical case of a 28-year-old male patient, who referred 
15 days after a traumatic injury of the maxillary right central incisor with extrusion and 
luxation. The extruded tooth was previously repositioned by a dental practioner using a rigit 
splint material. The treatment guidelines for extruded mature permanent teeth was followed 
according to International Association of Dental Traumatoloji Guidelines. The tooth was 
repositioned and splinted using orthodontic wire for 2 weeks. Root canal treatment was 
performed 10 days after the splint. The patient was recalled for follow-ups.  

Results: The clinical and radiographic findings after 1 year revealed no root resorption and 
mobility for the tooth. It was observed that aesthetic and function were restored at the end 
of the 12-month follow-up period.  

Conclusions: In this case report, a delayed treatment demonstrated a successful clinical 
results in 1-year follow-up. 

PP20 TÜRK POPÜLASYONUNDA SANTRAL, LATERAL VE KANİN DİŞLERİNİN 
ORTALAMA BOY UZUNLUKLARININ KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ 
İLE ÖLÇÜLMESİ 

SADULLAH KAYA, ALAZ ŞİMŞEK, SEDA ERKAN, MELTEM DEVECİ, EMİN CANER 
TÜMEN, ÖZKAN ADIGÜZEL 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM DALI 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, PEDODONTİ ANABİLİM DALI 

Amaç: Bu çalışma ile, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) kullanarak Türk 
popülasyonunda maksilla ve mandibuladaki santral, lateral ve kanin dişlerinin ortalama boy 
uzunluklarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır.  

Gereç ve Yöntem: Dicle Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi’nde daha önce çeşitli nedenlerle 
dental tomografileri alınmış 16 yaş üstü 1146 hasta, cinsiyet ayırımı yapılmaksızın çalışmaya 
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dahil edildi. Değerlendirme, kök gelişimi tamamlanmış, herhangi bir restorasyon yapılmamış 
sağlıklı dişler üzerinde iki farklı gözlemci tarafından yapıldı. Tomografik görüntülerde dişlerin 
uzun aksına paralel olarak kuronun en üst noktasından radyolojik apeksin en uç noktasına 
kadar olan mesafe ölçüldü ve değerler kaydedildi.  

Bulgular: Ölçümü yapılan her bir dişin sayısı ve ortalama boy uzunlukları şu şekilde rapor 
edilmiştir. 11 nolu dişin ortalama boy uzunluğu 22.37 mm (1114 adet), 12 nolu diş 20.89 mm 
(1037 adet), 13 nolu diş 25.37 mm (980 adet), 21 nolu diş 22.71 mm (1102 adet), 22 nolu 
diş 20.89 mm (1025 adet), 23 nolu diş 25.36 mm (1009 adet), 31 nolu diş 20.22 mm (1056 
adet), 32 nolu diş 21.86 mm (1073 adet), 33 nolu diş 23.95 mm (974 adet), 41 nolu diş 
20.36 mm (1023 adet), 42 nolu diş 21.57 mm (981 adet) ve 43 nolu diş 23.80 mm (990 
adet) olarak ölçülmüştür.  

Sonuçlar: Çalışma boyunun saptanmasında aletli film alınması ve apeks bulucuların 
kullanılması başarılı bir endodontik tedavi için gereklidir. Dişlerin ortalama boy uzunluklarının 
tespit edildiği bu rehber çalışma ile, endodontik tedavilerde hekimlere kolaylık sağlanabileceği 
görüşündeyiz. 

PP20 MEASURUMENT OF MEAN HEIGHT LENGTS OF CENTRAL AND LATERAL 
CANIN TEETH IN THE TURKISH POPULATION BY CONE-BEAM COMPUTERIZED 
TOMOGRAPHY  

Aim: The aim of this study was to determine mean lengths of central, lateral and canine 
teeth in maxilla and mandible in Turkish population using cone beam computerized 
tomography (CBCT).  

Methodology: Dicle University The Department of Dentistry had previously taken dental 
tomography for various reasons and 1146 patients over 16 years of age were included in the 
study without discrimination on sex. The evaluation was performed by two different 
observers on healthy teeth without any restoration on the mature root formation. Evaluation, 
root on the teeth whose maturation is complete and no restoration has been done, two 
different it was done by the observer. In tomographic images, the distance from the 
uppermost point of the clinical cron to the point radiological apex was measured parallel to 
the long axis of the teeth and values were recorded.  

Results: The number and mean lengths of each measured tooth were reported as follows. 
Mean length of 11 teeth was 22.37 mm (1114 pieces), 12 teeth was 20.89 mm (1037 
pieces), 13 teeth was 25.37 mm (980 pieces), 21 teeth was 22.71 mm (1102 pieces), 22 
teeth was 20.89 mm (1025 pieces), 23 teeth was 25.36 mm (1009 pieces), 31 teeth was 
20.22 mm (1056 pieces), 32 teeth was 21.86 mm (1073 pieces), 33 teeth was 23.95 mm 
(974 pieces), 41 teeth was 20.36 mm (1023 pieces), 42 teeth was 21.57 mm (981 pieces) 
and 43 teeth was 23.80 mm (990 pieces).  

Conclusions: The used of apex locaters and periapical radiographs and in the detection of 
working length is necessary for a successful endodontic treatment. We think that the data 
obtained with CBCT can be useful for clinician in endodontic treatment. 

PP21 TEK KÖK VE TEK KANALA SAHİP MANDİBULARMOLAR DİŞLER: ÜÇ OLGU 
SUNUMU 

FATMA KAYA1, KEREM ENGİN AKPINAR1, ZELİHA UĞUR AYDIN2 

1CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ 
ANABİLİM DALI, SİVAS  

2ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ 
ANABİLİM DALI, BOLU 
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Amaç: Kök kanal sisteminin anatomik değişkenliği endodontik tedavinin sonucunu 
etkileyebilmektedir. Kök kanal sisteminin varyasyonlarının incelendiği pek çok çalışmada 
aksesuar veya fazla kanal yapısı üzerine yoğunlaşılmıştır. Bu olgu bildiriminde ise farklı 3 
hastaya ait tek kök ve tek kanala sahip mandibularmolar dişlerin endodontik tedavisi 
sunulmuştur.  

Olgu sunumu: Endodontik tedavi amacı ile kliniğimize başvuran üç hastanın, alt molar 
dişlerinde tek kanal varlığı teşhis edildi. Anestezi uygulamasını takiben, rubber-dam ile dişin 
izolasyonu sağlanarak uygun endodontik giriş kavitesi açıldı ve kanal lokalize edildi. Bu 
vakalarda aynı endodontik protokol uygulandı. Elektronik apeks bulucu yardımı ile çalışma 
uzunluğu belirlendikten sonra, ProTaper döner alet sistemi ile kök kanalları şekillendirildi ve 
her eğe değişiminde %2,5 NaOCl solüsyonu ile yıkandı. AH Plus kök kanal patı ve gütaperka 
kullanılarak soğuk lateralkompaksiyon yöntemi ile kök kanalları dolduruldu. Takip 
kontrollerinde, dişler asemptomatikti ve lezyonun radyografik olarak iyileştiği görüldü.  

Sonuçlar: Klinisyenlerin, hem dişlerin normal kanal morfolojileri hem de olabilecek kanal 
varyasyonları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. 

PP21 MANDIBULAR MOLARS WITH SINGLE ROOT AND SINGLE CANAL: THREE 
CASE REPORTS  

Aim: Anatomic variations of the root canal system may affect the outcome of endodontic 
treatment. In many studies examined variations of the root canal system have been intens if 
ied accessory or extra canals. In this case report it was present edendodontic treatments to 
molars with single root and single canal in the mandible in the three patients.  

Case report: To presen tthe presence of a single canal in mandibular molar describe the 
diagnostic procedure and the treatment. Following the administration of the anesthetic 
solution, Access cavity was opened under rubber-dam isolation and determined single canal. 
Root canal treatments of the involved teeth were then completed using the conventional 
procedures. The working length was determined using an electronic apex locator then, root 
canal was prepared with ProTaper rotary instruments and irrigated with %2,5 NaOCl 
solution. Root canal filling was completed with cold lateral compaction method using AH Plus 
root canal sealer and gutta percha. At follow-up examinations, the tooth was asymptomatic 
and radiographically showed repair of the lesion.  

Conclusions: It was concluded that clinicians should have a thorough knowledge about 
both the normal canal anatomy and the canal variations in the root canal system. 

PP22 ALT ÇENE BİRİNCİ BÜYÜK AZI DİŞLERDE RADİX ENTOMOLARİS’İN 
SAPTANMASI VE ENDODONTİK TEDAVİSİ: İKİ OLGU SUNUMU 

FATMA KAYA1, KEREM ENGİN AKPINAR1, ZELİHA UĞUR AYDIN2 

1CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ 
ANABİLİM DALI, SİVAS  

2ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ 
ANABİLİM DALI, BOLU 

Amaç: Bu olgu raporunun amacı radix entomolarise sahip iki mandibular birinci molar dişin 
kök kanal tedavisinin sunulmasıdır. 

Olgu sunumu: Hastalar kliniğimize mandibular birinci molarlar dişlerinde şiddetli ağrı, gıda 
sıkışması ve soğuk hassasiyeti şikayetleri ile geldi. Klinik muayenede dişlerde derin çürük 
görüldü. Radyografik muayene sırasında dişlerin üç köke sahip olduğu tespit edildi. 
Mandibular birinci molar dişler genelde iki kök ve üç kanala sahiptir. Ancak mandibular molar 
dişlerde anatomik bir varyans olan radix entomolaris varlığında distolingualde ilave bir kök 
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varlığı mevcuttur. Bu vaka raporlarında da alınan radyograflarda radix entomolaris varlığı 
tespit edildikten sonra lokal anestezi ve lastik örtü izolasyonunun ardından dişe giriş kavitesi 
açıldı. Apeks bulucu yardımı ile çalışma boyu tespit edilen kanallar FlexMaster döner eğe 
sistemi ile şekillendirildi. Biyomekanik preparasyon sırasında ana irrigant olarak %2.5 NaOCl 
kullanıldı. AH Plus kök kanal patı ve güta perka kullanılarak soğuk lateral kompaksiyon 
yöntemi ile kök kanalları dolduruldu.  

Sonuçlar: İyi bir endodontik tedavi için dental anatomi bilgisi olmalıdır. Kök kanal 
sistemindeki anatomik varyasyonların tespit edilmesi endodontik tedavinin başarısında önem 
taşımaktadır. 

PP22 DETECTION AND TREATMENT OF MANDIBULAR FIRST MOLAR TEETH WITH 
RADIX ENTOMOLARIS: TWO CASE REPORTS  

Aim: To present two case reports of root canal therapy on mandibular first molars with a 
radix entomolaris.  

Case report: Patients presented to the department of endodontics, Cumhuriyet university 
faculty of dentistry, with the complaint of cold sensitivity, severe pain and food impaction in 
their lower first molar teeth. Clinical examinaton showed profund caries with pulp exposure. 
During radioghraphic examination three root canals were seen. Permanent mandibular fi rst 
molars usually have 2 roots placed mesially and distally and 3 root canals. However, radix 
entomolaris (RE), an anatomical variant of permanent mandibular fi rst molar, is 
characterized by the presence of additional or extra distolingual root. In these case reports, 
radix entomolaris was detected in the radiographs taken. After the administration of local 
anesthetic and isolation with a rubber dam, endodontic access cavity was prepared. Canals 
were shaped with the help of Flexmaster rotary file system after detecting their 
workinglength with apex locator. Biomechanical preparation was carried out with %2.5 
NaOCl as the main irrigant. Root canal filling was completed with cold lateral compaction 
method using AH Plus root canal sealer and gutta percha.  

Conclusions: Knowledge of dental anatomy is fundamental for good endodontic practice. 
The internal anatomic variations of the root canal system have a role on the success of 
endodontic therapy. 

PP23 BENZALKONYUM KLORÜR’ÜN DENTİN MİKROSERTLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 

DR. EDA EZGİ ASLANTAŞ, DR. HACER AKSEL, PROF. DR. HATİCE DOĞAN BUZOĞLU 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI 

Amaç: Çalışmamızda, yüzey modifiye ajan olarak bilinen benzalkonyum klorürürün (BAK), 
dentin mikrosertliği üzerine etkilerinin belirlenmesi hedeflenmektedir.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda, 20-30 yaş arası bireylerden alınan, 24 adet taze çekilmiş, 
çürüksüz mandibular 3. molar dişlerin distal kökleri kullanıldı. Kronları uzaklaştırılan dişler 
akrilik rezin içerisine gömüldü. Köklerden koronalden apikale doğru 1,5 mm kalınlığında 
kesitler alındı. Polisaj işleminden sonra, muamele edilmemiş dentin yüzeylerinin mikrosertliği, 
Vickers test cihazı kullanılarak kaydedildi. Kesitler her bir grupta 8 er örnek olacak şekilde 3 
alt gruba ayrıldı ve 5’ er dakika şu irrigantlarla yıkandı; %2,5 Sodyum Hipoklorit (NaOCl); 
%0,084 BAK; %2,5 NaOCl+%0,084 BAK. Yüzey muamele işleminden sonra, dentin 
mikrosertlik değerleri başlangıç ölçüm alanlarına en yakın noktalardan tekrar ölçüldü. Veriler 
α=0.05 olacak şekilde istatistiksel yöntemlerin yardımıyla analiz edildi.  
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Bulgular: NaOCl ve NaOCl+BAK, dokunulmamış örneklerle kıyaslandığında kök dentinin 
mikrosertliğini belirgin şekilde azaltmıştır ancak BAK’ın tek başına mikrosertlik üzerinde 
herhangi bir etkisi olmamıştır (P &lt; 0.05).  

Sonuçlar: BAK’ın irrigantlara ilave edilmesi örneklerin mikrosertliğini etkilememiştir. 

PP23 EFFECT OF BENZALKONIUM CHLORID ON DENTIN MICROHARDNESS  

Aim: In our study, it was aimed to determine the effect of benzalkonium chloride (BAK), 
known as surface modifying agent, on microhardness of dentin.  

Methodology: In the study, 24 distal roots of freshly extracted, caries-free human 
mandibular third molars from patients between 20 and 30 years of age were obtained. They 
were decoronised and embedded in autopolymerizing acrylic resin. The roots were sectioned 
from the coronal part to the apical with a thickness of 1.5 mm. After polishing, the 
microhardness values of the untreated dentin surfaces were recorded by using Vickers 
tester. The sections were randomly assigned to 3 groups composed of 8 samples each and 
treated for 5 minutes with one of the irrigants; %2,5 Sodium Hypochloride (NaOCl); %0,084 
BAK; %2,5 NaOCl+%0,084 BAK. After surface treatment, dentin microhardness values were 
recorded at close proximity to the initial indentation areas. Experimental data were 
statistically analyzed at α=0.05.  

Results: While NaOCl, and NaOCl+BAK significantly decreased the microhardness of root 
dentin, BAK had no effect on microhardness when compared with intact controls (P < 0.05).  

Conclusions: The addition of BAK to the NaOCl did not affect the microhardness of the 
samples. 

PP24 KOMPLİKE KRON- KÖK KIRIĞI OLAN MAKSİLLER SOL SANTRAL DİŞİN 
CERRAHİ EKSTRÜZYONU: 12 AYLIK TAKİP 

MİNE BÜKER¹, MEHMET EMRAH POLAT², ERTUĞRUL KARATAŞ¹, HAKAN ARSLAN¹ 

¹ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI, 

²HARRAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE 
CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 

Amaç: Komplike kron- kök kırığı, mine, dentin ve pulpayı içine alan kırık olarak ifade edilir. 
Kron-kök kırığı olan diş, koronal restorasyon ve cerrahi ekstrüzyon esnasında birçok problem 
ortaya çıkarır. Bu vaka raporu, komplike kron-kök fraktürüne sahip maksiller sol santral dişin 
multidisipliner tedavisinin başarılı sonuçlarını sunmaktadır.  

Olgu sunumu: 26 yaşında, sağlıklı erkek hasta, maksiller sol santral dişinde komplike kron-
kök kırığı nedeniyle kliniğimize başvurdu. Klinik muayenesinde, palatal bölgenin dişeti 
sınırından aşağı uzanan kırık hattına sahip olduğu görüldü. Kırık parçanın uzaklaştırılmasından 
sonra, diş istenilen pozisyona getirilmek üzere nazikçe lükse ve ekstrüze edildi, yarı-rijit 
splintle splintlendi. Bir sonraki randevuda, endodontik tedavi yapıldı ve splint söküldü. 1, 6 ve 
12 aylık takiplerinde klinik ve radyografik olarak herhangi bir patolojiye rastlanmadı.  

Bulgular: Prodesürden 12 ay sonra, tedavi edilen diş normal fonksiyondaydı. Mobilite ve 
sondalama derinlikleri normal limitler içindeydi. Aynı zamanda dişte kök rezorbsiyonu ve 
ankiloz gözlenmedi.  

Sonuçlar: Ortodontik ekstrüzyon, fizyolojik periodontal ataçmanı geri kazandırır ve alveol 
kemiğini korur. Bununla birlikte, işlem zaman alıcı olabilir ve hastanın işbirliğini kritik bir 
faktör haline getiren uzun bir bekleme süresi vardır. Bu nedenlerden dolayı, sürekli anterior 
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dişlerde komplike kron-kök kırıklarının tedavisinde cerrahi ekstrüzyon uygun bir tedavi 
seçeneği olarak düşünülebilir. Sunulan vakanın koşullarına göre, ortodontik prosedürler 
kontrendike olduğunda, kron-kök kırığına sahip dişlerin cerrahi ekstrüzyonu alternatif bir 
tedavi yaklaşımı olarak tercih edilebilir. 

PP24 SURGICAL EXTRUSION OF A MAXILLARY LEFT CENTRAL TOOTH WITH 
COMPLICATED CROWN-ROOT FRACTURE: 12 MONTH FOLLOW-UP  

Aim: Complicated crown-root fracture is defined as a fracture involving enamel, dentin and 
pulp. The tooth with crown-root fracture presents a lot of problems during coronal 
restorations and extraction was formerly used in many cases. This report presents the 
successful results of a multidisciplinary management of a maxillary left central tooth with 
complicated crown- root fracture.  

Case report: A healthy, 26-years-old male patient was referred to our clinic for further 
treatment of crown-root fracture on the maxillary left central tooth. On clinical examination, 
fracture line extended subgingivally on the palatal area. After removing the fractured 
segment, after the tooth had been gently luxated and extruded to the desired position, it 
was splinted with a semi-rigid splint . Following appointment, endodontic treatment was 
performed and then fiber splint was removed. At 1, 6, 12 months follow-up, there was no 
clinical and radiographic pathology.  

Results: The treated teeth were functioning normally 12 months after the procedure, and 
the mobility and probing depths were within normal limits. There was neither root resorption 
nor ankyloses.  

Conclusions: Orthodontic extrusion restores the physiological periodontal attachment and 
preserves the alveolar bone. However, the procedure can be time consuming and has a long 
retention period making the patient’s cooperation a critical factor. Because of these reasons, 
surgical extrusion can be suggested as an eligible treatment option to be considered in the 
management of complicated crown-root fractures in permanent anterior teeth. According to 
conditions of the present case, the surgical extrusion of teeth with crown-root fractures can 
be preferred as an alternative treatment approach when the orthodontic procedures are 
contraindicated. 

PP25 KIRIK ENDODONTİK POST PARÇASININ ULTRASONİK ALET 
KULLANILARAK KÖK KANALINDAN ÇIKARILMASI: İKİ OLGU SUNUMU 

DENİZ ÖNAL, ÖZGE GÜNGÖR TUNÇBİLEK, İSMAİL ÖZKOÇAK, HASAN ORUÇOĞLU 

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ 
ANABİLİM DALI, BOLU, TÜRKİYE 

Amaç: Endodontik postların kök kanal sisteminde kırılması, endodontik olarak tedavi edilen 
dişlerin tekrar restore edilememesi nedenlerinden biridir. Değişik başarı derecelerine sahip 
çeşitli teknikler, dişin yeniden eski haline getirilmesinden önce kırık post parçalarının 
çıkarılması için literatürde önerilmiştir. Bu vaka raporunun amacı, dişlerde kırılmış prefabrik 
endodontik postların çıkarılması için ultrasonik bir cihazın kullanımını sunmaktadır. -Olgu 
Bildirimleri:  

Olgu sunumu 1: 37 yaşında, sistemik olarak sağlıklı erkek hasta protezinin yenilenmesi 
amacıyla fakültemiz Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalına başvurmuştur. Sabit protezin 
uzaklaştırılması sırasında #12 numaralı dişinde bulunun endodontik postun kırılması üzerine 
Endodonti Anabilim Dalına kırık post parçasının çıkartılması amacıyla yönlendirilmiştir. Klinik 
değerlendirmede herhangi bir bulgu bulunmayan hastanın radyolojik değerlendirmesinde #12 
numaralı dişinde önceden yapılmış kanal tedavisi ve kırık post parçası mevcuttur. Kırık post 
parçasının kökün orta ve koronal üçlüsünde bulunduğu tespit edilmiş ve bu parça ultrasonik 
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alet (Newtron P5XS, Satelec, Acteongroup, Merignac, France) ve uçları (ET20-ET40) 
kullanılarak saat yönünün tersi hareketle üretici firmanın önerdiği ayarlar kullanılarak 
çıkartılmıştır. Kanal tedavisinde herhangi bir problem bulunmadığından protetik tedavisinin 
devamı için ilgili bölüme yönlendirilmiştir.  

Olgu sunumu 2: 58 yaşında, sistemik olarak sağlıklı erkek hasta protez yaptırmak amacıyla 
fakültemiz Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalına başvurmuştur. Post yerleştirilmesi esnasında 
postun kırılması sebebiyle kırık parçanın çıkartılması istenerek Endodonti Anabilim Dalına 
yönlendirilmiştir. Klinik değerlendirmede herhangi bir bulgu bulunmayan hastanın radyolojik 
değerlendirmesinde #23 numaralı dişinde kanal tedavisi ve kanalın orta üçlüsünde kırık post 
parçası tespit edilmiştir. Kırık post parçası ultrasonik alet (Newtron P5XS, Satelec, 
Acteongroup, Merignac, France) ve ucu (ET20) kullanılarak saat yönünün tersi hareketle 
önerilen ayarlarda kullanılarak çıkartılmıştır. Kanalın preparasyonu nikel-titanyum döner 
eğelerle (Protaper Universal, Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland) yapılmış ve her alet 
arasında kök kanalları %2,5’lik NaOCl ile irrige edilmiştir. Kanal tedavisi sıcak gutta tekniği 
(Elements Free, SybronEndo/Kerr Endodontics, Orange, CA) ile resin içerikli kanal patı 
(2Seal, VDW, Munich, Germany) kullanılarak tamamlanmış ve protetik tedavi için ilgili bölüme 
yönlendirilmiştir. 

Bulgular: Kırık post varlığı tespit edilen 2 olguda ultrasonik cihaz ve uygun uç kullanılarak 
kırık parça çıkarılmış dişler klinik ve radyografik olarak değerlendirilmiş ve ilgili bölüme 
yönlendirilmiştir. Klinik ve radyolojik değerlendirmeler esnasında ilgili dişlerin postoperatif 
herhangi bir probleminin olmadığı, fonksiyonel olarak ağızda kaldığı ve sağlıklı olduğu 
gözlemlendi. Hastaların takipleri ise rutin olarak hala devam etmektedir.  

Sonuçlar: Endodontik post kırıkları, kanal tedavisinin yenilenmesini engelleyebilen ve tedavi 
başarısını, dişin protetik rehabilitasyonunu olumsuz etkileyen durumlardan biridir ve 
çıkartılamadığı durumlarda dişin çekimi gerekebilir. Bu sebepten dolayı kırık postların 
çıkarılmasının ultrasonik cihazlar ile uygun cihaz ucu kullanılarak sağlanabileceği 
unutulmamalıdır. 

PP25 REMOVAL OF FRACTURED ENDODONTIC POST PIECE FROM THE ROOT 
CANAL USING AN ULTRASONIC INSTRUMENT: TWO CASE REPORTS 

Aim: Fracture of endodontic posts within the root canal system is one of the causes of 
failure to restore endodontically treated teeth. Various techniques, with varying degrees of 
success,have been proposed in the literature for the removal of fractured posts prior to re-
restoring the tooth.The purpose of this case report is to explain the use of an ultrasonic 
device to remove the posts broken in the teeth. -CaseReports: Case1: A37-year-old, 
systemically healthy male patient referred to the Prosthetic Dentistry Department for 
refurbishing his prosthesis. Upon removal of the prosthesis and fracture of the endodontic 
post in the tooth #12,it was directed to remove the broken post part of the Department of 
Endodontics. In the radiological evaluation of the patient who had no complaints to the 
clinical evaluation, there was a pre-made channel treatment and broken post part in the 
tooth #12.The fractured post piece was found to be in the mid and coronal triplets of the 
root, and this piece was removed in counterclockwise motion using the ultrasonic device. 
Because there was no problem in the canal treatment, the relevant department was directed 
to continue the treatment of the prosthetic. Case2: A58-year-old, systemically healthy male 
patient was referred to our Department of Prosthetic Dentistry for the purpose of having a 
prosthesis. During the post placement, due to the breakage of the post, the removal of the 
broken part was requested and directed to Department of Endodontics. In the radiological 
evaluation of the patient who had no complaints to the clinical evaluation,in the tooth #23 
canal treatment and a broken post in the middle triple of the canal were detected.The 
broken post piece was removed with a counterclockwise motion using the ultrasonic 
device.The preparation of the canal was made with nickel-titanium files and canals were 
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irrigated with 2.5% NaOCl.Root canal treatment was completed using hot gutta technique 
and resin containing canal sealer and for prosthetic treatment is directed to the relevant 
department.  

Results: In 2cases in which broken post was detected, the teeth were removed by using an 
ultrasonic device was evaluated clinically and radiographically and the related compartment 
was directed.During the clinical and radiological evaluations,there were no postoperative 
problems of the involved teeth,functionally in the mouth and healthy. Patient follow-ups are 
routinely ongoing. 

Conclusions: Endodontic post fractures are one of the conditions that adversely affect the 
success of canal treatment and prosthetic rehabilitation of the teeth. It should be kept in 
mind that the removal of broken part can be achieved by using ultrasonic devices. 

PP26 KESİNTİLİ HAREKETİN NİKEL TİTANYUM EĞELERİN DÖNGÜSEL 
YORGUNLUK DAYANIMINA ETKİSİ 

CANGÜL KESKİN, UĞUR İNAN, MURAT DEMİRAL 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Amaç: Çalışmanın amacı kesintili resiprokasyon hareketi ile kullanılan WaveOne Gold 
(Denstply Maillefer, Ballaigues, İsviçre), WaveOne (Dentsply Maillefer) ve Reciproc (VDW, 
Münih, Almanya) eğelerinin döngüsel yorgunluk dayanımlarının karşılaştırılmasıdır.  

Gereç ve yöntem: 3 grup, 18’er adet WaveOne Gold Primary, WaveOne Primary ve 
Reciproc R25 eğesi resiprokasyon ve kesintili resiprokasyon hareketi ile çalışırken döngüsel 
yorgunluk testlerine tabi tutuldu. Test sırasında Grup 1 deki eğeler resiprokasyon ile 
çalışırken Grup 2 ve Grup 3 teki eğelerde resiprokal hareket sırasıyla 5 sn. de bir ve 10 sn. de 
bir kesintiye uğradı. Döngüsel yorgunluk dayanım testi paslanmaz çelikten imal edilmiş, 
eğimli kanalda (60°, r = 5 mm) dinamik test cihazı kullanılarak eğeler kırılana kadar 
gerçekleştirildi ve eğeler kırılana kadar geçen süreler kaydedildi. Ayrıca kırık parçaların 
uzunlukları da kaydedilerek kırık yüzeyleri taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile 
değerlendirildi. Veriler tek yönlü varyans analizi ve Tukey testleri ile değerlendirildi. 
İstatistiksel önem seviyesi P &lt; 0.05 olarak belirlendi.  

Bulgular: WaveOne Gold Primary eğesinin döngüsel yorgunluk dayanımının kesintilerden 
etkilenmediği (P &gt; 0.05) ve eğenin döngüsel yorgunluk dayanımının her grupta WaveOne 
Primary ve Reciproc R25 eğelerinden daha yüksek olduğu saptandı (P &lt; 0.05). Kesintiler 
WaveOne Primary ve Reciproc R25 eğelerinin döngüsel yorgunluk dayanımını anlamlı 
derecede düşürdü (P &lt; 0.05).  

Sonuçlar: Kesintili resiprokasyon Reciproc R25 ve WaveOne Primary eğelerinin döngüsel 
yorgunluk dayanımlarını düşürdü. WaveOne Gold Primary eğesinin döngüsel yorgunluk 
dayanımının kesintilerden bağımsız olarak WaveOne Primary eğesinden yüksek olduğu 
saptandı. 

PP26 EFFECT OF INTERRUPTED MOTION ON THE CYCLIC FATIGUE RESISTANCE 
OF RECIPROCATING NICKEL-TITANIUM INSTRUMENTS  

Aim: to compare the cyclic fatigue resistances of WaveOne Gold (Denstply Maillefer, 
Ballaigues, Switzerland), WaveOne (Dentsply Maillefer), and Reciproc (VDW, Munich, 
Germany) in interrupted reciprocation.  

Methodology: Three groups of 18 instruments each of WaveOne Gold Primary, WaveOne 
Primary, and Reciproc R25 were subjected to cyclic fatigue tests in reciprocation and 
interrupted reciprocation. The instruments in group 1 were tested in reciprocation, whereas 
in groups 2 and 3, reciprocation was interrupted for 1 s in every 5 s and 10 s, respectively. 
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Cyclic fatigue resistance was tested using dynamic test devices in stainless steel, curved 
canals (60°, r = 5 mm) until fracture, and the time to fracture values were recorded. The 
lengths of the fractured tips were also recorded, and fractured surfaces were examined with 
a scanning electron microscope (SEM). Data were evaluated by one-way analysis of variance 
and Tukey’s tests.  

Results: The cyclic fatigue resistance of WaveOne Gold Primary was not affected by the 
interruptions (P > 0.05) and exhibited significantly greater cyclic fatigue resistance than 
WaveOne Primary and Reciproc R25 in all groups (P < 0.05). Interruptions reduced the cyclic 
fatigue resistance of WaveOne Primary and Reciproc R25 significantly (P < 0.05).  

Conclusions: Interrupted reciprocation reduced the cyclic fatigue resistance of Reciproc 
R25 and WaveOne Primary. The cyclic fatigue resistance of WaveOne Gold Primary was 
greater than that of WaveOne Primary and was not dependent on the occurrence of 
interruptions. 

 

PP27 KOMBİNE İRRİGASYON SOLÜSYONLARININ ELEKTRİKSEL İLETKENLİĞİ 

AYŞİN DUMANİ, ŞEHNAZ YILMAZ, OĞUZ YOLDAŞ 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI 

Amaç: Apeks bulucuların in-vivo doğrulukları; kök kanalının içindeki sıvının elektriksel 
iletkenliği, apikal bölgedeki anatomik farklılıklar ve klinik ölçümlerin işlemsel farklılığı gibi 
birçok faktörden etkilenmektedir. Kök kanal irrigasyonunda kullanılan serum fizyolojik (NaCl), 
sodyum hipoklorit (NaOCl) ve klorheksidin (CHX) solüsyonlarının elektriksel iletkenliği 
araştırılmıştır. Bu çalışmanın amacı, kök kanal tedavisi sırasında kullanılan kombine irrigasyon 
solüsyonlarının (Qmix, Biopure MTAD) elektriksel iletkenliklerini belirlemektir.  

Gereç ve Yöntem: Kök kanal yıkama solüsyonlarının elektrik iletkenliğini ölçmek için, 
elektriksel iletkenlik ölçme cihazı (MeinsbergConductiviyMeter LF39, FabrikstraBe 69,OT 
Meinsberg, D-04720 ziegra-Knobelsdorf) kullanıldı. Her bir solüsyondan 5 şişe tekerrür olarak 
seçildi. Her şişe ölçüm hatalarını minimize etmek için 10 kere duplike ölçüm yapmak için 100 
ml kaplara bölünerek iletkenlikleri ölçüldü ve bu düplikasyonların ortalamaları alınarak kişi 
veya aletten kaynaklanacak sistematik hatalar minimize edilmeye çalışıldı. Cam beher 
kaplarının (100 ml) yarısına gelecek şekilde hazırlanan yıkama solüsyonlarına Meinsberg 
iletkenlik metresinin LF39 elektrot probu daldırıldı. Her yıkama solüsyonundan sonra elektrot 
probu bolca de-iyonize suyla yıkandı ve test cihazı her seferinde kalibre edildi.  

Bulgular: Elektriksel iletkenlik ölçme cihazı ölçümleri kΩ (kiloohm)’ dan µS/cm’e çevrildi. 
Elektriksel iletkenlik % 5 NaOCl&gt; % 2.5 NaOCl&gt; QMix&gt; %1 NaOCl&gt; %5 
EDTA&gt; %17 EDTA&gt; %0.9 NaCl&gt; MTAD&gt; %2 CHX olarak bulunmuştur. 
İstatistiksel olarak CHX solüsyonun elektriksel direncinin QMix, % 2.5 NaOCl ve %5 
NaOCl’den düşük olduğu (p&lt;0.05); MTAD solüsyonun elektriksel direncinin % 2.5 NaOCl ve 
%5 NaOCl’den düşük olduğu (p&lt;0.05); %17 EDTA solüsyonun elektriksel direnci ise %5 
NaOCl’den düşük olduğu tespit edilmiştir (p&lt;0.05).  

Sonuçlar: Kök kanallarında doğru bir ölçüm elde etmek için elektriksel olarak iletken bir 
materyalin kök kanalında bulunmaması gerekmektedir. Bu sonuçlara göre elektronik apeks 
bulucuların kök kanal boyu belirlemede CHX, MTAD, %0.9 NaCl ve EDTA varlığında en doğru 
sonuç vermeleri, NaOCl varlığında en hatalı sonuç vermeleri beklenmektedir. Bu sonuçların 
desteklenmesi için kök kanallarında bu solüsyonlarla yapılan in-vitro ve in-vivo çalışmalara 
ihtiyaç bulunmaktadır. 
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ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF COMBINED IRRIGATION SOLUTIONS 

Aim: Several clinical factors that may affect in vivo accuracy of apex locator measurement, 
such as electrical conductivity of the medium in the root canal, variations in the anatomical 
characteristics of the apical region and procedural variability of clinical measurements. 
Electrical conductivity of different solutions; saline (NaCl), sodium hypochlorite (NaOCl) and 
chlorhexidine (CHX); used in root canal irrigation was investigated in previous studies. The 
aim of this study was to determine the electrical conductivities of combined irrigation 
solutions (Qmix, Biopure MTAD).  

Methodology: For measuring of electrical conductivities of irrigants, an electrical 
conductivity tester (Meinsberg Conductiviy Meter LF39, FabrikstraBe 69,OT Meinsberg, D-
04720 ziegra-Knobelsdorf) was used. Five bottles from each wash were selected as 
recurrences. Each bottle was measured for conductance by dividing into 100 ml containers to 
perform duplex measurement 10 times to minimize measurement errors and the average of 
these duplications was taken to try to minimize systematic errors that would be caused by 
the person or device. The electrode probe of the Meinsberg conductivity meter LF39 was 
immersed in the washing solutions prepared in the half of glass beaker containers. In each 
step, electrode was washed with copious de-ionized water and tester was calibrated with 
appropriate range.  

Results: Data were obtained in kΩ (kiloohm) and calculated to µS/cm. Electrical 
conductivities of irrigants; 5% NaOCl > 2.5% NaOCl> QMix> 1% NaOCl> 5% EDTA> 17% 
EDTA> 0.9% NaCl> MTAD> 2% CHX. There was also a significant difference between CHX 
and QMix, 2.5% NaOCl, 5% NaOCl; MTAD and 2.5% NaOCl, 5% NaOCl; %17 EDTA and 5% 
NaOCl (p<0.05).  

Conclusions: The canal needs to be reasonably free of electrically conductive material in 
order to achieve an accurate reading. According to these results, it is expected that 
electronic apex locators are expected to respond the most correct results in the presence of 
CHX, MTAD, 0.9% NaCl, EDTA in determining the working lenght and give the most wrong 
results in NaOCl and QMix existence. Further in vitro and in vivo studies are needed to 
confirm these results in the root canals. 

PP28 KOMPLİKE BİR LÜKSASYON VAKASININ 18 AYLIK TAKİBİ 

BURHAN ÇANAKÇI, REZAN SUNGUR, ÖZGÜR ER 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI 

Amaç: Lüksasyon ile sonuçlanan travma vakalarında erken müdahale ve dişlerin orijinal 
konumuna yerleştirilebilmesi dişlerin ve alveol kemiğinin, işlevinin ve estetiğinin 
korunabilmesi için önem taşımaktadır. Bu olgu bildirisinde 3 dişin lükse olduğu bir vakanın 18 
aylık takibi mevcuttur.  

Gereç ve Yöntem: 8 yaşındaki hasta, merdivenden düşme ile oluşan travmadan 30 dakika 
sonra kliniğimize başvurmuştur. Klinik incelemede 21, 22 ve 53 nolu dişlerinin ekstruze ve 
alveol kemiği ile birlikte palatinale lükse olduğu görülmüştür. Kooperasyonu çok düşük 
seviyede olan hasta radyograf çekilmesine izin vermemiştir. Dişler ve alveol kemik bukkal-
palatinal yönde orijinal pozisyonuna getirtilmiş fakat soket içerisine istenilen seviyede 
yerleştirilmesine hasta izin vermemiştir. Buna bağlı olarak lükse dişler ile travmaya 
uğramamış keser dişler arasında seviye farkı ortaya çıkmıştır. Sonrasında lasere yumuşak 
doku suture edilmiş, 14 – 66 nolu dişler arası semi-rijit splint yapılmıştır. 1, 2 ve 4. hafta 
kontrollerinde radyograf çekilmesinde hasta izin vermemiştir ama klinik olarak patoloji 
bulgusu tespit edilmemiştir. 6 hafta sonra splint çıkartılmış, ilgili dişlerde mobilite tespit 
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edilmemiştir. Ayrıca dişlerin vital, klinik ve radyolojik olarak sağlıklı olduğu tespit edilmiştir. 18 
aylık takipte dişlerin canlılıklarının ve kök gelişimlerinin devam ettiği görülmüştür. Aralarında 
insizal bölgede seviye farklı bulunan kesici dişlerin estetik rehabilitasyonu için ileriki 
dönemlerde ortodontik ve restoratif girişimler planlanmıştır.  

Sonuçlar: Travma vakalarında, özellikle kök gelişiminin tamamlanmadığı dişlerde, erken 
müdahale, diş ve çevre dokuların korunması kadar diş canlılığının korunması için de önem 
taşımaktadır. 

PP28 18 MONTHS FOLLOW UP OF A COMPLICATED LUXATION CASE  

Aim: In trauma cases resulting in luxation early intervention and placement of the teeth in 
their original position is important for preserving the function and aesthetics of the teeth and 
alveolar bone. In this case report, there is an 18-month follow-up of a case with 3 luxated 
teeth.  

Methodology: A 8 years old patient applied to our clinic after 30 minutes from trauma 
caused by falling down the stairs. Clinical examination revealed that 21, 22, and 53 teeth 
were extruted and luxated palatinally with alveoler bone. Patient with very low level of 
cooperation did not allow take radiograph. Teeth and alveolar bone were brought to buccal-
palatinal position in the original position but the patient did not allow the teeth to be inserted 
into the socket at the desired level. As a result, there was a level difference between the 
luxated and nontraumatized teeth. Subsequently, the torn soft tissue was sutured and a 
semi-rigid splint was made between teeth 14-66. The patient did not allow the radiograph at 
the 1, 2, and 4 week controls, but non pathology was detected clinically. After 6 weeks the 
splint was removedn No mobility was detected in the respective teeth. Also teeth were vital 
and clinically-radiologically healthly. During the follow-up period of 18 months, the vitality of 
the teeth and root development continued. In later periods, Orthodontic and restorative 
interventions were planned for aesthetic rehabilitation of the anterior teeth which have a 
level difference on the incisal region.  

Results: In trauma cases, especially in teeth which root development has not been 
completed, early intervention is important for the protection of dental viability as well as the 
protection of teeth and surrounding tissues. 

PP29 KÖK KANALLARINDAKİ KIRIK ALETLERİN TEDAVİSİ: 2 VAKA RAPORU 

MERVE KANBER, ELİF TEKİN, H.MELİKE BAYRAM, EMRE BAYRAM 

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ 
ANABİLİM DALI 

Amaç: Endodontik tedavide sık karşılaşılan komplikasyonlardan biri kök kanalı içerisinde 
kullanılan aletlerin kırılmasıdır. Kanal içinde endodontik alet kırılması kanalın tam olarak 
temizlenip şekillendirilmesine engel olur. Bu olgu sunumunun amacı kırık alet parçasının 
ultrasonikler yardımıyla çıkarılmasını aktarmaktır.  

Olgu sunumu 1: 32 yaşındaki bayan hasta kliniğimize 27 numaralı dişin ağrı ve perküsyon 
hassasiyetinden dolayı kanal tedavisinin yenilenmesi için yönlendirilmiştir. Radyografik 
muayenenede mezial kanalın apikal üçlüsünde yaklaşık 3 mm’lik kırık alet görülmüştür. Guta-
perka uzaklaştırıldıktan sonra alete ulaşmak için 3 no. lu bir Gates- Glidden frezin ucu 
küntleştirilmiş ve loop ile saptanan alete ulaşılarak bir platform oluşturulmuştur. Daha sonra 
ultrasonik uç ile alet gevşetilmeye çalışılmış ve bölgeden uzaklaştırılmıştır. Sonrasında kök 
kanal tedavisi tamamlanmıştır.  

Olgu sunumu 2: 39 yaşındaki bayan hasta kliniğimize 37 numaralı dişinde ağrı ve 
perküsyon hassasiyeti sebebiyle başvurmuştur. Radyografik muayenede kanal boyunca 
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izlenen iki adet kırık alet tespit edilmiştir. Kuron uzaklaştırılıp eski dolgu kaldırılmış ve kırık 
alet loop ile kanal ağzında görülmüştür. Ultrasonik uç ile aletler gevşetilmeye çalışılmış ve 
bölgeden uzaklaştırılmıştır. Sonrasında kök kanal tedavisi tamamlanmıştır. Olgu 1 ve 2 de, 6 
aylık takip sonucunda, dişlerin fonksiyonda olduğu görülmüş ve klinik incelemeler sonucunda 
perküsyon ve palpasyona hassasiyet görülmediği ve periapikal dokuların sağlıklı olduğu 
gözlenmiştir.  

Sonuçlar: Kök kanallarından kırık aletlerin başarılı bir şekilde çıkartılması için standart bir 
prosedür olmadığından bu işlem için birçok teknik ve alet geliştirilmiştir. Endodontide 
ultrasonik ve loop kullanımı kırık alet çıkartılması için etkili bir metod olarak görülmektedir. 

PP29 TREATMENT OF INTRACANAL SEPARATED INSTRUMENTS: 2 CASE REPORTS  

Aim: Seperated instruments compromises the outcome of the treatment. The seperated of 
the endodontic instruments in the canal prevents completely cleaned and shaping. The aim 
of this case report is to present the successful removal of a seperated instrument from the 
root canal using ulytrasonics.  

Case report 1: A 32-yr-old female was referred to our clinic for retreatment of tooth 
number # 27 because of pain and percussion. Preoperative radiograph showed 
approximately 3 mm of a separated instrument in the apical third of the mesial canal. After 
removed gutta-percha, no 3 gates glidden’s tip was blunted and formed a staging platform 
to reach the broken file which was identified with loop. Later, the file was loosened with 
ultrasonic tips and removed. Then, root canal treatment was completed.  

Case report 2: A 39-yr-old female visited our clinic for pain and percussion in tooth number 
# 37. Radiographic examination revealed 2 seperated instruments all along canal. Crown and 
filling was removed and the broken instruments was seen in the canal with loop. The file was 
loosened with ultrasonic tips and removed. Then, root canal treatment was completed. In 
case 1 and 2, according to 6 month follow-ups, the teeth were functional and clinical 
examination showed no sensitivity to percussion and palpation and periapical tissues were 
healthy. Radiographically examination showed no periapical pathology.  

Conclusions: Many methods and devices are developed for removing broken instruments 
because of lacking of the standard procedure. Ultrasonics and loops are effective removal 
method in endodontics. 

PP30 ÜÇLÜ ANTİBİYOTİK PATININ UZAKLAŞTIRILMASINDA ENDOVAC, 
CANALBRUSH, ENDOACTİVATOR VE KONVANSİYONEL İRRİGASYONUN 
KARŞILAŞTIRILMASI  

GÖRKEM CAN, EMRE İRİBOZ, DİLEK TÜRKAYDIN, HESNA SAZAK ÖVEÇOĞLU 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI 

Amaç: Bu çalışmanın amacı üçlü antibiyotik patının (TAP) kök kanal duvarlarından 
uzaklaştırılmasında kullanılan farklı irrigasyon tekniklerinin etkinliklerinin karşılaştırılmasıdır.  

Gereç ve Yöntem: 46 adet tek köklü çekilmiş dişte ProTaper Next döner sistemi kullanılarak 
apikal #30 olacak şekilde kök kanal preparasyonu yapılmıştır. Kök kanalları TAP ile 
doldurulmuş ve 21 gün sonunda kökler, konvansiyonel irrigasyon (SI), CanalBrush (CB), 
EndoVac (EV) ve EndoActivator (EA) irrigasyon sistemleri olmak üzere rastgele 4 gruba 
(n=10) ayrılmıştır. Pozitif kontrol grubunu oluşturmak üzere 3 dişten TAP uzaklaştırılmamış, 
negatif kontrol grubu için ise 3 diş TAP ile doldurulmamıştır. Kökler uzunlamasına ikiye 
bölünmüş, her bir yarıdaki (n=20) uzaklaştırılamayan medikament stereomikroskop altında 
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x30 büyütmede incelenmiş ve 4 dereceli skorlama sistemi ile değerlendirilmiştir. Veriler 
Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testleri kullanılarak istatistiksel olarak analiz edilmiştir.  

Bulgular: CB ve EA grupları kök kanallarından TAP uzaklaştırılmasında SI ve EV gruplarından 
anlamlı olarak etkili bulunmuştur (P &lt; 0.05). EV grubu SI grubundan daha iyi bulunmasına 
rağmen sonuçlar anlamlı değildir. Ayrıca EA grubu tüm gruplar arasında en etkili 
bulunmuştur. Apikal, orta ve koronal üçlüde bulgular benzer bulunmuştur. Kök kanallarından 
TAP uzaklaştırılmasında EA grubu en yüksek, SI grubu en düşük etkinliğe sahip olduğu tespit 
edilmiştir.  

Sonuçlar: İrrigasyon sırasında aktivasyon kullanılması kök kanallarından TAP’ın 
uzaklaştırılmasını anlamlı olarak arttırmıştır. Kullanılan hiçbir teknik kök kanallarından TAP’ı 
tam olarak uzaklaştıramamıştır. 

PP30 COMPARISON OF ENDOVAC, CANALBRUSH, ENDOACTIVATOR AND 
SYRINGE IRRIGATION ON REMOVAL OF TRIPLE ANTIBIOTIC PASTE  

Aim: The aim of this study was to compare the efficacy of different irrigation techniques in 
the removal of triple antibiotic paste (TAP) from root canal walls.  

Methodology: Root canal preparations was performed up to size #30 on 46 extracted 
single-rooted teeth using ProTaper Next rotary instruments. The root canals were filled with 
TAP medicament, and after 21 days, the roots were randomly assigned to 4 groups (n = 10) 
according to the irrigation procedures used: syringe irrigation (SI), CanalBrush, EndoVac, 
and EndoActivator. In 3 teeth, TAP was not removed (positive controls), and another 3 teeth 
were not filled with TAP (negative controls). The roots were sectioned longitudinally, and the 
amount of remaining medicament at each root half (n = 20) was evaluated at x30 
magnification using a 4-grade scoring system. The data were analyzed statistically using 
Kruskal–Wallis and Mann–Whitney U tests.  

Results: CB and EA gropus were significantly more efficient than SI and EV groups in 
removing TAP from the root canal (P < 0.05). EV group was better than SI group but it was 
not significant. Also EA group was the most efficient among all the other groups. At the 
apical, middle and coronal thirds the results were similar, EA group was the most and SI 
group was the least efficient in removing TAP from root canals.  

Conclusions: The use of activation during irrigation significantly improves the removal of 
TAP from the root canals. However none of these techniques were able to completely 
remove TAP from root canals. 

PP31 KTP LAZER İLE AKTİVE EDİLEN FARKLI İRRİGASYON SOLÜSYONLARININ 
ANTİBİOFİLM ETKİSİ 

ZUHAL ELMALI1, RECAİ ZAN2, TUTKU TUNÇ3, ZEYNEP SÜMER4 

1AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI, 
DENİZLİ 

2CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ 
ANABİLİM DALI, SİVAS 

3CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ, FARMASOTİK 
MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI, SİVAS  

4CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI, 
SİVAS 
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Amaç: Bu çalışmanın amacı, Potasyum-Titanyum Fosfat (KTP) Lazer ile aktive edilen 
irrigasyon solüsyonlarının kök kanal içerisinde oluşturulan Enterococcus faecalis biyofilmleri 
üzerine antimikrobiyal etkinliklerinin taramalı elektron mikroskobu ile in vitro 
değerlendirmesidir.  

Gereç ve Yöntem: 120 elde edilen tek kök tek kanallı insan mandibular premolar diş 
kullanıldı. Başlangıçta, giriş kaviteleri açıldı ve kök kanalları şekillendirildi. Daha sonra, E. 
faecalis kök kanallarına inoküle edildi ve yeniden inokülasyon prosedürü her 72 saat boyunca 
tekrarlandı. Enfekte edilen kök kanalları, 4 hafta sonunda, iki kontrol ve dört deney grubuna 
ayrıldı ve sodyum hipoklorit (NaOCl), Serum fizyolojik, süper okside su (SPO), ozonlu su, 
klorheksidin glukonat (CHX) ve etilendiamin tetra asetik asit (EDTA) solüsyonlarının KTP lazer 
ile aktive edilmesi şeklinde farklı irrigasyon prosedürleri uygulandı. Ardından 
enstrümantasyon sırasında apikal foramenden taşan bakteriler şişelere toplandı. Şişe içinde 
kalan bakteriler alındı ve beyin kalp infüzyon agarında 24 saat inkübe edildi. Her bir örnekteki 
bakteri sayısı tespit edildi. Elde edilen veriler, Kruskal-Wallis tek yönlü varyans analizi ve 
Mann-Whitney U-testleri kullanılarak analiz edildi.  

Bulgular: Hiçbir deney grubu E. faecalis biofilmini kök kanallarından tamamen elimine 
edemedi. Süper okside su ile ozonlu su grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
olmamasına rağmen, bu gruplar en güçlü antibakteriyel etkiyi gösterdiler (P&gt;0,05). Diğer 
deney gruplarıyla karşılaştırıldığında en düşük antibakteriyel etkiyi EDTA grubu gösterdi 
(P&lt;0,05).  

Sonuçlar: SPO ve ozonlu suyun KTP lazer ile aktivasyonu, test edilen diğer irriganlara 
kıyasla bakteriyel eliminasyon açısından daha güvenli olabilir. Elimine edilen bakteri 
miktarının irrigasyon solüsyonunun çeşidi ve aktivasyon prosedürlerine bağlı olarak 
değişebileceği sonucuna varılabilir. 

PP31 ANTIBIOFILM EFFECT OF DIFFERENT IRRIGATION SOLUTIONS ACTIVATED 
WITH KTP LASER  

Aim: The aim of this study was to evaluate the antimicrobial efficacy of Potassium-Titanyl-
Phosphate (KTP) laser activated irrigation solutions on intraradicular Enterococcus faecalis 
biofilms in in-vitro conditions by using scanning electron microscope.  

Methodology: 120 the extracted single-root single-canal human mandibular premolar teeth 
were used. Initially, access cavities were prepared and root canals were prepared. Then, 
Enterococcus faecalis was inoculated into the root canals and then the re-inoculation 
procedure was repeated every 72h. At the end of the 4 weeks, the infected root canals were 
divided into two control and four experimantal groups and were treated with different 
irrigation protocols as sodium hypochlorite (NaOCl), saline, super oxidized water (SPO), 
aqueous ozone, chlorhexidine gluconate (CHX) and etilendiamin tetra asetik asit (EDTA) 
solutions activated with KTP laser. Then, bacteria extruded from the apical foramen during 
instrumentation were collected into vials. The bacteria remaining in the vial were taken and 
incubated in brain heart infusion agar for 24 h. The number of bakteri was determined for 
each sample The data obtained were analysed using the Kruskal–Wallis one-way analysis of 
variance and Mann–Whitney U-tests,  

Results: None of experimental group was achieved the whole elimination of E. faecalis 
biofilm in root canals. Although there was no statistical significant difference between super 
oxidized water and aqueous ozone groups, these groups indicated the strongest antibacterial 
effect (P>0.05). EDTA group showed the lowest antibacterial effect when compared with 
other experimental groups (P<0.05).  

Conclusions: SPO and aqueous ozone activated with aqueous ozone can be more safely 
preferable in terms of bacterial elimination compared to test other irrigants. It can be 
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concluded that the amount of destroyed bacteria may vary according to variety of irrigation 
solution and activation procedures. 

PP32 GENİŞ PERİAPİKAL LEZYONLU BİR DİŞTEN ENDOVAC SİSTEMİ 
KULLANILARAK APSENİN ASPİRASYONU: BİR OLGU SUNUMU 

DENİZ ÖNAL, ÖZGE GÜNGÖR TUNÇBİLEK, HASAN ORUÇOĞLU 

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ 
ANABİLİM DALI, BOLU, TÜRKİYE 

Amaç: Büyük periapikal lezyona sahip olan dişler, cerrahi olmayan kök kanal tedavisinden 
sonra iyileşebilmektedir. Ancak, kliniklerde apse drenajı için birçok yöntem olmasına rağmen, 
bunların kullanımı sonrasında genelde yumuşak dokulara kesi atılmakta ve negatif sonuçlarla 
karşılaşılabilmektedir. Kanal yolu ile apse drenajında ise kök ucunun delinerek apsenin 
çıkartılması istenmekte, ancak bu da kök ucu anatomisi bozmaktadır. Bu olgu sunumunda, 
EndoVac Sistemi kullanılarak apikal bölgede bulunan apsenin non-invaziv bir yaklaşımla 
lezyon içindeki hidrostatik basıncın azaltılarak apse drenajının sağlanması ve endodontik 
başarı şansının arttırılması gösterilmeye çalışılmıştır. –  

Gereç ve Yöntem: 24 yaşında sistemik olarak sağlıklı bayan hasta #22 nolu dişindeki ağrı 
ve şişlik nedeniyle Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti 
Anabilim Dalına başvurdu. Dişe yapılan klinik ve radyografik değerlendirmeler sonucunda ilgili 
dişin perküsyona hassas olduğu, intra-oral muayenede ise #22 nolu dişin palatinalinde bir 
şişlik olduğu tespit edildi. Alınan pre-operatif radyografi sonucunda ilgili dişte daha önceden 
yapılmış bir kanal tedavisi ve periapikal alanda radyolüsent bir lezyon varlığı görüldü. İlk 
seansa rubber-dam ile izole edilen dişe daha önce yapılmış kanal dolgusu sökülerek 
başlanıldı. EndoVac sistemi (SybronEndo, Orange, CA) kullanılarak kanal içerisinden apse 
aspire edilerek hasta rahatlatıldı. Hasta daha sonraki seanslarda da EndoVac sistemi kök 
kanal boyundan 1 mm kısa olacak şekilde 2 seans daha kullanıldı, seanslarda %2,5 NaOCl ve 
%5 EDTA ile irrigasyon yapıldı. Seanslar arası kanal içi medikament ve dezenfeksiyon aracı 
olarak üçlü antibiyotik patı tercih edildi. Son seansta kanal içi medikament çıkartılarak, son 
irrigasyon protokolü %5 EDTA, %2,5 sodyum hipoklorit, serum fizyolojik ve %2 klorheksidin 
solüsyonları kullanılarak uygulandı. Kök kanalının paper pointler ile kurutulmasından sonra, 
kök kanal dolgusu lateral kondansasyon tekniği ve EndoSequence BC Sealer (Brasseler USA, 
Savannah, GA) kanal dolgu patı kullanılarak tamamlandı. Köprü ayağı olan dişin protetik 
işlemleri ise Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda tamamlanarak, hasta rutin takibe alındı.  

Bulgular: Tedaviden bir hafta sonra, 3. ve 6. aylar sonrasında, tedavisi yapılan ilgili diş klinik 
ve radyografik olarak değerlendirildi. Değerlendirmeler esnasında ilgili dişin postoperatif 
herhangi bir probleminin olmadığı, fonksiyonel olarak ağızda kaldığı ve sağlıklı olduğu 
gözlemlendi. Hastanın takipleri ise rutin olarak hala devam etmektedir. 

Sonuçlar: Bu olgu sunumunda, geniş periapikal lezyondan apsenin aspirasyonu için 
EndoVac sisteminin non-invaziv bir yaklaşımla endodontik tedavinin başarısını arttırmaya 
yönelik pozitif katkı sağlayabileceği kanaatine varıldı. 

PP32 ASPIRATION OF A LARGE PERIAPICAL LESION TO THE TEETH USING AN 
ENDOVAC SYSTEM: A CASE REPORT  

Aim: Teeth with large periapical lesions can heal after non-surgical root canal 
treatment.Although there are many methods for drainage of abscess in clinics,after their 
use,they are usually incised to soft tissues and negative results may be encountered.In the 
drainage of the abscess via the canal,it is required to drill the root tip and remove the 
apse,but this also distorts the rooting anatomy.In this case report,non-invasive approach of 
apse located in the apical region using EndoVacSystem has been tried to reduce the 



 115 

hydrostatic pressure in the lesion and to improve the endodontic success probability of 
providing abscess drainage.  

Methodology: A24-year-old, systemically healthy,female patient referred to the Abant Izzet 
Baysal University,Faculty of Dentistry,Department of Endodontics with complaints of pain and 
swelling of of teeth of #22.Clinical and radiographic evaluations of the bottles indicated that 
the tooth was sensitive to percussion and that intra-oral examination showed swelling of the 
palatal palate.As a result of preoperative radiographs,there was a pre-existing canal 
treatment in the tooth and a radiolucent lesion in the periapical area.The first seance was 
started by removing the previously made canal filling to the tooth isolated with rubber-
dam.The patient was relieved by aspirating the abscess through the canal using the 
EndoVacSystem.At the following seances, the patient used 2more seances of the 
EndoVacSystem,1mm shorter than the root canal length, and irrigated with 2.5%NaOCl and 
5%EDTA during the sessions.Triple antibiotic therapy was preferred as an intercanal 
medicament between seances and as a means of disinfection.The last seance intracanal 
medikament was removed and the final irrigation protocol was applied using 
5%EDTA,2.5%sodium hypochlorite,saline and 2%chlorhexidine solutions.After drying the 
root canal with paper points,the root canal filling was completed using the lateral 
condensation technique and the EndoSequence Sealer.The prosthetic procedures of the 
teeth are completed in the Prosthetic Dental Treatment Department and the patient was 
followed up routinely. 

Results: Control session after one week relieved that postoperative healing was uneventful 
in patient.At the 3rd and 6th month, teeth were healthy in the clinical and radiographic 
evaluation.During the evaluations,it was observed that the related tooth had no 
postoperative problem,was functionally in the mouth and was healthy.Patient follow-ups are 
still routinely ongoing.  

Conclusions: In this case report,we concluded that the EndoVacSystem can contribute 
positively to the success of endodontic treatment with a non-invasive approach for aspiration 
of large periapical lesions. 

PP33 İNTERNAL RESORBSİYONLU MAKSİLLER SANTRAL DİŞİN TEDAVİSİNİN 
UZUN VADELİ İZLENMESİ: OLGU SUNUMU 

ZEYNEP ÖNCEL TORUN1, KADRİYE DEMİRKAYA2 

1BALGAT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ ANKARA 

2SAĞIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
ENDODONTİ ANABİLİM DALI ANKARA 

Amaç: Bu olgu sunumu, ortograde MTA ve guta perka obturasyonu ile internal kök 
rezorpsiyonunun tedavisini 2 yıllık klinik ve radyolojik takip sonuçları ile sunmayı 
amaçlamaktadır.  

Olgu sunumu: 23 yaşındaki erkek hasta diş dolgu kırığı nedeniyle diş kliniğimize başvurdu 
ve sistemik olarak sağlıklı olan hastanın ekstraoral ve intraoral muayenesi yapıldı. Klinik 
olarak renk değişimi yoktu ve diş asemptomatikti. Vitalite testinde diş devital bulunmuştur. 
Hasta herhangi bir diş travması öyküsü bildirmedi. Kanaldan nekrotik pulpa dokusu alındı ve 
çalışma uzunluğu tespit edildi. Dişlere paslanmaz K file egeler ile mekanik preperasyon yapıldı 
ve kanal sodyumhipoklorit ile irrige edildi. Kanala kalsiyumhidroksit yerleştirildi, iki hafta 
sonra mineral trioksitaggregate (MTAFıllapex) ve gütaperka ile dolduruldu. 2 yıllık takip 
sonunda dişin asemptomatik ve fonksiyonda olduğu saptanmıştır.  

Sonuçlar: MTA rezorbe olan internal rezorpsiyon olgularında kullanımı etkili bir materyaldir. 
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PP33 LONG-TERM FOLLOW-UP OF TREATMENT OF THE MAXILLAR CENTRAL 
TOOTH WHICH HAVE INTERNAL ROOT REZORPTION : A CASE REPORT  

Aim: This case report aims to present the treatment of internal root resorption using 
orthograde MTA and gutta-percha obturation with 2-year clinical and radiological follow-up 
results.  

Case report: A 23-year-old male patient presented to our dental clinic with due to fracture 
of dental fillings material, and extraoral and intraoral examination of the patient, who 
systemically healthy was made. Clinically, there was no colour change and the tooth was 
asymptomatic. It was found out non-vital by vitality test. The patient reported no history of 
any dental trauma. Internal resorbtion in the middle third of roots was observed at 
radiological examination. Necrotic pulp tissue was removed from the canal and working 
length was established. Mechanical preperation was applied with K file ensturuments and 
canals were irrigated sodium hypochlorite. Calcium hydroxide was placed into the canals and 
then, after two weeks canals were obturated with mineral trioxide aggregate (MTA Fillapex) 
and gutta percha cones. At the 2-years follow-up examinations the patient was 
asymptomatic and the tooth were functional.  

Conclusions: MTA is an effective material for repair of perforating resorptions 

PP34 TÜRK POPÜLASYONUNDA ALT BİRİNCİ BÜYÜK AZI DİŞLERİN DİSTAL 
KANAL KONFİGURASYONLARININ MİKRO BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ 
KULLANILARAK İNCELENMESİ 

BETÜL AYCAN ALİM, YILDIZ GARİP BERKER, FATIMA BETÜL BAŞTÜRK, FİGEN 
EREN GİRAY 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Amaç: Bu çalışma, Türk popülasyonunda alt 1. molar dişlerin distal kanallarından alınan kesit 
görüntüleri üzerinde konfigürasyon sınıflandırması yapmak amacı ile gerçekleştirilmiştir.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda; kök yüzeyinde rezorpsiyon, çatlak, kırık ya da 
restorasyon bulunmayan, apikal foramen oluşumu tamamlanmış ve kök uzunluğu 10 mm’nin 
üzerinde olan 60 adet alt 1. molar diş kullanılmıştır. Dişlerin distal kanallarının apikal (2 mm), 
orta (5 mm) ve koronal (8 mm) kısımları Micro-CT ile iki boyutlu olarak görüntülenmiştir. 
Tüm kanalların 2 mm, 5 mm ve 8 mm mesafelerdeki kesit görüntüleri Image J programı 
aracılığı ile x400 büyütülerek majör çap (dmax), minör çap (dmin) ve kanalın toplam alanı (A) 
piksel cinsinden ölçülmüştür. Kanalın yuvarlaklık oranı; 4A/(π.[dmax]²) formülü, en/boy oranı 
ise dmax/dmin formülü kullanılarak hesaplanmıştır. Buna göre kanallar; yuvarlak, oval, uzun 
oval, düz ve non-oval olarak sınıflandırılmıştır. Niceliksel verilerin karşılaştırılmasında One way 
Anova testi %95 güven aralığında kullanılmıştır.  

Bulgular: 2 mm mesafedeki yuvarlaklık değeri (ort=0,47), 5 mm yuvarlaklık değerinden 
(ort=0,36) ve 8 mm yuvarlaklık değerinden (ort=0,29) istatistiksel olarak anlamlı derecede 
yüksek bulunmuştur (p&lt;0,000). Bununla birlikte, 5 mm mesafedeki yuvarlaklık değeri ile 8 
mm yuvarlak kesit değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır 
(p&gt;0,05). Kök kanallarının dmax/dmin formülüne göre hesaplanan ovallik değerleri 
arasında istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılık bulunmuştur (p&gt;0,05). 8 mm 
mesafedeki dmax/dmin oranı (ort=6,24), bütün gruplardan anlamlı derecede daha yüksek 
bulunmuştur. (p&lt;0,000). 5 mm mesafedeki dmax/dmin oranı (ort=4,28) ise 2 mm 
mesafedeki dmax/dmin oranından (ort=2,83), istatistiksel olarak anlamlı derecede daha 
yüksek bulunmuştur (p&lt;0,000).  

Sonuçlar: Bu çalışmada Türk popülasyonunda alt 1.molar dişlerin distal kanal 
konfigürasyonları Micro-CT cihazı ile incelenmiştir. 2 mm mesafedeki kök kanalları daha 
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yuvarlak formda, 8 mm mesafedeki kök kanalları ise daha düz formda bulunmuştur. 
Yuvarlaklık, apikalden koronale doğru yerini düz bir forma bırakmaktadır. 

PP34 EXAMINATION OF DISTAL CANAL CONFIGURATIONS OF MANDIBULAR 
FIRST MOLAR TEETH BY MICRO-COMPUTED TOMOGRAPHY IN TURKISH 
POPULATION  

Aim: This study was carried out with the aim of classifying the configuration on the cross-
sectional views taken from the distal roots of mandibular molar teeth in the Turkish 
population.  

Methodology: No resorption, cracks, fractures or restoration on the root surface, 
completed the formation of the apical foramen and root length above 10 mm sixty 
mandibular 1st molar teeth were used. The apical (2 mm), middle (5 mm) and coronal (8 
mm) sections of the distal roots of the teeth were visualized two-dimensionally by Micro-CT. 
2D views of all roots at 2 mm, 5 mm, and 8 mm were measured in terms of major diameter 
(dmax), minor diameter (dmin) and total area of root canal (A) pixels by x400 magnification 
through the Image J program. The roundness of a discrete 2D object is defined as 
4.A/(p.[dmax]2), where A is the area and dmax is the major diameter. The value of 
roundness ranges from 0 to 1, with 1 expressing the perfect circle. The aspect ratio is a 
measure of shape, and it is achieved by dividing the value of the major diameter by the 
minor diameter. An oval canal has an aspect ratio higher than 1 and lower than 2, a long 
oval canal higher than 2 but lower than 4, and a flattened canal higher than 4. Root canals 
with aspect ratios lower than 1 were classified as nonoval. In comparison of quantitative 
data, One way Anova test was used at 95% confidence interval.  

Results: The roundness value (mean = 0.47) of 2 mm were statistically significantly higher 
than the roundness value of 5 mm (mean = 0.36) and the roundness value of 8 mm (mean 
= 0.29) (p <0.000). However, no statistically significant difference was found between the 
roundness value of 5 mm and 8 mm (p> 0.05). There was a statistically significant difference 
between the aspect ratio of the root canals calculated according to the dmax / dmin (p> 
0,05). The aspect ratio at 8 mm (mean = 6.24) was found statistically significantly higher 
than other groups. (p<0,000). The aspect ratio (mean = 4,28) at 5 mm was found 
statistically significantly higher than the aspect ratio at 2 mm (mean = 2.83) (p <0,000).  

Conclusions: In this study, configurations of the distal roots of the mandibular 1st molars in 
the Turkish population were examined by Micro-CT. Root canals at 2 mm distance are more 
rounded and root canals at 8 mm distance are more flatted. The roundness flatten from 
apical to coronal. 

PP35 HİDROLİK KALSİYUM SİLİKAT İÇERİKLİ ENDODONTİK MATERYALLERİN 
ERİTROSİTLER VE KARACİĞERDEKİ OKSİDATİF STRES ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

KADRİYE DEMİRKAYA1, BİRSEN CAN DEMİRDÖĞEN2, ZEYNEP ÖNCEL TORUN3, 
ONUR ERDEM4, YAŞAR MERİÇ TUNCA5 

1SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ 
ANABİLİM DALI 

2TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ, BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ 
BÖLÜMÜ 

3BALGAT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 

4SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TOKSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 

5YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI 
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Amaç: Bu çalışmanın amacı, hidrolik kalsiyum silikat içerikli endodontik simanların (MTA 
Angelus, MTA Fillapex ve Theracal LC), sıçanların eritrositlerinde ve karaciğerlerindeki 
oksidatif stres parametreleri üzerine etkisini değerlendirmektir.  

Gereç ve Yöntem: Her sıçanın sağ üst kesici dişi çekildi; diş simanlarını içeren ya da kontrol 
grubu için boş bırakılan iki ucu açık polietilen tüpler diş çekim soketine yerleştirildi. Her 
hayvanın kan ve karaciğer örnekleri 7, 30 veya 60 gün sonra elde edildi. Tiobarbitürik asit 
reaktif maddeler (TBARS) seviyeleri ve katalaz (CAT), süperoksit dismutaz (SOD) ve 
glutatyon peroksidaz (GPx) aktiviteleri spektrofotometri ile belirlendi.  

Bulgular: Eritrosit ve karaciğer TBARS seviyeleri ve CAT ve SOD enzim aktiviteleri 7. günde 
diş simanı uygulanmış gruplarda kontrollere kıyasla anlamlı şekilde artmıştı. En yüksek 
eritrosit ve karaciğer TBARS konsantrasyonları, maruziyetin 7. gününde MTA Angelus 
grubunda gözlendi. 30. günde, eritrosit CAT aktivitesi belirgin olarak yüksek kaldı, ancak 
diğer parametreler neredeyse normal seviyelere döndü. 60. günde, tüm parametreler kontrol 
grubu ile deney grupları arasında benzerdi.  

Sonuçlar: Bu, TBARS düzeyleri ve antioksidan enzim aktivitelerinin, diş simanı 
uygulamasının bir sonucu olarak geçici olarak arttığını gösteren ilk çalışmadır. 

PP35 THE EFFECTS OF HYDRAULIC CALCIUM SILICATE CONTAINING 
ENDODONTIC MATERIALS ON OXIDATIVE STRESS IN ERYTHROCYTES AND LIVER  

Aim: The aim of this study was to evaluate the effects of hydraulic calcium silicate 
endodontic cements, MTA Angelus, MTA Fillapex, and Theracal LC, on erythrocyte and liver 
oxidative stress parameters of rats.  

Methodology: Right upper incisor of each rat was extracted and polyethylene tubes 
containing the dental cements, or left empty for the control group, were inserted into the 
extraction socket. Blood and liver samples of each animal were obtained after 7, 30, or 60 
days. Thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) levels and catalase (CAT), superoxide 
dismutase (SOD), and glutathione peroxidase (GPx) activities were determined by 
spectrophotometry.  

Results: Erythrocyte and liver TBARS levels, and CAT and SOD enzymatic activities were 
significantly increased in dental cement applied groups compared with controls on day 7. 
The highest erythrocyte and liver TBARS concentrations were observed in the MTA Angelus 
group on day 7 of exposure. On day 30, erythrocyte CAT activity remained markedly high, 
but the other parameters returned to almost normal levels. On day 60, all parameters were 
similar between the control and the experimental groups.  

Conclusions: This is the first study to show that TBARS levels and antioxidant enzyme 
activities are transiently increased as a result of dental cement application. 

PP36 DENTİNAL DİSPLAZİ TİP 2: OLGU RAPORU 

ZELİHA UĞUR AYDIN1, SEVAL BAYRAK2 , FATMA KAYA3 

1ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ 
ANABİLİM DALI, BOLU  

2ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, AĞIZ, DİŞ VE 
ÇENE RADYOLOJİSİ ANABİLİM DALI, BOLU 

3CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ 
ANABİLİM DALI, SİVAS 
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Amaç: Bu olgu raporunun amacı esas olarak dentin yapısında gelişimsel bozukluk ve pulpada 
anormal morfoloji görünümü ile karakterize otozomal dominat geçiş gösteren tip 2 dentinal 
displazi anomalisinin sunulmasıdır.  

Olgu sunumu: Herhangi bir sistemik hastalığı olmayan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi radyoloji Kliniği’ne başvuran 22 yaşındaki bayan hastadan alınan 
panoromik radyografide kök kanallarında yaygın pulpa taşı ve bazı kanalların kalsifiye olduğu 
tespit edilmiştir. Hastanın klinik ve radyografik muayenesi sonucunda tip 2 dentinal displazi 
tanısı konulmuştur. Koronal dentin displazi olarak da adlandırılan DD tip II, çoğunlukla pulpa 
taşlarını oluşturan amorf dentin kütleleri, dikensi tüp şeklindeki koronal pulpa odaları, iplik 
benzeri kök kanalları ve kısmi pulpada obliterasyon ile karakterizedir. Bu tip anomalide 
dişlerin kökleri normal şekil ve konture sahiptir.  

Sonuçlar: Diş hekiminin klinik ve radyografik bulguların yardımıyla yaptığı erken teşhis, bu 
durumun tedavisi ve etkili koruyucu stratejilerin başlatılarak dişlerin kaybını önlemeye veya 
geciktirmeye yardımcı olabilir.  

PP36 DENTIN DYSPLASIA TYPE 2: CASE REPORT  

Aim: The purpose of this case report is to present a case of dentinal dysplasia type II which 
shows an autosomal dominant transition to character with a developmental disorder in the 
dentin structure and an abnormal morphology appearance in the pulp.  

Case report: 22-year-old female patient with noncontributory medical history was referred 
to Abant İzzet Baysal University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial 
Radiology. On the panoramic radiograph taken from the patient, it was observed that there 
were common pulp stones in the root canals and some canals are calcified. Clinical and 
radiographic examination of the patient revealed type 2 dentinal dysplasia. DD type II, also 
called coronal dentin dysplasia, is characterized by partial pulpal obliteration with the 
amorphous dentin often forming pulp stones, thistle-tube-shaped coronal pulp chambers and 
thread-like root canals. In this type of anomaly, teeth roots have normal shape and contour.  

Conclusions: Early diagnosis made with the help of clinical and radiographic findings by the 
clinician, as well as treatment of this condition and the initiation of effective preventive 
strategies may help prevent the loss of teeth or delay it. 

PP37 AÇIK APEKSLİ DİŞ MODELLERİNDE FARKLI İRRİGASYON SİSTEMLERİ İLE 
APİKALDEN TAŞAN İRRİGANT MİKTARININ SPEKTROFOTOMETRİK OLARAK 
BELİRLENMESİ 

HACER AKSEL, SELEN KÜÇÜKKAYA EREN, SEVİNÇ ASKERBEYLİ, ŞÜKRÜ ÖZTÜRK, 
AHMET SERPER 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, simüle edilmiş açık apeksli dişlerde, farklı irrigasyon sistemleri 
ile aktive edilmiş sodium hipokloritin (NaOCl) apikalden taşma miktarının spektrofotometrik 
analiz ile belirlenmesidir.  

Gereç ve Yöntem: 60 adet tek köklü maksiller kesici diş, açık apeks simüle edilecek şekilde 
prepare edilmiştir. Örnekler daha sonra rastgele 4 gruba ayrılmıştır (n=15). NaOCl’in 
beyazlatıcı etkisinden dolayı, spektrofotometrik olarak ölçümün yapılabilmesi için NaOCl 
konsantrasyonu bir pilot çalışma ile optimize edilmiş ve analiz için en uygun olan 10 mL 0.3% 
NaOCl konsantrasyonu kullanılarak dişler kullanılan irrigasyon sistemine bağlı olarak irrige 
edilmiştir: Şırınga irrigasyonu (SI), Vibringe, pasif ultrasonik irrigasyon (PUI) ya da XP Endo 
Finisher (XP Endo). Apikalden taşan NaOCl 10 mL distile su içeren cam vialler içerisinde 
toplanmış ve ekstrüzyon miktarı pH indikatörü (Alizarin kırmızısı) ve spektrofotometre 
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kullanılarak değerlendirilmiştir. Miktarı bilinen NaOCl miktarı ve optik absorbans değerleri 
kullanılarak standart eğim elde edilmiş ve bu eğimden faydalanılarak taşan NaOCl miktarları 
belirlenmiştir. İstatiksel analizler tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve ikişerli karşılaştırmalar 
Bonferroni ile yapılmıştır (p=0.05).  

Bulgular: Tüm irrigasyon sistemleri minimal düzeyde NaOCl ekstrüzyonuna neden olmuştur 
ve gruplar arasında istatiksel açıdan anlamlı bir fark vardır (p&lt;0.05). İkili karşılaştırmalar, 
SI ve Vibringe’in benzer oranda ekstrüzyona neden olduğunu göstermiştir (p&gt;0.05). PUI 
ve XP Endo gruplarındaki ekstrüzyon miktarı diğer gruplardan daha düşük bulunmuştur 
(p&lt;0.05). XP Endo en az ekstrüzyona neden olmuştur (p&lt;0.05).  

Sonuçlar: Bu çalışmada kullanılan spektrofotometrik yöntem apikalden taşan minimal 
orandaki ekstrüzyon miktarının belirlenmesinde kullanılabilir. PUI ve XP Endo grupları ile 
devamlı irrigasyon açık apeksli immature dişlerde güvenli yöntemlerdir. 

PP37 SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF APICALLY EXTRUDED 
IRRIGANT USING DIFFERENT IRRIGANT ACTIVATION SYSTEMS IN SIMULATED 
OPEN APEX MODEL  

Aim: The aim of this in vitro study was to compare the volumes of apically extruded sodium 
hypochlorite (NaOCl) using different irrigation systems in a simulated open apex model using 
a spectrophotometric analysis.  

Methodology: The roots of 60 single-rooted maxillary incisors were instrumented to 
simulate open apex model. The specimens were randomly divided into 4 groups (n=15). Due 
to the bleaching effect of NaOCl, a pilot study was performed to determine the optimum 
concentration of NaOCl for the spectrophotometric analysis and 10 mL of 0.3% NaOCl was 
used as an irrigation solution with 1 of the following groups: syringe irrigation (SI), Vibringe 
system, passive ultrasonic irrigation (PUI) or XP Endo Finisher file (XP Endo). Extruded 
NaOCl was collected in glass vials containing distilled water and the amount of extrusion was 
evaluated using a pH indicator (Alizarin Red) and a spectrophotometer. Standard curves 
were prepared with known amounts of irrigant to quantify amounts in unknown samples. 
Statistical analyses were performed using one-way analysis of variance analysis (ANOVA) 
and a pairwise test with a Bonferroni adjustment (p=0.05).  

Results: All irrigation systems caused minimal extrusion of NaOCl but the difference was 
statistically significant among the groups (p<0.05). Pair-wise comparisons of the groups 
showed that SI and Vibringe resulted in similar extrusion of NaOCl (p>0.05). PUI and XP 
Endo groups showed less extrusion compared with the other groups, while the lowest 
extrusion was observed in XP Endo group (p<0.05).  

Conclusions: The spectrophotometric method used in this study was able to provide the 
quantification of minimal amounts of apically extruded irrigant. Continuous irrigation while 
activated using the PUI or XP Endo appears to be fairly safe in terms of irrigant extrusion in 
immature open apex. 

PP38 EKSTERNAL REZORPSİYONLU BİR DİŞİN MTA KULLANILARAK TEDAVİSİ: 
OLGU RAPORU  

GÜLŞAH USLU, UĞUR İNAN 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ 
ANABİLİM DALI, SAMSUN  

Amaç: Bu olgu sunumunun amacı yaygın eksternal kök rezorpsiyonu gösteren üst sol kanin 
dişin MTA kullanılarak yapılan ortograd yoldan kök kanal tedavisini sunmaktır.  
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Olgu sunumu: 16 yaşındaki bayan hasta sol üst kanin dişinde eksternal rezorpsiyon 
bulgusuyla kliniğimize sevk edildi. Hastanın klinik muayenesinde asemptomatik olduğu, 
radyografik muayenesinde de yaygın kök rezorpsiyonu olduğu gözlendi. Dişte herhangi bir 
travma hikayesi mevcut değildi. Eksternal rezorpsiyonla birlikte periapikalde de lezyon varlığı 
tespit edildi. Rubber dam izolasyonu altında giriş kavitesi açıldıktan sonra, rezorpsiyonun 
kanal içine perforasyonu nedeniyle kanal boyu radyografik olarak tespit edilmiştir. Apikal 
genişlik #80 olacak şekilde kök kanalı prepare edildi.2 defa 3’er haftalık Ca(OH)2kanal içi 
medikasyonundan sonra kök kanalının dolumu için rezorpsiyon alanı MTA ile ortograd yoldan 
dolduruldu. Bir hafta sonra kök kanalının kalan kısmı x-tra base akışkan kompozit ile 
doldurularak dişin restorasyonu tamamlandı. 1 ve 2 yıl sonraki kontrol radyografisinde 
lezyonun küçüldüğü ve dişin asemptomatik olduğu görülmüştür. 

Sonuçlar: MTA,pulpal perforasyon gösteren eksternal rezorpsiyonlu dişte ortograd olarak 
uygulandığında iyileşmeyi başlatabilmektedir. Lezyonun tam olarak tamamlanmayan 
iyileşmesi nedeniyle hastanın takibi devam etmektedir. 

PP38 TREATMENT OF AN EXTERNAL RESORPTIVE TOOTH USING MTA: A CASE 
REPORT  

Aim: The aim of this report is to present orthograd root canal treatment using MTA of upper 
left canine tooth showing disseminated external root resorption.  

Case report: A 16-year-old female patient was referred to our clinic for external root 
resorption in the upper left canine. It was observed that the patient was asymptomatic on 
the clinical examination and extensive resorption of the root on radiographic examination. 
There was no trauma history on the tooth. Lesion presence was also detected in periapical 
radiograph with external resorption. After opening the access cavity under rubber dam 
isolation, the canal size was determined radiographically due to the perforation of the 
resorption into the root canal space. The root canal was prepared as if the apical width 
would be # 80. After 2 x 3 weekly Ca (OH)2intracanal medication, the resorption area was 
filled orthogradly with the MTA for root canal filling. One week later, the rest of the root 
canal was filled with x-tra base fluid composite and the restoration of the tooth was 
completed. At one and two years recall, the control radiographs showed that the lesion was 
smaller and the tooth was asymptomatic.  

Conclusions: MTA can initiate healing when used in a tooth with external resorption 
showing pulpal perforation with orthograd way. The patients follow-up continues because of 
incomplete healing of the lesion. 

PP39 AYRI APEKSLERLE SONLANAN ÜÇ KANALLI ALT İKİNCİ PREMOLAR DİŞİN 
ENDODONTİK TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU  

GÜLŞAH USLU, UĞUR İNAN  

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ 
ANABİLİM DALI, SAMSUN  

Amaç: Bu çalışmanın amacı ayrı apekslerle sonlanan üç kanallı mandibular ikinci premolar bir 
dişin endodontik tedavisini sunmaktır.  

Olgu sunumu: Sol alt ikinci premolar dişinde ağrı şikayetiyle kliniğimize başvuran 15 
yaşındaki erkek hastanın klinik muayenesinde ilgili dişinde derin çürük tespit edildi. Hastadan 
alınan anamnezle birlikte semptomatik irreversible pulpitis teşhisi konulan hastanın kök kanal 
tedavisine başlanıldı. Lokal anestezi altında giriş kavitesi açıldı ve rubber dam izolasyonu 
sağlandı. Giriş kavitesi açıldıktan sonra üç ayrı kanal ağzı lokalize edildi. Çalışma boyları apeks 
bulucu ve radyografiyle kombine olarak doğrulandıktan sonra kök kanalları Mtwo döner eğe 
sistemiyle 30.05 e kadar genişletildi. Kök kanallarının %5.25 lik NaOCl, %17 lik EDTA, distile 
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su ve %2 lik klorheksidin solusyonları ile irrigasyonunu takiben steril kağıt konlarla kurulanan 
kanallar,2Seal kanal patıyla tek kon tekniği ile dolduruldu. Hastanın kontrol randevularında 
herhangi bir klinik ve radyografik semptoma rastlanılmadı.  

Sonuçlar: Kök kanal tedavisi sırasında tespit edilemeyen kanallar endodontik tedavinin 
prognozunu olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Bu nedenle kök kanallarının ve giriş 
kavitesinin radyografiyle ve klinik olarak dikkatli bir şekilde incelenmesi gözden kaçabilecek 
ekstra kanalların bulunması için önem arz etmektedir. 

PP39 ENDODONTIC TREATMENT OF A MANDIBULAR SECOND PREMOLAR TOOTH 
HAVING THREE CANALS AND THREE SEPERATE FORAMINA: A CASE REPORT  

Aim: The aim of this study is to presentthe root canal treatment ofamandibular second 
premolar tooth having three canals ending in three seperate foramina.  

Case report: Clinical examination of a 15-year-old male patient referred to our clinic with 
pain in the left lower second premolar tooth revealed deep dental caries. Root canal 
treatment of the patient with the diagnosis of symptomatic irreversible pulpitis was started 
with the aid of history of the patient. Under local anesthesia, the access cavity was opened 
and rubber dam isolation was achieved. After access cavity preparation, three separate canal 
openings were localized.Once working lengths were established for each root by apex locator 
combined with radiographic technique, the root canals were shaped using Mtwo rotary 
system up to 30.05. Following irrigation of thecanals with 5.25% NaOCl, 17% EDTA, distilled 
water and 2% Chlorhexidine, canals which had been dried with sterilized paper points were 
obturated with 2 Seal canal sealer and single cone technique.No clinic or radiographic 
symptoms were observed at the patients control appointment.  

Conclusions: Canals that can not be detected during root canal treatment can negatively 
affect the prognosis of endodontic treatment. Therefore, careful examination of the access 
cavity and the root canals radiographicallyand clinically,is of great importance for finding 
extra canals that mightremainunnoticed 

PP40 APİKAL ÜÇLÜSÜ MTA İLE TIKAÇLANAN DİŞLERDE KANALIN GERİ KALAN 
KISMININ ELEMENTSFREE CİHAZI KULLANILARAK DOLDURULMASI: OLGU 
BİLDİRİMİ 

BETÜL AYCAN ALİM, SARE KÖRKLÜ, ÖMER BİRKAN AĞRALI, YILDIZ GARİP 
BERKER, HESNA SAZAK ÖVEÇOĞLU 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  

Amaç: Bu çalışmanın amacı, farklı sebeplerden dolayı endodontik tedavi gerektiren dişlerin 
MTA ve ElementsFree cihazı kullanılarak doldurulmasıdır.  

Olgu sunumu 1: Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne estetik nedenlerle 
başvuran 35 yaşında erkek hastanın 11 ve 12 numaralı dişlerine kronik apikal periodontitis 
teşhisi konmuştur. Kök kanallarına CaOH yerleştirildikten 14 gün sonra, dişlerin orta üçlüsüne 
kadar MTA yerleştirilip aynı seans içinde kök kanal dolumu tamamlanmıştır.  

Olgu sunumu 2: Rutin kontrol için Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne başvuran 
20 yaşındaki erkek hastanın 35 numaralı dişinde başarısız endodontik tedavi olduğu tespit 
edilmiştir. İlk seans kök kanal dolumu sökülerek kanala CaOH yerleştirilmiştir. 14 gün sonra 
hastaya tekrar randevu verilip kök kanalının apikal üçlüsüne MTA yerleştirilerek aynı seans 
kök kanal dolumu tamamlanmıştır. 9 aylık takip radyografisinde lezyonun iyileştiği 
görülmüştür.  

Olgu sunumu 3: Rutin muayene için fakültemize başvuran 34 yaşındaki erkek hastanın 21 
nolu dişinin apikalinde radyolusent bir alan gözlenmiştir. Alınan hikayede hastanın çocuk 
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yaşta düşmeye bağlı travma geçirdiği öğrenilmiştir. Kök kanalına CaOH yerleştirilip 14 gün 
sonraya randevu verilmiştir. İkinci seansta orta üçlüye kadar MTA yerleştirilerek aynı seans 
kök kanal dolumu tamamlanmıştır.  

Olgu sunumu 4: 23 yaşındaki erkek hastanın 11 yaşında geçirdiği travmaya bağlı olarak 21 
nolu dişinde kronik apikal apse gelişmiştir. 5 ay boyunca CaOH’in düzenli aralıklarla 
yenilenmesine rağmen sinüs yolunun tamamen iyileşmediği görülmüştür. Periodontoloji ile 
konsültasyon yapılarak, kanal doldurulmadan önce, flep operasyonu ile küretaj yapılmaya 
karar verilmiştir. Flep operasyonu sırasında kök ucuna MTA yerleştirilmiştir. 2 hafta sonra 
kanal dolumu gerçekleştirilmiştir. Tüm olgularda irigasyon solüsyonu olarak %2.5 NaOCl ve 
% 5 EDTA kullanılmıştır. Apikal üçlüler MTA ile tıkaçlandıktan sonra, devamlı ısıyla 
obturasyon sistemi olan ElementsFree cihazının Backfill parçası ve AH Plus kanal patı 
kullanılarak kanalın koronaline kadar dolum gerçekleştirilmiştir.  

Bulgular: Hastaların post-operatif gözlemleri devam etmektedir.  

Sonuçlar: Kök kanallarının uygun formda şekillendirilmesi ve sızdırmaz şekilde doldurulması 
endodontik tedavinin başarısı için en önemli anahtardır. 

PP40 FILLING THE RESIDUAL PART OF THE ROOT CANALS, WHICH IS APICAL 
THIRD WAS PLUGGED WITH MTA, BY ELEMENTSFREE: CASE REPORT  

Aim: The aim of this study is to fill teeth with MTA and ElementsFree, which is cordless 
continuous wave compaction, which requires endodontic treatment due to different reasons.  

Case report 1: A 35-year-old male patient who applied to Marmara University Faculty of 
Dentistry with aesthetical complaints was diagnosed chronic apical periodontitis at teeth 11 
and 12. After 14 days dressing with CaOH, MTA was placed to the middle third from apex 
and the root canal filling was completed in the same session.  

Case report 2: A 20-year-old male patient who applied to Marmara University Faculty of 
Dentistry for routine control was diagnosed failed endodontic treatment at tooth 35. In the 
first session, root canal filling was removed and CaOH was placed in the root canal. After 14 
days, the MTA was placed to the middle third from apex and the canal filling was completed 
in the same session. 9 months follow-up radiography showed improvement of the lesion.  

Case report 3: A 34-year-old male patient who who applied to Marmara University Faculty 
of Dentistry for routine control was seen a radiolucent area at apex of tooth 21. It has been 
learned that in the medical history of the patient, maksiller anterior teeth were traumatized 
due to falling in childhood. After 14 days use of a calcium hydroxide dressing, the MTA was 
placed to the middle third and the canal filling was completed in the same session.  

Case report 4: A 23-year-old male patient presented with trauma story at 11-year-old and 
sinus tract at tooth 21 which was diagnosed chronic apical absess. Although CaOH was 
regularly renewed for 5 months, the sinus tract was not completely healed. It was decided to 
perform curettage with flap operation consulting with department of periodontology before 
the root canal filling. During the flap operation, MTA was placed at the root apex 
approximately 3-4 mm. After 2 weeks, root canal filling was completed. In all cases, 2.5% 
NaOCl and 5% EDTA solution was used for irrigation. After apical thirds of teeth were 
obturated with MTA, root canal fillings were performed to until orifice of root canals with 
Backfill part of ElementsFree, which is cordless continuous wave compaction, and AH Plus 
root canal sealer.  

Results: Post-operative observations of patients are following.  

Conclusions: Adequately shaping and hermetically sealed of root canals are the most 
important key for success of endodontic treatment. 



 124 

PP41 DÜŞÜK SEVİYELİ LAZER TERAPİSİNİN RETREATMENT SONRASI 

POSTOPERATİF AĞRIYA ETKİSİ: PLASEBO KONTROLLÜ, ÜÇLÜ KÖR, RANDOMİZE 
KLİNİK ARAŞTIRMA ˗˗ BİR ÖN RAPOR 

HAKAN ARSLAN¹, EZGİ DOĞANAY¹, ERTUĞRUL KARATAŞ¹, MEHMET ALİ ÜNLÜ¹, 
HANY MOHAMED ALY AHMED² 

¹DEPARTMENT OF ENDODONTİCS, FACULTY OF DENTİSTRY, ATATURK 
UNİVERSİTY, ERZURUM, TURKEY, 

²DEPARTMENT OF CONSERVATİVE DENTİSTRY, SCHOOL OF DENTAL SCİENCES, 
UNİVERSİTİ SAİNS MALAYSİA, 16150, KUBANG KERİAN, KELANTAN, MALAYSİA 

Amaç: Düşük seviyeli lazer terapi (LLLT), ağrıyı azaltmak için pratik, farmakolojik olmayan 
bir tekniktir. Bu çalışma, LLLT'nin kök kanal yenilenmesinden sonra meydana gelen 
postoperatif ağrı üzerine etkisini değerlendirdi. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, mandibular molar dişlerde kök kanal retreatment (RCR) 
gerektiren, skor 2 veya 3 periapikal lezyonlara sahip ve ağrı görsel analog skala (VAS) <50 
ve perküsyon ağrısı VAS <50 olan hastaları (n = 36) kaydetti. Katılımcılar 2 gruba ayrıldı: 1)  
LLLT uygulanacak RCR hastaları (n:18) ve 2) LLLT uygulanmış gibi yapılan RCR hastaları 
(placebo) (n:18). Postoperatif ağrı VAS ile değerlendirildi. Veriler toplandı ve ki-kare testi, 
bağımsız örnekleme t-testi ve Mann-Whitney U testi (P = 0.05) ile istatistiksel olarak analiz 
edildi. 

Bulgular: İlk 4 gün, LLLT grubunda postoperatif ağrı, plasebo grubuna kıyasla belirgin 
şekilde azaldı(P < 0.05). Ancak postoperatif ağrıda 5.ve 7. günden sonra, iki grup arasında 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (P> 0.05). Analjezik gereksinimi olan hastaların 
sayısı LLLT grubunda plasebo grubuna göre daha düşüktü (P <0.05). Hiçbir hasta LLLT 
uygulaması sırasında ağrı bildirmedi. 

Sonuçlar: LLLT, mandibular molar dişlerin kök kanal yenilenmesini takiben oluşan 
postoperatif ağrıyı azaltır. 

PP41 EFFECT OF LOW-LEVEL LASER THERAPY ON POSTOPERATIVE PAIN 
FOLLOWING ROOT CANAL RETREATMENT: A PLACEBO CONTROLLED, TRIPLE-
BLIND, RANDOMIZED CLINICAL TRIAL ˗ A PRELIMINARY REPORT 

Aim: Low-level laser therapy (LLLT) is a practical, nonpharmacologic technique of reducing 
pain. This study evaluated the effect of LLLT on postoperative pain after root canal 
retreatment. 

Methodology: This study enrolled patients (n=36) who required root canal retreatment 
(RCR) on mandibular molar teeth, presented with periapical lesions with scores 2 or 3, and 
had pain visual analog scale (VAS)<50 and percussion pain VAS<50. The participants were 
divided into two groups: 1) patients scheduled for RCR followed by LLLT (n=18) and 2) 
patients scheduled for RCR followed by a mock LLLT (placebo) (n=18). Postoperative pain 
was assessed on a VAS. Data were collected and statistically analyzed with chi-square test, 
independent-samples t-test, and Mann–Whitney U test (P = 0.05). 

Results: On the first 4 days, postoperative pain significantly reduced in the LLLT group 
compared with the placebo group (P < 0.05). However no statistically significant differences 
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in postoperative pain were found between the two groups after 5 and 7 days (P > 0.05). The 
number of patients who needed analgesics was lower in the LLLT group than in the placebo 
group (P < 0.05). No patient reported pain during LLLT application. 

Conclusion: LLLT reduces postoperative pain following RCR of mandibular molars. 

PP42 İKİ VAKADA PLATELETTEN ZENGİN PLAZMA TEDAVİSİ-OLGU SUNUMU  

ÖZLEM MARTI AKGÜN1, CEREN YILDIRIM1, ŞEYDA ERŞAHAN2 

1SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PEDODONTİ 
ANABİLİM DALI 

2BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ 
ANABİLİM DALI 

 

Amaç: Plateletten zengin plazmayı (PRP) kullanarak, rejeneratif bir yaklaşımla tedavi edilen 
iki immatür daimi dişin tedavisi sunulmuştur.  

Gereç ve Yöntem:  

Olgu sunumu 1: 2 ay önce maksiller sağ ön dişe dento-alveolartravma öyküsü olan 9 
yaşındaki kız hastanın klinik muayenesinde diştesublüksasyon izlendi. Radyografik 
muayenede dişin açık apeksiningeniş bir radyolüsensi ile ilişkili olduğu saptandı. İntraoral 
muayenede, bukkalbölgedediş apeksihizasındafistülün mevcut olduğu gözlendi. Vitalite 
testine negatif cevap veren dişe PRP prosedürünün uygulanmasına karar verildi.  

Olgu Sunumu 2: 10 yaşındaki kız hasta daimimandibular ikinci premolardişinde 
dentoalveolar apse şikayeti ile başvurdu. Radyografik muayenede dişin apeksinin açık olduğu 
tespit edildi. Klinik muayenede, dişte mine hipoplazisi ve geniş çürük gözlendi. Dişin vitalite 
testine negatif yanıt vermesi sonucu PRP prosedürü ile tedavi edilmesine karar verildi. Kök 
kanalları % 2.5 luk NaOCl ile irrige edildi. Enstrümantasyon yapılmadı ve 
kanallarpaperpointler ile kurutuldu. Sonrasında kanallarasiprofloksasin, metronidazol ve 
tetrasiklininiçeren pat yerleştirildi. Diş cam iyonomersiman ile kapatıldı. Üçlü antibiyotikpat 
dişlerasemptomatik olana kadar birkaç kez tekrarlandı. Dişler asemptomatik olduğunda PRP 
hazırlandı. PRP nin hazırlanması uygulamadan 30 dakika önce yapıldı. İlk olarak, hastadan 
alınan kan örneği asit-sitrat-dekstroz içeren 10 mL lik tüpler içine toplandı. Sitratlanmış kan 
daha sonra santrifüj edildi. İlk spinden sonra, altta kalan kırmızı kan hücresi içeren kısmı 
atıldı ve tekrar santrifüjlendi. Elde edilen PRP kök kanallarına uygulandı ve üzerine MTA 
dikkatli bir şekilde yerleştirildi. Kök kanalı ıslak pamukpelet ve cam iyonomer siman ile 
kapatıldı. Son olarak, dişin restorasyonu tamamlandı.  

Bulgular: 2 aylık kontrol muayenelerinde dişlerin asemptomatik olduğu, radyografilerde 
radyolüsensininortadan kalktığı gözlendi. Tedaviden altı ay sonra dişlerin kökü gelişmeye 
devam etmekteydi.  

Sonuçlar:  PRP uygulaması, rejeneratifendodontik tedavilerde kullanılan etkili bir tedavi 
yöntemi olup, olumlu sonuçlar çok kısa sürede elde edilebilmektedir. 

PP42 PLATELET-RICH PLASMA TREATMENT IN TWO CASES 

Aim: The treatments of two immature permanent teeth which were treated with a 
regenerative approach by using platelet rich plasma (PRP) were presented.  

Case report 1: A Dental subluxation was observed in the clinical examination of a 9-year-
old girl with a dento-alveolartrauma story on the right anterior central incisor 2 months ago. 
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Radiographic examination revealed that the open apex of the tooth was associated with a 
larger adiolucency. Intraoral examination revealed that a fistula was present in the buccal 
area in the direction of the tooth apex. It was decided to apply the PRP procedure to the 
tooth which gave negative response to the vitality test.  

Case report 2: A 10 - year – old girl presented to the clinic with complaints in 
themandibular second premolar tooth. Radiographic examination revealed immature tooth 
apex. Clinical examination revealed enamelhypoplasia and caries. There was a negative 
response to the vitality test and the tooth was decided to be treated with the PRP procedure. 
The root canals were irrigated with 2.5% NaOCl. Instrumentation was not performed and the 
canals were dried with paper points, and then filled with a paste of ciprofloxacin, 
metronidazole, and tetracycline. The access cavities were closed with glass ionomer cement. 
The antibacterial paste was changed every 2 weeks until the teeth were asymptomatic. Two 
months later the canals appeared clean and dry, and PRP was prepared. The preparation of 
PRP was performed for the patients 30 minutes prior to administration. First, the blood 
samples were collected into 10 mL tubes containing acid-citrate-dextrosesolution. The 
citrated bloods were then centrifuged promptly in a standard laboratory centrifuge. After the 
first spin, the lower red blood cell portions were discarded and the supernatants were again 
centrifuged. The resulting PRP placed in the root canals. MTA was carefully placed over the 
PRP. The access cavities were sealed with wet cotton pellet and glass ionomer cement. 
Finally, the dental restorations were completed.  

Results: At the 2-month recalls, the teeth were asymptomatic. The radiographs showed 
resolution of the radiolucency. Six months after treatment the roots of the teeth continued to 
develop.  

Conclusions: PRP is a very effective preparation for use in regenerative endodontic 
therapies. Additionally, positive results can be obtained in a very short time. 

PP43 İKİ KÖKLÜ MANDİBULARPREMOLAR DİŞİN KLİNİK ÖZELLİKLERİ VE 

ENDODONTİK TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU 

ELİF EZGİ KAYNAK TAŞDEMİR, OĞUZ TAVŞAN, ELÇİN TEKİN BULUT 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI, MALATYA 

Amaç: Bu olgu sunumunun amacı; iki kök ve iki kanala sahip mandibular premolar dişlerin 
endodontik tedavilerini sunmaktır. 

Olgu sunumu 1:İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı’na 
başvuran 21 yaşındaki erkek hastanınrutin radyografik muayenesi sonrası, sol alt birinci 
premolar dişine daha önce uygulanmış olan yetersiz bir kök kanal tedavisi tespit edildi. Klinik 
ve radyografik muayene sonucu, dişe kronik apikal periodontitis teşhisi ve retreatment 
endikasyonu konuldu. Endodontik giriş kavitesi açıldıktan sonra,2 ayrı kök kanalına sahip 
olduğu gözlendi ve açılı bir periapikal radyografi alındı. Kök kanallarının şekillendirilmesi ve 
kök kanalındaki gutta-perkanın uzaklaştırılması H-tipi el eğesi ile  yapıldı. 

Olgu sunumu 2: 22 yaşındaki kadın hasta çiğneme sırasında oluşan ağrı şikayetiyleİnönü 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Bölümüne başvurdu. Radyografik muayenede, 
44 nolu dişin distalinde çürük olduğu ve periapikal bölgede lezyon varlığı saptandı. Aynı 
zamanda, kök kanalının birdenbire kesintiye uğraması sebebiyle,dişin 2 kanala sahip 
olabileceğinden şüphelenildi. Kök kanallarının incelenmesi amacıyla alınan konik ışınlı 
bilgisayarlı tomografide, 44 nolu dişin 2 kök-2 kanal yapısına sahip olduğu görüldü. Klinik 
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muayenede dişin perküsyona duyarlı olduğu saptandı ve dişe phoenix absesi teşhisi kondu. 
Kök kanallarının şekillendirilmesi,Protaper Universal(Dentsply/Maillefer, Ballaigues, İsviçre) 
döner eğeleri ile yapıldı. 

İki olguda da her eğe sonrasında, 2ml %5,25’lik NaOCl ile irrigasyon uygulandı ve son 
irrigasyon 2ml %5,25’lik NaOCl ve %17’lik EDTA uygulanarak yapıldı. Kök kanalları rezin 
içerikli kök kanal dolgu patı (AH Plus, Denstply De Trey, ABD) ve guta perka kullanılarak 
soğuk lateral kondenzasyon yöntemiyle dolduruldu. Dişler kompozitrezin ile restore edildi. 

Sonuçlar: 1 yıl sonraki kontrolde; dişlerin klinik olarak asemptomatik olduğu ve periapikal 
dokuda mevcut olan lezyonun radyografik olarak iyileştiği gözlendi.Kapsamlı klinik muayene 
ve radyolojik yorumlama başarılı bir endodontiktedavi için önemlidir. Diş hekimi dişlerin 
anatomik varyasyonlarının farkında olmalı ve kök kanal sisteminin karmaşık yapısı hakkında 
bilgi sahibi olmalıdır. 

PP43 ENDODONTIC TREATMENT OF MANDIBULAR FIRST PREMOLAR WITH 2 

ROOTS : A CASE REPORT 

Aim: The aim of this case presentation is, Endodontic treatment of mandibular premolar 
teeth with two roots and two canals. 

Case report 1: A 21-year-old male patient applied to the Department of Endodontics of 
İnönü University Dentistry Faculty after routine radiographic examination Clinical and 
radiographic examination revealed a diagnosis of chronic apical periodontitis in the left lower 
first premolar tooth. In addition, premolar tooth was detected by radiography in which an 
inadequate root canal treatment was performed previously. After opening the endodontic 
access cavity of the tooth, it was observed to have 2 separate root canals and an angled 
periapical radiograph was taken. The shaping of root canals and removal of the gutta-percha 
in the root canal was done with using H-type hand files. 

Case report 2: A 22-year-old woman applied to the Department of Endodontics of Inonu 
University Dentistry Faculty for complaining of pain during chewing. Radiographic 
examination revealed that the right mandibular first premolar has carries in distal region and 
lesion presence in the periapical region. Also there was a suspicion that the root might have 
2 canals because of deteriotion in the continuity of root canal system. Cone beam computed 
tomography of the root canal showed that mandibular first premolar tooth had 2 root-2 canal 
structures. The clinical examination revealed that the tooth was susceptible to percussion, 
and the phoenix abscess was diagnosed. The shaping of the root canals was done with 
Protaper Universal (Dentsply/Maillefer, Ballaigues, Switzerland) rotary files. 

On both cases after each file was used, it was irrigated with 2ml of 5.25% NaOCl and final 
irrigation was performed with 2ml of 5.25% NaOCl and 17% EDTA. Root canals were filled 
with cold lateral condensation by using resin based root canal sealer (AH Plus, Dentsply De 
Trey, USA) and gutta percha. 

Results: One year later; The tooth was clinically asymptomatic and the radiographic healing 
of the lesion in the periapical tissue was observed. Comprehensive clinical examination and 
radiological interpretation are important for a successful endodontic treatment. The dentist 
must be aware of the anatomical variations of the teeth and have knowledge of the complex 
structure of the root canal system. 



 128 

PP44 VİTAL OLGUNLAŞMAMIŞ DAİMİ DİŞLERİN MTA-ANGELUS İLE PULPOTOMİ 

TEDAVİSİ: 3 OLGU SUNUMU 

DURMUŞ ALPEREN BOZKURT 

MANİSA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 

Amaç: Vital olgunlaşmamış daimi dişlerin Mta-Angelus ile yapılan pulpektomi tedavisini 
sunmak. 

Olgu sunumu: Yaşları 9 ile 12 arasında olan 2 erkek ve 1 bayan hastalar premolar ve molar 
dişlerindeki derin dentin çürükleri nedeniyle kliniğimize başvurmuşlardır. Bütün dişlerde klinik 
ve radyografik olarak herhangi bir mobilite, şişlik veya fistül ağzı, spontan ağrı hikayesi, 
perküsyon veya palpasyon, dış veya iç kök rezorbsiyonu ve de periapikal kemik yıkımı 
görülmemiştir. İzolasyon sağlandıktan sonra çürük temizlenirken pulpa dokusu açığa çıkmıştır 
ve MTA-Angelus (Angelus (Angelus Soluçoes Odontologicas, Londrina, Brazil) ile pulpektomi 
tedavisi yapılmıştır. Restorasyon materyali uygulamadan önce firmanın önerdiği şekilde MTA-
Angelus 15 dk nemli pamuk pelet ile sertleşme zamanı bekletilmiştir. Daha sonra üzerine 
çinko oksit öjenol (Alganol; Associated Dental Products, Wiltshire, UK) ve daha sonra çinko 
fosfat siman (Adhesor;SpofaDental,Frankfurt,Germany) uygulanmıştır. 6 hafta sonra kontrole 
geldiğinde klinik ve radyografik olarak asemptomatik olduğu tespit edilip amalgam 
restorasyon uygulanmıştır. Hastalar 6 ay sonra tekrar kontrol için çağrılmıştır ve dişlerde 
herhangi bir ağrı, perküsyon, şişlik, fistül ağzı, mobilite, periapikal radyolusensi veya dış/iç 
kök rezorbsiyonu görülmemiştir. 

Sonuçlar: Bu klinik çalışmanın sınırları dahilinde, çürük temizlerken pulpası açığa çıkmış 
olgunlaşmamış daimi dişlerin MTA-Angelus ile pulpektomi tedavisi başarıyla 
uygulanabilmektedir. Yine de pulpektomi tedavisinde MTA-Angelus’un etkili olduğunu 
söyleyebilmek için birçok çalışmalara ve uzun takip periyotlarına ihtiyaç vardır. 

PP44 PULPOTOMY WITH MTA-ANGELUS IN VITAL PERMANENT IMMATURE 

TEETH: 3 CASE REPORTS 

Aim: To report three pulpotomy treatment cases with MTA-Angelus in vital permanent 
immature teeth. 

Case Report: 9-12 years old two males and a female patients were refered with deep 
dentine carious premolars and a molar permanent immature teeth. All teeth had no clinical 
or radiographic evidence of “mobility, swelling or sinus tract, history of spontaneous pain, 
tenderness to percussion or palpation, external or internal root resorption and periapical 
bone destruction”. After isolation, caries removal and pulp exposure, MTA-Angelus (Angelus 
Soluçoes Odontologicas, Londrina, Brazil)  was used in pulpotomy treatment. Before 
restoration, a wet cotton pellet was placed in the pulp chamber, and waiting the setting time 
15 minutes as manufacturer’s described, then ZOE (Alganol; Associated Dental Products, 
Wiltshire, UK) cement was applied on MTA-Angelus. Zinc phosphate cement 
(Adhesor;SpofaDental,Frankfurt,Germany) was placed over the ZOE cement. Clinical and 
radiographic examination of the patients found to be asymptomatic after 6 weeks and then 
restored with amalgam. Patients were recalled for clinical and radiographic examinations 
after 6 months. Teeth that exhibited no symptoms of pain, tenderness to percussion, 
swelling, fistulization, mobility, periapical radiolucency, or internal/external root resorption. 
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Conclusions: Within the limits of the present clinical studies, teeth with carious pulp 
exposure can be treated successfully by MTA-Angelus pulpotomy. Nevertheless, longer recall 
periods and various studies are suggested to justify the use of MTA-Angelus for pulpotomy 
of permanent immature teeth. 

PP45 İKİ KÖKLÜ MANDİBULARPREMOLAR DİŞİN KLİNİK ÖZELLİKLERİ VE 

ENDODONTİK TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU 

ELİF EZGİ KAYNAK TAŞDEMİR, OĞUZ TAVŞAN, ELÇİN TEKİN BULUT 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI, MALATYA 

Amaç: Bu olgu sunumunun amacı; iki kök ve iki kanala sahip mandibular premolar dişlerin 
endodontik tedavilerini sunmaktır. 

Olgu sunumu 1:İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı’na 
başvuran 21 yaşındaki erkek hastanınrutin radyografik muayenesi sonrası,sol alt birinci 
premolar dişine daha önce uygulanmış olan yetersiz bir kök kanal tedavisi tespit edildi. Klinik 
ve radyografik muayene sonucu, dişe kronik apikal periodontitis teşhisi ve retreatment 
endikasyonu konuldu. Endodontik giriş kavitesi açıldıktan sonra,2 ayrı kök kanalına sahip 
olduğu gözlendi ve açılı bir periapikal radyografi alındı. Kök kanallarının şekillendirilmesi ve 
kök kanalındaki gutta-perkanın uzaklaştırılması H-tipi el eğesi ile  yapıldı. 

Olgu sunumu 2: 22 yaşındaki kadın hasta çiğneme sırasında oluşan ağrı şikayetiyleİnönü 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Bölümüne başvurdu. Radyografik muayenede, 
44 nolu dişin distalinde çürük olduğu ve periapikal bölgede lezyon varlığı saptandı. Aynı 
zamanda, kök kanalının birdenbire kesintiye uğraması sebebiyle,dişin 2 kanala sahip 
olabileceğinden şüphelenildi. Kök kanallarının incelenmesi amacıyla alınan konik ışınlı 
bilgisayarlı tomografide, 44 nolu dişin 2 kök-2 kanal yapısına sahip olduğu görüldü. Klinik 
muayenede dişin perküsyona duyarlı olduğu saptandı ve dişe phoenix absesi teşhisi kondu. 
Kök kanallarının şekillendirilmesi,Protaper Universal(Dentsply/Maillefer, Ballaigues, İsviçre) 
döner eğeleri ile yapıldı. 

İki olguda da her eğe sonrasında, 2ml %5,25’lik NaOCl ile irrigasyon uygulandı ve son 
irrigasyon 2ml %5,25’lik NaOCl ve %17’lik EDTA uygulanarak yapıldı. Kök kanalları rezin 
içerikli kök kanal dolgu patı (AH Plus, Denstply De Trey, ABD) ve guta perka kullanılarak 
soğuk lateral kondenzasyon yöntemiyle dolduruldu. Dişler kompozitrezin ile restore edildi. 

Sonuçlar: 1 yıl sonraki kontrolde; dişlerin klinik olarak asemptomatik olduğu ve periapikal 
dokuda mevcut olan lezyonun radyografik olarak iyileştiği gözlendi.Kapsamlı klinik muayene 
ve radyolojik yorumlama başarılı bir endodontiktedavi için önemlidir. Diş hekimi dişlerin 
anatomik varyasyonlarının farkında olmalı ve kök kanal sisteminin karmaşık yapısı hakkında 
bilgi sahibi olmalıdır. 

PP45 ENDODONTIC TREATMENT OF MANDIBULAR FIRST PREMOLAR WITH 2 

ROOTS: A CASE REPORT 

Aim: The aim of this case presentation is, Endodontic treatment of mandibular premolar 
teeth with two roots and two canals. 
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Case report 1: A 21-year-old male patient applied to the Department of Endodontics of 
İnönü University Dentistry Faculty after routine radiographic examination Clinical and 
radiographic examination revealed a diagnosis of chronic apical periodontitis in the left lower 
first premolar tooth. In addition, premolar tooth was detected by radiography in which an 
inadequate root canal treatment was performed previously. After opening the endodontic 
access cavity of the tooth, it was observed to have 2 separate root canals and an angled 
periapical radiograph was taken. The shaping of root canals and removal of the gutta-percha 
in the root canal was done with using H-type hand files. 

Case report 2: A 22-year-old woman applied to the Department of Endodontics of Inonu 
University Dentistry Faculty for complaining of pain during chewing. Radiographic 
examination revealed that the right mandibular first premolar has carries in distal region and 
lesion presence in the periapical region. Also there was a suspicion that the root might have 
2 canals because of deteriotion in the continuity of root canal system. Cone beam computed 
tomography of the root canal showed that mandibular first premolar tooth had 2 root-2 canal 
structures. The clinical examination revealed that the tooth was susceptible to percussion, 
and the phoenix abscess was diagnosed. The shaping of the root canals was done with 
Protaper Universal (Dentsply/Maillefer, Ballaigues, Switzerland) rotary files. 

On both cases after each file was used, it was irrigated with 2ml of 5.25% NaOCl and final 
irrigation was performed with 2ml of 5.25% NaOCl and 17% EDTA. Root canals were filled 
with cold lateral condensation by using resin based root canal sealer (AH Plus, Dentsply De 
Trey, USA) and gutta percha. 

Conclusions: One year later; The tooth was clinically asymptomatic and the radiographic 
healing of the lesion in the periapical tissue was observed. Comprehensive clinical 
examination and radiological interpretation are important for a successful endodontic 
treatment. The dentist must be aware of the anatomical variations of the teeth and have 
knowledge of the complex structure of the root canal system. 

PP46 DÖNME HIZLARININ TEK-EĞE DÖNER SİSTEMLER İLE GENİŞLETME 
SONRASINDAKİ DENTİNAL ÇATLAK İNSİDANSINA VE TAŞAN DEBRİS MİKTARINA 
ETKİSİ 

ELİF KOL KILINÇ, EZGİ DOĞANAY, PINAR GÜVENÇ, İBRAHİM ERSOY 

UŞAK ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ 
HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Amaç: Bu çalışmanın amacı dönme hızlarının tek-eğe döner sistemler ile genişletme 
sonrasında oluşan dentinal çatlak insidansına ve taşan debris miktarına etkisini incelemektir. 

Gereç ve Yöntem: Tek kanallı ve dışarıdan görülebilen çatlağı olmayan otuz-üç çekilmiş 
mandibular premolar diş seçildi. Dişler kök kanal preperasyonunda kullanılan dönme hızı 
ayarlarına göre 3 gruba ayrıldı. G1. 300 rpm; G2. 400 rpm and G3. 600 rpm. Her diş yeni bir 
One Shape® alet ile genişletildi ve toplamda 7 m distile su ile irrige edildi. Preperasyon 
prosedüründen sonra Ependorf tüpleri hassas tartı yardımı ile tartıldı ve dişler apikalden 3, 6 
ve 9 mm uzaklıklarda (okluzal, orta ve apikal bölge) horizontal olarak kesildi. Ardından bütün 
örnekler steriomikroskop yardımı ile dentinal çatlak varlığını incelemek için araştırıldı. One 
way ANOVA, post hoc Tukey's test ve lojistik regresyon testleri istatistiksel analizler için 
kullanıldı. 
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Bulgular: Çatlak oluşumu bütün köklerin %24' ünde gözlendi. Kök dentininde çatlak 
oluşunun gruplar arası (300,400 ve 600 rpm) ve grup iç (kuronal, orta ve apikal bölge) 
analizlerinde istatistiksel anlamlı farklılık yoktu. Farklı dönme hızları genişletme sonrasında 
taşan debris miktarını etkilemedi. 

Sonuçlar: Bu çalışmanın sınırları dahilinde, OneShape® aletleriyle 300, 400 ve 600 rpm’de 
kök kanalının preparasyonunun kök kanal dentininde çatlak oluşumu ve debris ekstrüzyonu 
açısından benzer olduğu bulunmuştur. 

PP46 EFFECT OF ROTATIONAL SPEED ON INSIDANCE OF DENTINAL CRACKS AND 
AMOUNT OF EXTRUDED DEBRIS AFTER INSTRUMENTATION WITH ROTARY 
SINGLE-FILE SYSTEMS 

Aim: The aim of the present study was to observe the effect of rotational speed on 
incidence of dentinal cracks and amount of extruded debris after instrumentation with rotary 
single-file systems. 

Methodology: Thirty-three extracted mandibular premolar teeth that had one canal and no 
externally visible cracks were selected. The teeth were divided 3 groups according to 
rotational speed settings were used in root canal preparation: G1. 300 rpm; G2. 400 rpm and 
G3. 600 rpm. Each  teeth were prepareted with a new One Shape® instrument and irrigated 
with total of 7 ml distilled water. After the preparation procedures Eppendorf tubes were 
weighed using microbalance and all the teeth were horizontally sectioned at 3,6 and 9 mm 
from apex (coronal, middle and apical region).Than all specimens were examined with 
stereomicroscope to investigate the dentinal crack. One way ANOVA, post hoc Tukey's test 
and logistic regression tests were used for statistical analysis. 

Results: Crack formation were observed in 24 % of all roots. There were not statistically 
differences among the groups (300,400 and 600 rpm) or the sections (coronal, middle and 
apical region) in terms of crack formation in root dentin (p>.05). Rotational speed did not 
affect the amount of extruded debris after instrumentation (p>.05). 

Conclusions: Within the limitations of this study, it was found that the instrumentation of 
root canals with OneShape® instruments at 300, 400 and 600 rpm was similar in terms of 
the crack formation in root canal dentin and the amount of extruded debris. 

PP47 TRAVMA GÖRMÜŞ DAİMİ DİŞLERİN TEDAVİSİNDE REJENERATİF 
YAKLAŞIM: OLGU SUNUMU 

BERK ÇELİKKOL 

UŞAK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ ANABİLİM DALI 

Amaç: Gelişimini tamamlamamış nekrotik pulpalı daimi dişlerin endodontik tedavisinin 
zorlukları mevcuttur. Endodontik tedavi seçenekleri apeksifikasyon, apikal bariyer ve son 
zamanlarda sık uygulanan revaskülarizasyon tedavisidir. Rejeneratif tedavide uygun olgu 
seçimiyle istenen etki sağlanarak başarı elde edilebilir. Bu olgu travmaya uğramış nekrotik 
daimi dişlerin MTA ile rejeneratif tedavisini sunmaktadır. 

Gereç ve Yöntem: Aynı hastada horizontal kök kırıklarına sahip iki diş; irrigantlar, üçlü 
antibiyotik patı, kök koronal üçlüsünde MTA ve kompozit kullanılarak revaskülarizasyon 
protokolüyle tedavi edildi. 
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Bulgular: Dişler 6. ve 12. aylarda klinik ve radyolojik olarak takip edildi. 1 yıllık takipte kırık 
alanındaki radyolüsensinin küçüldüğü ve kırık bölgesinde kök ucuna benzer bir kapanma 
meydana geldiği gözlemlendi. 

Sonuçlar: Rejenerasyon, açık apeksli, nekrotik pulpalı ve hatta horizontal kırık köklü dişlerin 
kök gelişimine izin veren uygulanabilir bir tedavidir. Rejeneratif endodonti, dişlerin yapısal 
bütünlüğünü korumak için etkili bir tedavi seçeneği sunabilir. 

PP47 A REGENERATIVE APPROACH TO THE TREATMENT OF TRAUMATISED 
PERMANENT TEETH: A CASE REPORT 

Aim: Endodontic intervention in necrotic immature permanent teeth is usually a clinical 
challenge. 

Endodontic treatment options consist of apexification, apical barriers, or more recently, 
revascularization. With appropriate case selection, regenerative treatment can be effective, 
providing a desirable outcome. This report presents a case of regenerative treatment in 
necrotic traumatised permanent teeth, using mineral trioxide aggregate (MTA). 

Methodology: Two traumatised teeth (in one patient) with horizontal fractures were 
treated via the revascularization protocol using irrigants, a triple antibiotic paste, and a root 
coronal seal of mineral trioxide aggregate and composite. 

Results: The patient was recalled for 6 and 12 months clinical/radiographic follow-up. A 1-
year follow-up radiograph revealed resolution of the fractured area lesion and fractured root 
closure similar to the root apex. 

Conclusions: Regeneration is a viable treatment modality that allows continued root 
development of teeth with open apices, necrotic pulps and also horizontally fractured teeth. 
Regenerative endodontic procedures may offer an effective treatment option to save teeth 
with compromised structural integrity. 

PP48 C ŞEKİLLİ KÖK KANAL ANATOMİSİNE SAHİP SOL MANDİBULAR İKİNCİ 
MOLAR DİŞİN ENDODONTİK TEDAVİSİ: BİR OLGU SUNUMU 

MELİS SILA ÇETİN, NESLİHAN ŞİMŞEK 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, MALATYA 

Amaç: Bu olgu sunumunun amacı; C şekilli kök kanal anatomisine sahip, gerçek kombine 
endodontal periodontal lezyonu bulunan sol mandibular ikinci molar dişin tedavisini 
sunmaktır. 

Olgu sunumu: 37 yaşında, sistemik bir hastalığı bulunmayan, kadın hasta endodonti 
kliniğine sol alt arka bölgede çiğnemede ağrı şikayetiyle başvurdu. Yapılan klinik muayenede 
sol mandibular ikinci molar dişte uyumsuz restorasyon, artmış periodontal cep derinliği, 
sekonder çürük ve perküsyon hassasiyeti tespit edildi. Vitalite testine negatif yanıt alınan 
dişin periapikal radyografisinde gerçek kombine endodontal periodontal lezyon görüldü ve C 
şekilli kök kanal anatomisinden şüphelenildi. Hastadan ileri bir görüntüleme yöntemi olan ve 
kök kanal sisteminin üç boyutlu ve kesitsel olarak incelenmesine olanak sağlayan konik ışınlı 
bilgisayarlı tomografi (KIBT) alındı. KIBT görüntülerinin değerlendirmesinin ardından kök 
kanalının; ayrılma ve bölünme bulunmaksızın, kesintisiz C şekilli anatomiye sahip olduğu 
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anlaşıldı. Phoenix absesi teşhisi konan dişe lokal anestezi uygulandı. Giriş kavitesi 
hazırlanmasının ardından dişin lastik örtü ile izolasyonu sağlandı. Çalışma boyu elektronik 
apeks bulucu Root ZX mini (J. Morita Corp, Tokyo, Japonya) ile belirlendi ve radyografik 
teknik ile doğrulandı. Kanallar her eğe arasında 2ml %5.25’lik NaOCl kullanılarak, step-back 
tekniği ile şekillendirildi. Son irrigasyon 2 ml %17’lik EDTA’yı takiben 2 ml %5.25’lik NaOCl ve 
distile su kullanılarak ultrasonik aktivasyon ile yapıldı. Kök kanalları steril kağıt konlarla 
kurutulduktan sonra, kalsiyum hidroksit pansumanı yapıldı ve diş geçici olarak restore edildi. 
Eş zamanlı olarak periodontal tedaviye de başlandı. Bir hafta sonra asemptomatik olduğu 
saptanan dişten kalsiyum hidroksit uzaklaştırıldı. Kök kanal sistemi AH Plus (Dentsply De Trey 
GmbH, Konstanz, Almanya) kök kanal patı ve güta perka kullanılarak ısıtılmış vertikal 
kompaksiyon tekniği ile dolduruldu. Kompozit rezin ile koronal restorasyon tamamlandı. 

Sonuçlar: Klinik olarak asemptomatik olan bir yıllık takipli dişin, endo-perio lezyonunun 
iyileşmekte olduğu görüldü. KIBT’nin gerekli durumlarda kullanılması teşhis ve tedavi 
planlamasının geliştirilmesi açısından yararlıdır. C şekilli kök kanal anatomisine sahip dişlerin 
tedavisi; gelişebilecek komplikasyonlar konusunda bilgi sahibi ve prosedürleri etkili bir şekilde 
yerine getirebilecek tecrübeli hekimler tarafından gerçekleştirilmelidir. 

PP48 ENDODONTIC TREATMENT OF MANDIBULAR LEFT SECOND MOLAR TOOTH 
WITH A C-SHAPED ROOT CANAL ANATOMY: A CASE REPORT 

Aim: The aim of this study is to present the treatment of mandibular left second molar tooth 
with true-combined endodontal-periodontal lesion and C-shaped root canal anatomy. 

Case report: A 37 years old female patient with non-contributory medical history came to 
endodontics department with complaints of severe pain in the left lower posterior region 
while chewing. Clinical and radiograpic examination revealed incompatible restoration, 
secondary caries, increased periodontal pocket depth and sensitivity to percussion at the 
mandibular left second molar tooth. Presence of true-combined endodontal-periodontal 
lesion was observed and C-shaped root canal anatomy was suspected based on periapical 
radiograph of the tooth with no response to pulp vitality tests. Cone beam computed 
tomography (CBCT), which is an advanced imaging technique and allows three dimensional 
and cross-sectional examination of the root canal system was performed. Assessment of 
CBCT images revealed that root canal’s shape was an uninterrupted “C” with no separation 
or division. Local anesthesia was performed to the tooth which diagnosed with phoneix 
abscess. After preparation of access cavity, isolation was ensured with rubber dam. The 
working lenght was identified with an electronical apex locator Root ZX mini (J. Morita Corp, 
Tokyo, Japan) and confirmed by radiographic technique. Root canals were prepared with 
step-back technique using 2ml of 5.25% NaOCl between each file. Final irrigation was 
performed with 2 ml of 17% EDTA followed by 2 ml of 5.25% NaOCl and distiled water using 
ultrasonic activation. After the root canals were dried with sterile paper points, calcium 
hydroxide was placed into the root canals and the tooth was restorated temporarily. At the 
same time periodontal treatment strated as well. One week later calcium hydroxide was 
removed from the tooth which was found asymptomatic. The root canal system was filled 
with AH Plus (Dentsply De Trey GmbH, Konstanz, Germany) sealer and gutta percha using 
warm vertical compaction technique (VDW, Munich Germany). Coronal restoration was 
completed with composite resin. 

Conclusions: At the 1 year follow-up the tooth was clinically asymptomatic and the lesion 
healing was obsered. 
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When it is necesery, using of CBCT is useful for more accurate diagnosis and treatment 
planning. Treatment of teeth with a C-shaped root canal anatomy should be performed by 
experienced physicians who have the knowledge of complications that may develop and are 
able to carry out the procedures effectively. 

PP49 DAHA ÖNCE KÖK KANAL TEDAVİSİ YAPILMIŞ HORİZONTAL ORTA-KÖK 
KIRIĞININ TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU 

HAKAN GÖKTÜRK1, EMİNE DEMİR1, FATİH ÇELEBİ2 

1 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ 
ANABİLİM DALI, TOKAT TÜRKİYE 

2 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ORTODONTİ 
ANABİLİM DALI, TOKAT TÜRKİYE 

Amaç Bu olgu sunumunun amacı, orijinal diş segmenti ve fiber post kullanılarak başarısız 
kök kanal tedavisine ve horizontal orta-kök kırığına sahip bir maksiller kesici dişin yeniden 
tedavisini sunmaktır.   

Olgu sunumu: 18 yaşındaki bayan hasta kliniğimize ağrı ve dişindeki sallanma şikayeti ile 
başvurdu. Hastadan alınan anamnezde, yaklaşık 2 yıl önce üst çene ön bölgesinin travmaya 
maruz kaldığı ve kök kanal tedavisi yapıldığı öğrenildi. Sekiz ay önce dişine tekrar darbe 
aldığını belirtti. Daha önceki kök kanal tedavisinin yetersiz olması nedeniyle, kök kanalının 
yeniden tedavi edilmesine, diş parçalarının ortodontik tedaviyle birbirlerine yaklaştırılmasına 
ve kırık parçaların bir fiber post ile sabitlenmesine karar verildi. İlk seansta kök kanal dolgusu 
söküldü, kök kanallarına Ca(OH)2 uygulandı. Koronal diş parçası modifiye bir Hawley apareyi 
ile 30 gün boyunca intruze edildi. Koronal bölümün palatinal yöndeki hareketi nedeniyle 
tedavi durduruldu. Kök kanalının apikal 4mm’sine kanal tedavisi uygulandı. İki kök parçası 
fiber post ile splintlendi. Giriş kavitesi kompozit rezin ile restore edildi. Hasta 3 ay aralıklarla 
kontrole çağrıldı. 

Bulgular: 6 ay sonra gerçekleştirilen takip neticesinde dişin klinik olarak asemptomatik ve 
radyografik olarak periapikal dokuların normal olduğu görülmüştür. 

Sonuçlar: İntraradiküler splint olarak fiber post kullanımı, horizontal orta-kök kırıklarının 
tedavisinde uygun bir uygulama gibi görünmektedir ve bu amaçla kullanılabilir. 

PP49 MANAGEMENT OF A HORIZONTAL MID-ROOT FRACTURE WITH PREVIOUS 
ROOT CANAL TREATMENT: A CASE REPORT 

Aim The aim of this case report is to demonstrate the retreatment of a maxillary incisor with 
unsuccessful root canal treatment and horizontal mid-root fracture by using original tooth 
segments and fiber post. 

Case report: An 18-year-old female patient was referred to our clinic with pain and 
subluxation of her teeth. Patient history revealed that she had trauma about 2 years ago to 
her maxillary anterior region and had received root canal treatment. Finally, she reported 
that she had a recurrent trauma again eight months ago. Because of unsuccessful root canal 
treatment, it was decided to retreatment of the root canal, to bring the tooth parts closer 
together with orthodontics treatment, and to splint the broken parts with a fiber post. In the 
first appointment, the previous root canal filling was removed and calcium hydroxide 
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medication was applied. The orthodontic intrusion was applied to the coronal tooth part for 
30 days with a modified Hawley appliance. Treatment was stopped because of the 
movement of the coronal part in the palatinal direction. The 4mm of the apical root canal 
was filled. The two root parts were splinted with a fiber post. Access cavity was sealed 
composite resin. Recalls were performed at 3-month intervals. 

Results: Follow-up examination 6 months later showed that the tooth was clinically and 
radiographically asymptomatic 

Conclusions: The use of fiber post as intraradicular splint seems to be an appropriate 
application in the treatment of horizontal mid-root fractures and can be used for this 
purpose. 

PP50 TİP III DENS INVAGINATUSLU MAKSİLLER LATERAL DİŞİN ENDODONTİK 
TEDAVİSİ: VAKA RAPORU 

GÖZE ARUKASLAN, SEDA AYDEMİR 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI 

Amaç: Dental invaginasyonlu maksiller lateral dişin endodontik tedavi sonrası periapikal 
lezyonundaki iyileşmenin bildirilmesi. 

Gereç ve Yöntem: 28 yaşında spontan ağrılı kadın hasta endodontik tedavi için kliniğimize 
başvurdu. Ağız-içi muayenede sol maksiller lateral dişin bukkal dişetinde şişlik ve kızarıklık 
tespit edildi. Dişte perküsyona ve palpasyona hassasiyet mevcuttu. Radyografik muayenede 
Oehler Tip III dens invaginatus ve periapikal radyolusensi tespit edildi. Diş EPT’ne negatif 
yanıt verdi. Rubber dam izolasyonu altında, rond frezle giriş kavitesi açıldı. Çalışma boyu 
elektronik apex bulucuyla (Raypex 6, VDW, Munich, Germany) tespit edildi ve periapikal 
radyografiyle doğrulandı. Kanallar Protaper Rotary aletleriyle (Dentsply Maillefer, Ballaigues, 
Switzerland) şekillendirildikten sonra %2.5 sodyum hipokloritle irrige edildi ve steril paper 
pointlerle (Diadent, Choongchong Buk Do, the Republic of Korea) kurulandı. Kanal içi 
medikament olarak kalsiyum hidroksit yerleştirildi ve giriş kavitesi Cavit (Masterdent, NY, 
USA) ile kapatıldı. 2 hafta sonra, diş asemptomatikti. Kök kanalları lateral kondansasyon 
tekniğiyle guta-perka (Dentsply, Maillefer, Switzerland) ve Ah Plus (Dentsply, DeTrey Gmbh, 
Konstanz, Germany) kanal dolgu patıyla dolduruldu. Postoperatif radyograflar çekildi ve 
kompozit rezinle (Clearfill Majestry Esthetic, Kuraray Medical Inc.,Japan) koronal restorasyon 
yapıldı. 

Bulgular: 2 yıllık takipte diş asemptomatiktir ve bütün klinik bulgular normal limitlerdedir. 
Radyografik muayenede periapikal lezyonda iyileşme gözlenmiştir. 

Sonuçlar: Dens invaginatus mine organından dental papillaya uzanan invaginasyondan 
kaynaklanan gelişimsel bir anomalidir. İnvaginasyon nedeniyle oluşan bakteriyel 
kontaminasyon periapikal hasar gelişmesine neden olabilir. İnvagine kanalın cerrahi olmayan 
endodontik tedavisi periapikal lezyonun iyileşmesinde başarılıdır. 

PP50 ENDODONTIC TREATMENT OF A LEFT MAKSILLARY LATERAL TOOTH WITH 
TIP III DENS INVAGINATUS: A CASE REPORT 
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Aim: To describe a case report about nonsurgical root canal treatment of a dental 
invagination in a maxillary left lateral incisor. 

Methodology: A 28-year-old female patient with spontaneous pain was referred to our 
clinic. During intraoral examination there was a localized swelling in the buccal vestibule and 
the left maksillary lateral insicor was painful on percussion and palpation. Periapical 
radyography revealed periapical radiolucency associated with the root of the maxillary left 
incisor and Oehler’s Type III dental invagination. Pulp vitality test was negative for tooth. 
Under rubber dam isolation, tooth was accessed using round bur. Working length was 
determined using an electronic apex locator (Raypex 6, VDW, Germany) and confirmed with 
periapical radiograph. The root canals were shaped with Protaper rotary instruments 
(Dentsply, Maillefer, Ballaigues, Switzerland) , irrigated with 2.5% NaOCl and dried with 
sterile paper points (Diadent, Choongchong Buk Do, the Republic of Korea). Calcium 
hydroxide paste was used as intracanal medicament, and the access was sealed with 
temporary filling material (Cavit, Masterdent, NY, USA). After 2 weeks, the tooth was 
asymptomatic. The root canals were obturated with gutta-percha and Ah Plus (Dentsply, 
DeTrey Gmbh, Konstanz, Germany) in lateral condensation technique. A postoperative final 
radiograph was taken and the coronal restoration was made with a composite resin 
restorative material (Clearfill Majestry Esthetic, Kuraray Medical Inc.,Japan). 

Results: The 2-years follow-up period showed healing. The surrounding soft tissues were in 
a healthy condition. 

Conclusions: Dens invaginatus is a developmental anomaly of teeth resulting from an 
invagination of the enamel organ. The invagination allows the access of irritans into the pulp 
space or into an area onnected to the periradicular tissues. 

PP51 APİKAL LEZYONLU IMMATURE KESİCİ DİŞİN REJENERATİF ENDODONTİK 
TEDAVİSİ 

AYTÜL BÖK, TUGBA TÜRK 

EGE UNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM DALI, 
İZMİR 

Amaç: Kök gelişimi tamamlanmamış, apikal lezyonlu kesici dişe uygulanan rejeneratif 
endodontik tedavinin sonuç ve başarısının değerlendirilmesi. 

Olgu sunumu: 14 yaşında erkek hasta kliniğimize bir hafta önce başlayan şişlik ve ağrı 
şikâyetiyle başvurdu. Klinik muayenede 21 no’lu dişin vestibülünde fistül gözlendi. Hastadan 
alınan anamnezde 10 yaşında geçirdiği travma sonrasında 11 no’lu dişin endodontik 
tedavisinin yapıldığı öğrenildi. Radyografisinde 21 no’lu dişin kök gelişiminin tamamlanmadığı 
ve apikal bölgede lezyon varlığı gözlendi Vitalite testine negatif yanıt veren 21 no’lu dişe 
endodontik giriş kavitesi açılıp, rubber dam ile izolasyon sağlandıktan sonra, nekrotik pulpa 
artıkları uzaklaştırıldı ve çalışma boyu tespit edildi. NaOCl (%1) ve EDTA (%5) ile yapılan 
yıkamadan sonra üçlü antibiyotik patı (metronidazol, siprofloksasin, minosiklin) kanala lentülo 
ile yerleştirildi. Kanal ağzına steril pamuk yerleştirilip, giriş kavitesi cam iyonomer siman ile 
geçici olarak kapatıldı. 4 hafta sonra kanaldan antibiyotik patı uzaklaştırılıp, K tipi eğe ile 
apikal bölgeden kanama elde edilip, kanalın kanla dolması sağlandı. Daha sonra Mineral 
trioksit agregat, kökün servikal üçlü bölgesine, kan pıhtısı üzerine direk yerleştirildi. Nemli 
pamuk ve geçici dolgu ile kapatılan giriş kavitesine, 2 gün sonra daimi kompozit dolgu 
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uygulandı. Hasta 3, 6, 9, 12, 18, 24 ve 30. aylarda kontrole çağırıldı; radyografik ve klinik 
kontrolleri gerçekleştirildi. 

Bulgular: Radyografik olarak periapikal lezyonun iyileştiği, apikal bölgedeki kök kanal 
duvarlarının kalınlığının arttığı, kök ucunda kapanma olduğu ve klinik olarak dişin 
asemptomatik olduğu gözlendi. 

Sonuçlar: Rejeneratif endodontik yaklaşımın, açık apeksli ve nekrotik pulpaya sahip, dişlerin 
kök gelişimine olanak tanıyan bir yöntem olduğu gözlendi. 

PP51 REGENERATIVE ENDODONTIC TREATMENT OF AN IMMATURE TOOTH WITH 
APICAL LESION 

Aim: To describe and discuss the successful outcome of regenerative endodontic treatment 
on immature permanent teeth with extensive apical lesions 

Case report: A 14-year-old male patient referred to our clinic with complaints of pain and 
swelling. Clinical examination revealed sinus tract in the buccal area. The patient reported 
that the tooth was traumatized when he was ten years old, and #11 was endodontically 
treated. 

Tooth #21 had an incompletely developed root with an open apex and apical lesion. The 
tooth was non-vital. After preparing access cavity and rubber dam isolation, necrotic pulpal 
remnants were removed. After irrigation with NaOCl (1%) and EDTA (5%), a triple antibiotic 
paste (metronidazole, ciprofloxacin and minocycline) was mixed with distilled water placed 
into the root canal space with lentulo spiral. After 4 weeks medication period, antibiotic paste 
was removed and bleeding was induced into the canal space from the periapical tissues 
using a K-file. Mineral trioxide aggregate was placed directly over the blood clot. Two days 
later, the teeth were restorated with permanent filling materials. Patient was recalled for 3, 
6, 9, 12, 18, 24 and 30 months for clinical and radiographic follow up. 

Results: The radiographs revealed resolution of periapical lesions, increased thickening of 
the root walls, further root development and continued apical closure of root apex. 

Conclusions: Regenerative endodontic approach is viable treatment modality that allows 
continued root development of immature teeth with open apices and necrotic pulp. 

PP52 KIRIK KÖK KANAL ENSTRÜMANLARININ ÇIKARTILMASI: 3 VAKA RAPORU 

İBRAHİM ŞENER, ÖZGE ULUSAN, ÖZGÜR KAFDAĞ 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kırık kök kanal aletlerinin çıkartılmasında kullanılan farklı 
teknikleri sunmaktır. 

Olgu sunumu: Bu vakalarda tüm dişler yeterli lokal anestezi sağlandıktan sonra rubber-dam 
ile izole edilmiştir. Kırık aletlere rahat bir ulaşım ve görüşün sağlanması için modifiye edilmiş 
gates-glidden frezleri ile düz bir korono-radiküler giriş oluşturulmuştur. Daha sonra, 
ultrasonik uçlar, kırık aletin ekspoz edilen ucu ile kanal duvarı arasında oluşturulan platform 
üzerine yerleştirilmiştir. Ultrasonik uç kırık kanal aleti etrafında saat yönünün tersi 
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istikamatinde titreştirilmiştir. Uygulanan ultrasonik enerji kırık aletin gevşemesine yardımcı 
olmuştur ve bir vakada kırık aletin kanaldan dışarı çıkmasını sağlamıştır. Diğer vakalarda 
ultrasonik enerji, kırık kanal aletini uzaklaştırmaya yetecek kadar gevşetememiştir. Bu yüzden 
kırık parçanın çıkarılması için mikrotüp yöntemi (modifiye edilmiş MTA taşıyıcı) ve Masseran 
kitinin ekstraktörü kullanılmıştır. Kırık aletler uzaklaştırıldıktan sonra tüm vakalar %2,5 NaOCl 
ve %17 EDTA ile irrige edilmiştir ve soğuk lateral kompaksiyon yöntemi ile doldurulmuştur. 
Kompozit restorasyonlar yapılmıştır. 

Sonuçlar: Kırık kanal aletlerinin çıkarılmasındaki en önemli faktörler kırık parçanın 
lokalizasyonu ve kök kanal morfoljisinin aydınlatılmasıdır. Kırık parçanın düz bir kökte ve 
koronal üçlüde olduğu vakalarda, tedavi diğer vakalara göre daha kısa sürede tamamlanır ve 
kanal duvarından çok az dentin uzaklaştırılır. Kırık parçanın apikal/orta üçlüde ve eğimli 
köklerde olduğu vakalarda ise yeterli görüşün ve kırık parçaya ulaşımın sağlanması için daha 
fazla dentin uzaklaştırılır, dişten çok fazla madde kaybı olur ve komplikasyon riski artar. Bu 
vakalarda, kullanılan tüm tekniklerin etkili bir biçimde uygulanabilmesi için en önemli faktörler 
yeterli büyütme altında net bir görüşün sağlanabilmesi ve kırık parçaya koronal yönden 
ulaşılabilmesidir. Başlık ışığı ve büyütücü loopların kullanımı kanaldaki çoğu engellerin 
uzaklaştırılmasına yardımcı olabilmektedir. Ancak, operasyon mikroskobunun kullanımı 
gelişmiş büyütme ve aydınlatma özelliği sebebiyle görüntülemede çağ atlanmasını 
sağlamıştır. Kırık enstrümanların çıkarılmasında kullanılan tekniklerin birçoğuna bu değerli 
cihazın kullanımı olmadan girişilmemelidir. 

PP52 REMOVAL OF SEPARATED ROOT CANAL INSTRUMENTS: 3 CASE REPORTS 

Aim: The aim of this report is to present the different techniques used to remove separated 
root canal instruments. 

Case report: In these cases, all teeth were isolated with rubber-dam after adequate local 
anesthesia. A smooth corono-radicular entry was prepared with modified gates-glidden burs 
to provide comfortable access and to view separated instruments. Then, ultrasonic tips were 
placed on the platform that was formed between the exposed tip of the separated 
instrument and the canal wall. Ultrasonic tip was vibrated in the counterclockwise direction 
around the separated instrument. Applied ultrasonic energy helped to loosen the separated 
instrument and in one case provided removal of the separated instrument from the canal. In 
other cases, ultrasonic energy could not loosen enough to remove the separated instrument. 
Therefore, the microtube method (modified MTA carrier) and the extractor of Masseran kit 
were used to remove the separeted instrument. After removal of the separated instruments, 
all the cases were irrigated with 2,5% NaOCl and 17% EDTA and the canals were obtureted 
with cold lateral compaction method. Composite restorations were made. 

Conclusions: The most important factors in the removal of separated instruments are 
localization of the fractured fragment and identification of root canal morphology. In cases 
where the fractured fragment is in a flat root and coronal third, the treatment is completed 
at a shorter time than the other cases and very little amount of dentine can be removed 
from the canal wall. If the broken part is in the apical / middle third and curved roots, more 
dentine can be removed to ensure adequate view and access to fractured part. This results 
in excessive material loss from the tooth and may increase the risk of complications. In this 
cases, the most important factors for effective application of all the techniques used are the 
ability to obtain a clear view under sufficient magnification and to reach the fractured part 
from the coronal direction. The use of headlight and dental loupes can help eliminate most 
obstacles in the canal. However, the use of the operating microscope has caused a quantum 
leap in visualization due to the enhanced lighting and magnification that it offer. Most of the 
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techniques used to remove separated instruments should not be attempted without the use 
of this valuable device. 

PP53 KÖK KANALLARINDAKİ KIRIK ALETLERİN ÇIKARILMASI: 2 OLGU 
BİLDİRİMİ 

ÖZGE GÜNGÖR TUNÇBİLEK, DENİZ ÖNAL, İSMAİL ÖZKOÇAK 

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ 
ANABİLİM DALI, BOLU, TÜRKİYE 

Amaç: Kırılan bir kök kanal aleti ile kök kanallarının tıkanması endodontide sıklıkla rastlanan 
önemli bir sorundur. Kırık alet çıkarmak için birçok metod ve cihaz geliştirilmiştir. Bu vaka 
serisinin amacı kök kanalında bulunan alet kırıklarının uzaklaştırılmasını ve endodontik 
tedavilerini sunmaktır. 

Olgu sunumu 1: 39 yaşındaki kadın hasta, daha önceden kök kanal tedavisi yaptırmış 
olduğu üst sol kanin dişinde hassasiyet ve ağrı şikayeti ile kliniğimize başvurmuştur. 
Radyografik muayenede dişin koronal üçte birlik kısmından başlayıp apikalden yaklaşık 1mm 
taşacak şekilde kırılan bir alet gözlendi. 15 numaralı K tipi kanal eğesi yabancı cismin 
yanından geçmek ve cismi gevşetebilmek için kullanıldı. Ultrasonik uçlar kanala yerleştirilerek 
kırık eğe kanaldan uzaklaştırılmaya çalışıldı, ancak alet çıkarılamadı. Apikal rezeksiyon ile 
apikal 3 mm uzaklaştırıldı. Dikişler alındıktan sonra ultrasonik uç saat yönünün tersine 
kullanılarak kırık eğe çıkarıldı. Kanalın preparasyonu Nikel Titanyum Döner Eğe Sistemi ile 
tamamlandı. Kök kanal dolgusu güta perka ve epoksi rezin içerikli kanal patı kullanılarak tek 
kon tekniği ile yapıldı. Diş kompozit rezin ile restore edildi. Hasta protetik tedavi için sevk 
edildi. 

Olgu sunumu 2: 50 yaşındaki erkek hasta sağ üst santral dişindeki renklenme sebebiyle 
kliniğimize başvurmuştur. Radyografik incelemede koronalden başlayarak apikale uzanan 
kırık alet tespit edildi.  15 numaralı K tipi kanal eğesi yabancı cismin yanından geçmek ve 
cismi gevşetebilmek için kullanıldı. Ultrasonik uç saat yönünün tersine kullanılarak kırık eğe 
çıkarıldı. Kanalın preparasyonu Nikel Titanyum Döner Eğe Sistemi ile tamamlandı. Kök kanal 
dolgusu güta perka ve epoksi rezin bazlı kanal patı kullanılarak tek kon tekniği ile yapıldı. Diş 
kompozit rezin ile restore edildi. Dentin dokusu miktarı çok az kaldığı için intrakoronal 
beyazlatma yapılmadı. Hasta protetik tedavi için sevk edildi. 

Bulgular: Klinik incelemeler sonucunda dişlerin fonksiyonda olduğu, perküsyon ve 
palpasyona hassasiyet olmadığı görülmüştür. Hasta kontrolleri hala devam etmektedir. 

Sonuçlar: Kök kanallarından kırık aletlerin başarılı bir şekilde çıkartılması için standart bir 
prosedür olmadığından bu işlem için birçok teknik ve alet geliştirilmiştir. Endodontik tedavi 
sırasında, dişin ve hastanın durumu göz önünde bulundurularak kırık parça kök kanalı içinde 
bırakılabilir, by-pass edilebilir ya da çıkarılabilir.  Kırık alet parçasının çıkarılmasında önemli 
olan, farklı olgularda endikasyona uygun bir teknik kullanarak kırık aleti uzaklaştırmak ve dişi 
sağlıklı bir şekilde ağızda tutabilmektir. 

PP53 REMOVING BROKEN INSTRUMENTS FROM ROOT CANALS: REPORT OF TWO 
CASES 

Aim: Obstruction of the root canal with a broken root canal instrument is a major problem 
that is frequently encountered in endodontics. Many methods and devices are developed to 
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remove broken instruments. The aim of these case reports, introducing the procedure of 
removing the broken instruments from the root canals and endodontic treatment. 

Case report 1: A 39-year-old female patient was referred to our clinic with the complaint of 
sensitivity and pain in maxillary left canine which had been endodontically treated. A broken 
instrument, that starting from the coronal to over 1mm from the apical, detected by 
radiographic evaluation. 15 K-type file was used to pass and relax the broken instrument. 
Tried to remove the broken file with ultrasonic tips, but the instrument couldn’t be 
removed.Apical 3mm was removed  with apical resection.The instrument was removed by 
using ultrasonic tips with direction of counterclockwise, after the sutures were removed. 
Canal preparation was completed with Nickel-Titanium Rotary File System. Root canal 
obturation was performed by single cone obturation technique with using gutta-percha and 
epoxy resin sealer. Later, tooth was restored with composite resin. The patient was referred 
for prosthetic treatment. 

Case report 2: A 50-year-old male patient was referred to our clinic due to discoloration of 
the right upper central incisor. A broken instrument, that is starting from coronal to apical, 
detected by radiographic examination. 15 K-type file was used to pass and relax the 
instrument. The instrument was removed by using ultrasonic tips with direction of 
counterclockwise. Canal preparation was completed with Nickel-Titanium Rotary File System. 
Root canal obturation was performed by single cone obturation technique with using gutta-
percha and epoxy-resin sealer. The tooth was restored with a composite resin. Intracoronal 
bleaching wasn’t performed because of the amount of dentine texture was too thin. The 
patient was referred for prosthetic treatment. 

Results: The clinical examination showed the teeth were functional and there aren’t any 
sensitivity to percussion and palpation. Patient controls are still ongoing. 

Conclusions: Many methods and devices are developed for removing broken instruments 
because of lacking of the standard procedure.During the endodontic treatment, the fractured 
instrument can be left in the root canal, by-passed or removed, considering the localization 
of the fractured instrument and the prognosis.It is important to remove the broken 
instrument using an appropriate technique for the indications in different cases and to keep 
the tooth in the mouth in a healthy manner. 

PP54 İKİ  KÖKLÜ MANDİBULAR PREMOLAR DİŞLERİN ENDODONTİK TEDAVİSİ: 
OLGU BİLDİRİMİ 

ÖZGE GÜNGÖR TUNÇBİLEK, DENİZ ÖNAL, ZELİHA UĞUR, İSMAİL ÖZKOÇAK 

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ 
ANABİLİM DALI, BOLU, TÜRKİYE 

Amaç: Mandibular premolar dişlerin genellikle tek kök ve tek kanala sahip olduğu 
bilinmektedir. Ancak bu dişler birden fazla köke ve kanala sahip olabilir. Bu olgu sunumunun 
amacı, farklı kök kanal morfolojisine sahip mandibular premolar dişlerin kök kanal tedavilerini 
sunmaktır. 

Olgu sunumu 1: 38 yaşında bayan hasta rutin kontrol için kliniğimize başvurmuştur. Klinik 
değerlendirmede herhangi bir bulgusu olmayan hastanın radyografik değerlendirme sonucu 
sol alt ikinci premoların apikalinde lezyon  tespit edilmiştir. Giriş kavitesi açılan dişteki kök 
kanal dolgusu sökülmüş ve ilave kanal bulunmuştur.Çalışma boyu elektronik apeks bulucu ile 
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belirlenmiş ve radyografi ile doğruluğu teyit edilmiştir. Nikel-Titanyum eğe sistemiyle 
genişletilmiştir. Kök kanallarına kalsiyum hidroksit patı yerleştirilmiştir. Hastaya bir hafta 
sonrası için randevu verilmiştir.   

Olgu sunumu 2: 35 Yaşında erkek hasta ağrı şikayetiyle kliniğimize başvurmuştur. 
Radyografik incelemede sağ alt birinci premolar dişinde kırık alet, yetersiz kanal tedavisi ve 
periapikal lezyon tespit edilmiştir. Giriş kavitesi açıldıktan sonra ikinci bir kanal ağzı 
bulunmuştur. Kırık aletin yanından geçmek için K tipi eğeler kullanılmış ve apikale ulaşılmıştır. 
Çalışma boyu elektronik apeks bulucu ile belirlenmiş ve radyografi ile doğruluğu teyit 
edilmiştir. Nikel-Titanyum eğe sistemiyle  genişletilmiştir. Kök kanallarına kalsiyum hidroksit 
patı yerleştirilmiştir. Hastaya bir hafta sonrası için randevu verilmiştir. 

Olgu sunumu 3: 30 yaşında erkek hasta şiddetli ağrı şikayetiyle kliniğimize başvurmuştur. 
Radyografik incelemede büyük bir dolgu tespit edilmiştir. Klinik muayenede vitalite testine 
yanıt alınamamıştır. Dolgu kaldırıldıktan sonra giriş kavitesi açılmış ve iki kanal ağzı 
bulunmuştur. Çalışma boyu elektronik apeks bulucu ile belirlenmiş ve radyografi ile 
doğruluğu teyit edilmiştir. Nikel-Titanyum eğe sistemiyle  genişletilmiştir. 

Tüm kök kanalları güta-perka ve epoksi rezin bazlı kök kanal patıyla doldurulmuştur. 

Bulgular: Klinik incelemeler sonucunda dişlerin fonksiyonda olduğu, perküsyon ve 
palpasyona hassasiyet olmadığı görülmüştür. Hasta kontrolleri hala devam etmektedir. 

Sonuçlar: Başarılı bir endodontik tedavi için; işlem öncesi radyografilerinin dikkatle 
değerlendirilmesi, kanal sayılarının ve morfolojilerinin doğru olarak belirlenmesi ve giriş 
kavitesi açıldıktan sonra kanal ağızlarının lokalizasyonunun dikkatli bir şekilde incelenmesi 
gerekmektedir. Loop, mikroskop,bilgisayarlı tomografi ve farklı açılardan alınan 
radyografilerden bu dişlerin tedavisinde yaralanılabilir. 

PP54 ENDODONTIC TREATMENT OF MANDIBULAR PREMOLAR WITH TWO ROOTS 
AND TWO CANALS: CASE REPORTS 

Aim: It is generally well known that the mandibular premolar teeth have a single root and 
canal. However, the mandibular premolar teeth have more than one root and root canal. The 
aim of this case presentation is to display root canal treatments of mandibular premolar 
teeth with different root canal morphology. 

Case report 1: A 38-year-old female patient referred to our clinic for routine control. A 
periapical lesion on the apical of the left lower second premolar was detected by 
radiographic evaluation of patient, without any findings on clinical evaluation.Endodontic 
access cavity was opened, the root canal fillings were removed and  an additional canal was 
found.The working lenght was determined by an electronic apex locator and confirmed by 
radiography. Root canal was instrumented with Nickel-Titanium file system.Calcium 
hydroxide paste was placed in the root canal.The patient was given an appointment for the 
next session. 

Case report 2: A 35-year-old male patient was admitted to our clinic with pain complaint. A 
broken instrument, inadequate root canal treatment and lesion in the right lower first 
premolar tooth were detected by radiographic evaluation.A second canal was found after the 
access cavity was opened. K-type files were used to pass the broken instrument and reached 
to apical. The working lenght was determined by an electronic apex locator and confirmed by 
radiography.Root canal was prepared with Nickel-Titanium file system.Calcium hydroxide 



 142 

paste was placed in the root canal.The patient was called for an appointment for the next 
session. 

Case report 3 :A 30-year-old male patient was referred to our clinic complaining of pain. A 
large filling was detected by radiographic evaluation.In Clinical examination,tooth didn’t 
respond to vitalite test. The access cavity was prepared and two canals were found after the 
filling was removed, The working lenght was determined by an electronic apex locator and 
confirmed by radiography.Root canal was intrumented with Nickel-Titanium file systems. 

All root canals were obturated with gutta-perka and epoxy resin based root canal sealer. 

Results: Clinical studies have shown that the teeth are functioning, not sensitive to 
percussion and palpation.Patient controls are still ongoing. 

Conclusions: Careful evaluation of the radiographs before treatment, accurate identification 
of canal numbers and morphology and careful examination of the localization of the canal 
orifices after opening the access cavity are neccessary for a successful endodontic 
treatment.  Loops, microscopes, computed tomography and radiographs of different angles 
can be used to treat these teeth. 

PP55 KÖK GELİŞİMİ TAMAMLANMAMIŞ KANAL TEDAVİLİ BİR DİŞE MTA İLE 
APEKSİFİKASYON VE DEVİTAL BEYAZLATMA: OLGU SUNUMU 

AYTÜL BÖK, BEYSER PİŞKİN 

EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ ANABİLİM DALI, 
İZMİR, TÜRKİYE 

Amaç: Kök ucu gelişimi tamamlanmamış, başarısız kanal tedavisi uygulanmış bir dişin MTA 
plug ile apeksifikasyonunun ardından estetik restorasyonunun sağlanması. 

Olgu sunumu:27 yaşında kadın hasta kliniğimize 11 numaralı dişinde renk değişikliği 
şikâyetiyle başvurdu. Klinik muayenede diş asemptomatik olup; radyografisinde hijyenik 
olmayan kanal dolgusu varlığı ve apikal bölgede radyolusensi tespit edildi. Hastadan alınan 
anamnezde 10 yaşında travma gördüğü ve kanal tedavisinin yapıldığı öğrenildi. Dişin kanal 
dolgusu temizlenip kanal boyu tespit edildi ve kanal duvarları #110 nolu eğeye kadar 
enstrümante edildi. Her eğe arasında %2,5 sodyum hipoklorit ile irigasyon yapıldı. Kanal içi 
medikament olarak kalsiyum hidroksit kullanıldı. 3 hafta sonra hazırlanan beyaz MTA, plugger 
yardımıyla kök ucuna itilip yerleştirildi. Nemli pamuk ile üzeri kapanıp geçici dolgu konuldu. 
Beş gün sonra guta perka ve rezin içerikli kanal patı ile kanal dolgusu tamamlandı. Kaide 
materyali olarak 2mm kalınlığında cam iyonomer yerleştirildi. Dişe 3 seans, %35’lik hidrojen 
peroksit içeren beyazlatma ajanı ile devital beyazlatma uygulandı ve rezin kompozit dolgusu 
gerçekleştirildi. 

Bulgular: 24 aylık klinik takip sonrasında dişin fonksiyonda ve asemptomatik olduğu ve 
radyolojik olarak periradiküler iyileşmenin sağlandığı görülmüştür. 

Sonuç: Apikal kapanmanın gerçekleşmediği olgularda MTA plug ile gerçekleştirilen 
apeksifikasyon tedavileri başarılı sonuçlar vermektedir. 

PP55 APEXIFICATION TREATMENT OF A TOOTH HAVE OPEN ROOT APEX WITH 
MTA: A CASE REPORT 
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Aim: This case report aims to present the using MTA as apical sealing material of the 
maxillary right first incisor tooth had been treated before, with incomplete root apex and 
periapical lesion; in addition to intracoronal bleaching and composit restoration afterwards. 

Case report:  A 27-year-old female patient came to our clinic with cosmetic complaints. 
Tooth #11 had been treated before, but the lesion was seen at the radiography. Otherwise, 
the tooth was asymptomatic. The patient reported that the tooth was traumatized when she 
was ten years old, and then treated. Access cavity was prepared and root canal filling 
material was removed. Working lenght was determined by apex locator and radiography, 
and then root canal instrumentation was made up to file #110. Irrigation with 2.5% sodium 
hypochlorite was performed between each file during the mechanical preparation of root 
canal. Calcium-hydroxide was used as intracanal-medication. Three weeks later, the White 
MTA was placed to apex of the tooth by using plugger. After five days, the temporary filling 
material and cotton pellet were removed. The root filling was performed with gutta percha 
and resin based-based-root canal sealer. 2 mm layer of glass ionomer cement was placed to 
prevent leakege. 35%hydrogen peroxide agent was used for 3 times. After successful 
intracoronal bleaching the tooth was restored with composite resin filling. 

Results: After twenty four months, according to the radiographic evaluation no pathologic 
findings were found. 

Conclusions: Apexification with apical plug of MTA in open apices cases is successfull 
endodontic treatment. 

PP56 ORTODONTİK TEDAVİ SIRASINDA GÖRÜLEN EKSTERNAL KÖK 
REZORPSİYONU TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU 

SABRİ CORA 
 
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI, KOCAELİ, TÜRKİYE 

Amaç: Ortodontik diş hareketinde diş ve periodontal dokularda değişiklikler 
görülebilmektedir. Ortodontik diş hareketi sırasında pulpada oluşan değişiklikler, kökün 
remodelingini veya rezorpsiyonunu başlatabilmektedir. Ortodontik tedavi prognozu başarılı 
olsa da; kök yüzeyinde oluşan doku kayıpları bu başarıya gölge düşürebilir. Bu durum 
genellikle herhangi bir semptom vermeden rutin radyolojik muayene sırasında tespit 
edilebilmektedir. Bu olgu sunumunun amacı; 16 yaşında erkek hastada ortodontik tedavi 
sırasında görülen şiddetli eksternal kök rezorpsiyonun tedavisinin prognozunu belirlemektir. 

Gereç ve Yöntem: Fakültemiz Ortodonti Anabilim Dalı’nda tedavi gören 16 yaşında erkek 
hastanın radyografik muayenesinde, sağ alt birinci büyükazı dişte şiddetli kök rezorpsiyonu 
tespit edilmiştir. Derin ve geniş bir restorasyona sahip 46 numaralı diş için klinik muayenede 
herhangi bir patolojik durum tespit edilmedi. Step-back kök kanal preparasyonu sırasında sarı 
renk Kerr Hawe irrigasyon iğnesi (KerrHawe SA, Bioggio, İsviçre) çalışma boyundan 2 mm 
kısa penetre olacak şekilde kullanıldı. Tüm kanalların final apikal eğeleri #90 boyutta idi. Kök 
kanal dezenfeksiyonu için seans arasında kalsiyum hidroksit pat kullanıldı. İkinci seansta diş 
asemptomatik olduğundan, AH Plus ve apikali ayarlanan gutta perka ile kök kanal dolumu 
tamamlandı. Kompozit rezinle koronal restorasyonu yapıldı. 

Bulgular: Hastanın klinik muayenesinde 46 numaralı diş 12 ay sonrasında asemptomatikti. 
Radyolojik olarak lezyon görüntüsünün boyutsal olarak azaldığı gözlendi. 
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Sonuçlar: Ortodontik kuvvete bağlı şiddetli kök rezorpsiyonu varlığında dahi konvansiyonel 
kök kanal tedavisi yöntemleri ile başarılı olunabilmektedir. 

PP56 THE TREATMENT OF EXTERNAL ROOT RESORPTION WHICH OCCURED 
DURING ORTHODONTIC THERAPY: A CASE REPORT 

Aim: Periodontal and tooth surface changes can be seen in ortodontic tooth movement. Pulp 
changes that occur during orthodontic tooth movement can initiate root remodeling or 
resorption. Although the prognosis of orthodontic treatment is successful; tissue loss on the 
root surface may overshadow this success. This condition can usually be detected during 
routine radiological examination without any symptoms. The purpose of this case 
presentation is to evaluate the prognosis of severe external root resorption during 
orthodontic treatment in a 16-year-old male patient. 

Methodology: A 16-year-old male patient who was treated at the department of 
Orthodontics of our faculty was diagnosed to have severe root resorption with right lower 
first molar on radiological examination. No pathological condition was detected in clinical 
examination for # 46 with a deep and extensive restoration. Radiographic examination 
showed severe external root resorption in both roots. During step-back root canal 
preparation, the yellow Kerr Hawe irrigation needle (KerrHawe SA, Bioggio, Switzerland) was 
used as a 2 mm short from the working lenght. Master apical files of all canals were in size # 
90. Calcium hydroxide paste was used between sessions for root canal disinfection. As 
second appoinment the teeth was asymptomatic, root canals obturated with AH Plus and 
gutta percha. Coronal restoration was performed with composite resin. 

Results: Clinical examination revealed that the tooth was asymptomatic after 12 months. 
Radiologically, the lesion size decreased 

Conclusions: Even in the presence of severe root resorption due to orthodontic force, 
conventional root canal treatment methods can be successful. 

PP57 TRAVMA NEDENİYLE KÖK GELİŞİMİ TAMAMLANMAMIŞ PERİAPİKAL 
LEZYONLU DİŞİN TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU 

NAİMENUR SEVEN, SABRİ CORA 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI 

Amaç: Daimi dişlerin maturasyonu tamamlanmadan travmaya uğraması, pulpal enflamasyon 
veya pulpal nekroz gelişimine yol açabilir. İmmatür dişlerin travma sonrasında apikal 
sızdırmazlığın sağlanması zordur. Bu olgu sunumda açık apeksli ve periapikal lezyonlu travma 
görmüş üst sol santral dişe Mineral Trioksit Aggregat(MTA) ile apikal tıkaç uygulanarak 
yapılan endodontik tedavinin başarısını değerlendirilmektir. 

Gereç ve Yöntem: Fakültemiz Endodonti Kliniği’ne başvuran sistemik olarak sağlıklı 14 
yaşında erkek hastanın anamnezinde; 6 yıl önce sol üst santral dişin travması sonucunda 
kron kırığı ve renklenme geliştiği tespit edildi. Yapılan radyografik muayenede üst sol santral 
dişte geniş açık apeks ve periapikal bölgede radyolüsensi gözlemlendi. İlgili dişte endodontik 
giriş kavitesi açıldıktan sonra çalışma uzunluğu radyografik olarak belirlendi ve preparasyon 
sonrası kök kanalı master apikal eğe boyutu #120 idi. Seans arasında kanal içine kalsiyum 
hidroksit pat yerleştirildi. Hastanın 15 gün sonraki ikinci seansında, kök ucu apikal bariyer 
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olarak MTA yerleştirildi. Islak kağıt konla bir gün nemli ortam sağlandıktan sonra, kök 
kanalları lateral kompaksiyon tekniği ile AH Plus kök kanal patı ve gutta perka kullanılarak 
dolduruldu. 15 gün sonra intrakoronal ağartma yapılarak koronale kompozit rezin restorasyon 
yapıldı. 

Bulgular: Hastanın 12 ve 18 ay sonraki klinik muayenesinde üst santral kesici dişin 
asemptomatik olduğu ve radyografik olarak da periapikal bölgede iyileşme sağlandığı, 
apikalde sement formasyonu görüldü. 

Sonuçlar: MTA kök gelişimi tamamlanmamış açık apeksli dişlerin obturasyonunu ve 
iyileşmesini sağlaması ve tedavi süresini kısaltmasıyla apeksifikasyon prosedürleri için etkili 
bir materyaldir. 

PP57 TREATMENT PROCEDURE APPLIED IN A POSTTRAUMATIC IMMATURE 
TEETH WITH A PERIAPICAL LESSION: A CASE REPORT 

Aim: Trauma which occur before the maturation of permanent teeth can cause pulpal 
inflammation or pulpal necrosis. It is difficult to achieve apical sealing of immature teeth. In 
this case report, we evaluate the success of application of apical plug with Mineral Trioxide 
Aggregate(MTA) in the immature upper left central incisor with periapical lesion due to 
trauma. 

Methodology: 14-year-old, healthy male patient referred to Endodontic Department of our 
faculty. Anamnesis revealed that there were crown fracture and discoloration developed at 
upper left central incisor as a result of trauma six years ago. 
Radiographic examination revealed blunderbuss apex and radiolucency in the periapical 
region in the upper left central incisor. In the biomechanical preparation, the working length 
was determined radiographically and the master apical file size was # 120. Calcium 
hydroxide paste was placed intracanally between sessions. MTA was placed with a plugger 
for the apical barrier at the second session that 15 days later. After placing the moist paper 
cone for one day, the hardening of the MTA material was detected and the root canals were 
filled with AH Plus root canal paste and gutta-percha with lateral compression technique. 
After then, intracoronal bleaching and final coronal composite resin restoration was 
performed. 

Results: Clinical examination revealed that after 12 and 18 months, relevant tooth is 
asymptomatic. Radiographically, apical cement formation and periapical lession healing were 
observed. 

Conclusions: MTA is an effective material for apexification treatment by providing 
obturation, healing and shortening the duration of treatment 

PP58 İRRİGASYON İĞNESİ EBATLARININ  DEBRİSİN APİKALDEN TAŞMASINA 
ETKİSİ: İN-VİTRO İNCELEME 

ELİF KOL KILINÇ, MİNE BÜKER, GÜLTER DEVRİM KAKİ, İBRAHİM ERSOY 

UŞAK ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
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Amaç: Bu çalışmanın amacı, farklı ebatlara sahip irrigasyon iğnelerinin, debrisin apikalden 
taşması üzerine olan etkisini incelemektir. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma için kırk sekiz tek köklü ve tek kanallı çekilmiş mandibular 
premolar diş seçildi. Dişler irrigasyon iğnesi ebatlarına göre 4 gruba ayrıldı. G1. 27 gauge; 
G2. 28 gauge; G3. 30 gauge ve G4. 31 gauge. Genişletme işlemi sırasında her bir örnek için 
hiç kullanılmamış bir One Shape® (MicroMega, Besancon, France) eğe ve her bir örneğin 
irrigasyonu için toplamda 7 ml distile su kullanıldı. Preperasyon prosedüründen önce ve sonra 
Ependorf tüpleri elektronik hassas tartı yardımı ile tartıldı. İstatistiksel analizler için SAS 9.4 
yazılımı kullanılarak, One way ANOVA ve post hoc Tukey's testleri yapıldı. 

Bulgular: Gruplar arasında debrisin apikalden taşması yönünden istatistiksel anlamlı farklılık 
bulunmadı (p>.05). 

Sonuçlar: Bu çalışmanın sınırları dahilinde, kök kanallarının genişletilmesi sırasında, farklı 
ebatlara sahip irrigasyon iğneleri kullanmanın, debrisin apikalden taşması üzerine etkisinin 
benzer olduğu bulunmuştur. 

PP58 THE EFFECT OF  IRRIGATION NEEDLE GAUGES ON THE APICAL EXTRUSION 
OF DEBRIS: AN İN-VİTRO STUDY 

Aim: The aim of the present study was to evaluate the the effect of  irrigation needles had 
different gauges on the apical extrusion of debris. 

Methodology: Forty-eight extracted mandibular premolar teeth that had one root and one 
canal were selected for this study. The teeth were divided 4 groups according to irrigation 
needle gauges. G1. 27g; G2. 28g; G3. 30g and G4. 31g. Each  teeth were prepareted with a 
new One Shape® (MicroMega, Besancon, France) instrument and irrigated with total of 7 ml 
distilled water. Before and after the preparation procedures Eppendorf tubes were weighed 
using electronic microbalance. Statistical analyses was performed in SAS 9.4. One way anova 
and Tukey post-hoc test was used to determine and to compare means of groups for 
irrigation needle gauges.  

Results: No statistically differences were found among the groups in terms of the apical 
extrusion of debris (p>.05). 

Conclusions: Within the limitations of this study, it was found that the effect of using 
irrigation needles had different gauges during the root canal enlargement was similar in 
terms of the apical extrusion of debris. 

PP59 EKSTRA ORAL SİNÜS YOLU BULUNAN ENDODONTİK BİR ENFEKSİYONUN 
YÖNETİMİ : BİR VAKA RAPORU 

GİZEM TAŞ 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANA BİLİM 
DALI 

Amaç: Bu vaka raporu kutanöz sinüs yoluyla ilişkili apikal periodontitisin endodontik 
tedaviyle başarılı olarak tedavi edilebileceğini göstermektedir. 
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Gereç ve Yöntem: 33 yaşındaki erkek hasta burun bölgesinde lezyon şikayeti ile kliniğimize 
başvurdu. Ekstraoral muayene sırasında, alar nasal sulkusta rengi değişmiş alan tespit edildi. 
Hasta, tedavi için bir dermatoloğa başvurduğunu ve lezyonun sistemik antibiyotik 
uygulamasıyla bir cilt lezyonu gibi tedavi edildiğini belirtti. İntraoral muayenede, 23 numaralı 
diş palpasyon hassasiyeti olmaksızın perküsyona biraz duyarlıydı. Pulpa vitalite testleri, soğuk 
ve elektrik stimulasyonu, negatifti. Sinüs yolu, reçetelenmiş son antibiyotikler sebebiyle 
inaktifti. Radyografik muayenede 23 numaralı dişin köküyle ilişkili  periapikal radyolusensi 
izlendi. Kemomekanik preparasyon konvansiyonel teknikle 40 numaralı K-tipi eğeye kadar % 
2.5’lik sodyum hipokloritle yapıldı. Kalsiyum hidroksit patı intrakanal medikament olarak kök 
kanalına yerleştirildi. Sonrasında diş geçici olarak kapatıldı ve hastaya 2 hafta sonrası için 
randevu verildi. Takip eden randevuda hasta semptomsuzdu ve sinüs yolunun izinin hafifçe 
kapandığı gözlendi. Kalsiyum hidroksit patının uzaklaştırılmasından sonra, kanal dolumu güta 
perka ve sealer ile soğuk lateral kondenzasyon tekniği kullanılarak yapıldı. Giriş kavitesi 
kompozit rezinle restore edildi. 

Bulgular: İkinci haftanın sonunda ekstraoral lezyonda iyileşme belirtileri gözlendi. 6 aylık 
takipte, hasta asemptomatikti ve ekstraoral sinüsün izi kayboldu. 

Sonuçlar: Yüzü içeren herhangi bir kutanöz sinüs yolunda dental sorunlar araştırılmalıdır. 
Klinik ve radyografik dental muayeneler, dahil olan dişlerin lokalizasyonunu kolaylaştırabilir ve 
gereksiz antibiyotik uygulamaları veya cerrahi tedavilerin yapılmasını önleyebilir. Bu vakada, 
konvansiyonel endodontik tedavi ile enfeksiyonun ortadan kaldırılması, sinüs yolunun 
iyileşmesi ve periapikal iyileşme ile sonuçlanmıştır. 

PP59 MANAGEMENT OF AN ENDODONTIC INFECTION WITH AN EXTRA ORAL 
SINUS TRACT : A CASE REPORT 

Aim: This case report demonstrates that the apical periodontitis with a cutaneous sinus tract 
can be successfully treated endodontically. 

Methodology: A 33-year-old male patient reported to our department with the complaint of 
a lesion in the nasal region. During the extraoral examination, a discolored area on the alar 
nasal sulcus was noted. The patient told that he had asked medical advice from a 
dermatologist that started treating the lesion as a skin infection by means of systematic 
antibiotic administration. In intraoral examination, tooth 23 was slightly sensitive to 
percussion without palpation tenderness. Pulp vitality tests, cold and electric stimuli, were 
negative. The sinus tract was inactive because of the recent prescription of antibiotics. 
Radiographic examination revealed periapical radiolucency associated with the root of tooth 
23. Chemomechanical preparation was performed with conventional technique up to size 40 
K-file with 2.5% sodium hypochlorite. Calcium hydroxide paste was placed as intracanal 
medicament into the root canal. Tooth was then temporarily sealed and the patient was 
scheduled to return in two weeks. At the following appointment, patient was symptom-free 
and the sinus tract mark was showing slight improvement. After removing of calcium 
hydroxide paste, final obturation was performed with gutta-percha and sealer (TwoSeal, 
VDW, Germany) using cold lateral condensation technique. The opening access was restored 
with a composite resin. 

Results: At the end of 2 weeks, there was a sign of healing of the extra oral lesion. At the 
six-month follow up, the patient was asymptomatic and the evidence of the extra oral sinus 
had disappeared. 
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Conclusions: A dental cause must be investigated for any cutaneous sinus tract that 
involves the face. Clinical and radiographic dental examinations can facilitate localization of 
the teeth that are involved and avoid unnecessary antibiotic or surgical therapies. In this 
case, the elimination of infection by conventional endodontic treatment affected the 
resolution of the sinus tract and resulted in periapical healing. 

PP60 EKSTERNAL KÖK REZORBSİYONU VE GENİŞ PERİAİKAL LEZYONU OLAN 
BİR DİŞİN KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KULLANILARAK 
DEĞERLENDİRİLMESİ VE CERRAHİ OLMAYAN ENDODONTİK TEDAVİSİ 

DAMLA KIRICI1, MELTEM ÇOLAK2 

1AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI 

2ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ 
ANABİLİMDALI 

Amaç: Bu olgu bildiriminde, eksternal kök rezorpsiyonu ve geniş bir periapikal lezyonu olan 
alt azı dişinin kök kanal tedavisi sunulmaktadır. 

Olgu sunumu: 20 yaşındaki bayan hasta sol alt çene azı dişinde şiddetli ağrı ile kliniğimize 
başvurdu. Klinik muayenede perküsyonda şiddetli ağrı ve radyografik muayenede distal 
kökün yarısına kadar rezorpsiyon ve geniş bir lezyon mevcuttu. Lezyonun ayrıntılı teşhisi için 
konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile bölgenin görüntüsü alındı. Dişe kök kanal tedavisi 
başlandı. Drenaj kesildikten sonra dişte kanal içi medikament olarak üçlü antibiyotik patı 1 ay 
süre ile bekletildi. Takiben diş asemptomatik hale geldi . Kök kanal dolumu sırasında 
rezorpsiyon bulunan kök MTA ile dolduruldu. Kök kanal tedavisi bitirildi. Bir yıl sonraki 
kontrolünde diş asemptomatikti ve radyografik olarak iyileşme gözlendi. 

Sonuçlar: Bu olgu sunumu geniş periapikal lezyon ve kök rezorpsiyonunun cerrahi işlem 
yapılmadan kök kanal tedavisiyle iyileştiğini göstermiştir. 

PP60 CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY EVALUATION AND NON SURGICAL 
ENDODONTIC TREATMENT OF A TEETH WITH A LARGE PERIAPICAL LESION AND 
EXTERNAL ROOT RESORPTION  

Aim: This case report presents, the root canal treatment of mandibular molar teeth with 
external apical resorption and a large periapical lesion. 

Case report: A twelve -year- old female was referred to our clinic for with severe pain 
related to her left mandibular molar. In clinical examination, the tooth was to tender 
percussion and radiographic examination indicated distal root has apical resorption and a 
large periapical lesion. CBCT scan was performed to investigate of periapical lesion. The root 
canal treatment was initiated to this tooth. When the drainage stopped, triple antibiotic paste 
was apllied for a month. On follow up, tooth were asymptomatic. During root canal filling, 
the root with resorption was filled by using MTA. Root canal treatment was completed. One 
year follow up, the tooth was asymptomatic, radiography and CBCT showed healing of 
periapical lesion. 



 149 

Conclusions: This case showed that the root canal teratment of the infected root canal 
system allowed healing these large lesion and inhibiting external apical resorption without 
endodontic surgery. 

PP61 İNTRÜZE OLMUŞ ÜST DAİMİ KESİCİ DİŞİN ORTODONTİK EKSTRÜZYON İLE 
TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU 

ARŞ. GÖR. MERVE YENİÇERİ ÖZATA1, DOÇ. DR. ÖZKAN ADIGÜZEL1, DOÇ. DR. 
SADULLAH KAYA1, ARŞ. GÖR. KAZIM ÇAĞRI COŞAR2 

1DİCLE ÜNİVERSİTESİ, DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM DALI, 
DİYARBAKIR, TÜRKİYE 

2DİCLE ÜNİVERSİTESİ, DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ORTODONTİ ANABİLİM DALI, 
DİYARBAKIR, TÜRKİYE 

Amaç: Lüksasyon tipi yaralanma şekillerinden biri olan intrüzyon dişin soket içine gömülmesi 
ve dişin oklüzyondan kısa görünmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu olgu sunumunun amacı, 
travma sonucu intrüze olmuş üst daimi kesici dişin ortodontik ve endodontik olarak tedavisini 
sunmaktır. 

Gereç ve Yöntem: 33 yaşındaki erkek hasta üst santral kesici dişlerinde travma sonrası ağrı 
ve estetik şikayet nedeniyle Dicle Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim 
Dalı’na başvurdu. Hastadan alınan anamnezde 4 ay önce ilgili bölgenin travmaya maruz 
kaldığı öğrenilmiştir. Yapılan klinik ve radyolojik değerlendirmede üst santral dişlerinin devital 
olduğu ayrıca üst sol santral kesici dişin de intrüze olduğu görüldü. Hastanın üst santral kesici 
dişlerine endodontik tedavi endikasyonu konuldu ve kök kanal tedavisine başlandı. Kök 
kanalları resiprokal hareket yapan tek eğe sistemi (Reciproc R25, VDW GmbH, Münih, 
Almanya) yardımıyla şekillendirildi. İrrigasyon için %2,5’lik NaOCl ve %17’lik EDTA 
(Odahcam, Dentsply, Petrópolis, RJ, Brazil) uygulandı. Son yıkama amacıyla distile su ve 
%2’lik CHX solüsyonu kullanıldıktan sonra kanallar paper point ile kurutuldu. Kök kanalının 
içerisine kalsiyum hidroksit içerikli pat (UltraCal XS, Ultradent, USA) yerleştirildi. 1 hafta sonra 
asemptomatik olan dişlerin kanal tedavisi kalsiyum hidroksit esaslı kanal dolgu patı 
(Sealapex, Sybron-Kerr, Romulus, MI, USA) kullanılarak lateral kondansasyon yöntemiyle 
tamamlandı ve geçici restorasyonları yapıldı. 2 hafta sonra sol üst santral kesici dişi ekstrüze 
etmek için ortodontik tedaviye başlandı ve 9 ay süreyle ortodontik tedaviye devam edildi. 
Ortodontik ektrüzyon tedavisi tamamlandıktan sonra, sol üst santral kesici dişe intrakoronal 
beyazlatma tedavisi ve sonrasında daimi restorasyon yapıldı. 

Bulgular: Bu olgunun 1 yıllık takip kontrollerindeki klinik ve radyografik değerlendirmelerde 
herhangi bir patolojiye rastlanmadı. 

Sonuçlar: Travma sonucu intrüze olmuş daimi kesici bir dişin multidisipliner yaklaşımla, 
estetik ve fonksiyonuna yeniden kavuşması sağlanmıştır. 

PP61 THE TREATMENT OF INTRUDED PERMANENT INCISOR TOOTH WITH 
ORTHODONTIC EXTRUSION: A CASE REPORT 

Aim: Intrusion is a type of luxation that tooth is forced into the socket and tooth appears 
shortened. The purpose of this case report is to present the orthodontic and endodontic 
treatment of the intruded upper permanent incisor tooth because of trauma. 
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Methodology: A 33-year-old male patient applied to Dicle University, Faculty of Dentistry, 
Department of Endodontics due to pain and aesthetic complaints of the upper central 
incisors. We learned in the anamnesis taken from the patient that he suffered from trauma in 
the related area four months ago. In the clinical and radiologic evaluation, it was observed 
that the upper central teeth were nonvital and the upper left central incisor tooth was 
intruded. Endodontic treatment indication was given to the upper central incisor teeth of the 
patient and root canal treatment was started. Root canals were shaped with the aid of a 
single file system (Reciproc R25, VDW GmbH, Munich, Germany) that performs the reciprocal 
motion. 2,5% sodium hypochlorite and 17% EDTA (Odahcam Dentsply, Petrópolis, RJ, Brazil) 
were implemented for irrigation. Distilled water and 2% CHX solution were used for final 
irrigation. The root canals were dried with paper point. A calcium hydroxide-containing paste 
was placed in the root canal (UltraCal XS, Ultradent, USA). One week later, endodontic 
therapy was completed by lateral condensation using calcium hydroxide-based canal sealer 
(Sealapex, Sybron-Kerr, Romulus, MI, USA) and temporary restorations were made. Two 
weeks later, orthodontic treatment was started to extrude the left upper central incisor tooth 
and continued to orthodontic treatment for 9 months. After orthodontic extrusion treatment, 
intracoronal bleaching and permanent restoration were made on the left upper central incisor 
tooth. 

Results: At 1-year follow-up controls, any symptoms were not found in the clinical and 
radiographic evaluation. 

Conclusions: The result of trauma intruded permanent incisor tooth has been provided with 
a multidisciplinary approach to reestablish aesthetic and function. 

PP62 PALATOGİNGİVAL OLUĞU VE BÜYÜK PERİAPİKAL LEZYONU OLAN 
MAKSİLLER LATERAL DİŞİN ENDODONTİK TEDAVİ SONRASI İYİLEŞMESİ: OLGU 
BİLDİRİMİ 

RUSLAN KHALİLOV, AZİZ ŞAHİN ERDOĞAN 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Amaç: Bu olguda 18 yaşındakı erkek hastanın sol üst lateral dişinde palatogingival oluğunda 
çürüğü ve sonrasında oluşan büyük lezyonun sadece endodontik tedavi ile iyileşmesi 
açıklanmaktadır. 

Olgu sunumu: Ekstraoral olarak yapılan müayenede hastanın sol tarafında  periorbital 
bölgeye kadar uzanan büyük şişlik ve lenfoadenopati  vardı. Ağız içi müayenede sol üst 
lateral dişin palatinal tarafında palatogingival oluk ve bu olukta çürük ve ilgili dişin perküsyon 
hassasiyeti olduğu ve vitalite testlerine yanıt vermediği aşkarlandı. Sondalama derinliği  4 
mm olarak ölçüldü. Radyografik inceleme palatogingival oluk olduğunu ve periapikal bölgede 
iyi sınırlı büyük lezyon varlığını kanıtladı. İlk  seansta  lokal  anesteziyi  takiben diş açıldı ve # 
70 K eğeye kadar genişletildi, fakat pü akışından dolayı ilaç yerleştirilemedi. Hasta bir gün 
sonra tekrar çağrıldı ama pü akışı devam ettiği için kalsiyum hidroksit pastası yalnız 3. 
Seansta konulabildi. İlaç konmasından 2 hafta sonra ekstraoral olarak şişlik yoktu ve diş 
semptomsuzdu. Kanal tekrar preparasyon ve 2,5 % sodyum hipokloritle yıkamanın ardından 
serumla yıkandı ve AH  Plus  (De Trey, Konstanz, Germany)  kanal  patı  ve guta-perkalar  
ile  lateral  kondensasyon  yöntemiyle  dolduruldu. Palatinal bölgedeki oluk giriş kavitesine 
dahil edilip odontoplasti işlemi ve kompozit rezinle üst dolgu yapıldı. Hasta 1,3,6 ve 12. Ayda 
kontrollere çağrıldı ve kontrol seanslarında lezyonun küçüldüğü ve dişin semptomsuz olduğu 
görüldü. 
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Sonuçlar: Doğru  teşhis,  sebep  olan  faktörler  ve  enflamasyonun  ortadan  kaldırılması  
ile  başarılı 
sonuçlar  elde edilir. Palatogingival anomalinin klinisyenler tarafından farkına varılması 
önemlidir. 

PP62 ENDODONTIC MANAGEMENT OF MAXILLARY LATERAL TOOTH WITH 
PALATOGINGIVAL GROOVE AND LARGE  PERIRADICULAR LESION: CASE REPORT 

Aim: This case report describes the treatment of 18 years old male patient  left lateral 
maxillary incisor with palatogingival Groove and caries only with endodontic management. 

Case report: Extraorally examination revealed swelling extending to the periorbital region 
and lymphadenopathy. İntraorally there was caries in palatogingival Groove of left lateral 
incisor and tooth was sensitive to percussion and. The tooth failed to response to thermal 
and electric pulp tests. Periodontal probing was  4 mm depth. Radiographic examination 
revealed palatogingival Groove and well defined large periradicular lesion. İn first 
appointment after the anesthesia tooth opened and despite the preparation to the size  # 
70 K file pus did not stopped. Next day tooth reopened and only in third appointment pus 
stopped and a calcium hydroxide paste was placed. 2 weeks after paste placement tooth was 
asymptomatic and there were no symptoms. The canal were once again debrided and 
irrigated with 2.5 % NaOCl and serum and dried with paper points ,then obturated with 
gutta-percha  and AH26 sealer (De Trey, Konstanz, Germany) using a lateral condensation 
technique. Palatogingival Groove included in to the access cavity and odontoplasty 
was performed. Tooth restored with composite resin and patient called 1,3,6 and 12 month 
controls. At 1 year control ,clinical examinations showed no sensitivity to percussion or 
palpation, and the soft tissues were healthy. Radiographic examinations showed the 
progressive process of healing. 

Conclusions: The basis of a successful result is accurate diagnosis and elimination of  
inflammatory irritants and contributory  factors. Awareness of the existence 
of palatogingival abnormality by the clinician is important. 

PP63 DENS İNVAGİNATUS VAKALARININ FARKLI DOLUM TEKNİKLERİYLE 
TEDAVİSİ: ÜÇ VAKA RAPORU 

ARŞ. GÖR. DT. YİĞİTCAN CANDANER, ARŞ.GÖR.DT.OKSANA OTURGAN 
YRD.DOÇ.DR. FATIMA BETÜL BAŞTÜRK PROF.DR. HESNA SAZAK ÖVEÇOĞLU 
PROF.DR.MAHİR GÜNDAY 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

Amaç: Dens invaginatus, diş kuronunun kalsifikasyon fazı öncesinde mine organının dental 
papilla içine girmesi ve cep oluşturması ile sonuçlanan dişsel bir anomalidir. Radyografik 
olarak dens invaginatuslu dişlerin içe katlanmış mine sınırı, çevresindeki diş dokusundan daha 
radyoopak gözükür. Eğer kuronal invaginasyon genişse, apikal foramen de genellikle açıktır. 
Pulpa hastalığı teşhisi konulan invagine dişlerin endodontik tedavileri mutlaka yapılmalıdır. 
Oehlers’e göre Dens İnvaginatus vakaları 4 sınıfa ayrılmaktadır. Oehlers tip II invaginasyonun 
kuronal bölümünün enstrümentasyonu ile MTA veya guta perka ile doldurulması tedavi 
seçeneğinden biridir. 

Olgu sunumu 1: 25 yaşında kadın hastanın sol üst lateral dişinin bukkal mukozasında fistül 
ağzı(sinüs yolu) tespit edildi. İlgili dişin kanalı, OneShape döner sistem eğesiyle şekillendirilip, 
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dişe 14 gün kalsiyum hidroksit uygulandıktan sonra, dolumu lateral kondensasyon tekniğiyle 
guta perka ve Ah Plus kanal patı kullanılarak yapılmıştır. 1 ve 6 aylık posoperatif takiplerde 
radyografik ve klinik iyileşme gözlemlenmiştir. 

Olgu sunumu 2: 19 yaşında kadın hastanın sol üst lateral dişinin radyolojik ve klinik 
muayenesinde kronik apikal periodotitis ve fistül(sinüs yolu) olduğu görülmüştür. Bu 
hastamızda el aletleriyle şekillendirme yapılıp kök kanalına kalsiyum hidroksit uygulamıştır.14 
gün sonra , ElementsFree devamlı ısıyla dolum tekniği ve AH Plus kanal patı kullanılarak kök 
kanalı doldurulmuştur. 2 aylık yapılan postoperatif kontrolde klinik ve radyolojik iyileşmenin 
başladığı gözlemlenmiştir. 

Olgu sunumu 3: 32 yaşında kadın hastanın yapılan muayenesinde kronik apikal 
periododntitisli ve kök gelişimini tamamlamamış sol üst lateral dişinde dens invaginatus tespit 
edilmiştir. İlk seans el aletleri kullanılarak şekillendirilip, kalsiyum hidroksit uygulanmıştır. 14 
gün sonra MTA kullanılarak açık apekse tıkaç oluşturulmuştur. Kanalın geri kalan kısmı ise 
lateral kondensasyon tekniğiyle, guta perka ve AH Plus kanal patı kullanılarak 
doldurulmuştur. 2 aylık postoperatif kontrolde radyografik ve klinik iyileşme başlangıcı 
gözlemlenmiştir. 

PP63 DENS INVAGINATUS TREATMENT WITH DIFFERENT OBTURATION 
TECHNIQUES: THREE CASE REPORTS 

Aim: Dens invaginatus is a dental anomaly that occurs before the calcification phase of the 
tooth crown resulting with a pocket formation. Radiographically, the enamel border folded 
into the invaginated teeth appears to be more radiopaque than the surrounding dental 
tissues. If the coronal invagination is wide, the apical foramen is usually open. According to 
Oehlers, Dens Invaginatus was classified into 4 types. Instrumentation and obturation of the 
root canals with MTA or gutta percha are the treatment of choice for Oehler type II 
invagination. 

Case report 1: A 25-year-old female patient with a fistula on her upper left lateral incisor 
was referred to our clinic. After shaping with the OneShape rotary system and applying 
calcium hydroxide for two weeks, the canal was obturated using gutta percha and Ah Plus 
canal sealer with lateral condensation technique. Radiographic and clinical healing was 
observed at 1 and 6 month follow-ups. 

Case report 2: A 19-year-old female patient was referred to our clinic with a fistula on her 
upper left lateral incisor. In the first appointment, the access cavity was prepared and the 
canal was shaped with stainless steel hand files. Calcium hydroxide dressing was applied for 
two weeks. In the second appointment, root canal was obturated using the ElementsFree 
continuous heat filling technique and the AH Plus sealer. Clinical and radiographic healing 
was observed at 2 month control. 

Case report 3: A 32-year-old female patient's upper left lateral incisor was examined and 
Dens Invaginatus with a periapical lesion and an incomplete root development was 
diagnosed. In the first appointment the root canal was shaped using stainless steel hand files 
and calcium hydroxide dressing was applied. Then an apical plug was formed using MTA in 
the open apex. The rest of the canal was obturated using lateral condensation technique. 
Clinical and radiographic healing was observed at 2 month control. 

PP64 GENİŞ PERİAPİKAL LEZYONLARIN CERRAHİSİZ ENDODONTİK TEDAVİSİ: 
VAKA SERİSİ 
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NESLİHAN YILMAZ ÇIRAKOĞLU1, MUSTAFA MURAT KOÇAK2 

1KARABÜK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 

2BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Amaç: Bu vaka serisinin amacı geniş periapikal lezyonu bulunan farklı dişlerin cerrahi 
olmayan ve ortograd yolla uygulanan endodontik tedavilerini 
bildirmektir.                                                      

Gereç ve Yöntem: Geniş periapikal lezyonlu üç vaka cerrahi olmayan kök kanal tedavisi ile 
tedavi edildi. Tedavi aşamaları iki seansta tamamlandı. Kanalların temizlenmesi ve 
şekillendirilmesi döner Ni-Ti aletlerle, irrigasyonu ise % 5.25 NaOCI, % 17 EDTA ve CHX ile 
gerçekleştirildi. Kök kanallarına iki hafta süreyle kanal içi medikaman (kalsiyum hidroksit patı) 
yerleştirildi. Dişler semptomsuz duruma geldiğinde kök kanalları guta-perka ve rezin içerikli 
pat ile tek kon tekniği kullanılarak dolduruldu. Daha sonra dişler dolgu materyalleri ile restore 
edildi.                                                                        

Bulgular: 6 ay ve 2 yıllık takipler periapikal lezyonlarda kemik oluşumu sonucu görülen 
tatminkar iyileşme, dudak bölgesinde mevcut uyuşukluğun kaybolması gibi belirgin 
değişiklikler olduğunu gösterdi. Hastalar tamamen semptomsuz 
durumdaydılar.                                                                  

Sonuçlar: Bu vaka serisi geniş periapikal lezyonların iyileşmesinde cerrahi olmayan 
yöntemlerin kullanımını desteklemektedir. Geniş periapikal lezyonların tedavisi cerrahi 
olmayan kök kanal tedavisi ile başarıyla gerçekleştirilebilmektedir. Cerrahi uygulama lezyonda 
iyileşme ve hastanın semptomlarında düzelme olmadığı durumlarda yapılmalıdır. 

PP64 NONSURGICAL ENDODONTIC MANAGEMENT OF LARGE PERIAPICAL 
LESIONS: A CASE SERIES 

Aim: This case series aim to report nonsurgical and orthograde endodontic treatment of 
different teeth with extensive periapical 
lesions.                                                                                                 

Methodology: Three cases with large periapical lesion were treated by nonsurgical root 
canal treatment. The treatment procedure was performed two visit. Cleaning and shaping of 
the root canals were done with rotary Ni-Ti instruments and irrigation was performed with 
5.25 % NaOCI, 17 % EDTA and CHX. Intracanal medicament (calcium hydroxide paste) was 
placed in the root canals for two weeks. When the teeth were asymptomatic, the root canals 
were obturated with gutta-percha and resin-based sealer using single cone technique. Then 
the teeth were restored with filling materials.           

Results: Six and 24-month-follow-ups showed siginificant changes, including bone 
formation and satisfactory periapical healing within the lesion, regeneration of anaesthesia in 
the region of lips. The patients were 
asymptomatic.                                                                                                                
            

Conclusions: This case series support the use of nonsurgical methods to heal large 
periapical lesions. Successful management of large periapical lesions is achievable with 
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nonsurgical root canal therapy. Surgical intervention should be performed if the lesion does 
not heal and the patient is not asymptomatic. 

PP65 RADİKS ENTOMOLARİS: İKİ OLGU SUNUMU 

ARAŞ. GÖR. DT. FARUK FURKAN ŞAHİN, DOÇ.DR. SİBEL KOÇAK, DOÇ. DR. 
M.MURAT KOÇAK 

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ 
ANABİLİM DALI 

Amaç: Kök kanal tedavisinin amacı temizleme ve şekillendirme işlemlerinden sonra 
biyouyumlu bir materyalle kök kanallarını sızdırmaz bir şekilde doldurmaktır. Başarılı bir 
tedavi için kök kanallarının anatomik varyasyonları   iyi bilinmelidir.  Radiks entomolaris (RE) 
-3. kök- mandibular molar dişlerdeki anatomik varyasyonlardan biridir. 

Olgu sunumu 1: 19 yaşında erkek hasta sağ mandibular bölgedeki ağrıyla kliniğimize 
başvurdu. Alınan anamnezde sistemik bir hastalığı olmadığı ve bir yıl önce sağ mandibular 1. 
molar dişine kanal tedavisi yaptırdığı öğrenildi. Hastanın palpasyon ve perküsyon testlerinde 
ağrısı olmadığı ve dişte mobilite bulunmadığı görüldü.  Radyografik muayene sonucu 
periapikal lezyon ve 3. kök (RE) saptandı. Kök kanal dolgusu ProTaper Retreatment eğeleri 
ile uzaklaştırıldı. Tüm kanallar ProTaper Universal Ni-Ti eğe sistemiyle apikal çapı 30.06 (F3) 
olacak şekilde genişletildi Final irrigasyonundan sonra, kök kanalları kağıt konlar ile 
 kurutuldu ve tek kon tekniğiyle dolduruldu. Diş amalgam dolguyla restore edildi. 

Olgu sunumu 2: 37 yaşında bayan hasta sol mandibular bölgedeki ağrı şikayeti 
ilekliniğimize başvurdu. Herhangi bir sistemik hastalığı yoktu. Klinik muayene sonucu sol 
mandİbular 3. molar dişte derin çürük gözlendi. Radyografik muayene sonucu ilgili dişin 
distal bölgesinde fazladan bir kök saptandı. Tüm kanallar ProTaper Universal eğe sistemiyle 
apikal çap 25.06 (F2) olacak şekilde genişletildi. Final irrigasyonundan sonra kök kanalları 
kağıt konlar ile kurulandı ve tek kon tekniğiyle dolduruldu.  Diş amalgam dolguyla restore 
edildi. 

Bulgular: 3. ayın sonundaki radyografide iyileşme görüldü ve hastaların her ikisinde de klinik 
semptom ortadan kalktı. 6. ve 12. aylık takip radyografilerinde periapikal iyileşme görüldü. 

Sonuçlar: Klinisyenler mandibuler molar dişlerde kök kanal tedavisi sırasında radiks 
entomolaris gibi alışılmadık kök kanal morfolojilerine karşı dikkatli olmalıdır. 

PP65 RADIX ENTOMOLARIS: TWO CASE REPORTS 

Aim: The goal of root canal treatment is to obturate  the canals hermetically with a 
biocompatible material after cleaning and shaping processes. The anatomic variations of root 
canal should be well-known in order to achieve a successful treatment. An anatomical 
variation, the third root, of mandibular molar teeth is radix entomolaris (RE). 

Case report 1: A 19-year-old male patient referred to our clinic with pain in his right 
submandibular region. The medical history revealed no systemic disease and a root canal 
treatment was performed previously for the right mandibular first molar a year ago. There 
was no pain in percussion and palpation tests, and the tooth had no mobility. As a result of 
the radiographic examination, a periapical lesion and a third root (RE) were detected. Root 
canal filling was removed with ProTaper Retreatment files. All canals were shaped with 
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ProTaper Universal Ni-Ti file system to a size F3 (30/.06) (Dentsply, Maillefer).  After the 
final irrigation, the root canals were dried with paper points and were filled with a single 
cone technique. The tooth was restored with amalgam filling material. 

Olgu sunumu 2: A 37-year-old female patient referred to our clinic with the complaint of 
pain in the left mandibular region. Medical history was noncontributory. Clinical examination 
revealed a deep carious lesion of mandibular left third molar tooth.  As a result of 
radiographic examination, a third root which was located at the distal area was detected. All 
canals were shaped with ProTaper Next Ni-Ti file system to a size F2 (25/0.6). After the final 
irrigation,  the root canals were dried with paper points and  were filled with single cone 
technique. The tooth was restored with amalgam filling material. 

Results: Healing process was observed in the radiograph at 3 months and both patients had 
no clinical symptom. Sixth and 12th month follow-up radiographs indicated periapical 
healing. 

Conclusions: Clinicians should be aware of unusual root and canal morphologies like radix 
entomolaris during the root canal treatment the mandibular molar tooth. 

PP66 PERİAPİKAL LEZYONLU MATÜR KÖKE SAHİP NEKROTİK BİR DİŞİN 
REJENERATİF ENDODONTİK TEDAVİSİ 

ARŞ. GÖR. DT. YAHYA GÜVEN, YAR. DOÇ. HALİT ALADAĞ, DOÇ.DR. HAKAN 
ARSLAN 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, periapikal lezyonlu matür bir dişin rejeneratif endodontik 
tedavisin başarısını değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntem: 23 yaşında bayan hasta maksiller sağ ön bölgede ağrı ve şişlik şikayeti 
ile Diş Hekimliği Fakültesi'ne başvurdu. 11 nolu diş küçük periapikal osteolitik lezyona sahipti 
ve tekrarlanan pulpa testlerine cevap vermedi. 

Tedavi Protokolü: Lokal anestezi yapılmadan 11 nolu diş rubber dam ile izole edildi. Kanala 
lingualden giriş sağlandı. Çalışma boyu 50 no K-tipi eğe kullanılarak radyografik apeksten 1 
mm kısa olacak şekilde belirlendi. Kanal 80 numara K-tipi eğeye kadar genişletildi ve bolca 
sodyum hipoklorit ardından salinle irrigasyon yapıldı. Kanallar steril paper pointler ile 
kurulandı. Steril salin solüsyonuyla krem kıvamında hazırlanan üçlü antibiyotik patı kanalın 
apikal bölümüne kadar lentülo aracılığıyla gönderildi ve giriş kavitesi sızdırmaz bir geçici 
dolgu materyali ile kapatıldı. 

2 hafta sonraki randevuda 11 nolu diş asemptomatikti. Vazokonstriktör içermeyen % 3 
mepivakain ile lokal infiltrasyon anestezi uygulandı. Üçlü antibiyotik pastasını kanaldan 
uzaklaştırmak için sodyum hipoklorit ardından salin irrigasyonu kullanıldı. Kanallar kurulandı 
ve 25 no K-tipi eğe ile periapikal dokulara nüfuz edilerek mine-sement birleşiminin 3 mm 
altına kadar kanama oluşturuldu. Pıhtılaşmış kan üzerine MTA yerleştirildi. Giriş kavitesi cam 
iyonomer simanla kapatıldı. 

Bulgular: 11 nolu dişin rejeneratif endodontik tedavisinden sonra , periapikal bölgedeki 
kemik dokuda iyileşme ve klinik semptomlarda gerileme izlendi. 
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Sonuçlar: Dezenfekte olmuş kanalların konağın vital dokusu ile doldurulması, yabancı 
maddelerden daha iyi olabilir; çünkü vital doku doğal ve adaptif bağışıklık savunma 
mekanizmalarına sahiptir. 

PP66 TREATMENT OF PERIAPICAL LESION ASSOCIATED WITH MATURE 
NECROTIC TEETH USING REGENERATIVE ENDODONTIC THERAPY 

Aim: The aim of this study is to evaluate success of regenerative endodontic treatment in 
mature teeth with periapical lesion 

Methodology: A 23-year-old woman presented to Faculty of Dentistry with the chief 
complaint of pain and swelling in the maxillary right anterior region. Tooth 11 had a small 
periapical osteolytic lesion and did not respond to repeated pulp tests.  

Treatment Procedures: Local anesthesia was not administered. Tooth 11 was isolated 
with a rubber dam. The canal was accessed through the lingual surface. A #50 hand K-file 
was used to estimate the working length (WL) (1 mm short of the radiographic apex) 
radiographically. The canal was sequentially instrumented to a #80 hand K-file to the WL 
and irrigated with copious amounts of sodium hypochlorite followed by sterile saline solution. 
The canal as dried with sterile paper points. Triple antibiotic paste mixed with sterile saline 
solution to a creamy consistence was delivered into the canal using a Lentulo spiral into the 
apical portion of the canal and the access cavity was sealed with intermediate restorative 
material. 

Two weeks after the second treatment visit,#11 remained asymptomatic. Local infiltration 
anesthesia with 3% mepivacaine without vasoconstrictor was administered. The triple 
antibiotic paste was removed from the canal by irrigating with sodium hypochlorite solution 
followed by flushing with saline solution. The canal was dried, and a #25 hand K-file was 
used to penetrate into the periapical tissues and induce bleeding into the canal up to 
approximately 3 mm beneath the CEJ. MTA paste was placed over the partially coagulated 
blood clot. A moist cotton pellet was placed over MTA, and the access cavity was closed with 
glass ionomer cement 

Results: After regenerative endodontic therapy of #11, there was radiographic evidence of 
periapical osseous healing and regression of clinical signs and symptoms. 

Conclusions: Filling of the disinfected canals with the host’s vital tissue may be better than 
with foreign materials because vital tissue has innate and adaptive immune defense 
mechanisms. 

PP67 İKİ FARKLI KONDENZASYON YÖNTEMİ İLE UYGULANAN KÖK UCU 
KAPATMA MATERYALLERİNİN BAĞLANMA DAYANIMINI DEĞERLENDİRMEK 

PELİN TÜFENKÇİ, BERKAN ÇELİKTEN 

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

Diş gelişimi esnasında travma veya derin çürükler gibi etkenler ile diş pulpası nekroze olabilir. 
Bu durumun sonucunda dişin gelişimi durur ve kökün apikal açıklığı kapanamaz. Klinik olarak, 
genelde kök formasyonunu tamamlamamış dişlerde farklı apeksifikasyon protokolleri ile 
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tedavi edilmektedir. Bunlar; kalsiyum hidroksit ile yapılan uzun süreli tedavi gerektiren 
apeksifikasyon işlemi ve biyo-uyumlu, sızdırmaz ve stabilitesi yüksek olan materyaller ile tek 
seans yapılan apeksifikasyondur. Bu çalışmanın amacı; yeni geliştirilen farklı kalsiyum fosfat 
içerikli materyallerin kök kanalına taşınması esnasında, apikal bariyerin oluşturmada 
ultrasonik cihazların uygulamanın etkisini push-out testi ile similasyon modellerinde 
değerlendirmek ve geleneksel yöntem ile karşılaştırmaktır. Yapılan bu çalışmada 60 adet tek 
köklü yeni çekilmiş alt premolar diş kullanılmıştır. Apikalden koronale doğru 12 mm olacak 
şekilde dişlerin koronal kısımları kesilerek dişler standart hale getirilmiştir. Elde edilen köklere 
similasyon modeli elde etmek için Lawley ve ark. (2004) tanımladığı kök kanal preparasyon 
protokolü uygulanmıştır. Kök kanallarına #2 numaralı Peeso reamer ile çalışma uzunluğunca 
gidilmiştir daha sonra kök ucuna kum saati şekli vermek amacıyla #8 (0.60) Profile NiTi eğesi 
ile retrograd olarak preparasyon işlemi yapılmıştır. Kök kanallarının prepasyon işlemi 
esnasında ve sonrasında 2 ml %5.25’lik NaOCl kullanılmıştır. Daha sonra kökler rastgele 
olarak 4 farklı gruba ayrılmış ve periodonsiyumun taklit edilmesi amacıyla aljinat içerisine 
gömülmüştür.  

Grup 1: Apikal bölgenin 4 mm’si MTA ile doldurulmuştur (MTA taşıcısı ve Plugger kullanarak). 

Grup 2: Apikal bölgenin 4 mm’si MTA ile doldurulmuştur (MTA taşıcısı, Plugger ve ultrasonik 
bir cihaz kullanarak).   

Grup 3: Apikal bölgenin 4 mm’si Biodentine ile doldurulmuştur (taşıyıcı ve plugger 
kullanarak). 

Grup 4: Apikal bölgenin 4 mm’si Biodentine ile doldurulmuştur (taşıcı, plugger ve ultrasonik 
bir cihaz kullanarak). Dişlerin köklerine nemli bir pamuk yerleştirilmiş ve koronal kısımları 
Cavit ile kapatılmıştır. Örnekler kök kanal dolgu maddesinin sertleşmesi için %100 nemli 
37OC ortamda 10 gün süre bekletildi. Daha sonra köklerin apikal 4 mm’sinin orta bölgesinden 
1 mm kalınlığında 2 kesit alındı ve Universal test makinasında dolgu maddelerinin 
adezyonlarının değerlendirilmek için Push-Out testi yapıldı. Elde edilen istatistiksel veriler 
ANOVA ile değerlendirildi. Grup 1 ile Grup 3 arasında ve Grup 2 ile Grup 4 arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). Ultrasonik aktivasyonun 
bağlanma dayanımına etkisine bakıldığında, ultrasonik aktivasyonun kullanıldığı gruplarda 
plugger kullanılan gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark çıkmıştır (p<0.05). 

PP67 BOND STRENGTH OF ROOT-END FILLING MATERIALS BY USING TWO 
DIFFERENT CONDENSATION METHODS 

Trauma or deep caries in the immature tooth can result in pulpal necrosis with incomplete 
root formation. Clinically,immature tooth are treated different apexification protocol. One of 
them is long term apexification which had calcium hydroxide placed within the root canals of 
immature teeth over 1 yr. The other one is single session apexification using dimensional 
stability, antimicrobial activity and biocompatibility materials. The aim of this study was to 
evaluate and compare to efficient of new development different calcium phosphate based 
materials during put into the root canals with different condensation methods. Sixty 
extracted human single-rooted mandibular premolars were used for this study. Coronal 
sections of the teeth were cut to 12 mm to the apical coronary for standardize the teeth. 
Root canal preparation protocol defined by Lawley et al.(2004) was applied to the obtained 
roots. Root canals were instrumented with a # 2 Peeso reamer to the working length and 
then a open apex was prepared #8 (0.60) Profile Series 29 .04 taper at the foramen 
retrogradely. 5.25% NaOCl was used for irrigation during preparation. The roots were 
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randomly divided into 4 different groups. All roots were embedded to alginate impression 
material for simulate the periodontium.  

Group 1:  4 mm of the apical region was filled with MTA (MTA plugger).  

Group 2:  4 mm of the apical region was filled with MTA (MTA plugger and ultrasonic 
activation).  

Group 3:  4 mm of the apical region was filled with Biodentine (plugger).  

Group 4:  4 mm of the apical region was filled with Biodentine (plugger and ultrasonic 
activation). Moist cotton pellet was put into root canal and the coronal sections were selaed 
with cavit. All roots were stored for 10 days at 37°C and 100% humidity and then 2 slides 
which have 1 mm thickness were performed in the middle of apical root parts( from 4 mm). 
Each specimens were placed in the machine to perform the push-out test for evaluate bond 
stregth. Data were analyzed with ANOVA. There was no significant difference between group 
1 and group 3; group 2 and group 4 (p>0.05).  In the analysis of the effect of ultrasonic tip 
on the bond stregth,  ultrasonic activation promoted greater bond strength than plugger 
(p<0.05). 

PP68 ÜÇ KANALLI ÜST İKİNCİ PREMOLAR DİŞİN ENDODONTİK TEDAVİSİ: VAKA 
RAPORU 

ARŞ. GÖR. DT. BÜŞRA ZENGİN, ARŞ. GÖR. DT. GÖZE ARUKASLAN, YRD. DOÇ. DR. 
SEDA AYDEMİR 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI 

Amaç: Bu vaka raporu, üç kanallı üst ikinci küçük azı dişinin endodontik tedavisi sırasında 
dikkatli klinik ve radyolojik incelemenin önemini vurgulamaktadır. 

Gereç ve Yöntem: 16 yaşındaki erkek hasta, sağ üst premolar dişinde çürük nedeniyle 
Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne başvurdu. Klinik muayenede, sağ üst ikinci 
premolar dişte derin bir çürük kavitesi görüldü. Dişte perküsyona hassasiyet vardı. Diş 
elektrikli pulpa testine pozitif yanıt verdi. Alınan periapikal teşhis filminde dişte üç kök kanalı 
bulunabileceği düşünüldü. Anesteziyi takiben dişin rubber-dam ile izolasyonu sağlandı. Derin 
çürüğün temizlenmesi sırasında kron pulpası açığa çıktığı için endodontik giriş kavitesi açıldı. 
Çalışma boyu tespiti elektronik apeks bulucu (Raypex 6, VDW, Munich, Germany) kullanılarak 
yapıldı ve periapikal radyograf ile kontrol edildi. Kanallar Protaper Döner alet sistemleri 
(Dentsply, Maillefer, Baillaigues, Switzerland) ile şekillendirildi. Her bir eğe arasında 2 ml % 
2,5’lik sodyum hipoklorit solüsyonu ile irrige edildi. Kök kanalları steril paper pointlerle ( Dia 
Dent Europe B.V., The Netherlands) ile kurutuldu. Daha sonra kanal içi medikament olarak 
kalsiyum hidroksit yerleştirildi ve giriş kavitesi Cavit (Masterdent, NY, USA) ile kapatıldı. 2 
hafta sonra diş asemptomatikti. AH plus kanal patı (Dentsply, De Trey, Konstanz, Germany) 
ve güta-perka (Dentsply Maillefer, Switzerland) kullanılarak dolduruldu. Dişin üst yapısı 
kompozit rezin ( Clearfill Majestry Esthetic, Kuraray Medical Inc, Japan) dolgu materyali ile 
restore edildi. 

Bulgular: 2 sene sonra alınan takip radyografisinde üst sağ ikinci premolar dişte periapikal 
iyileşme gözlendi. Klinik bulgular normal sınırlarda izlendi. 
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Sonuçlar: Dişlerin anatomisindeki farklılıkların belirlenmesi, başarılı bir endodontik tedavi 
için gereklidir. Preoperatif radyograflarla dişlerin kanal sayısının belirlenmesi önemlidir. 
Araştırmalara göre, maksiller ikinci premolarda 3 kanal bulunma sıklığı % 0,3-2 arasındadır. 
Endodontik tedavi sırasında dikkatli klinik ve radyolojik değerlendirme yapmak gereklidir. 

PP68 ROOT CANAL TREATMENT OF A MAXILLARY SECOND PREMOLAR WITH 
THREE ROOTS: A CASE REPORT 

Aim: This case report highlights the importance of radiographic and clinical examination for 
success in root canal treatment of a maxillary second premolar with three roots. 

Methodology: A 16-year-old male patient was referred to the Kocaeli University Faculty of 
Dentistry due to caries in the right superior premolar tooth. On clinical examination, a deep 
caries cavity was seen in the upper right second premolar. The tooth was tender on 
percussion. Pulp vitality test with electric pulp tester showed positive response. The 
radiographic examination of the tooth revealed two buccal roots (mesiobuccal and 
distobuccal) and one palatinal root. Following anesthesia, the tooth was isolated with rubber-
dam. All the caries was removed and access to the pulp chamber was completed. Working 
length was determined with apex locator (Raypex 6, VDW, Munich, Germany) and confirmed 
with intra oral peri-apical radiograph. The canals was shaping with Protaper Rotary 
instruments (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland). A syringe was used to irrigate the 
canals with 2 mL of a 2.5 % sodium hypochlorite solution between each file. The root canals 
were dried with sterile paper points (Dia Dent Europe B.V., The Netherlands). The canals 
were filled with an intracanal medicament calsium hydroxide and coronal access cavity was 
restored with Cavit (Masterdent, NY, USA). After 2 weeks, teeth was asemptomatic. The root 
canals were obturated with gutta-percha cones (Dentsply Maillefer, Switzerland) and AH Plus 
(Dentsply, De Trey, Konstanz, Germany) root canal sealer. The coronal restoration of tooth 
was made with a composite resin (Clearfill Majestry Esthetic, Kuraray Medical Inc, Japan). 

Results: At the 2-year follow-up evaluation, the patient did not report any clinical 
symptoms. Healing of the periapical lesions was observed on the radiograph. 

Conclusions: Detection of abnormal anatomical variations of the teeth is essential for 
successful endodontic treatment. Maxillary second premolar having three separate roots has 
an incidence of 0.3-2 % in vitro studies. It must be taken considered radiographically and 
clinically during endodontic treatment. 

PP69 ÇENE KEMİKLERİNDE GÖRÜLEN FİBROOSSEÖZ LEZYONUN 
MULTİDİSİPLİNER TEDAVİSİ: 6 AYLIK TAKİP 

DT.FIRAT ERGİN1 , DT.REVNAK METİN2 

1ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI 

2ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ,AĞIZ, DİŞ VE ÇENE 
CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 

Amaç: Kafa ve yüz kemiklerinin fibroosseöz lezyonları genellikle yavaş gelişen, klinik olarak 
agresif seyir gösterebilen benign tümörlerdir. Kemiklerde deformiteye neden olabilen lokal 
destrüktif karakterdeki bu lezyonlarda cerrahi olarak tam çıkarılmadıkları taktirde nüks riski 
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yüksektir. Maksilla ve mandibula en sık görülen yerleşim yeridir. Bu lezyonları sınıflandırmak, 
tanımak ve tedavi etmek uzun yıllar çeşitli zorluklara neden olmuştur. 

Bu vaka raporunun amacı; maksilla ve mandibulada bulunan fibroosseöz lezyonun 
enükleasyon ve küretaj ile konservatif tedavisini sunmaktır. 

Olgu sunumu: Vaka raporunda, 15 numaralı dişindeki ağrı nedeniyle kliniğimize başvuran 
50 yaşındaki kadın hastadan alınan panoramik röntgen sonucunda maksillar ve mandibular 
anterior bölgelerde mikst radyolüsen-radyoopak görüntü veren lezyonlar tespit edildi. İlgili 
dişlerin (15,13,12,11,21,22,23,24,46,44,43,42,41,31,32,33,34) cerrahi öncesinde endodontik 
tedavileri yapıldı. Lezyon lokal anestezi altında tamamen enükle edildi ve materyal 
histopatolojik incelemeye gönderildi ve incelenen örneğe fibroosseöz lezyon tanısı konuldu. 

Sonuçlar: Nüks takibi devam eden hastada 6 aylık postoperatif takip sonucu radyografik ve 
klinik olarak herhangi bir bulguya rastlanmadı. 

PP69 MULTIDISCIPLINARY TREATMENT OF FIBROOSSEOUS LESION IN MAXILLA 
AND MANDIBULA: 6 MONTH FOLLOW UP 

Aim: Fibroosseous lesions of the cranial and facial bones are usually benign and tend to 
grow slowly, yet act aggressively clinically. If not totally excised, recurrence is common in 
these locally destructive and deforming lesions. Predilection sites are maxilla and mandibula. 
Diagnosis, classification and treatment of these lesions have exposed various difficulties in 
the past. 

The purpose of this case report is to present conservative treatment of fibroosseous lesions 
in the maksilla and mandibula with enucleation and curettage. 

Case report: In the present case report; a 50 years old patient referred to our clinic with 
the pain in her teeth which number is 15. Radiographic examination revealed mixed 
radioluent-radioopaque images in maksillar and mandibular anterior regions. The related 
teeth ( number of; 15, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 46, 44, 43, 42, 41, 31, 32, 33, 34) treated 
endodonticly before surgery.The lesion was enuclated totally and was diagnosed as 
fibroosseous lesions by histopathological examination. 

Conclusions: After the surgery,healing was obtained clinically and 
radiograpically.Postoperatively there were not seen any problems in the patient whose follow 
up recurence is going on radiologically and clinically,during the follow up period of 6 month. 

PP70 AGRESİF PERİODONTİTİS HASTALARINDA MOBİL DİŞLERİN KANAL 
TEDAVİSİ PERİOTEST DEĞERLERİNİ AZALTIR MI? 

AHMET CEMİL TALMAÇ1, METİN ÇALIŞIR2, FATİH AKSOY3, BİLAL EGE4, EBRU 
DUMLUPINAR5 

1VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, 
PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI  
 
2ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, PERİODONTOLOJİ 
ANABİLİM DALI 
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3ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI 
 
4ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, AĞIZ DİŞ VE ÇENE 
CERRAHİSİ ANABİLİM DALI  
 
5ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI 

Amaç: Çalışmanın amacı, generalize agresif periodontitis hastalarında periodontal ligamentin 
rejeneratif potansiyelinin arttırılmasında endodontik girişimlerin rolünü belirlemektir. 

Gereç ve Yöntem: Mobil dişleri, anormal elektrikli pulpa testi değerlerine sahip ve şiddetli 
diş hassasiyeti bulunan agresif periodontitis hastaları çalışmaya dahil edildi. Belirlenen dişlere 
kök kanal tedavisi uygulandı. Başlangıç, 3.-6. ay ve 1. yıl periotest ölçümleri elde edildi. 

Bulgular: Ortalama Periotest değerleri başlangıç ile 3.-6.ay ve 1.yıl değerleri arasında 
önemli bir farklılık gösterdi. Özellikle çok köklü dişler tek köklü dişlere göre daha önemli bir 
farklılık gösterdi. 

 Sonuçlar: Periotest değerleri agresif periodontitis hastalarında niceliksel diş hareketliliği 
konusunda değerli bilgiler sağlayabilir. Periodontal olarak etkilenmiş dişler endodontik 
işlemler ile tedavi edildiği zaman, diş hareketliliğinde ciddi bir azalma elde edildi. 

PP70 DOES ENDODONTIC TREATMENT OF MOBILE TEETH REDUCE PERIOTEST 
VALUES IN AGGRESSIVE PERIODONTITIS PATIENTS? 

Aim: The aim of this study was to identify the role of endodontic intervention in enhancing 
the regenerative potential of the periodontal ligament in generalized aggressive periodontitis 
patients. 

Methodology: Patients with aggressive periodontitis who have mobile teeth, abnormal 
electric pulp testing values, and severe tooth sensivity were included. Root canal treatment 
was applied to those teeth. Baseline, 3rd month, 6th month and 1st year values of Periotest 
were obtained. 

Results: The mean Periotest values(PTV) showed a significant difference between the 
baseline values and 3rd, 6st month and 1st year values. Especially, multi-rooted teeth 
demonstrated more significant difference than single-rooted teeth. 

Conclusions: Periotest values may provide valuable information about quantitative metric 
tooth mobility in aggressive periodontitis patient. When periodontally affected teeth treated 
by endodontic intervention, a serious decreasing were obtained in tooth mobility. 

PP71 HİPERPLASTİK PULPİTİS GÖZLENEN BİR OLGUDA PARSİYEL PULPATOMİ 
TEDAVİSİNİN BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ: OLGU SUNUMU 

ESENGUL UNGUDER, MEHMET EMİN KAVAL 

EGE ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM DALI, 
İZMİR, TÜRKİYE 
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Amaç: Hiperplastik pulpitis gözlenen bir olguda, Mineral Trioksit Agregat (MTA) kullanılarak 
uygulanan parsiyel pulpatomi tedavisinin başarısının değerlendirilmesi. 

Gereç ve Yöntem: 19 yaşında kadın hasta kliniğimize sağ alt birinci büyük azı dişinde 
çiğneme sırasında ağrı şikayeti ile başvurdu. Klinik ve radyolojik muayene sonucunda, ilgili 
dişe hiperplastik pulpitis teşhisi konuldu. Lokal anestezi uygulamasını takiben, rubberdam 
izalasyonu altında pulpa polibi uzaklaştırıldı. Pulpal kanama kontrol altına alındıktan sonra, 
yara yüzeyi MTA ile örtülendi. MTA üzerine nemli pamuk konuldu ve diş geçici olarak cam 
iyonomer siman ile restore edildi. 2 gün sonra ilgili dişe kompozit restorasyon uygulandı. 
Hasta bir yıl süre ile takip edildi. 

Bulgular: Birinci yılın sonunda tedavi edilen sağ alt birinci büyük azı dişinin asemptomatik ve 
fonksiyonda olduğu gözlendi. Klinik ve radyolojik muayenede periapikal dokuların sağlıklı 
olduğu ve dişin vitalitesini koruduğu tespit edildi. 

Sonuçlar: Hiperplastik pulpitis gözlenen olgularda MTA kullanılarak uygulanan parsiyel 
pulpatomi uygulaması, kanal tedavisi uygulamalarına alternatif bir tedavi şekli olarak göz 
önünde bulundurulmalıdır. 

PP73-1 ENDODONTIC MANAGEMENT OF A PERMANENT MOLAR WITH 
HYPERPLASTIC PULPITIS USING PARTIAL PULPOTOMY: A CASE REPORT 

Aim: To present the treatment protocol of a permanent molar with hyperplastic pulpitis 
using partial pulpotomy with MTA 

Methodology: 19 year old female patient referred to our clinic with complaint of modarete 
pain on her mandibular right first molar. After clinical and radiologic examinations diagnosis 
for the related tooth was hiperplastic pulpitis. Under local anaesthesia and rubber dam 
isolation, inflamed pulp tissue was removed and homeostasis was achieved. Pulpotomy area 
was sealed with MTA and the tooth was restored using glass ionomer cement. Two days 
later, temporary filling was removed and the tooth was restored with composite resin. 

Results: At one year follow-up, related tooth was asymptomatic and responded positively to 
thermal and electric pulp testing. The clinical and radiographic examination revealed no signs 
of pathology. 

Conclusions: Partial Pulpotomy using MTA could give promissing results as an alternative 
treatment approach in teeth with Hyperplastic Pulpitis. 

PP72 FARKLI ETKENLER NEDENİYLE RENKLENME MEYDANA GELEN DİŞLERDE 
UYGULANAN DEVİTAL AĞARTMA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARI: OLGU SERİSİ 

ELİF EZGİ KAYNAK TAŞDEMİR, ELÇİN TEKİN BULUT 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, MALATYA 

Amaç: Bu olgu sunumu, farklı nedenlerle maksiller santral dişlerinde renklenme meydana 
gelen 5 farklı olgunun ağartma işlemlerini ve sonuçlarını paylaşmayı amaçlamaktadır. 

Olgu sunum: Yaşları 18-39 arasında değişen 5 hasta, travma veya başarısız kök kanal 
tedavisi sonucu maksiller santral dişlerinde meydana gelen renklenmelerden şikayetçi olarak 
farklı zamanlarda İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı’na 
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başvurdu. Yapılan klinik muayenelerde, 2 hastanın maksiller santral dişinin kole bölgesinde 
renklenme; 3 hastanın ise kuronun tamamını kaplayan koyu bir renk değişimi tespit edildi. 
Radyografik muayeneler ile; 4 hastanın santral dişlerinde başarısız kök kanal tedavisi olduğu 
tespit edilerek yenilenen kök kanal tedavisi endikasyonu kondu. Bir hastanın ise; kök kanal 
tedavisinin yeterli olduğu, ancak güta perkanın dişeti seviyesine kadar uzaklaştırılamadığı 
tespit edildi. Başlangıç renkleri, dijital fotoğraf alınarak kaydedildi. Kök kanal tedavisi 
yenilenmeyen olguda, guta perka dişeti seviyesine kadar uzaklaştırıldı. Diğer hastaların ise, 
mevcut kök kanal tedavileri yenilendi. Kök kanal tedavilerinin yenilenmesi ve guta perkaların 
diş eti seviyesinde uzaklaştırılması işlemlerine rağmen, diş rengindeki açılma yeterli 
olmadığından ağartma işlemlerine başlandı. Dişeti seviyesinin altında kesilen guta perkaların 
üzeri 1 mm kalınlığında cam iyonomer siman (3M ESPE Ketac Molar, ABD) ile kapatıldı. Distile 
su ile karıştırılan sodyum perborattan oluşan ağartma ajanı giriş kavitesine yerleştirildi ve 
kavite cam iyonomer simanla kapatıldı. Üç-dört günlük aralıklarla ağartma ajanı yenilendi ve 
bu işlem, simetrik dişle aynı/benzer renge ulaşana kadar tekrarlandı. Her diş için, 3-4 seans 
ağartma ajanı uygulandı. Ağartma işlemi bittikten sonra, ortamın nötralize olması için; giriş 
kavitesine bir hafta süreyle kalsiyum hidroksit patı yerleştirildi ve daha sonra dişler kompozit 
rezinle restore edildi. Tedaviler tamamlandıktan sonra, hastalardan dijital fotoğraflar alındı. 

Sonuçlar: 18 ay sonundaki kontrollerde, diş renklerindeki değişikliklerin yanı sıra; diş sert 
dokularında oluşabilecek kayıp, çatlak, servikal rezorpsiyon ve radyografik bulguların varlığı 
açısından muayene yapıldı. Radyografik ve klinik olarak dişlerde sert doku kaybıyla ilgili bir 
bulguya rastlanmadı. Ancak, bazı olgularda ağartmada hafif düzeyde geriye dönüş saptandı. 
Travma veya uygun yapılmayan endodontik tedaviler sebebiyle oluşan renklenmeler, devital 
ağartma işlemiyle tedavi edilebilmektedir. 

PP72 DEVITAL BLEACHING PROCEDURES AND RESULTS APPLIED TO TEETH 
THAT ARE COLORED DUE TO DIFFERENT FACTORS: CASE SERİES 

Aim: This case report aims to share the bleaching procedures and results of 5 different 
cases of coloration in the maxillary central teeth for various reasons. 

Case report: Five patients, aged between 18 and 39, applied to the Endodontics 
Department of İnönü University Dentistry Faculty at different times with complaints of 
coloration in their maxillary central teeth resulting from trauma or unsuccessful root canal 
treatment. In the clinical examinations, coloration of the cervical region of the maxillary 
central teeth of 2 patients; and a dark coloration of the entire crown of 3 patients had been 
observed. Radiographic examinations revealed for four patients to have failed root canal 
treatment in their central teeth and a retreatment indication was established. In the case of 
one patient; it was found that root canal treatment was successful, however gutta-percha 
could not be removed at the gingival level. Initial colors were recorded by taking digital 
photos. In the case in which the retreatment contraindicated, gutta percha was removed at 
the gingival level. In other patients, retreatments have been done. Although retreatment 
procedures and gutta percha have been removed at the gingival level, bleaching procedures 
have been started because the whitening of the teeth have been insufficient. Gutta percha 
which were cut under the gingival level was covered with 1 mm thick glass ionomer cement 
(3M ESPE Ketac Molar, USA). The bleaching agent consisting of sodium perborate mixed with 
distilled water was placed in the access cavity and covered with glass ionomer cement. The 
bleaching agent was renewed at three- to four-day intervals and this procedure was 
repeated until the same/similar color was reached with the symmetrical tooth. For each 
tooth, 3 to 4 seance of bleaching agent were applied. After the bleaching process was 
finished, to neutralize the environment; a calcium hydroxide pat was placed in the access 
cavity for one week and then the teeth were restored with composite resin. After the 
treatments were completed, digital photographs were taken. 
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Conclusions: After 18 months, controls were made to examine for the presence of loss, 
cracks, cervical resorption in the hard tissues of the teeth that could occur and radiographic 
findings, as well as changes in tooth color. Radiographical and clinical findings revealed no 
hard tissue loss. However, in some cases, a mild discoloration was observed. Colorations 
caused by trauma or incorrect endodontic treatment can be fixed with devital bleaching. 

PP73 MAKSİLLER KESİCİ DİŞLERDE MEYDANA GELEN TRAVMATİK YARALANMA 
VE TEDAVİ SÜRECİ: OLGU SUNUMU 

ELİF EZGİ KAYNAK TAŞDEMİR, ELÇİN TEKİN BULUT 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, MALATYA 

Amaç: Bu olgu sunumunun amacı; travma sonrası destek periodontal dokuları ile sert 
dokuları etkilenmiş maksiller kesici dişlere sahip 17 haftalık hamile bir hastaya uygulanan 
tedavi yaklaşımını anlatmaktır. 

Olgu sunumu: Çene-yüz ve ekstremiteleri travmaya uğramış 22 yaşındaki kadın hasta, 
travmadan bir gün sonra maksiller anterior bölgede şiddetli ağrı ve dişlerinde yer değiştirme 
şikâyetiyle kliniğimize başvurdu. Alınan tıbbi anamnezde, hastanın 17 haftalık hamile olduğu 
öğrenildi. Hastaya kurşun önlük giydirilerek yapılan radyografik muayenede, 11 nolu dişte 
ekstrüzyon, 21 nolu dişin apikal 1/3’ünde horizontal kök kırığı, 22 nolu dişte ise lateral 
lüksasyon olduğu görüldü. Klinik muayenede, 12 nolu dişin hafif düzeyde intrüze olduğu; 11 
ve 21 nolu dişlerin ekstrüze olduğu ve palatinale doğru yer değiştirdiği tespit edildi. İntrüze 
olan 12 nolu diş haricinde, diğer dişlerde 3. derecede mobilite tespit edildi. Hastanın dudak 
ve diş etlerinde ödem/zedelenme görüldü. Dişler repoze edildikten sonra semi-rijit splint 
uygulandı ve okluzal uyumlama yapıldı. Hastaya antibiyotik ve analjezik ilaç ile 
antiinflamatuar gargara reçete edildi. Bir hafta sonra, yumuşak dokuların ve splint 
durumunun kontrolü yapıldı. Dört hafta sonra; elektrikli pulpa testine yanıt vermediği tespit 
edilen 11, 21 ve 22 nolu dişlere, kök kanal tedavisi için giriş kavitesi açıldı. Elektrikli pulpa 
testi ve soğuk testine cevap veren 12 nolu dişin vital olduğu ve bir miktar ekstrüze olduğu 
belirlendi. Bu yüzden; tedavi edilmeden takip edilmesine karar verildi. Kalsiyum hidroksit ile 
pansuman yapılan 11 ve 22 nolu dişlerin kök kanal tedavisi 1 hafta sonra tamamlanırken; 
horizontal kök kırığı bulunan 21 nolu dişin kök kanal tedavisi 3 hafta sonra tamamlandı. 

Sonuçlar: Beş ay sonra, dişlerin klinik olarak asemptomatik olduğu, radyografik olarak 
iyileşmenin izlendiği ve intrüze olan 12 nolu dişin vitalitesini koruduğu tespit edildi. 
Zamanında ve doğru tedavi prosedürleri uygulandığında, travma olgularının başarılı sonuç 
verdiği görüldü. 

PP73 TRAUMATIC INJURIES AND TREATMENT PROCESS THAT OCCUR IN THE 
MAXILLARY INCISOR TEETH: A CASE REPORT  

Aim: The aim of this case report is to describe the treatment approach for 17 week 
pregnant patient who had suffered trauma injuries to her maxillary incisor teeth, supporting 
periodontal tissues and dental hard tissues. 

Case report: A 22-year-old female patient with traumatic injuries of jaw-face and 
extremities was admitted to our clinic with severe pain in the anterior maxillary region and 
displacement of teeth, one day after the trauma. Her medical history revealed that she was 
17 weeks pregnant. In the radiographic examination of the patient which was done with a 
lead shielding, extrusion was found in tooth #11, horizontal root fracture in the apical 1/3 of 
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the tooth #21, and lateral luxation was observed in tooth #22. Clinical examination revealed 
that tooth #12 was lightly intrusive, #11 and #21 were extrusive and shifted to the palatin. 
Mobility at 3rd degree was observed in the rest of the teeth other than #12 which was 
intrusive. Edema/injury was observed in the patient's lips and gums. After the teeth were 
repaired, a semi-rigid splint was applied and occlusal alignment was performed. The patient 
was prescribed antibiotics and analgesic medication and anti-inflammatory gargle. A week 
later, the status of the soft tissue and the splint were checked. After four weeks; teeth #11, 
#21 and #22 were found to be unresponsive to the electric pulp test, so access cavities for 
root canal treatment were opened for these teeth. It was determined that the tooth #12 
which responded to electric pulp test and the cold test was vital and partly extrusive. Thus, it 
was decided to be followed without treatment. The root canal treatment of teeth #11 and 
#22 applied with calcium hydroxide was completed 1 week later; and the root canal 
treatment of the tooth #21 with horizontal root fracture was completed after 3 weeks. 

Conclusions: Five months later, it was found that the teeth were clinically asymptomatic, 
radiographic healing was observed, and the tooth #12 which was intrusive seemed to retain 
its vitality. It's been seen that successful outcome on trauma cases was possible with timely 
and correct treatment procedures. 

PP74 TRAVMA NEDENİYLE OLUŞAN HORİZONTAL KÖK KIRIKLARI VE 
TEDAVİLERİ: İKİ OLGU SUNUMU 

ELİF EZGİ KAYNAK TAŞDEMİR, NESLİHAN ŞİMŞEK 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, MALATYA 

Amaç: Bu olgu sunumunda; travma nedeniyle meydana gelen horizontal kök kırığına sahip, 
biri vitalitesini koruyan, diğeri devital olan 2 farklı olguya ait tedavi yaklaşımı anlatılmaktadır. 

Olgu sunumu 1: travmadan 14 gün sonra kliniğimize başvuran 16 yaşındaki erkek hastadan 
alınan anamnezde 11 ve 21 nolu dişlerin trafik kazası esnasında avulse olduğu ve hastanın 23 
nolu diş bölgesinde ağrı şikâyeti olduğu öğrenildi. Yapılan klinik muayene sonrası, 11 ve 21 
nolu dişlerin ağızda olmadığı, 22 ve 23 nolu dişlerde perküsyonda duyarlılık olduğu ve 
mobilite olmadığı saptandı. Radyografik muayenede, 23 nolu dişin apikal 1/3’ünde horizontal 
kök kırığı olduğu ve fragmanların birbirinden uzaklaştığı tespit edildi. Dört haftanın sonunda 
yapılan elektrikli pulpa testi ve soğuk testine 22 ve 23 nolu dişler negatif yanıt verdiğinden, 
kök kanal tedavisi yapılmak üzere giriş kavitesi açıldı. 22 nolu dişin kök kanal tedavisi 
tamamlandı. 23 nolu dişin apikal parçası vital kaldığından; sadece koronal parçaya işlem 
yapıldı ve kalsiyum hidroksit yerleştirildi. Dişin koronal parçasının apikaline MTA (Angelus, 
Londrina, PR, Brezilya) yerleştirildi ve üst kısım devamlı ısı ile kondenzasyon tekniği (System 
B) kullanılarak guta perka ile dolduruldu.  

Olgu sunumu 2: travma olduğu gün kliniğimize başvuran 20 yaşındaki erkek hastanın 
radyografik muayenesi sonucunda, 21 nolu dişin orta 1/3’ünde düzensiz şekilli horizontal kök 
kırığı olduğu tespit edildi. Klinik muayenede; hastanın perküsyon ve palpasyonda ağrı şikayeti 
olduğu, kırık parçanın bir miktar ekstrüze olduğu ve palatinale doğru yer değiştirdiği gözlendi. 
Dişin kuronu repoze edildikten sonra, 4 hafta süreyle semi-rijit splint uygulandı. Klinik olarak 
asemptomatik olan dişte mobilite yoktu. Elektrikli pulpa testine cevap vermeyip soğuk testine 
cevap veren dişe, kavite testi yapıldı. Vital olduğu tespit edilen diş kompozit rezin ile restore 
edildi. 
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Sonuçlar: İki yıllık takip sonucu; 1. olguda radyografik bulgularda, koronal ve apikal parça 
arasında yeni kemik oluşumu ile apikal parçadaki kök kanalının kalsifiye olduğu gözlendi. 
İkinci olguda ise; radyografik bulgularda, kırık hattının sert doku ile tamirinin devam ettiği ve 
kök kanallarının kırık hattına komşu kısımlardan kalsifiye olmaya başladığı gözlendi. Dişin 
vitalitesini koruduğu saptandı. Kırığın prognozu; kırık çizgisinin uzandığı noktaya, pulpanın 
durumuna, oklüzyona, fragmanların birbirinden ayrılıp ayrılmamasına göre değişmektedir. 
İdeal iyileşmenin sağlanması ve dişin vitalitesinin korunup prognozun olumlu yönde 
etkilenmesi amacıyla; travmatik yaralanmalardan hemen sonra ilgili dişe müdahale edilmesi 
büyük önem taşımaktadır. Semi-rijit splint kullanımı ve uygun müdahale yönteminin seçilmesi 
ile horizontal kök kırığı olgularında başarı şansının artacağı unutulmamalıdır. 

PP74 HORIZONTAL ROOT FRACTURES AND TREATMENTS CAUSED BY TRAUMA: 
TWO CASE REPORTS 

Aim: In this case report; the treatment approach of two different cases with horizontal root 
fracture due to trauma (one sustaining its vitality and the other devitalized) are explained. 

Case report 1: from the dental history of a 16 year old male patient who has applied to our 
clinic 14 days after the trauma, it's been found out that teeth #11 and #21 teeth were 
avulsed during a traffic accident and the patient complained about pain around his tooth 
#23. After the clinical examination, it's been noted that teeth #11 and #21 were displaced, 
and sensitivity in percussion and no mobility of teeth #22 and #23 were observed. 
Radiographic examination revealed that tooth #23 had a horizontal root fracture at apical 
1/3 and that the fragments moved away from each other. As the teeth #22 and #23 
responded negatively to the electric pulp test and the cold test made after four weeks, an 
access cavity was opened for root canal treatment. The root canal treatment of tooth #22 
was completed. Since the apical part of the tooth 23 was vital; only coronal part was 
processed and calcium hydroxide was placed. MTA (Angelus, Londrina, PR, Brasil) was 
placed in the apical of the coronal part of the tooth and the upper part was filled with gutta 
percha using continuous heat condensation technique (System B).  

Case report 2: the radiographic examination of the 20 year old male patient who applied to 
our clinic at the day he experienced the trauma revealed an irregularly shaped horizontal 
root fracture in the middle 1/3 of the tooth #21. Clinical examination revealed that the 
patient complained of pain in the percussion and palpation, and the fracture was somewhat 
extruded and displaced towards the palatin. After the tooth crown was repositioned, a semi-
rigid splint was applied for 4 weeks. There was no mobility of the clinically asymptomatic 
tooth. Dental cavity test was performed to the tooth which did not respond to the electric 
pulp test but responded to the cold test. The tooth which was found to be vital was restored 
with composite resin. 

Conclusions: 2-year follow-up result; in the radiographic findings of the first case, new 
bone formation between the coronal and apical part and calcification of the root canal in the 
apical part were observed. In the second case; in radiographic findings, it was observed that 
the fracture line continued to be repaired with hard tissue and the root canals started to be 
calcified from the adjacent parts of the broken line. The tooth was found to protect the 
vitality. Prognosis of the fracture depends on the position of the fracture line, the state of the 
pulp, the occlusion, and whether the fragments are separated from each other or not. In 
order to provide ideal healing and to protect the vitality of the tooth and to positively affect 
the prognosis; it is very important to intervene immediately after the traumatic injuries. It 
should not be forgotten that with the use of semi-rigid splint and the right choice of an 
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appropriate intervention method, the chances of success in horizontal root fracture cases 
would increase. 

PP75 EKSTERNAL SERVİKAL KÖK REZORPSİYONUNUN TEŞHİSİ VE TEDAVİSİ: 
OLGU SUNUMU 

ELİF EZGİ KAYNAK TAŞDEMİR, ELÇİN TEKİN BULUT 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, MALATYA 

Amaç: Bu olgu sunumunun amacı, periapikal radyografide eksternal servikal kök 
rezorpsiyonu (ESR) olduğu tespit edilen dişin, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) 
kullanılarak ileri teşhisi ve tedavisinin sunulmasıdır. 

Olgu sunumu: 33 yaşında kadın hasta, 11 nolu dişindeki ağrı şikâyetiyle İnönü Üniversitesi 
Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı’na başvurdu. Preoperatif radyografik 
muayene, kökün koronal 1/3’ünde ESR varlığını gösterdi. ESR bölgesinin daha ayrıntılı 
değerlendirilmesi amacıyla, hastanın rızası alındıktan sonra KIBT görüntüsü elde edildi. 
Yapılan klinik muayenede, ESR’nin dişin bukkalinde diş eti hizasından başlayıp köke doğru 
ilerlediği, dişin perküsyona hassas olmadığı; fakat palpasyona hassas olduğu görüldü. 11 nolu 
diş, simetrik dişle karşılaştırıldığında, elektrikli pulpa testine erken yanıt verdi. KIBT 
görüntülerinde; ESR’nin bukkal yüzeyde, kökün koronal 1/3’ünde sınırlı kaldığı ve kök kanalı 
ile ilişkili olduğu saptandı (Heithersay sınıflaması, Tip 2). Lokal anestezi altında, kök kanal 
tedavisine başlanan dişin kök kanalının şekillendirilmesinde, Protaper Universal döner eğe 
sistemi (Dentsply/Maillefer, Ballaigues, İsviçre) kullanıldı. Kök kanalları her eğeleme 
işleminden sonra %2’lik klorheksidin ile yıkandı. Kök kanalına kalsiyum hidroksit patı 
uygulandı ve diş cam iyonomer siman (3M ESPE Ketac Molar, ABD) ile kapatıldı. Hasta, 3 
hafta sonra çağrıldığında; kök kanalı, güta perka ve rezin içerikli kök kanal dolgu patı (AH 
Plus, Dentsply De Trey, ABD) ile lateral kondenzasyon tekniği kullanılarak dolduruldu. Giriş 
kavitesi cam iyonomer siman ile kapatıldı. Daha sonra, rezorpsiyon bölgesindeki granulasyon 
dokusu kürete edildi ve diş eti düzenlemesi yapıldı. Bir hafta sonra, retraksiyon ipiyle izole 
edilen dişe direkt kompozit restorasyon yapıldı. 

Sonuçlar: Kök kanal tedavisinden 6 ay sonra yapılan klinik ve radyografik kontrollerde, diş 
asemptomatikti ve periapikal dokularda herhangi bir patolojik bulgu saptanmadı. KIBT, ESR’yi 
lokalize etmede ve rezorpsiyon tipini belirlemede oldukça faydalı bir araçtır.  Rezorpsiyon 
bölgesi ulaşılabilir bir bölgede olduğunda, rezorpsiyon defektinin kapatılmasında direkt 
kompozit restorasyonlar uygulanabilir bir yöntemdir. 

PP75 DIAGNOSIS AND TREATMENT OF EXTERNAL CERVICAL ROOT 
RESORPTION: A CASE REPORT 

Aim: The aim of this case report is to presentation of advanced diagnosis using cone beam 
computed tomography (CBCT) for the teeth which are determined to have external cervical 
root resorption (ECR) in periapical radiography and treatment. 

Case report: A 33-year-old female patient was admitted to the Department of Endodontics 
of İnönü University Faculty of Dentistry with the complaint of pain in her #11th tooth. 
Preoperative radiographic examination showed the presence of ECR in the coronal 1/3 of the 
root. For further evaluation of the ECR region, a CBCT image was obtained after the patient's 
consent was obtained. The clinical examination revealed that the ECR started from the 
gingival line (buccal) and progressed to the root, and that the tooth was not sensitive to 
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percussion but sensitive to palpation. It was found that the tooth #11 responded earlier to 
the electric pulp test when compared to the symmetrical tooth. CBCT images; it was found 
out that the ECR was limited to the buccal surface, in the coronal 1/3 of the root and was 
related to the root canal (Heithersay classification, type 2). Under local anesthesia, the 
Protaper Universal rotary file system (Dentsply/Maillefer, Ballaigues, Switzerland) was used 
to shape the root canal of the tooth, where root canal treatment was initiated. Root canals 
were irrigated with 2% chlorhexidine after each rasping. Calcium hydroxide pat was applied 
to the root canal and the tooth was covered with glass ionomer cement (3M ESPE Ketac 
Molar, USA). When the patient was called after 3 weeks; the root canal was filled with a 
resin-based root canal filling pat (AH Plus, Dentsply De Trey, USA) and gutta percha using 
lateral condensation technique. The access cavity was covered with glass ionomer cement. 
Then, the granulation tissue in the resorption zone was curated and gingival reduction was 
performed. One week later, direct composite restoration was performed on the tooth, which 
was isolated with retraction cord. 

Conclusions: Clinical and radiographic controls performed 6 months after root canal 
treatment revealed that the tooth was asymptomatic and no pathological findings were 
detected in periapical tissues. CBCT is a very useful tool for locating the ECR and 
determining the type of resorption. When the resorption zone is accessible, direct composite 
restorations are a practicable method of covered the resorption defect. 

PP76 İNTERNAL VE EKSTERNAL KÖK REZORPSİYONUNUN BİRLİKTE 
GÖRÜLDÜĞÜ MAKSİLLER SANTRAL DİŞİN TEDAVİ SÜRECİ: OLGU SUNUMU 

ELİF EZGİ KAYNAK TAŞDEMİR, NESLİHAN ŞİMŞEK 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, MALATYA 

Amaç: Bu olgu sunumu ile kök kanalının orta 1/3’ünde iltihabi internal ve eksternal kök 
rezorpsiyon alanı bulunan maksiller sol santral dişin endodontik tedavisinin anlatılması 
amaçlanmaktadır. 

Olgu sunumu: İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı’na 
maksiller sol santral dişinde hafif bir ağrı ve ilgili bölgede fistül şikayeti ile başvuran 44 
yaşında kadın hastanın yapılan ağız içi muayenesinde, 21 numaralı dişte derin çürüğe bağlı 
daha önceden açılmış bir giriş kavitesi olduğu, dişte geçici restorasyonun bulunmadığı 
görüldü. Hasta, ilgili dişe daha önce kök kanal tedavisi başlandığını ancak; kanama kontrolü 
sağlanamayan dişinin tedavisinin tamamlanamadığı bilgisini verdi. Hastanın herhangi bir 
travma hikayesi anımsamadığı öğrenildi. Klinik muayenede, 21 numaralı dişte perküsyona 
hafif duyarlılık olduğu belirlendi. Radyolojik muayenede ise, diş kökünün orta 1/3’ünde 
sınırları net olarak ayırdedilebilen internal kök rezorpsiyonu olduğu ve rezorpsiyonun kökün 
orta 1/3‘ünde distal bölgede periodontal membrana açılmış olduğu gözlendi. Kök kanalının 
şekillendirilmesinde Protaper Universal döner eğe sistemi (Dentsply/Maillefer, Ballaigues, 
İsviçre), irrigasyonda ise %2.5’lik sodyum hipoklorit kullanıldı. Kök kanalına kalsiyum 
hidroksit patı uygulandı ve kavite geçici dolgu materyali ile kapatıldı. Hasta 2. seans için 10 
gün sonrasına çağrıldı. % 2.5’lik sodyum hipoklorit ve % 17’ lik EDTA, ultrasonik kullanılarak 
ajite edildi ve irrigasyon tamamlandı. Kök kanalının apikal 1/3’lük kısmı guta perka ve rezin 
içerikli kök kanal dolgu patı (AH Plus, Dentsply De Trey, ABD) kullanılarak, soğuk lateral 
kondenzasyon yöntemiyle dolduruldu. Perforasyon bölgesini de içerecek şekilde internal 
rezorpsiyon alanı ise; MTA (Angelus, Londrina, PR, Brezilya)  ile dolduruldu. Cam iyonomer 
siman (3M ESPE Ketac Molar, ABD) ve kompozit rezin kullanılarak üst restorasyon 
tamamlandı. 
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Sonuçlar: Hasta, takip eden 3. ve 6. aylarda kontrole çağrıldı. Klinik muayenede, dişin 
asemptomatik olduğu; radyografik muayenede ise, rezorpsiyon alanında radyoopak dokunun 
oluştuğu, diş ve çevre dokularda herhangi bir patoloji olmadığı saptandı. İnternal ve 
eksternal kök rezorpsiyonunun birlikte görüldüğü olgularda, kök kanal tedavisi ile birlikte 
rezorpsiyon alanına biyouyumlu ve iyi tıkama özelliklerine sahip bir materyalin uygulanması 
endodontik tedavinin başarısını arttırmada yardımcı olabilmektedir. 

PP76 TREATMENT PROCESS OF INTERNAL AND EXTERNAL ROOT RESORPTION 
THAT SEEN TOGETHER AT MAXILLARY CENTRAL TEETH: A CASE REPORT 

Aim: The aim of this case report is to describe the endodontic treatment of the maxillary left 
central tooth with inflammatory internal and external root resorption areas in the middle 1/3 
of the root canal. 

Case report: In the dental examination of the 44 year old female patient who applied to 
İnönü University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, with a complaint of a 
slight pain in the left central maxillary tooth and a fistula of the relevant region, it was found 
out that there was a previously opened access cavity on tooth #21 due to decay. The patient 
informed us that the root canal treatment was initiated earlier on the related tooth but was 
not completed due to uncontrollable bleeding. The patient did not remember any trauma 
history. Clinical examination revealed mild sensitivity to dental percussion at tooth #21. 
Radiologic examination however, revealed an internal root resorption in the middle 1/3 of the 
root with clearly defined borders and it could be seen that the resorption was opened to the 
periodental membrane in the distal region in the middle 1/3 of the root. The Protaper 
Universal file system (Dentsply/Maillefer, Ballaigues, Switzerland) was used to shape the root 
canal and 2.5% sodium hypochlorite was used for irrigation. Calcium hydroxide was applied 
to the root canal and the cavity was covered with temporary filling material. The patient was 
called after 10 days for the 2nd seance. 2.5% sodium hypochlorite and 17% EDTA were 
agitated using ultrasonic and the irrigation was completed. The apical 1/3 part of the root 
canal was filled with gutta percha and a resin-based root canal filling pat (AH Plus, Dentsply 
De Trey, USA), using cold lateral condensation technique. The internal resorption area, 
including the perforation zone was filled with MTA (Angelus, Londrina, PR, Brasil). Final 
restoration was completed using glass ionomer cement (3M ESPE Ketac Molar, USA) and 
composite resin. 

Conclusions: The patient was called for controls at the 3rd and 6th months after the 
treatment. Clinical examinations revealed that the tooth was asymptomatic. Radiographic 
examination revealed that there was radiopaque tissue in the resorption area and no 
pathology was found in the teeth and surrounding tissues. In cases with both internal and 
external root resorption, application of a material with biocompatibility and good sealing 
properties in resorption area, together with root canal therapy can help to improve the 
success of endodontic treatment. 

PP77 HORİZONTAL KÖK KIRIĞINA GEÇ DÖNEM TEDAVİ YAKLAŞIMI: BİR VAKA 
SUNUMU 

DT. CEREN BAYRAM, DOÇ.DR. ÖZGÜR UYANIK, DOÇ.DR. EMRE NAGAŞ 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI 
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Bu olgu sunumunun amacı, horizontal kök kırıklarının geç dönem tedavi yaklaşımının 
anlatılmasıdır. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti kliniğine üst sol 
santral dişindeki renklenme şikayeti ile gelen 20 yaşındaki erkek hastanın periapikal 
radyografisinde ilgili diş kökünün apikal ve orta üçlü sınırında bir radyolusensi görülmüş ve 
dişte vitalite testlerine yanıt alınamamıştır. Alınan bilgisayarlı tomografi sonrasında ise dişin 
apikal üçlüsünde horizontal kök kırığı bulunduğu ve apikal parçanın palatinale doğru yer 
değiştirdiği tespit edilmiştir. İlgili dişte herhangi bir ağrı, şişlik, sinüs yolu, periodontal cep, 
perküsyon hassasiyeti ya da mobilite görülmemiştir. İlk seans dişin koronal parçasında pulpa 
ekstirpasyonu yapılıp kalsiyum hidroksit yerleştirilmiş ve cam iyonomer simanla geçici olarak 
kapatılmıştır. Hasta bir sonraki randevusuna gelmediği için koronal parçadaki kök kanalı 5 ay 
boyunca kalsiyum hidroksitle beklemiştir. 5 ayın sonunda kanal içindeki kalsiyum hidroksit 
uzaklaştırılmış ve koronal parça MTA ile doldurulup yine geçici kapatılmış ve 1 hafta sonra 
devital beyazlatma tedavisine başlanmıştır. Hastanın 7.aylık takibinde ilgili dişin 
asemptomatik olduğu ve radyografik olarak iyileşmenin devam ettiği gözlenmiştir. 

PP77 A LATE TREATMENT APPROACH TO HORİZONTAL ROOT FRACTURES: A 
CASE REPORT 

The aim of this report is to represent a late treatment approach to horizontal root fractures. 
20-year-old male patient was referred to Endodontics Clinic of Hacettepe University because 
of a coloration of maxillary left central incisor without any pain, swelling, sinus tract, 
periodontal pocket, mobility or tenderness to percussion. After radiographic examination, a 
radiolucent area was detected at the suffered tooth and vitality tests were negative. CBCT 
showed a horizontal root fracture at the apical part of the suffered tooth and apical fragment 
was displaced to palatinal area. Firstly, endodontic treatment initiated and calcium hydroxide 
placed to the coronal fragment of the root. The patient didn’t come to the next appointment, 
so calcium hydroxide stayed in the root canal during 5 months. After 5 months, calcium 
hydroxide removed, coronal root fragment obturated by MTA and restored by glass ionomer 
cement as a temporary filling. After 1 week, bleaching procedures were started. At the end 
of 7 months; the tooth was asymptomatic, functional, the healing was continuing 
radiographically. 

PP78 TİP I DENS İNVAGİNATUSUN GÖZLEMLENDİĞİ İKİ KANALLI MAKSİLLER 
LATERAL KESİCİDE DİŞTE ENDODONTİK TEDAVİ: BİR OLGU NEDENİYLE 

CANSU İLGEN, DİLEK YİĞİT 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Amaç: Üst çene lateral dişler genellikle tek kök ve kanallıdır ancak bu dişlerde kök kanal 
sistemine ait anomaliler sıklıkla rapor edilmektedir. Dens invaginatus diş gelişimi sırasında 
dental papillanın katlanması sonucu oluşan dental malformasyondur ve dens in dente olarak 
da adlandırılmaktadır. Bu malformasyon en çok üst çene lateral kesici dişte görülmektedir. Bu 
vaka raporunda dens invaginatus görüldüğü iki kanallı üst çene sağ lateral kesici dişin 
endodontik tedavisi bildirilmiştir. 

Gereç ve Yöntem: 14 yaşında bayan hasta Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine 
üst çene lateral kesici dişinde orta şiddette ağrı şikayeti ile başvurmuştur. Klinik muayenede 
lateral kesici dişin periapikal bölgesinde fistül oluşumu gözlenmiştir. Başlangıç 
radyografisinde, dişe endodontik tedavi uygulandığı ancak tip I dens invaginatusun eşlik 
ettiği ilave bir kanalın daha olduğu tespit edilmiştir. Rubber dam ile izolsayon sağlandıktan 
sonra, mevcut kalan dolumu uzaklaştırılmış (ProTaper Universal Retreatment®, Dentsply 
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Maillefer, İsviçre) ve ilave kanala girilmiştir. Çalışma boyu periapikal radyografi yardımıyla 
belirlenmiştir. Kök kanallarının şekillendirilmesi devamlı irrigasyon altında el eğeleri yardımıyla 
tamamlanmış ve kanal içi medikament olarak kalsiyum hidroksit yerleştirilmiştir (Sultan 
Healthcare , Amerika). 2 hafta sonrasında kök kanalları, lateral kondensasyon tekniği ile AH 
Plus (Dentsply De Trey GmbH, Almanya) kanal patı kullanılarak doldurulmuştur, 

Bulgular:12 aylık takip süresinin sonunda, patolojiyi işaret eden klinik ya da radyolojik bir 
bulguya rastlanmamıştır. Radyografik incelemede, periapikal bölgedeki lezyonun tamamen 
iyileştiği tespit edilmiştir. 

Sonuçlar: Doğru teşhis ve tedavi yaklaşımı için tam bir klinik muayene ve radyolojik 
yorumlama çok önemlidir. Diş anomalileri ile birlikte görülen çürüğün erken tanısı pulpa 
iltihabı gibi birçok patolojinin önlenmesine olanak sağlar. 

PP78 ENDODONTIC TREATMENT OF TYPE I DENS INVAGINATUS IN MAXILLARY 
LATERAL INCISOR WITH TWO CANALS: A CASE REPORT 

Aim: Maxillary lateral incisors normally have a single root and single canal but lateral incisor 
with unusual morphology of root canal system are frequently reported. Dens invaginatus, 
also known as dens in dente, is a tooth malformation caused by infolding of the dental 
papilla during tooth development. Its prevalence is the highest in permanent lateral incisors. 
This case report presents the diagnosis and nonsurgical endodontic management of maxillary 
left lateral incisor with two canals and dens formation. 

Methodology: A 14 years old female patient referred to the Faculty of Dentistry, Kocaeli 
University, with a history of moderate pain. Clinical examination revealed the presence of a 
sinus tract in the periradicular area of lateral incisor. During a radiographical examination, an 
endodontically treated root canal and an extra root canal with type I dens formation were 
observed. There was a well defined periapical lesion related to tooth anomaly. After rubber 
dam isolation, previous root filling was removed using rotary files (ProTaper Universal 
Retreatment®, Dentsply Maillefer, Switzerland) and missing root canal was located. The 
canal length is determined with radiography. The root canals were prepared using hand files 
under copious irrigation. Calcium hydroxide (Sultan Healthcare , USA) was placed into the 
root canal. After two weeks, root fillings were completed using lateral condensation 
technique with gutta-percha and AH plus sealer (Dentsply, DeTrey, Germany). 

Results: After 12 month follow-up period, no clinical or radiographic signs of pathology 
were observed. . The radiological findings presented completely resolution of the periapical 
radiolucent area. 

Conclusions: Thorough clinical examination and radiographic interpretation are important 
to provide accurate diagnosis. and treatment approach. Early diagnosis of caries which 
associated with dental abnormalities is so critical otherwise it might cause dental problems 
such as pulpal infection. 

PP79 KOMPLİKE KRON-KÖK KIRIĞININ ENDODONTİK-CERRAHİ VE RESTORATİF 
KOMBİNE TEDAVİSİ: VAKA RAPORU 

ELİF KOL KILINÇ, CANSU GÜL EFEOĞLU KOCA, HALİL TOLGA YÜKSEL 

UŞAK ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
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Dental travma bütün dental ofislerde karşılaşılan en önemli problemlerden biridir. Özellikle 
anterior dişlerdeki yaralanma hastaların psikososyal ve zihinsel durumlarını etkileyebilir. 
Dental travmaların yaklaşık %5'inin kron-kök kırıkları ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Bu rapor, 
24 yaşındaki erkek hastanın maksiller sağ santral kesicisindeki komplike kron-kök kırığının 
endodontik-cerrahi ve restoratif kombine tedavisini içeren klinik prosedürleri tarif etmektedir. 
Hastanın medikal hikayesinde sistemik hastalık yoktur. 

Marjinal kemik bölgesine ve kök ucuna zarar vermeden kökün istenilen pozisyona dikkatlice 
ekstrüzyonu ile uygulanan intraalveoler transplantasyon tekniği uygulandı. Splint yerleştirildi. 
Kalan kök parçasının endodontik tedavisi transplantasyondan üç hafta sonra kök stabilize 
hale geldiğinde bitirildi. Restorasyon, daimi endodontik tedaviden sonra, direkt kompozit 
uygulaması ile tamamlandı. 

Cerrahi uygulamadan bir yılı aşkın süredir, klinik muayenede, sondlamada kanama 
olmaksızın, dişin çevresindeki her noktada ortaya çıkan sondlama derinliğinin ≤ 3 mm olduğu 
bulundu. Diş normale yakın mobiliteyle beraber normal fonksiyon görmekteydi. Radyografik 
muayenede, periapikal bölgede yeni kemik oluşumu ile birlikte normal periodontal 
membranın var olduğu gözlendi. Ayrıca radrografik analizler kök ya da kret kemiği 
rezorpsiyonu veya endodontik problemler ile ilgili herhangi bir iz göstermedi. 
 

Sonuçlar: Subgingival diş kırığı multidisipliner yaklaşım gerektiren zorlayıcı restoratif 
problemler ortaya çıkarır. Biz, bu vakada, ekstrüzyonu, hastaya psikolojik rahatlık sağlayan 
estetikten ödün vermeden elde etmeyi başardık. 

PP79 COMBINED ENDODONTIC-SURGERY AND RESTORATIVE TREATMENT OF A 
COMPLICATED CROWN-ROOT FRACTURE: A CASE REPORT 

Dental trauma is one of the most significant problems met in all dental offices. Particularly 
injury to the anterior teeth may affect the patient's psychosocial and mental attitude. About 
5% of all dental traumas is found to be associated with crown-root fractures. This report 
describes the clinical procedures involved in combined endodontic-surgery and restorative 
treatment of a complicated crown-root fracture in the maxillary right central incisor of 24-
year old male patient. The patient's medical history revealed no systemic disease. 

Intra-alveolar transplantation technique with extrusion of the root sufficiently to desire 
position without damaging the marginal bone area or root apex was performed. Splint was 
applied. Endodontic therapy of residual tooth was finished three weeks after transplantation 
when the root had stabilized. After the permanent endodontic therapy, the restoration was 
completed with direct composite application. 

For more than a year after surgery, on clinical examinations, it was found that revealed 
probing depth was ≤ 3 mm around the teeth at all sites, without bleeding on probing. The 
teeth functioned normally, with near-normal mobility. On radiographic examination, it was 
observed that a normal periodontal membrane was present with new bone formation in the 
periapical area. Radyographic analysis also did not show any evidence of root or crestal bone 
resorption or endodontic problems. 

Conclusions: Subgingival fracture of a tooth presents a challenging restorative problem 
which required multidisciplinary approach. In this case, we have achieved extrusion without 
compromising the esthetics provided psychological comfort to the patient. 



 173 

PP80 ÜST ÇENE KESİCİ DİŞLERİN OTOTRANSPLANTASYON VE REPLANTASYON 
TEDAVİSİ: BİR OLGU SUNUMU 

ECEHAN HAZAR1, SİBEL KOÇAK1, UĞUR GÜLŞEN2 

1BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ 
ANABİLİM DALI  

2BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, AĞIZ DİŞ VE ÇENE 
CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 

Amaç: Bu vaka raporunda avülse olan maksiller keser dişlerin gecikmiş replantasyon ve 
ototranplantasyon tedavileri sunulmuştur. 

Olgu Sunumu: 14 yaşında bayan hasta sağ maksiller santral ve lateral dişlerinde avülsiyona 
neden olan travmatik yaralanmadan 12 saat sonra kliniğimize başvurdu. Lateral diş kayıptı ve 
santral diş ise kuru bir şekilde getirildi. Alınan CBCT görüntülerinde bukkal ve palatal alveolar 
kemikte kırık hattı izlendi. Santral dişe ağız dışında kanal tedavisi yapıldı ve periodontal 
dokular kök yüzeyinden uzaklaştırıldı. Replantasyon öncesi kök yüzeyine APF uygulandı. 
Kayıp olan lateral diş soketine ototransplantasyon planlandı. Sağ alt premolar dişe ağız içinde 
çekim öncesinde kanal tedavisi yapıldı. Kanal tedavisi tamamlandıktan sonra çekim yapılarak 
lateral dişin soketine yerleştirildi. 

Bulgular: 12 ay sonra alınan CBCT görüntülerinde kırık hattının iyileştiği izlendi. Perküsyon 
sesi ve mobilitenin normal sınırlar içerisinde olduğu tespit edildi. 18 ay sonra yapılan klinik ve 
radyografik muayenede klinik durum stabildi. 

Sonuçlar: Avülse dişlerde gecikmiş replantasyon bir tedavi seçeneği olabilir ve bu vakada 
madibular premolar dişin lateral diş yerine ototransplantasyonu başarılı klinik sonuç vermiştir. 

PP80 AUTOTRANSPLANTATION AND REPLANTATION OF MAXILLARY ANTERIOR 
TEETH: A CASE REPORT 

Aim: This case report presents the endodontic management of two avulsed maxillary 
incisors with replantation and autotransplantation. 

Case Report: A 14 year old female patient refered to clinic 12 hours after traumatical injury 
with avulsed maxillary right incisors. The avulsed maxillary lateral incisor tooth was missing 
and central incisor was delivered in dry condition. CBCT images demonstrated crack lines on 
the buccal and palatal surface of alveolar bone. Root canal treatment of central incisor was 
performed extraorally and the PDL was removed. Before the replantation the central incisor 
was treated with acidulated phosphate fluoride (APF). An autotransplantation was planned 
for the missing lateral incisor tooth. The right first mandibular premolar’s root canal 
treatment was performed.Then it was extracted and replaced into the socket of lateral 
incisor. 

Results: The CBCT images were taken 12 months after the traumat. The recovery of the 
crack lines was observed. There was no abnormal mobility or percussion sound. The teeth 
were functionally and aesthetically acceptable. 18 months follow-up demonstrated 
satisfactory radiographic and clinical results. 
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Conclusions: In conclusion, the delayed replantation of a tooth could be an option for the 
treatment of avulsed tooth and autotransplantation of mandibular premolar tooth as a lateral 
incisor demonstrated successful clinical results. 

PP81 ÇEŞİTLİ ŞELASYON AJANLARININ KÖK KANAL DENTİNİNİN MİNERAL 
İÇERİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 

GÜLTER DEVRİM KAKİ, ELİF KOL KILINÇ, MUKADDER İNCİ KOLCU BAŞER 

UŞAK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ISPARTA 

SAĞLIK BAKANLIĞI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, %18 etidronat (HEBP), %18 HEBP ve %5 NaOCl karışımı, % 
0,2 kitozan, %2,25 perasetik asit (PAA) ve %17 EDTA solüsyonlarının SEM-EDX kullanılarak 
kök dentininin mineral içeriği üzerine etkilerinin incelenmesidir.  

Gereç ve Yöntem: 25 adet maksiller köpek dişinin kronları kesildi ve kökler bukkolingual 
yönde ikiye ayrıldı. 50 yarım kök, kullanılan solüsyonlara göre 5 gruba ayrıldı; G1: %18 
HEBP, G2: %18 HEBP+ %5 NaOCl, G3: %0,2 Chitosan, G4: %2,25 PAA, % 17 EDTA. Her 
kök için SEM-EDX ile C, O, P, Ca element analizleri ve Ca/P oranı ölçümleri tekrarlandı. 
Sonuçlar kaydedilip SAS 9.4 yazılımı ile oneway ANOVA ve Duncan’s çoklu testleri ile 
istatistiksel analizler yapıldı. 

Bulgular: Tüm ölçülen mineral içerikleri (C, O, P, Ca) ve Ca/P oranı açısından tüm gruplarda 
istatistiksel anlamlı farklılıklar bulundu. %18 EDTA solüsyonu kök kanal dentini üzerinde en 
yüksek O, P, Ca içeriğini oluştururken en düşük C içeriğini oluşturmuştur. Buna karşın %2,25 
PAA ile yıkama kök kanalı dentini üzerinde en yüksek C içeriği ve en düşük O, P, Ca içeriğini 
oluşturmuştur. En yüksek Ca/P oranı ise %18 HEBP ve %5 NaOCl karışımının uygulandığı 
grupta bulunmuştur. 

Sonuçlar: Tüm uygulanan solüsyonlar kök kanal dentininin mieral içeriğini değiştirmektedir. 

PP81 THE EFFECT OF VARIOUS CHELATING AGENTS ON MINERAL CONTENT OF 
ROOT CANAL DENTIN 

Aim: To investigate the effects of 18% etidronate (HEBP), 18% HEBP and 5% NaOCl 
combination, 0.2% Chitosan, 2,25% Peracetic asit (PAA) and 17% EDTA treatment on root-
dentin mineral content using scanning electron microscope–energy dispersive X-ray 
spectroscopy (SEM–EDX) to root dentin.  

Methodology: Twenty five extracted maxillary canine were decoronated and roots were 
sectioned, so that 50 two-root halves were obtained. The specimens were divided into 5 
group according to the solution irrigated; G1: 18%HEBP, G2: 18% HEBP + %5 NaOCl, G3: 
0,2 Chitosan, G4: 2,25% PAA, G5: 17% EDTA.  Element levels of each half were examined 
by SEM/EDX for C, O, P, Ca and Ca/P ratio. The element level analysis were repeated for 
each half, the data were recorded and analyzed with onaway ANOVA and Duncan’s multipl 
tests using the software SAS  9.4.  

Results: For all mineral content (C, O, P, Ca) and Ca/P ratio  there are statistically 
significant differences. 18% EDTA irrigaiton affects mineral content of root dentin, the 
highest O, P, Ca content  and the lowest C content were in this group, However, 2,25% PAA 
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irrigation form the highest C content, the lowest O, P, Ca content of root dentin. The highest 
Ca/P ratio was in  18% HEBP+ 5% NaOCl group.  

Conclusions: All applied solutions change the mineral content of root canal dentin.  

PP82 ENDODONTİK KAYNAKLI EKSTRAORAL FİSTÜLÜN TEDAVİSİ: BİR OLGU 
SUNUMU 

SEREN İSPİR, NESLİHAN ŞİMŞEK 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI. 

Amaç: Bu olgu sunumunun amacı; ekstraoral fistülü bulunan periapikal lezyonlu ve yetersiz 
kök kanal tedavisi yapılmış dişlerin, doğru uygulanmış kök kanalı tedavisi ile iyileşebileceğini 
göstermektir. 

Olgu sunumu: Otuz altı yaşındaki erkek hasta alt çenesinde sıklıkla meydana gelen şişlik ve 
ağrı şikâyeti ile İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı’na 
başvurdu. Klinik muayenede mandibular kesici ve kanin dişlerinde perküsyon ve palpasyon 
ağrısı saptanmadı. Radyografik muayenede bu dişlerin periapikal bölgelerinde lezyon, 
önceden yapılan yetersiz kök kanal tedavisi ve ilave kanal varlığı saptandı. Klinik ve 
radyografik bulgular sonucunda kronik apikal periodontitis teşhisi konularak kök kanal 
tedavisinin yenilenmesi planlandı. Kök kanal tedavisinin yenilenmesi işlemleri sırasında 
yetersiz yapılan kök kanal dolgusu ProTaper Universal Retreatment eğeleri (Dentsply 
Maillefer, Ballaigues, İsviçre)  kullanılarak söküldü ve ilave kanallar tespit edildi. Kök kanalları 
ProTaper Universal F1 ve F2 eğeleri ile şekillendirildi. Kalsiyum hidroksit ile pansuman yapıldı. 
Periyodik kök kanal pansumanları ve ağız dışı epitelizan pomad uygulamaları yapıldı. 
Belirtilerin çözülmesi sonrasında, kök kanalları gutta perka ve AH plus (Dentsply, De Trey, 
Konstanz, Almanya) kullanılarak lateral kondensasyon yöntemi ile dolduruldu. Dişler kompozit 
rezin materyal (Voco Arabesk N, Cuxhaven, Almanya) ile restore edildi. 

Sonuçlar:  On sekiz aylık takipte dişler asemptomatikti ve radyografik olarak periapikal 
lezyonların iyileştiği görüldü. Ekstraoral fistül tamamen iyileşti. Yüz ve boyun bölgesinde 
bulunan kutanöz ekstraoral fistüllerin, diş orijinli olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 
Klinik ve radyografik muayenede, sorunlu diş belirlenebilir ve böylelikle gereksiz cerrahi 
girişimler ve antibiyotik uygulamalarından kaçınılmış olunur. 

PP82 TREATMENT OF EXTRAORAL SINUS TRACT OF ENDODONTIC ORIGIN: A 
CASE REPORT 

Aim: The aim of this case report is to indicate that teeth with inadequate root canal 
treatments and periapical lesions and an extraoral fistula could be healed with effective root 
canal treatments. 

Case report: A thirty-six years old male patient was referred to Inönü University Faculty of 
Dentistry Department of Endodontics with complaints of swelling and pain on the right side 
of his lower jaw. Clinical examinations showed no sensitivity to percussion or palpation at the 
mandibular incisors and canines. Radiographic examination showed inadequate root canal 
treatments, periapical lesions and extra root canals at the these teeth. Based on the clinical 
and radiologic examinations, a diagnosis of chronic apical periodontitis was made and an 
endodontic retreatment was planned. In retreatment procedures; inadequate root canal 
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fillings were removed with the Protaper Universal Retreatment files (Dentsply Maillefer, 
Ballaigues, Switzerland) and extra canals were detected. ProTaper Universal F1 and F2 files 
were used for the final preparation. Calcium hydroxide dressing was applied to the root 
canals. Periodic intracanal dressing and extraoral application of pomade for epitelisation were 
performed. Following the resolving of the symptoms, the root canals were obturated with 
lateral compaction technique by using gutta-percha and AH plus sealer (Dentsply, De Trey, 
Konstanz, Germany). The tooth was restored with composite resin material (Voco Arabesk N, 
Cuxhaven, Germany). 

Conclusions: At follow-up examination after 18 months, the teeth were asymptomatic and 
radiographically healing of periapical lesions were observed. Extraoral fistulation was 
completely healed.  A dental cause must be considered and investigated for any cutaneous 
sinus tract that involves the face or neck. Clinical and radiographic dental examinations can 
facilitate localization of the teeth that are involved and avoid unnecessary antibiotic or 
surgical therapies. 

PP83 HORİZONTAL KÖK KIRIĞI GÖRÜLEN DİŞTE APİKAL KÖK PARÇASININ 
ALVEOLAR KEMİĞİ KORUMA AMAÇLI BIRAKILMASI: BİR OLGU NEDENİYLE 

CANSU İLGEN, DİLEK YİĞİT 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Amaç: Travma nedeniyle oluşan kök kırıkları genellikle üst çene kesici dişlerde gözlenir ve bu 
durum diş kaybıyla sonuçlanabilir. Daimi dişlerin erken kaybedilmesi alveol kemik kaybına 
neden olmaktadır. Bu vaka raporunda, horizontal kırık gözlenen üst çene kesici dişine 
uygulanan tedavi yöntemi sunulmuştur. Bu tedavinin amacı, protetik tedavi yapılana kadar 
mevcut kemik kaybını önlemektir. 

Gereç ve Yöntem: 15 yaşında erkek hasta Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine, 
travma nedeniyle horizontal kırık gözlenen üst çene sol lateral kesici dişi için başvurmuştur. 
Alınan anamnezde, dişin koronal parçasının kaza sırasında kaybolduğu öğrenilmiştir. Yapılan 
klinik ve radyografik muayenede, başka bir diş hekimi tarafından mevcut pulpanın ekstirpe 
edildiği ve kök kanalının amalgamla kapatıldığı belirlanmiştir. 

Protez uzmanı ile yapılan konsültasyon sonucu kalan apikal parçanın restore edilemeyeceğine 
karar verildi. İmplant uygulaması için hastanın büyüme gelişimi tamamlanana kadar 
beklenilmesi tavsiye edildi. Bu nedenle konservatif bir tedavi yaklaşımı planlandı. 

Amalgam dolgu uzaklaştırdıktan sonra, apikal parçaya konvansiyonel endodontik tedavi 
uygulandı ve cam iyonomer siman ile kapatıldı. 1 hafta sonra apikal parçanın mukoza 
tarafından örtüldüğü ve herhangi bir patolojik bulgu olmadığı gözlendi. Estetik ve fonksiyonal 
nedenlerle geçici olarak fiberle güçlendirilmiş adheziv köprü için hasta bilgilendirildi. 

Bulgular:12 aylık takip süresinin sonunda, patolojiyi işaret eden klinik ya da radyolojik bir 
bulguya rastlanmadı. Ve alveolar kemik kaybı önlendi. 

Sonuçlar: Alveol kemiğinin korunması uzun dönemde tedavi planını, sonucunu ve 
prognozunu etkilemektedir. Uygulanan konservatif tedavi yöntemi ile büyüme gelişim 
tamamlandıktan sonra yapılacak olan implantın yeri korunmuştur. 
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PP83 REMANING THE APICAL PART OF HORIZONTALLY FRACTURED TOOTH FOR 
ALVEOLAR BONE PRESERVATION: A CASE REPORT 

Aim: Root fractures occur mostly in maxillary incisors cause of trauma and it may resulted 
with tooth loss. Early loss of a permanent tooth leads to loss of alveolar bone, especially in 
buccopalatal width. This case report presents remaning the apical part of horizontally 
fractured maxıllary lateral incisor to prevent the alveolar bone loss until prosthodontics 
treatment. 

Methodology: A 15 years old male patient referred to the Faculty of Dentistry, Kocaeli 
University, with a history of trauma that resulted in a horizontal root fracture of left maxıllary 
incisor. Coronol part of tooth had missed during accident. Upon clinical and radiological 
examination it was emerged, the general dentist had placed amalgam over apical part of 
tooth after pulp extirpation. 

After consultation with prosthodontist it was decided to restoration of apical part of root isn’t 
suitable treatment option. And it is recommended to wait for the completion of dental and 
skeletal growth for implant treatment. Therefore, conservative treatment approach was 
planned. 

Amalgam was removed and conventional endodontic treatment was performed to apical 
part. Glass ionomer luting cement placed over the treated root. After 1 week, mucosal 
coverage of root without pathology observed. Fiber reinforced adhesive bridge is adviced as 
temporary, esthetic and functional treatment approach. 

Results : After 12 month follow-up period, no clinical or radiographic signs of pathology 
were observed. Alveolar bone loss is prevented. 

Conclusions: Alveolar bone preservation influence further treatment plan, results and long 
time prognosis. This conservative treatment procedure is allow for the placement of an 
implant after growth completion for long term. 

PP84 VERTİKAL KÖK FRAKTÜRÜ OLAN BİR DİŞİN KASITLI REPLANTASYON 
İŞLEMİ İLE TEDAVİSİ 

EZGİ DOĞANAY1, HAKAN ARSLAN2 

1KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

2ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Amaç: Bu vaka raporu vertical kök fraktürü olan bir dişin kasıtlı replantasyonunu 
anlatmaktadır. 

Olgu sunumu: 15 yaşında bir hasta Endodonti bölümüne kırık maksiller santral dişlerinin 
tedavisi için başvurdu. Hasta iki yıl önce bisikletten düşerek maksiller santral dişlerini kırdığını 
fakat o zaman bir tedavi görmediğini anlattı. 21 numaralı dişin mine ve dentini içeren 
horizontal bir farktürü vardı, 11 numaralı dişin ise 21 numaralı dişe benzer horizontal bir 
fraktüre ilave olarak vertikal bir kron-kök fraktürü vardı. Radyografik muayene dişlerin 
apekslerinde periapikal radyolüsensiler olduğınu gösterdi. 21 numaralı diş için kök kanal 
tedavisi yapılmasına, 11 numaralı diş için fraktüre parçaları birleştirebilmek için kasıtlı 
replantasyon yapılmasına karar verildi. 11 numaralı dişin cerrahi çekiminden sonra kanal 
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tedavisi ağız dışında yapıldı, sonra hem apikal parça da hem de koronal praçada post boşluğu 
hazırlandı, post boşluğuna bir fiber post self adhesive rezin siman kullanılarak yapıştırıldı. Diş 
10 gün süreyle semirijit splint kullanarak sabitlendi. 3, 6 ve 12 aylık takip seanslarında 
periodontal cep tespit edilmedi ve diş tamamen asemptomatikti. Kasıtlı replantasyondan 12 
ay sonra, periapical radyolüsensilerin tamamen iyileştiği gözlendi. 

Sonuçlar: Vertikal kök farktürünün prognozu çekimin en sık tercih edilen tedavi seçeneği 
olması sebebiyle şüphelidir. Bununla birlikte, bu vakada anlatıldığı gibi kasıtlı replantasyonu 
takiben fraktüre fragmanları birleştirmek gibi konservatif tedavi seçenekleri düşünülmelidir. 

PP84 TREATMENT OF A TOOTH WITH VERTICAL ROOT FRACTURE USING 
INTENTIONAL REPLANTATION PROCEDURE 

Aim: The present case report describes an intentional replantation of a tooth with vertical 
root fracture. 

Case report: A 15-year-old patient was referred to the Department of Endodontics for 
treatment of the fractured maxillary central teeth. The patient gave a history of fall from a 
bicycle two years back where he fractured his maxillary central incisors but did not undergo 
any treatment for the same. Tooth 21 had a horizontal fracture involving enamel and dentin, 
tooth 11 had also a vertical root and crown fracture in addition to similar horizontal fracture 
of tooth 21. Radiographic examination revealed that there were periapical radiolucencies on 
apex of teeth. It was decided to perform root canal treatment for tooth 21 and intentional 
replantation for bonding the fractured fragments for tooth 11. Surgical extraction of tooth 11 
followed by immediate root canal treatment, then post space was prepared in both apical 
fragment and coronal fragment, a fiber post was cemented into the post space by using a 
self adhesive resin cement. The tooth immobilized for using a semirigid splint for 10 days. At 
3, 6 and 12-month follow-up sessions, no periodontal pocket was detected and the tooth 
was completely asymptomatic. 12 months after intentional replantation, complete healing of 
periapical radiolucencies was observed. 

Conclusions: The prognosis of teeth with vertical root fracture is usually questionable with 
extraction being the most common treatment option. However, conservative treatment 
options such as bonding of the fractured fragments with adhesive resin followed by 
intentional replantation should be considered as described in the present case. 

PP85 KİST BENZERİ GENİŞ PERİAPİKAL LEZYONLARIN CERRAHİ OLMAYAN 
ENDODONTİK TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU 

ECE ALTINOVA HEPDURGUN, ILGIN AKÇAY 

EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM DALI 
İZMİR, TÜRKİYE 

Amaç: Büyük periapikal lezyonların tedavisi, tedavi seçeneklerini birleştirir ve hastanın uzun 
süre takip edilmesini gerektirir. Bu olgularda apikal cerrahi bir tedavi seçeneği olabilse de, bu 
lezyonların tedavisinde konvansiyonel kök kanal tedavisi ilk tercih olmalıdır. Bu olgu 
sunumunun amacı, maksiller sağ orta bölge dişlerinin cerrahi dışı ve ortograde endodontik 
tedavisini sunmaktır. 

Olgu Sunumu: 30 yaşında kadın hasta, maksiller sağ anterior sulkustaki şişkinlik yakınması 
ile kliniğimize başvurdu. Yapılan muayenede #11-12-13 nolu dişler elektrik pulpa testinde 
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negatif yanıt, perküsyon testinde ise pozitif yanıt verdi. Radyolojik muayene sırasında bu 
dişlerin periapikal bölgesinde kist benzeri lezyon tespit edildi. Dişler üç ay süresince kalsiyum 
hidroksitle tedavi edildi. Kanallar kuru bir hal aldığında kanalların dolum aşaması 
gerçekleştirildi. 

Bulgular: 20 aylık takiple hastanın asemptomatik, dişlerin fonksiyonda olduğu ve periapikal 
lezyonun klinik ve radyolojik iyileşmesinin tamamlandığı gözlendi. 

Sonuçlar: Bu olgu, cerrahi olmadan endodontik tedavi ile kist benzeri büyük periapikal 
lezyonun başarılı tedavisini göstermektedir. İyileşmenin ilerlemesini gözlemlemek için daha 
uzun bir takip önerilir. 

PP85 NON-SURGICAL ENDODONTIC TREATMENT OF LARGE CYST-LIKE 
PERIAPICAL LESIONS: A CASE REPORT 

Aım: Treatment of large periapical lesions combines integrated treatment options and 
requires long-term patient follow-up. Although, apical surgery can be a treatment option in 
these cases, conventional root canal treatment should be the first choice for the 
management of these lesions. The aim is to present the non-surgical and orthograde 
endodontic treatment of maxillary right central region teeth. 

Case report: A 30-year-old female was referred to our department with a complaint of 
swelling in the maxillary right anterior sulcus. Even tough, #11,12,13 failed to respond to 
electric pulp test, teeth have a positive response to percussion tests. During the radiologic 
examination a cyst like lesion was determined on the apices of the teeth. Teeth were treated 
for three months with calcium hydroxide. when the root canals start to come out dry and 
clean, The root canals were obturated. 

Results: After a 20-month follow-up the patient was asymptomatic, teeth were in function, 
complete clinical and radiological healing of the periapical lesion was observed. 

Conclusions: This case illustrated the successful management of large cyst-like periapical 
lesion with non-surgical endodontic treatment. A longer follow-up is advisable to observe 
progressing healing. 

PP86 TİTANYUMLA HAZIRLANMIŞ TROMBOSİTTEN ZENGİN FİBRİN 
KULLANILARAK NEKROTİK PULPALI İMMATÜR DİŞLERİN REVİTALİZASYONU: 3 
YILLIK TAKİP 

MELEK AKMAN, SERHAN AKMAN, HALE ARI AYDINBELGE 

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

Amaç: Bu vaka raporunun amacı açık apeksli ve nekrotik pulpalı immatür dişlerin tedavisinde 
titanyumla hazırlanmış trombositten zengin fibrinin tanıtılmasıdır. Titanyumla hazırlanmış, 
trombositten zengin fibrin (T-PRF) yeni bir trombosit konsantrattır ve hazırlanma yöntemi 
titanyum tüplerinin trombositleri cam tüplerinden daha etkili bir şekilde aktive edebileceği 
hipotezine dayanmaktadır. 
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Olgu sunumu: Kaza ile üst çene santral dişini kıran 16 yaşında bir kızın o dişinde pulpal 
nekroz gelişti. Giriş kavitesi açıldıktan sonra nekrotik pulpa çıkarıldı. Kanal %5.25 NaOCl 
çözeltisi, %0.2 klorheksidin solüsyonu ile irrige edildi ve kağıt kon ile kurutuldu. Üçlü 
antibiyotik patı kanala yerleştirildi ve 21 gün sonra çıkarıldı. Hastalardan 20 ml tam kan alındı 
ve T-PRF'yi elde etmek için 12 dakika santrifüj edildi. Üçlü antibiyotik patının çıkarılmasından 
sonra, T-PRF mine sement seviyesine kadar kanala yerleştirildi ve 3 mm gri MTA doğrudan T-
PRF pıhtısının üzerine yerleştirildi. 3 gün sonra MTA’nın sertleştiği onaylandı ve diş kompozit 
restorasyonla ile kapatıldı. 

Bulgular: Üç yıl sonra klinik muayene perküsyon ve palpasyon testlerine olumsuz cevaplar 
verdi. Radyolojik incelemede dentin duvarlarının kalınlaştığı, periapikal lezyon ve apikal 
açıklığın gerilediği görüldü. 

Sonuçlar: Vaka raporumuzdan elde edilen sonuçlara dayanarak, T-PRF'nin pulpa-dentin 
kompleks rejenerasyonu için potansiyel olarak bir biyomalzeme olduğuna karar verdik. 

PP86 REVITALIZATION OF AN IMMATURE TEETH A NECROTIC PULP USING 
TITANIUM-PREPARED PLATELET-RICH FIBRIN: THREE YEAR FOLLOW UP 

Aim: The purpose of this case reports is to introducing titanium-prepared platelet-rich fibrin 
(T-PRF) in treatment of immature teeth with necrotic pulp and open apex. Titanium-
prepared, platelet-rich fibrin (T-PRF) is a new platelet concentrate, the method of 
preparation of which is based on the hypothesis that titanium tubes may be more effective at 
activating platelets than the glass tubes. 

Case Reports: A 16 years old girl who accidently broke his immature maxillary central 
incisor tooth, developed pulpal necrosis. After preparing an access cavity, its necrotic pulp 
was removed. The canal was irrigated with 5.25% NaOCl solution, 0.2% chlorhexidine 
solution and dried with paper points. A triple antibiotic paste was placed inside the canal and 
left for 21 days. 20 ml of whole blood was drawn from the patient's and centrifuged for 12 
minutes to obtain the T-PRF. After the removal of the triple antibiotic paste, the T-PRF was 
placed into the canal till the level of cementoenamel junction and 3mm of grey MTA was 
placed directly over the T-PRF clot. The setting of MTA was confirmed 3 days later and the 
tooth was sealed with Composite restoration. 

Results: After three years the clinical examination revealed negative responses to 
percussion and palpation tests. Radiographic examination revealed continued thickening of 
the dentinal walls, regression of the periapical lesion and apical closure. 

Conclusions: On the basis of the results obtained in our case report we conclude that T-
PRF is potentially an biomaterial for pulp-dentin complex regeneration. 

PP87 EKSTERNAL APİKAL KÖK REZORPSİYON VAKASINDA MİNERAL TRİOKSİT 
AGREGATIN APİKAL BARİYER OLARAK KULLANIMI 

ESRA ULUKÖYLÜ, ERTUĞRUL KARATAŞ 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI, ERZURUM 

Amaç: Bu raporun amacı, eksternal apikal kök rezorpsiyon  görülen mandibular molar dişin 
tedavisinde MTA’nın  apikal bariyer olarak kullanımını  tanımlamaktır. 
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Olgu sunumu: 27 yaşında bayan hastanın mandibular 1. büyük azı dişinin vestibül 
mukozasında sinüs yolu görüldü. Klinik ve radyografik muayenesinde, derin çürük ve 
kompozit restorasyonun varlığı gözlemlendi. Radyografik görüntüde eksternal apikal kök 
rezorpsiyonu ve periapikal lezyon varlığı görüldü. 

İlk seans, kompozit dolgu ve çürük kaldırıldı. Ardından, debridman yapıldı ve irrigasyon 
solüsyonu olarak % 2.5 sodyum hipoklorit kullanıldı. Çalışma boyu elektronik apeks bulucu 
(Root ZX mini; J Morita Corp., Tokyo, Japonya) yardımıyla belirlendi ve radyografik olarak 
kontrol edildi. Kalsiyum hidroksit, bir hafta boyunca kök kanallarında bekletildi. İkinci seans, 
distal kökün apeksi çok geniş olduğundan, MTA (Cercamed, Polonya) yaklaşık 5 mm apikale 
bariyer olarak yerleştirildi. Mezial kanallar, guta perka ve kanal patı (AH plus , VDW, Munich, 
Germany) ile dolduruldu. Giriş kavitesi geçici restoratif materyal ile kapatıldı. Ertesi gün distal 
kanalın kalan kısmı enjekte edilebilen termoplastik guta perka tekniği ve AH Plus kanal patı 
kullanılarak dolduruldu. Dişin kuron kısmı kompozit rezin ile restore edildi.4 ay sonraki 
kontrolde diş asemptomatikti ve radyografik olarak tam bir periapikal iyileşme gözlendi. 

Sonuç: MTA’ nın temel özellikleri göz önüne alındığında, apikal tıkama için etkili bir yöntem 
gibi görülmektedir. 

PP87 USE OF MINERAL TRIOXIDE AGGREGATE AS AN APICAL BARRIER IN CASE 
OF APICAL EXTERNAL ROOT RESORPTION 

Aim: The aim of this report was to describe the treatment of a mandibular molar tooth, 
which has an external apical root resorption using an apical barrier of MTA. 

Case report: Mandibular first molar of 27 –year-old woman was showing sinüs track on the  
vestibul mukosa. During clinical and radiographic examination, the presence of deep caries 
and composite restoration was observed. A radiographic image suggesting external apical 
root resorption and periapical lesion was observed. 

At the first visit, composite filling and caries were removed. Then, debridement was 
performed  and 2.5% sodium hypochlorite was used as irrigant solution. The working length 
was determined with the aid of an apex locater (Root ZX mini; J Morita Corp., Tokyo, Japan) 
and controlled radiographically. Calcium hydroxide was placed into the root canals for one 
week. At the second visit, because the apical end of distal root was very wide, 
MTA(Cercamed ,Poland) was used as apical barrier of approximately 5 mm. Mesial canals 
were filled with gutta percha and sealer (AH plus , VDW, Munich, Germany).The access 
cavity was sealed with a temporary restorative material. The next day  remaining part of the 
distal  canal  was then back-filled with injectable thermoplastic gutta percha technique using 
AH Plus root canal sealer. The teeth were restored with composite resin. At follow-up 
examination after 4 months , the tooth was asymptomatic and radiographically complete 
periapical healing was observed 

Conclusions: Considering basic characteristics of the material MTA, seems to be an 
effective method for apical plug. 

PP88 BEŞ KANALLI BİR ÜST BİRİNCİ BÜYÜK AZI DİŞİNİN KÖK  KANAL 
TEDAVİSİ - OLGU SUNUMU 

CELALETTİN TOPBAŞ1, IŞIL KAYA BÜYÜKBAYRAM1, SEDA AYDEMİR2 
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1İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ 
ANABİLİM DALI 

2KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI 

Amaç: Bu olgu bildiriminde  iki tane mesiobukkal kökte, iki tane distobukkal kökte ve bir 
tanede palatinal kökte  olmak üzere toplam beş kanallı bir üst birinci büyük azı dişine 
uygulanan kök kanal tedavisinin sunulması amaçlanmıştır 

Gereç ve Yöntemler: Sol üst birinci büyükazı dişinde  uzun süre geçmeyen ağrı 
şikayetleriyle İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilimdalı 
Kliniğine başvuran 26 yaşındaki erkek hastanın, yapılan klinik muayenesinde perküsyona 
hassasiyet ve radyolojik muayenesinde pulpa boynuzuna uzanan geniş diş çürüğü 
saptanmıştır.  Dişin radyolojik tetkikinde periapikal bölgede distal kökte periapikal lezyon 
varlığı gözlenmiştir. Dişe infiltratif lokal anestezi altında kök kanal tedavisi başlanmıştır. Giriş 
kavitesi açıldıktan sonra rubber dam ile izolasyon sağlanmıştır. Giriş kavitesi açıldığında pulpa 
tabanında  5 ayrı kanal ağzı Meziobukkal1, meziobukkal2, distobukkal1, distobbukkal2 ve 
palatinal kanal ağızları. izlenmiştir. Kanal boylarının tespiti apeks locater - Raypex 6 (VDW, 
Munich, Germany)) ile yapılmış, daha sonra kanal boylarının doğruluğunun sağlaması için 
eğeli röntgen alınmıştır. K-tipi el eğeleri (ManiInc, TochigiKen, Japan) ve protaper universal 
sistemi (Dentsply, Maillefer, Ballaigues, Switzerland) kombine kullanılarak preparasyon işlemi 
master apikal eğe F2 olacak şekilde tamamlanmıştır. Her eğe arasında%5.25’lik NaOCl ile kök 
kanalları  yıkanmış  ve final yıkama %17’lik EDTA ardından %5.25’lik NaOCl ile yapılmıştır.  
Kök kanalları kurutulduktan sonra AH Plus (De Trey, Dentsply, Konstanz, Germany) kanal 
patı  kullanılarak  tek kon sistemi ile doldurulmuştur. 

Bulgular: Hastadan 1 yıl sonra alınan kontrol radyografisinde, distobukkal kökte varolan 
periapikal lezyonun iyileştiği gözlenmiş ve yapılan klinik muayenede dişin asemptomatik 
olduğu tespit edilmiştir. 

Sonuçlar: Üst birinci büyük azı dişlerinin mesio bukkal köklerinde genellikle ikinci bir kanal 
gözlense de, distobukkal kökte ikinci kanal gözlenme sıklığı oldukça azdır. Kanal tedavisi 
yapan hekimlerin, distalde ikinci bir kanalın varlığını göz önünde bulundurması, tedavinin 
başarısını artıran faktörlerden olacaktır. 

PP88 ROOT CANAL TREATMENT OF A MAXILLAR FIRST MOLAR TOOTH WITH 
FIVE ROOT CANALS- A CASE REPORT 

Aim: Although there is mostly a second canal in mesiobuccal root; the second canal 
prevelance in disto buccal roots is very rare. In this case report, root canal treatment in an 
upper first molar with a total of five canals, with two mesiobuccal roots and two distobucal 
roots, was presented. 

Methodology: A 26-year-old male patient referred to the Department of Endodontics of 
İstanbul Aydın University Dentistry Faculty with complaints of nocturnal pain  and a pain in 
the left maxillary no 6 tooth, that started with the cold water, and did not stop for a long 
time. The clinical examination showed that the tooth has percussion sensitivity and in the 
radiological examination, we revealed extensive tooth decay extending to the pulp horn. 
Radiological examination of the tooth revealed lesion in the periapical region of the distal 
root. Canal treatment was performed under infiltrative local anesthesia. Insulation with 
rubber dam is provided after opening the access cavity. When the cavity opened five 
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different canal orifices were observed. Meziobuccal1, meziobuccal2, distobuccal1, 
distobbuccal2 and palatinal canal orifices. The measurement of the canal length was made 
by the apex locator - Raypex 6 (VDW, Munich, Germany), then the x-ray with files was taken 
to ensure the correctness of the canal length. The preparation process was completed using 
a combination of  k-tipe hand files(ManiInc, TochigiKen, Japan) and the protaper universal 
system (Dentsply, Maillefer, Ballaigues, Switzerland). Master apikal file was F2. 5.25% NaOCl 
and 17% EDTA were used in the irrigation process, the final irrigation was performed with 
17% EDTA and 5.25 NaOCl and canals were filled with single cone system, utilizing AH Plus 
(De Trey, Dentsply, Konstanz, Germany) sealer,  in one session. 

Results: One year later, the control radiography of the patient showed the healing of the 
periapical lesion present in the distobuccal root, and the tooth was asemptomatic. 

Conclusions: Second canal presence in the distobuccal root is very rare. The consideration 
of the presence of a second canal in the distal root of the dentists, who perform root canal 
therapy, will be one of the factors that increase the success of the treatment. 

PP89 MANDİBULAR MOLAR DİŞLERDE RADİX ENTOMOLARİS TESPİT VE 
ENDODONTİK TEDAVİSİ: 5 VAKA SUNUMU 

KEZBAN MELTEM ÇOLAK, EBRU TEPECİK 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ BÖLÜMÜ 

Amaç: Kök kanal tedavisinin başarısı, pulpa boşluğunun kemo-mekanik temizlenmesi ve 
biyouyumlu bir materyal ile hermetik olarak tamamen doldurmasıyla mümkündür. Bu yüzden 
kök kanal anatomisi iyi bilinmeli ve tedavi edilecek her diş, anatomik varyasyonlar göz 
önünde bulundurularak değerlendirilmelidir. Alt büyük azı dişleri genellikle 2 köklü olmakla 
birlikte anatomik bir varyasyon olarak lingualde fazla kök, Carabelli tarafından radix 
entomolaris terimiyle literatüre kazandırılmıştır. Distolingualde bulunan kökler radix 
paramolaris olarak isimlendirilmiştir.1 Bu posterde radix entomolaris bulunan 5 vakanın 
endodontik tedavisi sunulmuştur. 

Gereç ve Yöntem: 2 semptomatik apikal periodontitis, 1 asemptomatik apikal periodontitis 
ve 2 semptomatik irreversibl pulpitis tanısı konmuş 5 radix entomolaris vakası tedavi edildi. 
Tüm vakalarda artikain ile 1/100000’lik epinefrin içeren anestezi altında giriş kavitesi açıldı. 
Rubber dam izolasyonu sağlandıktan sonra 10 K tipi eğe ile apeks bulucu kullanılarak kanal 
çalışma boyları kaydedilip sodyum hipoklorit ile bol irrigasyon yapılarak kemomekanik 
debridman sağlandı. Soğuk lateral kondensasyon yöntemiyle dolduruldular. 

Bulgular: Türk toplumunda alt molar dişlerde radix entomolaris görülme sıklığı %1.41 olarak 
bildirilmiştir.2 Radix entomolaris bulunan mandibular molar dişlerin tedavi öncesi 
değerlendirilmesinde farklı horizontal açılarla alınmış radyografiler kullanılmaktadır. 
Distolingual ve distobukkal kök arasındaki radyolojik olarak çakışma derecesine göre radix 
entomolaris radyografik özellikleri üç tipe ayrılırlar. Tip1 hafif düzeyde çakışan, tip2 orta 
düzeyde çakışan, tip3 tamamen çakışan radyografik görüntüyü tanımlamaktadır. Özellikle tip2 
ve tip3 görüntülerde preoperatfi değerlendirme için 25 derecelik ek bir açılama 
gerekmektedir. 3 

Sonuçlar: Radix entomolaris bulunan dişlerin başarılı bir kök kanal tedavisi için farklı 
horizontal açılarla alınmış radyografilerden ve gerekirse konik ışınlı bilgisayarlı tomografi 
görüntülerinden yararlanılmalıdır. 
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PP89 RADIX ENTOMOLARIS DETECTION AND ENDODONTIC TREATMENT IN 
MANDIBULAR MOLAR TEETH: 5 CASE REPORTS 

Aim: The success of root canal treatment is achieved by chemo-mechanical preparation of 
the pulp cavity and by hermetically obturation with biocompatible material. So root canal 
anatomy should be well known and every tooth to be treated should be evaluated 
considering anatomical variations. The mandibular molar teeth are generally two-rooted, 
sometimes there could be one more lingually located root. This variant was first mentioned 
in the literature by Carabelli and termed radix entomolaris. The roots located in the 
distolingually are called radix paramolaris.1 Endodontic treatment of 5 cases with radix 
entomolaris was presented on this poster. 

Methodology: We treated 5 cases of radix entomolaris with 2 symptomatic apical 
periodontitis, 1 asymptomatic apical periodontitis and 2 symptomatic irreversible pulpitis. All 
patients received local anaesthesia (2% articaine with 1 : 100 000 epinephrine). After the 
access cavity preparation and the rubber dam isolation was obtained, 10 K type file was used 
to record the working length using an apex locator and chemo-mechanical debridement was 
performed under copious sodium irrigation with hypochlorite. Root canals were obturated 
with cold lateral condensation method. 

Results: The incidence of radix entomolaris in mandibular molar teeth in Turkish population 
was reported as 1.41%.2 Radiographs taken at different horizontal angles are used in the 
evaluation of mandibular molar teeth in radix entomolaris before treatment. The radiographic 
features of the radix entomolaris are divided into three types according to the degree of 
radiological overlap between the distolinguual and distobucal roots. Type 1 describes a mildly 
overlapping, type 2 moderately overlapping, type 3 completely overlapping radiographic 
image. An additional 25 degree angulation is required for preoperative evaluation, especially 
for type 2 and type 3 images.3 

Conclusions: For the successful root canal treatment of teeth with radix entomolaris, 
different horizontal horizontal radiographs and, if necessary, cone beam computed 
tomography images should be used. 
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PP90 HORİZONTAL KÖK KIRIKLARININ ENDODONTİK TEDAVİSİ; OLGU SERİSİ 

İREM KÖSELER, SENİHA MİÇOOĞULLARI KURT, MEHMET EMİN KAVAL, MEHMET 
KEMAL ÇALIŞKAN 

EGE ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM DALI, 
İZMİR, TÜRKİYE 

Amaç: Horizontal kök kırığı gözlenen dişlerde endodontik tedavi yaklaşımlarının 
değerlendirilmesi 

Gereç ve Yöntem: Yaşları 16-40 arasında değişen beş hasta farklı zaman aralıklarında üst 
santral kesici dişlerinin tedavisi için kliniğimize başvurdu. Klinik incelemelerinde perküsyona 
hassasiyet ve mobilite gözlenen dişlerde, radyografik incelemeler sonucunda horizontal kök 
kırığı varlığı tespit edildi. İlk üç olguda dişlerin vital olduğu tespit edildi. Kök kırığı gözlenen 
dişler repoze edildi ve 4 hafta boyunca semi rijit splint uygulandı. Dördüncü olguda vitalite 
testlerine alınan negatif yanıt nedeniyle splintlemenin ardından koroner parçaya kanal 
tedavisi uygulandı. Beşinci olguda ise ilgili dişe kök kanal tedavisine başlandığı ve hastanın 
şikayetlerinin geçmemesi üzerine kliniğimize yönlendirildiği tespit edildi. Devital olan koroner 
parçaya splintlemenin ardından kanal tedavisi uygulandı ve koroner parça kırık hattına kadar 
ortograd olarak MTA ile örtülendi. Farklı tedavi yaklaşımları uygulanan olgular 1-10 yıl 
arasında değişen sürelerde takip edildi. 

Bulgular: Takip süreleri sonunda tüm dişlerin asemptomatik ve fonksiyonda olduğu 
gözlendi. Kanal tedavisi uygulanmayan dişlerin canlılığını koruduğu; mobilite ya da 
perküsyona hassasiyet göstermedikleri gözlendi. 

Sonuçlar: Horizontal kök kırığı gözlenen olgularda tedavi protokolü olgunun klinik ve 
radyolojik bulguları dikkate alınarak farklılıklar göstermektedir. Bu olgularda ilgili dişin repoze 
edilmesi ve semi rijit splint uygulaması başarılı sonuçlar vermektedir. 

PP90 ENDODONTIC MANAGEMENT OF HORIZONTAL ROOT FRACTURES, A CASE 
SERIES  

Aim: To present the treatment protocols of teeth with horizontal root fracture. 

Methodology: Five patients (16–40 years old) were referred at different time intervals to 
our clinic for treatment of their maxillary anterior teeth. Clinical examination revealed 
tenderness to percussion, mobility. Radiographic examination showed horizontal root 
fractures in the related teeth. In the first three cases, the teeth responded positively to 
electric pulp testing. They were only repositioned and fixed using semi-rigid splints for 4 
weeks. In the fourth case, related tooth gave negative response to electric pulp testing. The 
teeth splinted and root canal treatment was performed to the coronal segment. In the last 
case, the tooth was non-vital and root canal treatment had started by a dental practitioner. 
Related tooth splinted and orthograd MTA placement was achieved as fracture line plug. 
Follow-up period of the cases was 1-10 years. 
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Results: At the follow-up examinations the teeth were asymptomatic and on function. The 
teeth in the first three cases, which had only repositioned and splinted, responded positively 
to thermal and electric pulp testing. 

Conclusions: The treatment approach of horizontal root fractures can be varied depending 
on the clinical and radiographic signs and symptoms of the related tooth.  In such cases, 
applying semi-rigid splints after repositioning could gave successful outcomes. 

PP91 ÜST SAĞ 1. KESER DİŞİN APİKAL ÜÇLÜSÜNDE KIRILAN 15 NUMARA C TİPİ 
EĞENİN MASSERANN KİT İLE ÇIKARILMASI: VAKA SUNUMU 

EBRU TEPECİK, ERTUĞRUL KARATAŞ 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI 

Amaç: Endodontik tedavi sırasında kök kanalında kanal aleti kırılması istenmeyen ve sinir 
bozucu bir durumdur. Bu durumda aletin yanından geçilip kanallar temizlenerek alet kanal 
içinde bırakılıp doldurulabilir. Ancak bazı vakada aletin çıkarılması gerekmektedir. Kırık alet 
çıkarılması için birçok yöntem gelştirilmiştir. Masserann Kit özellikle düz kanallarda kırık alet 
çıkarmak için etkili bir yöntemdir.1 Bu vaka raporunda üst sağ santral dişin apikal üçlüsünde 
kırılmış 15 numaralı C eğenin Masserann Kit ile çıkarılması ve 6 aylık takibin sunulması 
amaçlanmıştır. 

Olgu sunumu: 42 yaşındaki erkek hasta ön dişlerinde ağrı şikayeti ile Atatürk Üniversitesi 
Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti bölümüne başvurdu. Sabit protez için prepare edilmiş üst 
sağ ön ve yan keser dişlere semptomatik apikal periodontitis, üst sol ön keser dişe ise 
semptomatik irreversibl pulpitis tanısı kondu. Lokal anestezi altında (articain + 1/100000’lik 
epinefrin) giriş kavitesi açıldıktan sonra 15 nolu C eğe ile apikale ulaşmaya çalışırken eğe 
apikal üçlüde sıkışarak kırıldı. Eğenin yerini daha iyi görmek için radyografi alındı. Çıkarmak 
için öncelikle 2,3 ve 4 nolu Gates Glidden frezler ile koronal genişletme yapıldı. Eğe görünür 
duruma geldikten sonra ultrasonik uç ile eğe çevresinden dentin kaldırılarak koronal ucun 
çevresi serbestleştirildi. Bu işlemi yaparken eğenin küçük bir parçası kırılarak çıktı. Kalan 
parça için kanalın şekli düz olduğundan Masserann Kit kullanımına karar verildi. 1,2 mm’lik 
trepan frez ile kırık alet çevresinden dentin kaldırıldı. Ekstraktör tüp ile eğenin serbestleyen 
koronal ucu sıkıştırılarak kanaldan tamamen çıkarıldı. Daha sonra kökün apikal parçasının da 
kemomekanik preparasyonu tamamlanarak soğuk lateral kompaksiyon yöntemiyle kanal 
tedavisi tamamlandı. 6 aylık takipte hasta semptomsuzdu ve sabit protezini rahatça 
kullanıyordu. 

Bulgular: Kanal tedavisi esnasında kırılan aletler ultrasonik uçlar kullanılarak çıkarılabilir. 
Ultrasonik uçlar kırık parçayı görebilmek için kuru kanalda kullanılmalıdır.2 Ancak bizim 
vakamızda kırık parça ince olduğundan ultrasonik kullanımı düşük güçte olsa dahi kırık 
oluşumuna sebep oldu. Bu yüzden fazla dentin kaldırma dezavantajına rağmen Masserann Kit 
kullandık. 

Sonuçlar: Kırık eğe çıkarılması zor ve riskli bir işlemdir. Başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi 
için uygun yöntemin seçimi önemlidir. 

Kaynaklar: 
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PP91 REMOVAL OF A FRACTURED C-FILE FROM APICAL THIRD OF ROOT CANAL 
OF MAXILLARY RIGHT CENTRAL: A CASE REPORT 

Aim: During the endodontic treatment, separation of file in the root canal is undesirable and 
frustrating situation. In this scenario, root canal treatment can be performed by by-passing 
the broken file. However, in some cases it is necessary to remove the file. Various methods 
have been developed to remove broken instruments. The Masserann Kit is an effective 
method for removing broken instruments, especially in straight canals1. The aim of this case 
report is to present retrieval of broken instrument by using Masserann Kit and completion of 
root canal treatment and six months follow up. 

Case report: A 42-year-old male patient complained of pain in maxillary incisor teeth, 
applied to the Ataturk University Faculty of Dentistry Department of Endodontics. Teeth had 
been prepared for fixed prosthesis. Symptomatic apical periodontitis was diagnosed in the 
upper right central and lateral teeth, and symptomatic irreversible pulpitis was diagnosed in 
the upper left central tooth. After the preparation of access cavity under local anesthesia 
(articain + 1/100000 epinephrine), the 15 C-file was stucked and fractured while attempting 
to reach the apical area. In order to detect the location of the broken file, a periapical 
radiograph was taken. To removal of file, firstly, coronal flaring was performed with 2,3 and 
4 Gates Gliden burs subsequently. After the file was visible, the circumference of the coronal 
tip was released by removing the dentin from the circumference of the file with ultrasonic 
tip. While using ultrasonic tip, a small piece of file was broken out. We decided to use 
Masserann Kit because canal shape was straight and it was suitable for using. The dentin 
was removed from the circumference of the fractured instrument with a 1,2 mm trephan 
bur. The file was completely removed by holding the free tip of file with extractor tube. After 
that, chemomechanical preparation of the apical part of the root was performed and the root 
canal treatment was completed by cold lateral compaction. At the 6th month follow up, tooth 
was free of symptoms and patient was using his fixed prosthesis comfortably. 

Results: Instruments that break during root canal treatment can be removed by using 
ultrasonic tips. Ultrasonic tips should be used in the dry canal to be able to see the broken 
file2. However, since the broken part was thin in our case, using of ultrasonic tip caused 
further fracture even if it was low power. For this reason, despite the disadvantage of excess 
dentin removal, we used the Masserann Kit. 

Conclusions: Broken file removing is a difficult and risky operation. Choosing the 
appropriate method is crucial for successful completion. 
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PP92 HİJYENİK OLMAYAN KANAL TEDAVİLİ AÇIK APEKSLİ DİŞLERİN MİNERAL 
TRİOKSİT AGREGAT İLE APEKSİFİKASYONU: İKİ OLGU SUNUMU 

EZGİ CAN ÇEKİÇ, GİZEM KORKMAZ, BEKİR OĞUZ AKTENER 

EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ ANABİLİM DALI, 
İZMİR, TURKİYE 

Amaç: Hijyenik olmayan kanal tedavili açık apeksli iki olgunun , mineral trioksit agregat 
(MTA) ile apikal bariyerin sağlanmasının ardından restorasyonun fiber post ve kompozit rezin 
restorasyon ile tamamlanıp, 1 yıllık takip sonuçlarını sunmaktır. 

Gereç ve Yöntem: 25 yaşında erkek hasta sol üst lateral dişinde ve 16 yaşında kadın hasta 
sol üst santral dişinde ağrı şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Her iki hastanın dişinde  önceden 
yapılmış hijyenik olmayan kök kanal tedavisi saptandı. Ağız içi muayenede ilgili dişlerde dikey 
perküsyonda hassasiyet saptandı. Endodontik giriş kavitesi açıldıktan sonra dişler rubber dam 
ile izole edildi ve H tipi el eğeleri ile kanal dolgusu uzaklaştırıldı. #110 nolu eğeye kadar kanal 
duvarları prepare edilip her eğe arasında % 2,5 NaOCl ve % 17 EDTA ile irigasyon yapıldı. 
Kanal içi medikamet olarak kalsiyum hidroksit (CH) kullanıldı. İki hafta sonra 
CH uzaklaştırılmasının ardından asemptomatik dişlerde kök kanal şekillendirilmesi tamamlanıp 
kök kanalları kağıt konlar ile kurulandı. Apikal 3mm’ lik kısmına beyaz MTA uygulandı ve 
nemli pamuk yerleştirilerek giriş kavitesi geçici dolgu materyali ile kapatıldı. yirmi dört saat 
sonra MTA tıkaç üzerine fiber post yerleştirilip daimi restorasyon kompozit rezinle 
tamamlandı. 

Bulgular: 1 yıl sonra yapılan kontroller sonucunda hastalar asemptomatik, dişler fonksiyonel 
ve periodonsiyumun tamiri radyografik olarak izlenmektedir. 

Sonuçlar: Konvansiyonel yöntemlerle kök kanal tedavisi yapılıp başarısız olunan açık apeksli 
dişlerde apikal tıkamanın MTA ile gerçekleştirilmesi başarılı sonuçlar vermektedir. 

PP92 USING MINERAL TRIOXIDE AGGREGATE FOR APEXIFICATION OF TEETH 
WITH OPEN APEX THAT HAD INADEQUATE ROOT CANAL TREATMENT: TWO CASE 
REPORTS 

Aim: This case reports aim to present one year follow-up of using mineral trioxide aggregate 
(MTA) as apical sealing material of  teeth with incomplete root apex that were treated 
inappropriately with root canal treatment, in addition to fiber posts and resin-composit 
restoration afterwards. 

Methodology: 25 year-old male and 16 year-old female patients were referred to our clinic 
complaint with pain in left-upper lateral and central tooth, respectively. Unsuccessfull 
endodontic root canal treatment were detected with sypmtoms. Intraoral examination 
revealed that the teeth was sensitive to percussion. Endodontic access cavities were 
prepared and teeth isolated with rubber dam. Root canal filling material was removed with 
H-type hand files. Root canal instrumentation was made up to file #110. Irrigation with 2,5 
% NaOCl and 17 % EDTA was performed between each file during the mechanical 
preparetion of the root canal. Calcium-hydroxide (CH) was used as intracanal medication. CH 
was removed after 2 weeks and the teeth were asymptomatic. After the final root canal 
preparation  the canals were then dried with paper points. White MTA was applied at 3mm 
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apical part of the tooth as apical plug. The moist cotton pellet was placed on the MTA and 
the access of cavity was filled with temporary filling material. After 24 hours fiber post was 
placed coronal part of root canal over MTA plug and the restoration is completed with 
composite-resin. 

Results: After 1 year follow-up that patients were asymptomatic, teeth were in function, 
and repair of periodontium occurred radiologically. 

Conclusions: Using MTA as apical sealing material of  teeth with incomplete root apex that 
were treated with unsuccessful conventional root canal treatment, shows successful results. 

PP93 DİAMOND-BLACKFAN ANEMİSİNİN DENTAL BULGULARI: OLGU SUNUMU 

ENİS ŞİMŞEK, ELÇİN TEKİN BULUT, NESLİHAN ŞİMŞEK 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, DİŞ HASTALIKLARI VE 
TEDAVİSİ ANABİLİM DALI VE ENDODONTİ ANAİBLİM DALI 

Amaç: Diamond-Blackfan Anemisi (DBA), nadir görülen, heterojen eritroid progenitör 
yokluğu nedeni ile şiddetli anemi ile karakterize genetik, heterojen bir hastalıktır ve pro-
apoptoptik hematopoez ile kemik iliği yetmezliği ile sonuçlanır. Hastalığın insidansı, Avrupa'da 
milyon doğumda 5-7 vakada bildirilmiştir. DBA'da şu klinik özellikler görülebilir: Solgunluk, 
zayıflık, gelişim başarısızlığı; büyüme geriliği (%~30); konjenital malformasyonlar (%~30-
50), özellikle kraniofasial, üst ekstremite, kalp ve genitoüriner malformasyonlar. Sonuçta, 
etkilenen bireylerin %40'ı steroide, %40'ı ise transfüzyona bağımlıdır ve %20'si de remisyona 
girer. Bu olgu sunumu, bu hastaların iyi bilinmeyen dental koşullarını tedavi etmek ve 
tanımlamak için hazırlanmıştır. 

Olgu sunumu: 18 yaşındaki Suriyeli bir erkek hasta İnönü Üniversitesi Endodonti Anabilim 
Dalı'na kemik iliği nakli öncesi çürümüş dişleri için başvurdu. Her şeyden önce, periodontal 
tedavi uygulandı. 46 nolu diş çekildi. 12, 11, 21, 22, 35 ve 37 numaralı dişlerde derin 
çürükler vardı. Bu nedenle bu dişler için endodontik tedavi kararı alındı. Lokal anestezi altında 
giriş kaviteleri hazırlandı. Çalışma boyutu, apeks bulucu (Root ZX Mini; J. Morita Corp, Tokyo, 
Japonya) ile belirlendi ve radyograf ile doğrulandı. Temizleme ve şekil verme işlemi, Revo-S 
(Micro-Mega, Besançon, Fransa) nikel-titanyum döner aletleri kullanılarak crown-down 
şeklinde yapıldı. Kök kanalları% 2.5 NaOCl ve% 17 EDTA ile yıkandı. Kanal dolgusu guta 
perka ve AH Plus kök kanal patı (Dentsply Maillefer) ile yapıldı. Kanal dolgusu kalitesini teyit 
etmek için radyografiler çekildi. Bu dişler ve diş numarası 17, 16, 14, 25, 26, 27, 37, 32, 31, 
41, 42, 43, 45, 47 olan dişler kompozit rezin ile restore edildi. 

Sonuçlar: Literatürde DBA ile ilişkili oral bulguların açıklamaları nadirdir. Bu hastanın oral ve 
diş bulguları şiddetli diş eti iltihabı ve çoklu çürük lezyonları göstermiştir. DBA'lı hastalar 
kortikosteroidlerle kronik tedavi altındadır ve bu nedenle ağız boşluğundaki enfeksiyonlara 
daha yatkındır. 

PP93 DENTAL FINDINGS OF DIAMOND-BLACKFAN ANEMIA: A CASE REPORT 

Aim: Diamond-Blackfan Anemia (DBA) is a rare, heterogeneous, genetic disease 
characterized by severe anemia, reduced counts or absence of erythroid progenitors, and 
pro-apoptoptic hematopoiesis, which culminates in bone marrow failure. The incidence of the 
disease is reported to be 5–7 cases per million births in Europe. The following clinical 
features can be seen in the DBA: Pallor, weakness, failure to thrive; growth retardation 
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(~30%); congenital malformations (~30%-50%), in particular craniofacial, upper-limb, 
heart, and genitourinary malformations. Eventually, 40% of affected individuals are steroid 
dependent, 40% are transfusion dependent, and 20% go into remission. This case report is 
aimed to treatment and describe the dental conditions of these patients which are not well 
known. 

Case report: A 18-year-old Syrian male patient applied to the Inonu University, Department 
of Endodontics, for his for decayed teeth before bone marrow transplant. First of all, the 
periodontal treatment was performed. The tooth of 46 was extracted. The teeth number of 
12, 11, 21, 22, 35 and 37 had deep caries. Because of this, endodontic treatment decision 
was made for these teeth. Under local anesthesia, the access cavities were prepared. The 
working length was determined by apex locator (Root ZX Mini; J. Morita Corp, Tokyo, Japan) 
and verified by radiograph. Cleaning and shaping were performed using Revo-S (Micro-Mega, 
Besançon, France) nickel-titanium rotary instruments in a crown-down fashion. The root 
canals were irrigated with 2.5% NaOCl and 17% EDTA. Obturation was performed gutta 
percha and AH Plus root canal sealer (Dentsply Maillefer). Radiographs were taken to 
confirm the quality of obturation. These teeth and the teeth number of 17, 16, 14, 25, 26, 
27, 37, 32, 31, 41, 42, 43, 45, 47 were restorated with composite resin. 

Conclusions: Descriptions of oral manifestations associated with DBA in the literature are 
rare. The oral and dental findings of this patient showed severe gingivitis and multiple 
carious lesions. Patients with DBA are under chronic treatment with corticosteroids and, 
therefore, are more susceptible to infections in the oral cavity. 

PP94 ENDODONTİK TEDAVİDEN SONRA PERİAPİKAL LEZYONLARIN HACİM VE 
YÜZEY ALANI DEĞİŞİMLERİNİN İKİ FARKLI ÖLÇÜM YÖNTEMİ KULLANILARAK ÜÇ 
BOYUTLU OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR KLİNİK ÇALIŞMA 

DOÇ. DR. ÖZKAN ADIGÜZEL1, ARAŞ. GÖR. CEREN AKTUNA BELGİN2, ARAŞ. GÖR. 
SEDA FALAKALOĞLU1, DOÇ. DR. SADULLAH KAYA1, DOÇ. DR. EMİN CANER 
TÜMEN3, PROF. DR. İZZET YAVUZ3, PROF. DR. ZEKİ AKKUŞ4 

1DİCLE ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI, DİYARBAKIR, TÜRKİYE 

2DİCLE ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, AĞIZ DİŞ VE ÇENE 
RADYOLOJİSİ ANABİLİM DALI, DİYARBAKIR, TÜRKİYE 

3DİCLE ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ 
ANABİLİM DALI, DİYARBAKIR, TÜRKİYE 

4DİCLE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI, 
DİYARBAKIR, TÜRKİYE 

Amaç: Periapikal lezyonların yüzey alanları ve hacimlerinin zaman içindeki değişimi, 
endodontik tedavi sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı; MIMICS 
yazılımı ve eliptik yöntem kullanılarak periapikal lezyonların endodontik tedavi uygulanmadan 
önceki ve sonraki, hacim ve alan değişikliklerini karşılaştırmaktır. 

Gereç ve Yöntem: 5 kadın 5 erkek olmak üzere toplam 10 hastadaki periapikal lezyonu 
bulunan maksiller-mandibular anterior dişlere kök kanal tedavisi uygulanmadan önce ve 
tedavi uygulandıktan sonra CBCT alındı. Her bir lezyonun hacmi hem tedavi öncesinde hem 
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de tedavi sonrasında eliptik formülle ve MIMICS (versiyon 19) yazılımı ile hesaplandı. Bir 
diğer parametre olarak lezyonların kök kanal tedavisi yapılmadan önceki ve tedavi yapıldıktan 
sonraki alan değerleri MIMICS yazılımı ile hesaplandı. Verilerin istatistiksel olarak 
değerlendirilmesinde non-parametrik testlerden Wilcoxon testi kullanıldı. p<0.05 için 
istatistiksel olarak anlamlı fark kabul edilmiştir. 

Bulgular: MIMICS yazılımı ile ölçülen lezyonun tedavi öncesi ve sonrası ortalama hacmi 
sırasıyla 91,68 mm3 ve 38,32 mm3 olarak hesaplanmıştır. Eliptik formül ile hesaplanan 
lezyonun tedavi öncesi ve sonrası ortalama hacmi sırasıyla 82,45 mm3 ve 31,66 mm3 olarak 
ölçülmüştür. Hem MIMICS yazılımı ile hem de eliptik formülle yapılan ölçümlerde lezyonun 
tedavi öncesi ve sonrası hacmi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu (p<0.05). 
MIMICS yazılımı ile ölçülen lezyonun tedavi öncesi ve sonrası ortalama alanı sırasıyla 191,05 
mm2 ve 105,80 mm2 olarak hesaplanarak her iki değer arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark bulundu (p<0.05). Lezyonun başlangıç hacminin MIMICS ile ölçülen değeri ile eliptik 
formülle ölçülen değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı (p>0.05). 
Lezyonun bitim hacminin MIMICS ile ölçülen değeri ile eliptik formülle ölçülen değeri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu (p<0.05). 

Sonuçlar: Periapikal lezyonların hacmi ve yüzey alanları üç boyutlu yazılım programları ile 
doğru bir şekilde hesaplanabilir. MIMICS, endodontik tedavi görmüş olan dişlerdeki 
lezyonların iyileşmesinin takibinde konvansiyonel yöntemlere alternatif olarak klinisyenlere 
yardımcı olan bir yazılımdır. 

PP94 THREE-DIMENSIONAL VOLUMETRIC CHANGES AND SURFACE AREA 
CHANGES OF PERIAPICAL LESIONS AFTER ENDODONTIC TREATMENT ASSESSED 
BY USING TWO DIFFERENT MEASUREMENT METHODS: A CLINICAL STUDY 

Aim: The surface area changes of periapical lesions and the changes over time in volume 
play an important role in the process of an endodontic treatment. The aim of this study was 
to compare changes in volume and area of periapical lesions before and after endodontic 
treatment assessed by MIMICS software and elliptic formula.  

Methodology: CBCT was performed before and after root canal treatment with maxillary-
mandibular anterior teeth with periapical lesions in 10 patients (5 female, 5 male). The 
volume of each lesion was calculated with elliptical formulation and MIMICS (version 19) 
both pre-treatment and post-treatment. As another parameter, area values before and after 
endodontic treatment of lesions were calculated by MIMICS software. Wilcoxon test was 
used for nonparametric tests in statistical evaluation of data. A statistically significant 
difference was accepted for p<0.05. 

Results: The mean volume pre-treatment and post-treatment of the lesion measured by 
MIMICS software was calculated as 91.68 mm3 and 38.32 mm3, respectively. The mean 
volume pre-treatment and post-treatment of the lesion calculated by the elliptic formula was 
measured as 82.45 mm3 and 31.66 mm3, respectively. There was a statistically significant 
difference between the pre-treatment and post-treatment volume of the lesion in 
measurements made with both MIMICS software and elliptic formula (p<0.05). The mean 
area pre-treatment and post-treatment of the lesion measured by MIMICS software was 
calculated as 191.05 mm2 and 105.80 mm2, respectively. There was a statistically significant 
difference between the pre-treatment and post-treatment values of the lesion’s area 
measured by MIMICS (p<0.05). No statistically significant difference was found between the 
value of the pre-treatment volume of the lesion measured by MIMICS and the elliptic formula 
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(p>0.05). There was a statistically significant difference between the value of the post-
treatment volume of the lesion measured by MIMICS and elliptic formula (p <0.05). 

Conclusions: Volume and surface areas of periapical lesions can be accurately calculated 
with three-dimensional software programs. MIMICS is a software that helps clinicians 
alternative to conventional methods following lesion healing in root canal treatment. 

PP95 ÇOK PARÇALI KRON-KÖK KIRIKLARINDA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM: 
BİR OLGU SUNUMU 

BAŞAK BÖLÜKBAŞI1, BİLAL YAŞA2, RAMADAN COŞKUN3, EBRU KÜÇÜKYILMAZ1 

1İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, PEDODONTİ 
ANABİLİM DALI, İZMİR 

2İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, RESTORATİF 
DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI, İZMİR 

3İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ORTODONTİ 
ANABİLİM DALI, İZMİR 

Amaç: Kron-kök kırıklarında kırık hattının dişeti veya alveolar kemik kret seviyesinin altında 
yer alması prognozun güçleşmesine, estetik ve fonksiyonel problemlere yol açabilmektedir. 
Dolayısıyla, bu tip travmatik yaralanmalarda uzun dönem başarının elde edilebilmesi için 
doğru ve kapsamlı bir tedavi planlamasının yapılması büyük önem taşımaktadır. Bu vaka 
raporunun amacı, maksiller sağ santral kesici dişin çok parçalı kron-kök kırığında uygulanan 
multidisipliner tedavi yaklaşımının sunulmasıdır. 

Gereç ve Yöntemler: Maksiller sağ santral kesici dişinde (#11) kırık olan 9 yaşındaki erkek 
hasta yaralanmadan bir gün sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
Pedodonti Kliniği’ne başvurdu. Yapılan klinik ve radyografik muayene sonucu apeksi açık olan 
11 numaralı dişte çok parçalı kron-kök kırığının varlığı tespit edildi. Maksiller sağ santral kesici 
dişin mineral trioksit aggregat (MTA) ile tek aşamalı apeksifikasyonu ve kök parçasına ait kırık 
hattının yükseltilebilmesi için ortodontik ekstrüzyonun uygulanması planlandı. Endodontik ve 
ortodontik tedaviler eşzamanlı olarak başarılı bir şekilde gerçekleştirildikten sonra 11 numaralı 
diş, fiber post sistemi ve cut-back tekniği kullanılarak CAD/CAM sistemi ile hazırlanan rezin 
nano seramik kron ile restore edildi. 

Bulgular: 20 aylık takip süresince dişin sağlıklı bir periodonsiyumla fonksiyonda olduğu ve 
tatminkar seviyede estetik sonuçların elde edildiği gözlemlendi. 

Sonuçlar: Kron-kök kırıklarında diş kayıplarını önlemek ve uzun dönemde estetik ve 
fonksiyonel iyileşmeyi sağlayabilmek için multidisipliner yaklaşım göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

PP95 INTERDISCIPLINARY APPROACH TO MULTI-FRAGMENT CROWN-ROOT 
FRACTURE: A CASE REPORT 

Aim: Crown-root fractures usually have a poor prognosis and cause esthetic and functional 
problems when fracture line is located below the gingival or alveolar bone crest level. So, 
comprehensive and accurate treatment plan is very important for long term success in this 
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traumatic injuries. The aim of this report is to present the interdisciplinary treatment to 
multi-fragment crown-root fracture in maxillary right central incisor. 

Methodology: A 9-year-old boy with tooth fracture in maxillary right central incisor (#11), 
was referred to the Izmir Katip Celebi University Department of Pediatric Dentistry one day 
after the traumatic injury. Clinical and radiographic examinations revealed presence of a 
multi-fragment crown-root fracture of tooth #11 with open apex. One-step apexification with 
mineral trioxide aggregate (MTA) and orthodontic extrusion were planned to allow elevating 
the fracture line of the root segment. After endodontic and orthodontic treatments were 
successfully performed simultaneously, the tooth #11 was restorated with a fiber post 
system and a CAD/CAM fabricated resin nano-ceramic crown restoration using cut-back 
technique. 

Results: The tooth remained in function with healthy periodontium and favorable esthetic 
results were observed during the 20-month follow-up period. 

Conclusions: Interdisciplinary approach should be considered to prevent tooth loss and 
obtain long term esthetic and functional rehabilitation of the crown-root fractured teeth. 

PP96 MANDİBULAR KESİCİ VE KANİN DİŞLER İLE İLİŞKİLİ PERİAPİKAL 
LEZYONLARIN KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

ELÇİN TEKİN BULUT1, NESLİHAN ŞİMŞEK1, NUMAN DEDEOĞLU2, ELİF EZGİ 
KAYNAK1, MELİS SILA ÇETİN1 

1İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ ANABİLİM DALI  

2İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ DİŞ ÇENE RADYOLOJİSİ 
ANABİLİM DALI 

Amaç: Bu çalışmanın amacı mandibular kesici ve kanin dişler bölgesinde bulunan 3mm’den 
geniş periapikal lezyonların özelliklerinin konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) kullanılarak 
incelenmesidir. 

Gereç ve Yöntem: İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Radyolojisi 
Anabilim Dalı’nda arşivlenen KIBT kayıtları iki endodontist tarafından incelenerek mandibular 
kesici ve kanin dişler bölgesindeki 3mm’den geniş periapikal lezyonların bulunduğu 
görüntüler tespit edildi. Bu görüntüler arasından teşhis amaçlı alınmış 28 hastada tespit 
edilen 29 ayrı periapikal lezyon çalışmaya dâhil edildi. KIBT görüntüleri bir ağız diş çene 
radyolojisi uzmanı tarafından lezyona dâhil olan dişler, bukkal ve lingual kemikteki 
ekspansiyon ve perforasyon varlığı açısından incelendi. Ayrıca periapikal lezyonun aksiyal, 
sagital ve koronal eksende en geniş çapları ile bukkal ve lingual kemik kalınlıkları ölçüldü. 
Daha sonra her bir lezyon, en geniş çap dikkate alınarak CBCT-PAI (Cone-Beam Computed 
Tomography-Periapical Index Score) skorlaması (Estrela ve ark., 2008) kullanılarak iki 
endodontist tarafından sınıflandırıldı. İstatistiksel analiz IBM SPSS sürüm 21.0 programı 
kullanılarak gerçekleştirildi. 

Bulgular: CBCT-PAI skoruna göre lezyona dâhil olan dişlerin sayısı değerlendirildiğinde 
skoru 4 ve 5 olan lezyonlar ile 3 ve üzeri dişin dâhil olduğu lezyonlar arasında anlamlı bir ilişki 
olduğu tespit edildi (p=0,001). Ayrıca, lezyonların % 51.7’sinde 3 ve üzeri diş lezyona dâhil 
iken %24.1’inde 1 diş dâhil idi. Lezyonların %3.4’ünde bukkal kemik kalınlığının 2mm’ye eşit 
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ve büyük olduğu, %44.8’inde ise bukkal kemikte perforasyon olduğu saptandı. Lingual kemik 
kalınlığı ise lezyonların %6.9’unda 2mm’ye eşit ve büyük iken %3.4’ünde lingual kemikte 
perforasyon vardı. Lezyonların %71.4’ünde bukkal kemikte, %14.3’ünde ise hem bukkal hem 
de lingual kemikte ekspansiyon saptandı. Lezyonların % 27.6’sında ekspansiyon saptanmadı. 

Sonuçlar: Üç boyutlu bir görüntüleme yöntemi olan konik ışınlı bilgisayarlı tomografi 
endodontide teşhis ve tedavi protokolünün belirlenmesinde önemli katkılar sunmaktadır. 

PP96 EVALUATION OF PERIAPICAL LESIONS RELATED TO MANDIBULAR 
INCISOR AND CANINE TEETH’S BY USING CONE-BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY 

Aim: The purpose of this study is to investigate the properties of the periapical lesions larger 
than 3mm using Cone Beam Computed Tomography (CBCT) in the region of mandibular 
incisors and canines. 

Methodology: CBCT files that archived in the Inonu University, Faculty of Dentistry, Oral 
Diagnosis and Radiology Department, investigated by two endodontists and periapical lesions 
larger than 3mm in the region of mandibular incisors and canines were determined. From 
the images taken for the diagnosis purposes, 29 lesions from 28 patients included to the 
study. CBCT images investigated by an oral diagnosis and radiology specialist in terms of the 
involved teeth, expansion and perforation on buccal and lingual bone. Also the largest 
diameter of the periapical lesions on sagittal, axial, and coronary axes and buccal and lingual 
bone thicknesses were measured. After that, each lesion is categorized using the CBCT-PAI 
(CBCT-Periapical Index Score) (Estrela et al., 2008) considering the largest diameter by two 
endodontists. Statistical analysis is performed with IBM SPSS version 21.0. 

Results: According to CBCT-PAI when the number of teeth involved in the lesion are 
evaluated, a positive significant correlation were identified between the lesions that have the 
score of 4 and 5 and lesions that have 3 or more teeth involvement (p=0,001). Also, 3 or 
more teeth were involved in 51.7% of the lesions, 1 tooth was involved in %24.1 of them. In 
3.4% of the lesions, buccal bone thickness was found to be equal and greater than 2mm and 
in 44.8% of them, perforation was found in buccal bone. Lingual bone thickness was equal 
and greater than 2 mm in 6.9% of lesions, whereas perforation in lingual bone was present 
in 3.4%. Expansions were detected in 71.4% of the lesions in the buccal bone and in 14.3% 
both buccal and lingual bones. No expansion were found in 27.6% of the lesions. 

Conclusions: Cone-beam computed tomography, a three-dimensional imaging method, 
provides important contributions to the determination of the endodontic diagnosis and 
treatment protocols. 

PP97 ENDODONTİK TEDAVİ SONRASI MOLAR DİŞLERİN SAĞ KALIM ORANININ 
PROSPEKTİF BİR ÇALIŞMASI: RADYOGRAFİK VE AĞIZ İÇİ DEĞERLENDİRME 

ELÇİN TEKİN BULUT, NESLİHAN ŞİMŞEK, OĞUZ TAVŞAN, HASAN ÖZTÜRK 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM DALI 

Amaç: Bu çalışmanın amacı İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim 
Dalı’nda kök kanal tedavileri yapılan molar dişlerin sağ kalım oranlarının değerlendirilmesidir. 

Gereç ve Yöntem: İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hasta kayıtları tarandı ve 
01.01.2010-31.12.2014 tarihleri arasında molar dişlerine kök kanal tedavisi yapılan hastalar 
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belirlendi. Sistemde kayıtlı olan telefon numaraları hastaları kontrole çağırmak amacıyla 
kullanıldı. Çağrılara cevap veren 96 hastanın bilgileri, ağız içi muayene ve radyografik 
bulguları hazırlanan forma kaydedildi. Ağız içi muayene ile dişin ağızda olup olmadığı, 
konumu, restorasyon tipi, perküsyon ve palpasyon testlerine cevabı, mobilite ve fistül varlığı 
değerlendirildi. Radyografik muayenede periapikal dokular periapikal indeks skorlaması (Dag 
Ørstavik,1986), kök kanal tedavisinin kalitesi ise Buckley ve ark. (1995) tarafından kullanılan 
skorlama kullanılarak değerlendirildi. İstatistiksel analiz IBM SPSS sürüm 21.0 programı 
kullanılarak gerçekleştirildi. 

Bulgular: Değerlendirilen 96 dişten 90 dişin (% 93.75) ağızda olduğu tespit edildi. Periapikal 
indeks ve kök kanal tedavisinin kalitesi arasında pozitif bir ilişki olduğu bulundu (p< 0.001). 
Kök kanal tedavisinden sonra uygulanan restorasyon tipinin yaşa göre farklılık gösterdiği 
(p=0.003), 24-35 yaş arası bireylerde kompozit restorasyonların (%42.3), 48 yaş üstü 
bireylerde ise seramik kuron restorasyonların (%66,7) daha fazla uygulandığı bulundu. 
Ayrıca, molar dişlerine kök kanal tedavisi yaptıran hastaların cinsiyete göre yaş dağılımlarının 
arasında farklılık vardı (p=0.044). 

Sonuçlar: Kök kanal tedavisinin kalitesi dişilerin periapikal sağlığı üzerinde etkili 
olabilmektedir. 

PP97 A PROSPECTIVE STUDY OF SURVIVAL RATE OF MOLAR TEETH AFTER 
ENDODONTIC TREATMENT: RADIOGRAPHIC AND INTRAORAL ASSESSMENT 

Aim: The purpose of this study is to evaluate the survival rate of molar teeth after root canal 
treatment which were performed at Inonu University Faculty of Dentistry Department of 
Endodontics. 

Methodology: The patient’s records of Inonu University Faculty of Dentistry were searched 
and the patients who were performed root canal treatment of their molar teeth between 
01.01.2010-31.12.2014 dates were determined. Registered phone numbers were used to call 
patients to control. Patient’s information’s, intraoral and radiographic examination findings of 
96 patients who respond to call were recorded to a prepared form. With intraoral 
examination; whether the tooth is in the mouth, type of the restoration, the tooth’s answer 
to the percussion and palpation tests, the location and mobility of the tooth and the 
presence of the sinus tract were evaluated. In radiographic examination; by using periapical 
index scoring (Ørstavik et al, 1986) the periapical tissues and by using the scoring system 
which were used by Buckley et.al. (1995) the quality of root canal treatment were evaluated. 
Statistical analysis is performed with IBM SPSS version 21.0. 

Results: It was determined that 90 (93.75%) of the 96 evaluated teeth were in the mouth. 
It was found that there was a positive correlation between periapical index and the quality of 
root canal treatment (p< 0.001). The type of the restorations after root canal treatment 
showed difference according to the age (p=0.003), it was found that in individuals between 
the age of 24-35 the composite restorations (42.3%) and in individuals above 48 years old 
the ceramide crown restorations (66.7%) were performed more. Also, there was a difference 
between the age distributions of the patients according to the gender (p=0.044). 

Conclusions: The quality of the root canal treatment can affect the periapical health of the 
teeth. 

PP98 AGRESİF PERİODONTİTİS HASTALARINDA MOBİL DİŞLERİN KANAL 
TEDAVİSİ PERİOTEST DEĞERLERİNİ AZALTIR MI? 
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AHMET CEMİL TALMAÇ1, METİN ÇALIŞIR2, FATİH AKSOY3, BİLAL EGE4, EBRU 
DUMLUPINAR5 
 
1VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PERİODONTOLOJİ 
ANABİLİM DALI 
 
2ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PERİODONTOLOJİ 
ANABİLİM DALI 
 
3ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI 
 
4ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ DİŞ VE ÇENE 
CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 
 
5ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI 

Amaç: Çalışmanın amacı, generalize agresif periodontitis hastalarında periodontal ligamentin 
rejeneratif potansiyelinin arttırılmasında endodontik girişimlerin rolünü belirlemektir. 

Gereç ve Yöntem: Mobil dişleri, anormal elektrikli pulpa testi değerlerine sahip ve şiddetli 
diş hassasiyeti bulunan agresif periodontitis hastaları çalışmaya dahil edildi. Belirlenen dişlere 
kök kanal tedavisi uygulandı. Başlangıç, 3.-6. ay ve 1. yıl periotest ölçümleri elde edildi. 

Bulgular: Ortalama Periotest değerleri başlangıç ile 3.-6.ay ve 1.yıl değerleri arasında 
önemli bir farklılık gösterdi. Özellikle çok köklü dişler tek köklü dişlere göre daha önemli bir 
farklılık gösterdi. 

Sonuçlar: Periotest değerleri agresif periodontitis hastalarında niceliksel diş hareketliliği 
konusunda değerli bilgiler sağlayabilir. Periodontal olarak etkilenmiş dişler endodontik 
işlemler ile tedavi edildiği zaman, diş hareketliliğinde ciddi bir azalma elde edildi. 

PP98 DOES ENDODONTIC TREATMENT OF MOBILE TEETH REDUCE PERIOTEST 
VALUES IN AGGRESSIVE PERIODONTITIS PATIENTS? 

Aim: The aim of this study was to identify the role of endodontic intervention in enhancing 
the regenerative potential of the periodontal ligament in generalized aggressive periodontitis 
patients. 

Methodology: Patients with aggressive periodontitis who have mobile teeth, abnormal 
electric pulp testing values, and severe tooth sensivity were included. Root canal treatment 
was applied to those teeth. Baseline, 3rd month, 6th month and 1st year values of Periotest 
were obtained. 

Results: The mean Periotest values(PTV) showed a significant difference between the 
baseline values and 3rd, 6st month and 1st year values. Especially, multi-rooted teeth 
demonstrated more significant difference than single-rooted teeth. 

Conclusions: Periotest values may provide valuable information about quantitative metric 
tooth mobility in aggressive periodontitis patient. When periodontally affected teeth treated 
by endodontic intervention, a serious decreasing were obtained in tooth mobility. 
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PP99 EKSTRAORAL FİSTÜLÜN ORTOGRAD YOLDAN ENDODONTİK TEDAVİSİ: İKİ 
OLGU SUNUMU 

TUĞBA KOŞAR, AYŞE TUBA ÖZALP, DAVUT ÇELİK 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ 
ANABİLİM DALI, TRABZON 

Amaç: Fistül, kapalı alandaki inflamasyonun epitelyal bir yüzeye açılması sonucu oluşur. 
Pulpa nekrozu ve kronik periapikal periodontitis sonucu meydana gelen odontojenik 
ekstraoral fistül yanlış teşhislere neden olmaktadır. Kök kanal prosedürleri uygulanmasıyla 
odontojen kaynaklı ekstraoral fistül’ün iyileşmesi gözlenmektedir. 

Bu vaka raporlarında, alt anterior ve molar diş kaynaklı ekstraoral fistüllerin kök kanal 
tedavileri ile iyileşmeleri ve takipleri sunulmaktadır. 

Olgu sunumu 1: 27 yaşında erkek hasta alt çene mental bölgede iyileşmeyen ekstraoral 
fistül şikayetiyle kliniğimize geldi. Klinik ve radyolojik muayenede, 31 nolu dişte periapikal 
lezyon bulunduğu ve termal ve elektrikli pulpa testleri sonucu dişin devital olduğu tespit 
edildi. Kanalların şekillendirilmesinden sonra kalsiyum hidroksit medikasyonunu takiben 1 ay 
sonra guta perka ve Ah plus kanal patı ile kök kanal tedavisi tamamlandı. 

Olgu sunumu 2: Uzun süredir antibiyotik kullandığını belirten 19 yaşındaki erkek hasta sol 
alt çenesinde iyileşmeyen ekstraoral fistül şikayetiyle kliniğimize geldi. Yapılan radyolojik 
muayenede 36 nolu dişte başarısız kök kanal tedavisi gözlendi. Kanal dolguları el aletleri ve 
döner aletler kullanılarak uzaklaştırıldı. Patensi ve biyomekanik preparasyonun ardından 1 ay 
kalsiyum hidroksit ile medikasyon yapıldı. Kanal tedavisi guta perka ve AH plus kanal patı 
kullanılarak lateral kompaksiyon tekniği ile tamamlandı. 

Bulgular: İlk hasta 24 ay , ikinci hasta 18 ay takip edildi. Her iki hastanın takip sürelerinde 
ekstraoral fistüllerin iyileştiği ve periapikal lezyonların iyileşmekte olduğu gözlendi. 

Sonuçlar: Endodontik kökenli kronik apikal abseli dişler ağız dışına drene olabilmektedir. 
Ortograd yoldan kök kanal tedavisi ile dermatolojik ve cerrahi müdahale gerekmeden başarılı 
sonuçlar alınmaktadır. 

PP99 ORTOGRAD ENDODONTIC TREATMENT OF EXTRAORAL FISTULA: TWO 
CASE REPORTS 

Aim: The fistula is the result of the inflammation in the closed area opening to an epithelial 
surface. Pulp necrosis and odontogenic extraoral fistula from chronic periapical periodontitis 
result in misdiagnosis. Improvement of extraoral fistula originating from odontogen is 
observed by applying root canal procedures. 

In these case reports, extraoral fistulas from lower anterior and molar teeth are treated with 
root canal treatments and their follow-up is presented. 

Case report 1: A 27-year-old male patient presented to our clinic with an extraoral fistula 
that did not heal in the lower jaw mental region. Clinical and radiological examination 
revealed 31 teeth with periapical lesions and termal and electrical pulp test with devital 
teeth. After shaping the canals, calcium hydroxide medication and root canal treatment with 
gutta percha and Ah plus canal sealer were completed 1 month later. 
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Case report 2: A 19-year-old man was admitted to our clinic with the complaint of extraoral 
fistula not recovering in the left lower jaw and using long-standing antibiotics. At the 
radiological examination, unsuccessfull root canal treatment was seen in number 36. Root 
canal filling were removed using hand and rotary instruments. The patency and 
biomechanical preparation were followed by calcium hydroxide for 1 month. Then the cold 
lateral compaction technique was used to complete the canal treatment with gutta percha 
and Ah plus canal sealer. 

Results: The first patient was followed for 24 months and the second patient for 18 
months. During the follow-up period of both patients, extraoral fistula was healed and 
periapical lesions were observed to improve. 

Conclusions: Chronic apical abscess teeth of endodontic origin may be drained out of the 
mouth. Successful results are obtained without the need of dermatological and surgical 
intervention with ortograde root canal treatment. 

PP101 RECİPROC BLUE, WAVEONE GOLD, R-ENDO VE PROTAPER NEXT 
EĞELERİ KULLANILARAK KÖK KANAL DOLGULARININ UZAKLAŞTIRILMASI 
SIRASINDA APİKALDEN İTİLEN DEBRİS VE İRRİGASYON SOLÜSYONU 
MİKTARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

CANGÜL KESKİN, EVREN SARIYILMAZ, MURAT DEMİRAL 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Amaç: Bu çalışmanın amacı rotasyon ve resiprokasyonla çalışan çeşitli nikel- titanyum 
eğelerin apikalden ittiği debris ve irrigasyon solüsyonu miktarının değerlendirilmesidir. 

Gereç ve Yöntem: 80 adet tek köklü mandibular premolar diş #40 apikal boyuta kadar K 
tipi el eğeleri ile prepare edildi, AH Plus (Dentsply, DeTrey, Konstanz, Almanya) ve guta 
perka kullanılarak sıcak vertikal kompaksiyon yöntemi ile obturasyonun ardından agar jel 
model için hazırlandı ve 4 gruba ayrıldı (n = 20). Kök kanal dolguları Reciproc Blue (VDW, 
Münih, Almanya), ProTaper Next (Denstply Maillefer, Ballaigues, İsviçre), R-Endo (Micro-
Mega, Besancon, Fransa) veya WaveOne Gold (Denstply Maillefer) eğeleri kullanılarak 
uzaklaştırıldı. Kök kanal dolgularının uzaklaştırılmasının ardından final apikal preparasyon 
çeşitli eğelerle #40 apikal boyutta tamamlandı. Apikalden itilen debris ve irrigasyon 
solüsyonunun ortalama ağırlıkları test modelinin retreatment prosedürleri sonrasındaki 
ağırlığından test örneği içermeyen test modelinin başlangıç ağırlığının çıkarılmasıyla 
hesaplandı. Bulgular tek yönlü varyans analizi ile istatistiksel olarak değerlendirildi. 
İstatistiksel önem seviyesi P < 0.05 olarak belirlendi. 

Bulgular : Reciproc Blue diğer eğe sitemlerinden anlamlı miktarda fazla miktarda debris ve 
irrigasyon solüsyonu itilmesine neden oldu (P < 0.05). R-Endo tarafından apikalden itilen 
debris ve irrigasyon solüsyonu ortalama ağırlıklarının ProTaper Next ve WaveOne Gold 
eğelerinden anlamlı derecede yüksek olduğu saptandı (P < 0.05). ProTaper Next ve 
WaveOne Gold eğeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (P > 0.05). 

Sonuçlar : Tüm eğe sistemleri farklı miktarlarda apikal ekstrüzyona neden oldu. ProTaper 
Next ve WaveOne Gold eğeleri istatistiksel olarak anlamlı miktarda daha az debris ve 
irrigasyon solüsyonu ekstrüzyonu meydana getirdi. 
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PP101 EVALUATION OF APICALLY EXTRUDED DEBRIS AND IRRIGANT 
DURING ROOT CANAL FILLING RETRIEVAL USING RECIPROC BLUE, WAVEONE 
GOLD, R-ENDO AND PROTAPER NEXT 

Aim: The aim of the present study was to compare the amount of apically extruded debris 
and irrigant produced by various rotating and reciprocating nickel-titanium instruments. 

Methodology: Eighty extracted single-rooted mandibular premolar teeth were prepared 
with hand files up to #40 K-files, filled with AH Plus (Dentsply, DeTrey, Konstanz, Germany) 
and gutta percha using warm vertical compaction technique, prepared for agar gel model 
and assigned into 4 groups (n=20). The root canal fillings were removed using Reciproc Blue 
(VDW, Munich, Germany), ProTaper Next (Denstply Maillefer, Ballaigues, Switzerland), R-
Endo (Micro-Mega, Besancon, France) or WaveOne Gold (Denstply Maillefer). Following 
retrieval of root canal fillings, final apical preparation was completed with various 
instruments up to #40 apical size. The mean weights of apically extruded debris and 
irrigation solution were calculated by subtracting the initial weight of the test model without 
the specimen from its weight following retreatment procedures. Data were statistically 
analyzed using one-way analysis of variance. 

Results: Reciproc Blue produced significantly more debris and irrigant than other systems (P 
< 0.05). The mean amount of apically extruded debris and irrigant produced by R-Endo was 
significantly greater than ProTaper Next and WaveOne Gold did (P < 0.05). No significant 
difference was detected between ProTaper Next and WaveOne Gold (P > 0.05). 

Conclusions: All instruments caused different degrees of apical extrusion. ProTaper Next 
and WaveOne Gold were associated with significantly less apically extruded debris and 
irrigant. 

PP102 AÇIK APEKSLİ DEVİTAL DAİMİ DİŞİN MTA İLE APEKSİFİKASYONU 
VE 1 YILLIK TAKİBİ: OLGU SUNUMU 

CAN TOPKARA, GÜLŞAH USLU, TAHA ÖZYÜREK 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ 
ANABİLİM DALI, SAMSUN 

Amaç: Açık apeksi ve periapikal lezyonu bulunan sol maksiller orta keser dişin mineral 
trioksit agregat (MTA) kullanılarak yapılan apeksifikasyonunu ve 1 yıllık takibini sunmaktır. 

Olgu sunumu: 21 numaralı dişinden kaynaklı yaygın ağrı ve şişlik şikayeti ile kliniğimize 
başvuran 29 yaşında erkek hastadan alınan anamnezde, ilgili dişin geçmişte travmaya maruz 
kaldığı öğrenilmiştir. Yapılan klinik muayenede, 21 numaralı dişte perküsyon hassasiyeti 
olduğu ve ilgili dişin bukkal bölgesinde kızarıklık ve şişlik oluştuğu belirlenmiştir. Yapılan 
radyolojik muayenede 21 ve 22 numaralı dişleri kapsayan geniş bir periapikal lezyon ve 21 
numaralı dişin apeksinin gelişimini tamamlamadığı gözlenmiştir. 21 ve 22 numaralı dişler 
vitalite testine negatif cevap vermiştir. 21 numaralı diş ilk seansta lastik örtü ile izole edildi, 
endodontik giriş kavitesi açıldıktan sonra, çalışma boyu radyografik olarak belirlendi. Kök 
kanalı minimal prepare edilerek %2’lik klorheksidin solüsyonu ile irrige edildi ve kanallara 
medikamasyon amaçlı kalsiyum hidroksit yerleştirildi. Dört hafta sonra yapılan ikinci seansta 
dişin asemptomatik olduğu belirlendi. Kök kanalının apikal 5 mm’lik kısmı amalgam taşıyıcı ve 
plugger yardımıyla MTA ile dolduruldu. Daha sonra uygulanan MTA’nın üzeri steril nemli 
pamuk peletler ile kapatıldı. Bir gün sonra geçici dolgu maddesi uzaklaştırılarak MTA’nın 
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sertliği kontrol edildi. Daha sonra kökün geri kalan kısmı vertikal kompaksiyon tekniğine 
uygun olarak dolduruldu ve diş kompozit rezin ile restore edilerek tedavi tamamlandı. 

Bulgular: On iki ay sonra yapılan klinik ve radyografik muayenede dişin asemptomatik ve 
periapikal dokuların sağlık olduğu belirlendi. 

Sonuçlar: Gelişimini tamamlamamış büyük periapikal lezyon gösteren dişler, MTA ve 
kalsiyum hidroksit ile başarı bir şekilde tedavi edilebilir. MTA rezorbsiyon vakalarının 
tedavisinde etkili bir alternatif olabilir. 

PP102 ENDODONTIC TREATMENT OF A NON-VITAL PERMANENT TOOTH 
WITH OPEN APEX USING MTA AND 1-YEAR FOLLOW UP: A CASE REPORT 

Aim: To present the apexification and 1 year follow up of a left maxillary first central incisor 
with open apices and periapical lesion using mineral trioxide aggregate (MTA). 

Case report: A 29-year old male patient was referred to our clinic with diffuse pain and 
swelling related to his tooth #21. He reported an accidental trauma in the past. In clinical 
examination gingival erythema and swelling were observed and the teeth #21 was tender to 
palpation and percussion. The radiographic examination showed a wide periapical lesion 
including the teeth #21-22 and left central incisor had an open apex. At the first visit after 
isolation with rubber dam, endodontic access cavity was prepared and working length was 
determined by periapical radiographs. The canal was prepared minimally and irrigated with 
2% chlorhexidine solution and dressed with calcium hydroxide. Four weeks later at the 
second appointment tooth was asymptomatic and the MTA mixture was placed into the root 
canal’s apical 5 mm with the aid of amalgam carrier and adapted to canal walls with plugger. 
Sterile moist cotton pellets were placed onto MTA. One day later temporary filling was 
removed and setting of MTA was controlled and the rest of the root canal was obturated 
using vertical compaction technique. The tooth was restored permanently with composite 
resin. 

Results: In the 12-months follow-up after completion of root canal treatment, clinical and 
radiographic examination revealed tooth was asymptomatic and healthy periapical 
structures. 

Conclusions: Large periapical lesions of immature teeth can be successfully treated with 
calcium hydroxide and MTA. MTA can be an alternative and effective material to treat 
resorption cases. 

PP103 MİNERAL TRİOKSİT AGREGATININ BASMA DAYANIMI ÜZERİNE 
KLİNİSYEN FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ: BİR PİLOT ÇALIŞMA 

MERVE AYTÖRE KOŞAR, FATIMA BETÜL BAŞTÜRK 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ, DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI 

Amaç: Materyal bileşenlerinin karıştırılma oranları, karıştırılma teknikleri, taşınma sistemleri, 
saklama koşulları ve farklı klinik ortamlara maruz kalmaları gibi durumlar, dental simanların 
fiziksel, kimyasal ve biyomekanik özelliklerini etkilemektedir. Mineral Trioksit Agregatı 
(MTA)’nın piyasaya sunulan şekli toz/likit formda olup, firmanın önerdiği karıştırma oranı 3:1 
olarak bildirilmiştir. Buna rağmen klinik kullanımda sıklıkla toz bileşen miktarı ölçü kaşığı ile, 
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likit bileşen miktarı ise damlalıklı şişe ile ayarlanarak kullanılmaktadır. Bu gibi durumlarda, 
üretici tarafından önerilen optimum oran her zaman sağlanamamaktadır. 

Bu çalışmanın amacı; karıştırma oranı, kompaksiyon ve karıştırıcının sebep olduğu 
değişkenliğin MTA'nın basma dayanımı üzerindeki etkilerini karşılaştırmaktır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza klinikte sıklıkla MTA kullanan Endodonti, Pedodonti ve Çene 
Yüz Cerrahisi alanlarında uzman olan 15 dişhekimi katılmıştır. 

Klinisyenler, tedavilerinde rutin olarak kullandıkları oranda ProRoot MTA’yı (Dentsply, 
Johnson City, TN, USA) karıştırarak, çapı 4 mm ve yüksekliği 6 mm olan silindirik kalıp 
içerisine konvansiyonel teknikle yerleştirmiştir. 

Bundan sonra klinisyenler, toz/likit oranı üretici firma talimatlarına uygun olarak 3:1 oranında 
hassas terazi yardımı ile ayarlanmış bir miktar MTA’yı karıştırarak başka bir kalıp içerisine 
konvansiyonel teknikle yerleştirmiştir. 

Kalıplar inkübatörde 37°C ve %100 nemlilikte 4 gün boyunca bekletilmiştir. Kalıptan çıkarılan 
numunelerin basma dayanımları universal test cihazında (Autograph AGS-J; Shimadzu, Kyoto, 
Japan) ölçülmüştür. 

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, normal dağılım göstermeyen 
parametrelerde iki grup incelenmesinde Mann Whitney U test kullanılmıştır.  Sonuçlar %95 
güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Gruplar arasında basma dayanımı açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
gözlenmemiştir (p>0.05). Hem en düşük (37.79 MPa) hem de en yüksek (88.60 MPa) basma 
dayanımı değeri 3:1 oranında karıştırılmış numunelerde gözlenmiştir. 

Sonuçlar: Bu pilot çalışmanın sonuçları ışığında, klinisyen faktörünün MTA’nın basma 
dayanımına etkisinin düşük olduğu görülmüştür. Klinisyen faktörünün, MTA’nın diğer fiziksel 
ve kimyasal özelliklerine etkisinin ise araştırılması gerekmektedir. 

PP103 INFLUENCE OF OPERATOR-DEPENDENT VARIABLES ON THE 
COMPRESSIVE STRENGTH OF MINERAL TRIOXIDE AGGREGATE: A PILOT STUDY 

Aim: The physico-chemical and biomechanical properties of cements are dependent on 
variables such as the mixing ratio, placement techniques and environmental conditions. 
Mineral Trioxide Aggregate (MTA) is supplied in powder/liquid form. In clinical practice, it is 
routinely mixed according to the operator’s desired consistency. In such instances, the 
optimum ratio recommended by the manufacturer is not always followed. Therefore, the aim 
of this study was to compare the effects of mixing ratio and the operator induced variability 
on the compressive strength of MTA. 

Methodology: Fifteen specialists, from Endodontics, Pediatric Dentistry and Maxillofacial 
Surgery departments, who have been frequently using MTA in clinical practice were selected. 
They were asked to prepare an MTA sample of a consistency that they considered 
acceptable for use. Thereafter, operators were asked to prepare another sample by using a 
pre-weighed amount of MTA. Groups were formed as follows; Unweighed group: The 
operator manually adjusted the powder/liquid ratio of ProRoot MTA and mixed it with a 
spatula on a glass slab. Then the operator transferred the mixed slurry to a silicone 
cylindrical mould with internal dimensions of 6x4 mm. Pre-weighed group: The operators 



 202 

were given a pre-weighed amount of MTA with a ratio of 3:1 powder/liquid, which was in 
accordance with the manufacturer's instructions. The operator manually mixed the MTA and 
transferred it to the mould. Mann-Whitney U test was applied to compare the compressive 
strength values of tested groups at a significance level of p<0.05. 

Results: There was no significant difference between the compressive strength values of 
unweighed group (mean=55.37) and pre-weighed group (mean=54.67) (p>0.05). Both the 
the lowest (37.79 MPa) and highest (88.60MPa) values of compressive strength were also 
measured in preweighed group. 

Conclusions: The results of this pilot study indicated that the operator-induced variability 
has little to no influence on the compressive strength of MTA. However, further studies are 
needed to evaluate the effect of operator induced-variability in different physico-chemical 
properties of MTA. 

PP104 ENDODONTİK TEDAVİLİ PREMOLAR DİŞLERİN RESTORASYONUNDA 
DÜŞÜK POLİMERİZASYON BÜZÜLMESİ GÖSTEREN REZİN KOMPOZİT 
KULLANIMININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ: ÜÇ YILLIK TAKİP 

GÖNÜLOL N, KALYONCUOĞLU E, ERTAŞ E, MİSİLLİ T. 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Amaç: Farklı rezin kompozitlerle restore edilen endodontik tedavili premolar dişlerin klinik 
başarı oranını değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntem: Yaşları 18 ile 55 arasında değişen 70 hastada yapılan 70 restorasyon 
çalışmaya dahil edilmiştir. Kök kanal tedavisi sonrasında dişler rastgele 2 gruba ayrılmıştır. 
Grup S, silorane esaslı rezin kompozit ile; Grup Z, metakrilat esaslı rezin kompozit ile restore 
edilmiştir. Tüm restorasyonlar modifiye edilmiş USPHS kriterleri olan restorasyon, renk 
uyumu, marjinal renklenme, sekonder çürük, anatomik form, marjinal adaptasyon ve yüzey 
pürüzlülüğü açısından 1 hafta (başlangıç), 6 ay, 1, 2 ve 3 yıllık sürelerle iki klinisyen 
tarafından değerlendirilmiştir. Her bir kategori için restorasyonlar Pearson ki-kare testi ile 
0.05 anlamlılık değerinde karşılaştırılmıştır. Kontrol süreleri arasındaki farklılığın 
karşılaştırılması için Friedman ve Wilcoxon testleri kullanılmıştır. 

Bulgular: Değerlendirilen kriterlerin hiçbirinde iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark bulunmamıştır (p>0.05). Grup S’de; renk uyumu, marjinal renklenme ve anatomik 
form 2 yıllık değerlendirmelerde başlangıç, 6 ay ve 1 yıllık kontrollerle kıyaslandığında daha 
başarısız bulunmuştur (p<0.05). 2 ve 3 yıllık kontroller arasındaki fark ise istatistiksel olarak 
anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Grup S ise Grup Z’den farklı olarak, 12 ay sonundaki 
değerlendirmede marjinal adaptasyon ve yüzey pürüzlülüğü parametreleri açısından başarısız 
bulunmuştur. 

Sonuçlar: Endodontik tedavi yapılan küçük sınıf II kaviteli dişlerin direkt restorasyonunda 
hem silorane esaslı hem de geleneksel rezin kompozitlerin kullanımı önerilebilir. 

PP104 CLINICAL EVALUATION OF A LOW-SHRINKAGE RESIN COMPOSITE 
IN ENDODONTICALLY TREATED PREMOLARS: THREE-YEAR FOLLOW-UP 

Aim: To evaluate the clinical success rate of endodontically treated premolars restored with 
different direct resin composites. 
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Methodology: A number of 70 patients with ages ranging from 18 to 55 years, providing 70 
restorations at baseline, participated in the study. After root canal treatment, the teeth were 
randomly divided into 2 groups and restored as follows: group S (silorane based resin 
composite) and group Z (methacrylate-based composites). All restorations were evaluated at 
within one week (baseline), six months, one year, two years and three years by two 
clinicians blindly for the following parameters; retention, color match, marginal discoloration, 
secondary caries, anatomical form, marginal adaptation,and surface roughness using the 
modified United Stated Public Health Service (USPHS) criteria. The restorations for each 
category were compared using Pearson chi square test at a significance level of 0.05. 
Friedman and Wilcoxon tests were used to compare the changes at the baseline and after 
each recall time. 

Results: There was no statistically significant difference was detected between the two 
groups for any of the evaluation criteria tested (p>0.05). In group S and Group Z, color 
match, marginal discoloration, and anatomical form were significantly worse at 2-year 
evaluations compared to baseline, 6-month and 12-month (p<0.05), although there was no 
significant difference between 2-year and 3-year results in terms of the mentioned 
parameters (p>0.05). Different form Group Z, marginal adaptation and surface roughness 
were significantly worse at 12-month evaluation in Group S. 

Conclusions: Both silorane based and convantional resin composites can be suggested for 
the direct restoration of endodontically treated small class II cavities. 

PP105 EKSTRAORAL FİSTÜL TEDAVİSİ: VAKA SUNUMU 

NİLAY BİLGİÇ, K.MELTEM ÇOLAK 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI 

Amaç: Odontojenik fistül, pulpa infeksiyonları, kronik apikal periodontitis, kök kırıkları, 
kimyasal yaralanma ve dental travmaya bağlı olarak gelişmektedir. Nadiren gelişmesi, ilgili 
semptomların yokluğu nedeniyle tanısı yaygın olarak yanlış konur, genellikle yanlış tedaviye 
ve tekrarlamaya yol açar. 

Gereç ve Yöntem: 15 yaşında bayan hasta submental bölgede bulunan fistül sebebiyle 
kliniğimize başvurmuştur. Genel medikal anamnez alındıktan sonra, klinik ve radyografik 
muayene yapılmıştır. Radyografik muayene sonucu sağ alt 1 numaralı dişte periapikal 
radyolusensi tespit edilmiştir. Pulpa vitalite testi negatif sonuç vermiştir. 

Lokal anestezi uygulamasından sonra giriş kavitesi açıldı. Rubber-dam uygulandı, pulpa odası 
%1,25’lik sodyum hipoklorit ile irrige edildi. Kök kanalları döner enstrümanlarla şekillendirildi. 
Daha sonra üçlü antibiyotik patı (siprofloksasin, doksisiklin ve metronidazol) intrakanal 
medikamet olarak kullanıldı. 3 hafta sonra, 2. seansta, ekstraoral fistül gelişme belirtileri 
göstermiyordu, bu nedenle intrakanal medikament yenilendi. 3 hafta daha sonra, 3. seansta, 
fistüldeki iyileşme belirtileri fark edildi. Daha sonra, kök kanalları gutta-perka ve kalsiyum 
hidroksit bazlı sealer ile lateral kompaksiyon tekniği kullanılarak dolduruldu. 

Bulgular: Hastanın 3 aylık takibinde yumuşak dokuda iyileşme bulunmaktadır. Herhangi bir 
semptom görülmemiştir. 



 204 

Sonuçlar: Orofasiyal deri lezyonları için odontojenik kaynak, ayırıcı tanının bir parçası 
olmalıdır. Klinik ve radyografik dental muayene ilaç terapilerini veya cerrahi müdehaleleri 
gereksiz kılabilir. 

PP105 MANAGEMENT OF EXTRAORAL SINUS TRACK: A CASE REPORT 

Aim: Odontogenic cutaneous sinus tracts develop as a result of pulp infection, chronic apical 
periodontitis, root fracture, chemical irritation and dental trauma. Because of its rare 
occurrence and the absence of associated symptoms, it is commonly misdiagnosed, usually 
leading to inappropriate treatment and recurrence. 

Methodology: A 15 year-old female patient applied to our clinic due to fistula in the 
submental region. After the general medical history had been reviewed, clinical and 
radiographic examinations were conducted. Radiographic examination revealed a periapical 
radiolucency of first right lower incisor. Pulp vitality test was negative. 

After local anaesthesia the teeth were accessed. Rubber-dam was applied, the pulp chamber 
was irrigated with 1,25% sodium hypochlorite. The root canals were shaped with rotary 
instruments. Then triple antibiotic paste (ciprofloxacin, doxycycline and metronidazole) was 
used as intracanal medicament. After 3 weeks, in 2. visit, the extraoral fistula mark was not 
showing improvement, so the intracanal medicament refreshed. After 3 more weeks, in 3. 
visit, healing signs were detected in fistula. Then, the root canals were obturated with gutta-
percha and an calcium hydroxide based canal sealer using lateral condensation technique. 

Results: Soft tissue healing was observed at 3 months follow up of patient. Any semptom 
was not exist. 

Conclusions: An odontogenic origin should be part of the differential diagnosis for orofacial 
skin lesions. Clinical and radiographic dental examinations can make medication or surgical 
therapies unnecessary. 

PP106 GEMİNASYON VE FÜZYONA UĞRAMIŞ DİŞLERİN TEDAVİSİ: İKİ 
OLGU SUNUMU 

YRD.DOÇ.DR.DİLEK TÜRKAYDIN, ARŞ.GÖR.DT.SERÇİN 
UZMAN,ARŞ.GÖR.DT.SELİN GÖKER, PROF.DR.MAHİR GÜNDAY 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI 

Amaç: Geminasyon tek bir diş tomurcuğunun gelişim sırasında ikiye ayrılması olarak 
tanımlanır. Füzyon ise birbirine komşu iki ayrı diş tomurcuğunun kaynaşmasıdır. Bu vaka 
raporunda kliniğimize başvuran iki hastaya ait geminasyon ve füzyona uğramış dişlerin kök 
kanal tedavisi sunulmaktadır. 

Olgu sunumu 1: 24 yaşında erkek hasta rutin muayene için kliniğimize başvurmuştur. Klinik 
ve radyografik muayene sonucu hastanın 22 nolu dişinde geminasyon tespit edildi ve kronik 
apikal periodontitis tanısı koyuldu. Lokal anestezi ve rubber-dam uygulaması sonrası giriş 
kavitesi her iki krondan ayrı ayrı açıldı, iki ayrı kanal girişi bulundu. Çalışma boyları #25 K tipi 
eğe ile elektronik apeks bulucu ve radyografik teknik kullanılarak saptandı. Kök kanalları 
%5,25’lik NaOCl irrigasyonu altında apikal genişlik #40 olacak şekilde ve step-back tekniği ile 
genişletildi. Kalsiyum hidroksit kök kanalına yerleştirildi ve giriş kavitesi geçici olarak restore 
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edildi. 14 gün sonraki ikinci seansta kalsiyum hidroksit Endoactivator ve %5.25’lik NaOCl 
kullanılarak uzaklaştırıldı. Elements Free cihazı ile sıcak güta-perka ve rezin içerikli AH plus 
kanal patı ile dolduruldu. 

Olgu sunumu 2: 32 yaşında kadın hasta 23 nolu dişinde ağrı şikayetiyle kliniğimize 
başvurmuştur. Klinik ve radyografik muayene sonucu dişin supernumerer bir dişle füzyon 
oluşturduğu anlaşılmış ve akut apikal periodontitis tanısı koyulmuştur. Lokal anestezi ve 
rubber-dam uygulaması sonrası giriş kavitesi her iki krondan ayrı ayrı açıldı, iki ayrı kanal 
girişi bulundu. Çalışma boyları #30 K tipi eğe ile elektronik apeks bulucu ve radyografik 
teknik kullanılarak saptandı. Kök kanalları %5,25’lik NaOCl irrigasyonu altında apikal genişlik 
#45 olacak şekilde ve step-back tekniği ile genişletildi. Kalsiyum hidroksit kök kanalına 
yerleştirildi ve giriş kavitesi geçici olarak restore edildi. 14 gün sonraki ikinci seansta güta-
perka ve rezin içerikli AH plus kanal patı ile lateral kondensasyon tekniği ile dolduruldu. 

Sonuçlar: Geminasyon ve füzyon vakalarına nadir rastlanılmaktadır. Kök kanal sistemindeki 
anatomik varyasyonların tespit edilmesi endodontik tedavinin başarısını arttıracaktır. Hekimler 
radyolojik tanı konulurken, varyasyonların tespiti konusunda dikkatli olmalıdır. 

PP106 ENDODONTIC MANAGEMENT OF A GEMINATED AND FUSED TEETH: 
TWO CASE REPORTS 

Aim: Gemination is defined as an attempt of a single tooth bud to divide, while in fusion, 
two different teeth unite together as one. The aim of this case report is to present the 
treatment of a geminated and fused teeth in different patients referred to our endodontic 
clinic. 
  
Case report 1: 24 years old male patient referred our clinic for routine control. Clinical 
examination and radiographic evaluation revealed that left maxillary lateral incisor was 
diagnosed gemination and chronic apical periodontitis. After the administration of local 
anesthetic and isolation with a rubber dam, endodontic access cavity was prepared and two 
separate canal orifices were found. Working lengths were determined using an electronic 
apex locator and periapical radiographs with #25 K file. Root canals was enlarged up to 
apical size #40 according to step-back technique under copious irrigation with 5.25% NaOCl. 
Dressed with calcium hydroxide paste, and the access cavity was restored with temporary 
restorative material. Two weeks later, Endoactivator and 5.25% NaOCl irrigation were used 
to remove the calcium hydroxide paste. Root canals were obturated using Elements Free 
with gutta-percha and AH plus resin based sealer. 
Case report 2: 32 years old female patient referred our clinic with severe pain. Clinical 
examination and radiographic evaluation revealed that left maxillary canin was found to be 
fused with supernumerary teeth and diagnosed acute apical periodontitis. After the 
administration of local anesthetic and isolation with a rubber dam, endodontic access cavity 
was prepared and two separate canal orifices were found. Working lengths were determined 
using an electronic apex locator and periapical radiographs with #30 K file. Root canals was 
enlarged up to apical size #45 according to step-back technique under copious irrigation with 
5.25% NaOCl. Dressed with calcium hydroxide paste, and the access cavity was restored 
with temporary restorative material. Two weeks later, Endoactivator and 5.25% NaOCl 
irrigation were used to remove the calcium hydroxide paste. Root canals were obturated 
using cold lateral compaction with gutta-percha and AH plus resin based sealer. 
 
Conclusions: The occurrence of gemination and fusion is very rare. The internal anatomic 
variations of the root canal system have a role on the success of endodontic therapy. 
Therefore, clinician should be careful about abnormal canal morphology, and importance of 
radiologic diagnosis. 
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PP107 ÇOKLU İDİYOPATİK EKSTERNAL APİKAL KÖK REZORPSİYONU: OLGU 
SUNUMU 

ARŞ.GÖR.DT.SERÇİN UZMAN, ARŞ.GÖR.DT.MERVE AYTÖRE KOŞAR, 
YRD.DOÇ.DR.DİLEK TÜRKAYDIN, PROF.DR.HESNA SAZAK ÖVEÇOĞLU 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI 

Amaç: Bu olgu sunumunun amacı, nadir görülen çoklu idiyopatik eksternal apikal kök 
rezorpsiyonu vakalarında tedavi yaklaşımının değerlendirilmesidir. 

Olgu Sunumu: 21 yaşında erkek hasta kliniğimize diş çürükleri sebebi ile başvurdu. 
Hastadan alınan rutin panoramik radyografide diş çürüklerinin yanısıra premolar ve molar diş 
köklerinde çoklu rezorpsiyonlar görüldü. Klinik muayenede dentin çürükleri ve diş taşları 
tespit edildi. Hastadan alınan anamneze göre; bilinen bir sistemik hastalığının olmadığı, 
ortodontik tedavi görmediği, travma hikayesi olmadığı öğrenildi. Hastada, 46 nolu dişte derin 
dentin çürüğü ve mobilite görüldü. Rezorpsiyon tespit edilen dişlerin vitalometrik 
muayenesinde 46 numara haricinde rezorpsiyon gözlenen dişlerden pozitif yanıt alındı. İlgili 
dişler konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile 3 boyutlu görüntülendi ve rezorpsiyon varlığı 
doğrulandı. Hasta endokrinoloji kliniğine yönlendirildi ve kan tahlilleri istendi. Endokrinoloji 
kliniğiyle yapılan konsültasyonda hastanın tahlil sonuçlarına göre herhangi sistemik bir 
rahatsızlığı bulunmadı. Hastanın klinik muayenesi, radyografik görüntüleri değerlendirildi ve 
çoklu idiyopatik eksternal apikal kök rezorpsiyonu teşhisi konuldu. Rezorpsiyon görülen ancak 
herhangi bir semptom göstermeyen dişler için takip önerildi. Hastanın genetik analizinin 
yapılması için gen laboratuvarına yönlendirildi. 

Sonuçlar: İdiyopatik eksternal apikal kök rezorpsiyonunda etiyoloji bilinmediği için; tedavi, 
mevcut semptomlara ve kök rezorpsiyonunun şiddetine bağlı olarak planlanmaktadır. 
Etkilenen dişler asemptomatik ve vital ise, endodontik tedavi endike değildir. İdiyopatik 
eksternal apikal kök rezorpsiyonu yavaş veya hızlı ilerleyebilmekte, birden fazla dişte 
görülebilmektedir. Bu olguda periodontal ve restoratif tedavi eşliğinde dişlerin takibi 
yapılmaktadır. 

PP107 MULTIPLE IDIOPATHIC EXTERNAL APICAL ROOT RESORPTION: 
CASE REPORT 

Aim: The aim of this case report is to evaluate the treatment approach in cases of multiple 
idiopathic external apical root resorption. 

Case Report: : A 21 year old male patient with no systemic diseases presented with the 
complains of decayed teeth. A routine panoramic radiograph revealed multiple resorptions at 
premolar and molar tooth roots as well as dental caries. Clinical examination revealed dental 
caries and calculus. According to the anamnesis, it was learned that there was no known 
systemic disease, no orthodontic treatment or trauma story. Mandibular right first molar 
tooth was grossly carious and was not responding to the electric pulp test. Besides that 
electric pulp testing indicated that all teeth with resorbed roots except from mandibular first 
right molar were vital. It was confirmed that relevant teeth were resorpted with conical 
beam computerized tomography. The patient was also consulted to the endocrinology clinic 
and blood tests were requested and according to that consultation no systemic disturbance 
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was found. According to the patient's clinical examination and radiographic images, multiple 
idiopathic external apical root resorption was diagnosed. Follow-up was recommended for 
resorptive but non-symptomatic teeth. 

Conclusions: Because of the fact that the etiology of idiopathic external apical root 
resorption is not known, treatment is based on the current symptoms and severity of root 
resorption. There is no need of endodontic treatment if the affected teeth are asymptomatic 
and vital. Idiopathic external apical root resorption may progress slowly or rapidly, and most 
of the teeth may be affected. In this case, follow-up is recommended in the presence of 
periodontal and restorative treatment. 

PP108 MAKSİLLER KESER DİŞLERDE TRAVMA SONRASI OLUŞAN KOMPLİKE 

KRON KIRIĞI OLGULARININ ESTETİK REHABİLİTASYONU: İKİ VAKA SUNUMU 

YILDIRIM B. 1, KAKİ GD.2, PAKEN G.1,ÇELİKKOL B2, RECEN D.3 

1UŞAK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ 
ANABİLİM DALI  

2UŞAK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ ANABİLİM DALI  

3UŞAK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ 
ANABİLİM DALI 

Amaç: Diş hekimliğinde ki teknolojik gelişmeler estetik beklentilerin yüksek memnuniyetle 
karşılanmasına olanak sağlamaktadır. Ön bölge estetik restorasyonlar için farklı materyaller 
klinik uygulamalar için sunulmuştur. Bu materyallerden full seramiklerin estetik 
performansları en üst düzeydedir. Kanal tedavisi sonrasında post uygulanması gereken 
vakalarda özellikle cam fiberler ile güçlendirilen dişlerin üst yapısında full seramikler 
kullanıldığında estetik restorasyonlar elde edilmektedir. Bu olgu raporlarında travma sonrası 
komplike kron kırığı oluşan maksiller keser dişlerin estetik rehabilitasyonu anlatılmaktadır. 

Olgu sunumu 1: Travma sonrası kliniğimize başvuran 18 yaşındaki bayan hastanın yapılan 
ağız içi ve radyografik muayenesinde üst sağ ikinci keser dişinde komplike kron kırığı olduğu 
görülmüştür. Dişin kırık parçasının kaybolduğu öğrenilmiştir. Kök kanal tedavisi 
tamamlandıktan sonra desteksiz kalan kron cam fiber post ile desteklenerek kompozit kor ile 
restore edilmiştir. Ardından full seramik kron için basamaklı diş preperasyonu yapılıp ölçüler 
alınmıştır. Laboratuvarda hazırlanan kronun ağız içinde provası yapıldıktan sonra glazür işlemi 
uygulanmıştır. Simantasyondan önce yapılan kontrollerin ardından adeziv rezin siman ile 
simante edilmiştir.  

Olgu sunumu 2: Kliniğimize, bir spor kazası sonrası üst sol ikinci keser dişinde çatlak ve 
ağrı şikayeti ile başvuran 24 yaşındaki erkek hastanın yapılan tetkiklerinde ilgili dişinde oblik 
komplike kron kırığı olduğu tespit edilmiştir. Kırık kron parçası çıkarıldıktan sonra, kök kanal 
tedavisi tamamlanan dişin kalan dokularının üst restorasyon için yeterli olmadığı 
belirlenmiştir. 22 numaralı diş , cam fiber post ile desteklenerek kompozit kor ile restore 
edilmiştir. Üst yapı restorasyonu için subgingival basamaklı preperasyon gerçekleştirilip 
ölçüler alınmıştır. Klinik kontrollerden sonra kron adeziv rezin siman ile simante edilmiştir. 

Bulgular: 6 aylık takip süresi içinde herhangi bir komplikasyonla karşılaşılmamıştır. 
Hastaların klinik takipleri devam etmektedir. 



 208 

Sonuçlar: Travma sonrası oluşan komplike kron kırıklarının restorasyonunda hastanın 
fonksiyonel ihtiyaçlarının yanında estetik beklentilerinin de karşılanması amacıyla cam 
fiberlerin ve cam seramiklerin kullanımının uygun olduğu düşünülmektedir. 

 PP108 ESTHETIC REHABILITATION OF THE ANTERIOR TEETH AFTER 

TRAUMA: TWO CASE REPORTS  

Aim: Technological developments in dentistry allow esthetic expectations to be welcomed 
with high satisfaction. Different materials for anterior esthetic restorations are presented for 
clinical applications. The esthetic performances of full ceramics from these materials are at 
the highest level. Esthetic restorations are obtained when full ceramics are used for supra-
structure of the teeth reinforced with glass fibers especially in cases where post-treatment is 
required. In these case reports, the esthetic rehabilitation of maxillary incisor tooth with 
complicated crown fracture after trauma is explained. 

Case report 1: An 18-year-old female patient who applied to our clinic after the trauma was 
found to have a complicated crown fracture of the upper right second incisor on the oral and 
radiographic examination. It was learned that the fragment of the tooth had lost. After 
endodontic treatment crown was supported by glass fiber post and the core was restored 
with composite. Then tooth preparation was made for full ceramic crown and impressions 
were taken. After clinic control, the crown was cemented with the adhesive resin. 

Case report 2: A 24-year-old male patient who presented with a complaint of crack and 
pain in the upper left second incisor tooth after a sports accident was found to have a 
complicated crown fracture of the corresponding tooth in the examination of the clinic. After 
removal of the fractured fragment endodontic treatment was done and it was determined 
that the residual tissue was not sufficient for the restoration. After endodontic treatment, the 
tooth was restored with a composite core and supported by a glass fiber post. For the 
restoration of the superstructure, subgingival chamfer preparation was performed and 
impressions were taken. In the laboratory, glazing process was done. After clinic controls 
crown was cemented with an adhesive resin. 

Results: No complications were encountered within the 6-month follow-up period. Clinical 
follow-up of patients continues. 

Conclusions: It is thought that the use of glass fibers and glass ceramics is appropriate for 
the restoration of complicated crown fractures after trauma in order to meet the functional 
needs of the patient as well as esthetic expectations. 

PP109 MİNERAL TRİOXİDE AGGREGATE (MTA) İLE APEKSİFİKASYON 
TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU 

ECE ALTINOVA HEPDURGUN, ILGIN AKÇAY 

EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM DALI, 
İZMİR 

Amaç: Mineral trioksit aggregate (MTA) apikal bölgede güçlü fiziksel, kimyasal ve klinik 
etkilere sahiptir. Dolayısıyla, apeksifikasyon tekniğinde en çok tercih edilen materyaldir. . Bu 
vaka, açık apeksli, periapikalde lezyonu olan maksiller sol kesici dişin mta plug ile başarılı bir 
şekilde tedavi edilmesidir. 
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Olgu sunumu: 14 yaşında erkek hasta kliniğimize şişlik ve ağrı şikâyetiyle başvurdu. Klinik 
muayenede 22 nolu dişin apikali hizasında fistül gözlendi. Diş elektrik testine negatif yanıt 
verdi. Hastadan alınan anamnezde 7 yaşında travma gördüğü öğrenildi. Radyolojik 
muayenede 22 nolu dişin kök gelişiminin tamamlanmadığı ve periapikal lezyonun varlığı tespit 
edildi. Kanal şekillendirmesi ve temizlenmesinden sonra kanal içi medikament olarak kalsiyum 
hidroksit kullanıldı.3 hafta sonra medikament yenilendi ve ardından fistül kapandığında 
hazırlanan beyaz MTA, plugger yardımıyla kök ucuna itilip yerleştirildi. MTA’nın sertleşmesi 
için nemli pamuk ile üzeri kapanıp geçici dolgu konuldu. İki gün sonra kanal içi gütta-perka 
ve endodontik pat ile dolduruldu. Estetik restorasyon yapıldı. 

Bulgular: Dokuz aylık takipten sonra diş asemptomatikti, radyolojik olarak tam olmayan 
periradiküler iyileşme oluştu. Hasta halen takip altında. 

Sonuçlar: MTA plug tekniğinin açık apeksli immature daimi dişlerin tedavisinde etkili bir 
yöntem olduğu görülmektedir. 

PP109 APEXIFICATION WITH MINERAL TRIOXIDE AGGREGATE (MTA): A 
CASE REPORT 

Aim: Mineral trioxide aggregate (MTA) has strong physical, chemical and clinical effects in 
the apical region. So it is the most preferred material in the apexification technique. Aim is to 
present successful treatment of maxillary left incisor with open apex and periapical lesion 
with MTA. 

Case report: A 14-year-old male patient referred to our clinic with complaints of pain and 
swelling. Clinical examination revealed sinus tract in the buccal vestibule in the #22 region. 
Tooth gave negative respond to electric pulp test. The patient reported that the tooth was 
traumatized when he was seven years old. Radiographical examination revealed that the 
development of the root of #22 had not yet been completed and periradicular lesion was 
detected. Calcium hydroxide was used for intracanal-medication after cleaning and shaping. 
Three weeks later, the medicament was renewed. When the sinus tract was disappeared, 
the White MTA was placed by orthograde technique. In order to cure the MTA, cotton pellet 
containers were placed and the teeth were closed temporarily. After two days, the root canal 
was obturated using endodontic sealer and gutta-perca and the aesthetic restoration was 
made. 

Results: After nine-months follow-up, teeth were asymptomatic and radiologically a non-
complete periradicular healing occurred. The patient is still under follow-up. 

Conclusion: MTA plug technique seems to be effective for the treatment of nonvital 
immature permanent teeth with open apices. 

PP110 GENİŞ PERİAPİKAL LEZYONLU ALT MOLAR DİŞİN ENDODONTİK 
TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU 

ALAZ ŞİMŞEK, SADULLAH KAYA, MELTEM DEVECİ, SERKAN SİLSÜPÜR 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ ANABİLİM DALI 

Amaç: Bu olgu sunumunun amacı ekstra oral şişliği bulunan lezyonlu bir dişin endodontik 
yaklaşımla tedavi edilmesidir. 
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Gereç ve Yöntem: 29 yaşındaki erkek hasta kliniğimize sol alt çenesinde belirgin bir şişlik 
şikayeti ile geldi. Yapılan klinik ve radyolojik muayenesinde 36 nolu dişte derin çürüğe bağlı 
olarak abse geliştiği ve ekstra oral bölgede de renkleşme ile birlikte sert bir şişlik olduğu 
gözlemlendi. Hastaya kronik apikal abse tanısı konuldu. İlk seansta K tipi #10 nolu eğe ile 
çalışma boyları belirlendi. Kanalların şekillendirmesi mesial kanallar için R25, distal kanallar 
için R40 Reciproc eğesi ile yapıldı. İşlem esnasında irrigasyon ajanları olarak %5,25 NaOCl, 
%17 EDTA ve distile su kullanıldı. Kanallar yıkanıp kurutulduktan sonra kalsiyum hidroksit 
patı gönderilerek kavite geçici dolgu materyali Cavit ile kapatıldı. Bu işlemler 15’er gün arayla 
4 seans tekrarlandı. 

Son seansta ekstra oral şişliğin kalmadığı sadece çok küçük bir skar dokunun olduğu 
gözlemlendi. Hastanın geçici dolgu materyali kaldırılarak, kök kanallarındaki Ca(OH)2 
uzaklaştırıldı. R25 gutta-perka ve AH Plus kanal dolgu materyali kullanılarak kanal dolumları 
yapıldı. Altı ay sonra hasta kontrole çağrıldı. 

Bulgular: Yapılan radyolojik ve klinik değerlendirmede, periapikal lezyonda küçülme olduğu 
ve ekstra oral şişliğin geçtiği skar dokunun ise kaybolduğu görülmüştür. 

Sonuçlar: Doğru bir endodontik yaklaşımla estetik yönden de hastaları rahatsız eden ekstra 
oral şişliği bulunan geniş periapikal lezyonlu dişler, cerrahi yöntem kullanılmaksızın tedavi 
edilebilir. 

PP110 ENDODONTIC TREATMENT OF MANDIBULAR MOLAR TOOTH WITH LARGE 
PERIAPICAL LESION: A CASE REPORT 
 
Aim:    The purpose of this report is to treat a lesioned tooth, which has extra oral swelling 
with an endodontic approach this tooth.   
 
Methodology: A 29-year-old man was admitted to our clinic with a noticeable swelling in 
his left mandibular area. Clinical and radiological examinations revealed that the tooth 
number 36 had deep caries and its extra oral area seem colored with rigid abscess. The 
patient was diagnosed with chronic apical abscess. At the first session, K type #10 file was 
used to determine the working length. Root canal preparation made with R25 and R40 
Reciproc files. We used R25 for mesial roots and R40 for distal root. During the operation 
%5,25 NaOCl, %17 EDTA and distile water was used as irrigation solution. After the canals 
were washed and dried, the calcium hydroxide was sent and the cavity was closed with Cavit 
temporary filling material. These operations were repeated for 4 sessions in 15 days. At the 
last session, there was not any abscess formation; yet very small scar was observed. The 
patient's temporary filling material and Ca(OH)2 in the root canals was removed. Canal 
fillings were made using R25 gutta-percha and AH Plus canal filling material. Six months later 
we called patient for control. 
 
Results: The radiological and clinical evaluation showed that the periapical lesion was 
shrinking, the extra oral abscess was vanishing and scar was disappeared.  
 
Conclusions:  With a proper endodontic approach; the extra oral swelling with wide 
periapical lesion teeth that disturb the patients in the aesthetic direction can be treated 
without surgery. 
 

PP111 CERRAHİSİZ ENDODONTİK RETREATMENT UYGULANAN DİŞİN 
ENDOKRON İLE RESTORASYONU: OLGU SUNUMU 
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ATA NİSA ÇOBAN, HAKAN DOĞANTEPE 

ÖZEL DENTAKADEMİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 

Amaç: Endodontik olarak tedavi edilen dişleri minimal invaziv yöntemlerle maksimum doku 
koruyacak şekilde restore etmektir. 

Olgu Sunumu: 30 yaşındaki bir kadın, sağ mandibular bölgede şiddetli spontan ağrı ve 
perküsyon hassasiyeti nedeniyle kliniğimize başvurdu. Hasta 46 numaralı dişinin altı ay önce 
kök kanal tedavisi olduğunu bildirdi. Radyografik incelemede, mesial ve distal kök çevresinde 
periapikal radyolusent lezyon izlendi. Hastaya, endodontik tedavi işleminin tamamlanmasını 
ve ardından endokron restorasyonunu içeren tedavi planına ilişkin ayrıntılı bir açıklama 
yapıldı. Guta-perka, kanallardan çıkarıldı, yıkandı. Kanal hazırlığı tamamlandıktan sonra geçici 
olarak kavit ile kapatıldı bir hafta boyunca klordheksidin solüsyonu ile bekletildi. Bir hafta 
sonra kanallar, guta-perka ve AH26 ile soğuk lateral kondensasyon yöntemi ile dolduruldu. 
Endokron restorasyon, self adheziv rezin siman ile yapıştırıldı. Siman artıkları çıkarıldı ve 
restorasyon polimerize edildi. Kompozit bitirme frezleri kullanılarak oklüzal uyum sağlandı. Üç 
ay sonra takip muayenesinde dişin asemptomatik olduğu ve lezyonun azaldığı bulundu. 

Sonuçlar: Başarılı bir kök kanalı tedavisi, dişlerin kök kanal sistemindeki morfolojik 
değişiklikler hakkında yeterli bilgiyi gerektirir. Ayrıca endodontik olarak tedavi edilen posterior 
dişlerin klinik başarısı postendodontik restorasyon ile belirlenir. 

PP111 NONSURGICAL ENDODONTIC RETREATMENT AND RESTORATION OF 
A TOOTH WITH ENDOCROWN: CASE REPORT 

Aim: The aim is to achieve minimally invasive preparations with maximal tissue conservation 
for restoring endodontically treated teeth. 

Case report: A 30 year old female referred to our clinic with severe spontaneous pain and 
tenderness to percussion in the right mandibular region. The patient reported that the tooth 
#46 had been root treated six mounth ago. Radiographic analysis revealed a periapical 
radiolucent lesion around the mesial and distal root. A detailed explanation about the 
treatment plan was given to the patient, which included completion of the endodontic 
retreatment, then endocrown restoration. Gutta-percha was removed canals were irrigated. 
After completion of canal preparation, clorhexidine solution for one week and the pulp 
chamber was sealed with cavit. One week later, the canals were obturated with cold lateral 
condensation technique with gutta-percha cones and AH26 sealer. Following obturation, the 
endocrown restoration was bonded with a self adheziv resin cement.The excess cement was 
removed and the restoration was light polymerized. The restoration was examined for any 
occlusal interference using composite finishing instruments. At follow up examination after 3 
months, the tooth was asemptomatic and the lesion decreased. 

Conclusions: A successful root canal treatment requires adequate knowledge regarding 
morphologic variations in root canal system of teeth. Also clinical success of endodontically 
treated posterior teeth is determined by the postendodontic restoration. 

PP112 KIRIK ALET VE REVASKULARİZASYON TEDAVİSİ 

TUGBA TÜRK, İLKNUR KAŞIKCI BİLGİ 

EGE ÜNİVERSİTESİ, DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM DALI 
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Amaç: Bu vaka sunumun amacı, kök gelişimi tamamlamamış, lezyonlu ve apikal lezyon 
bölgesinde alet kırığı olan kesici dişe uygulanan rejeneratif endodontik tedavinin sonuç ve 
başarısının değerlendirilmesidir. 

Olgu Sunumu: 20 yaşındaki erkek hastanın, kök gelişimini tamamlanmamış, devital ve 
geniş lezyonlu  21 numaralı dişine rejeneratif endodontik tedavi uygulanmasına karar verildi. 
Dişe endodontik giriş kavitesi açılıp, kanaldaki nekrotik dokular uzaklaştırıldı. NaOCl (%1) ve 
EDTA (%5) solüsyonları ile yıkamalar yapılıp, kök kanalına üçlü antibiyotik patı (metronidazol, 
siprofloksasin, minosiklin) yerleştirildi. Hasta 15 gün sonra çağırılıp, kök kanallından üçlü 
antibiyotik patı yıkama solüsyonlarıyla uzaklaştırıldı. Kökün apikalinden, 15 numaralı el eğesi 
ile çıkılıp, kanama oluşturulmaya çalışıldı. Bu işlem sırasında el aleti kökün dışında kırıldı, kırık 
parça çıkartılamadı. Hastaya gerekli bilgilendirmeler yapıldı ve tedaviye devam etmeye karar 
verildi. Kanama oluşturuldu, daha sonra mineral trioksit agregat, kökün servikal üçlü 
bölgesine, kan pıhtısı üzerine direk yerleştirildi ve kompozit rezin ile restore edildi. Hastanın 
devital olan 22 numaralı dişine konvensiyonel endodontik tedavi uygulandı. Hasta düzenli 
olarak kontrollere çağırıldı. 

Bulgular: Kontrol seanslarında çekilen tüm röntgenlerde, apikal bölgedeki kırık alet parçası 
izlendi. Radyografik olarak periapikal lezyonun iyileştiği, apikal bölgedeki kök kanal 
duvarlarının kalınlığının arttığı, kök ucunda kapanma olduğu ve klinik olarak dişin 
asemptomatik olduğu gözlendi. 

Sonuçlar: Rejeneratif endodontik tedavi sırasında kırılan aletin, apikal bölgeden 
çıkartılamamasına ragmen; bu vakada rejeneratif endodontik yaklaşım, açık apeksli ve 
nekrotik pulpaya sahip dişte kök gelişimine ve lezyonun iyileşmesine olanak sağladığı 
gözlendi. 

PP112 FRACTURED FILE AND REVASCULARIZATION TREATMENT 

Aim: The purpose of this case report was to describe the successful revascularization 
treatment of a necrotic immature permanent central incisor with periapical lesion and 
fractured file 

Methodology: After accessing the pulp chamber of tooth number 21, the root canal was 
gently debrided of necrotic tissue with a sharp spoon excavator and irrigated (1% NaOCl and 
5% EDTA) for only one third of its length and then medicated with triple antibiotic paste 
(metronidazole, ciprofloxacin, minocycline). After 15 days the tooth was asymptomatic. The 
tooth was accessed, antibiotic paste was removed and bleeding was stimulated with #15 SS 
hand file. During the bleeding stimulation, #15 SS hand file was broken at apical lesion 
region and could not be removed. Then mineral trioxide aggregate was placed coronally to 
the blood clot. Conventional endodontic treatment of tooth number 22 which had a periapical 
lesion was performed. Then the coronal cavity was restorated with resin composites. 
Radiographs were taken regularly to investigate the healing of the periapical lesion and 
development of the root. 

Results: Both teeth were asymptomatic and functional clinically and radiographically during 
the follow-up period of 2 years. Even if there was a broken file at the periapical region, 
lesion was completely eliminated, the open apex was closed, and the wall of the root was 
thickened. 
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Conclusions: Despite the presence of broken file, revascularization of immature necrotic 
teeth is seemed to be promising treatment alternative to conventional apexogenesis or 
apexification. 

PP112 İNTERNAL REZORPSİYONA SAHİP MAKSİLLER SANTRAL DİŞLERİN 
TEDAVİSİ: İKİ VAKA RAPORU 

GÜNEŞ KARAKAYA, GÖRKEM CAN, EMRE İRİBOZ, DİLEK TÜRKAYDIN, HESNA 
SAZAK ÖVEÇOĞLU 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI 

Amaç: Bu vaka raporunun amacı internal rezorpsiyona sahip maksiller santral dişlerin 
endodontik tedavilerinin sunulmasıdır. 

Gereç ve Yöntem: 15 yaşında kadın hastamız diş çürükleri sebebiyle kliniğimize 
başvurmuştur. Klinik ve radyolojik muayene sonucu 21 numaralı dişte pulpa odasına uzanan 
derin çürük ve kökün orta üçlüsünde internal rezorpsiyon olduğu tespit edilmiş, endodontik 
tedavi uygun görülmüştür. Giriş kavitesi açılan dişte kanalın servikal bölümü Gates-Glidden 
frezlerle genişletilmiş, #25 K tipi kanal eğesi ile kanal boyu tespiti yapılmıştır. Kök kanalları 
NaOCl ve EDTA irrigasyonu altında master apical file #40 olacak şekilde genişletilmiştir. Kanal 
steril kağıt konlar ile kurulandıktan sonra kök kanalına kalsiyum hidroksit yerleştirilip giriş 
kavitesi geçici olarak restore edilmiştir. 14 gün sonra ikinci seansta dişin asemptomatik 
olduğu saptanmış geçici restorasyon ve pamuk peletin uzaklaştırılmasının ardından kalsiyum 
hidroksit 40 K tipi eğe ve %5.25 NaOCl kullanılarak uzaklaştırılmıştır.Son yıkama işlemi için 
NaOCl ve EDTA kullanıldıktan sonra kanal steril kağıt konlarla kurulanmıştır. Kök kanalı rezin 
içerikli AH Plus kanal patı kullanılarak Elements Free (Kerr) sıcak obturasyon sistemi 
kullanılarak sıcak vertikal kondenzasyon tekniği ile doldurulmuştur. 38 yaşındaki ikinci kadın 
hastamız rutin kontrol için kliniğimize başvurmuştur. Radyolojik muayene sonucu 21 numaralı 
dişte internal rezorpsiyon  olduğu tespit edilmiştir. Daha sonra hastadan alınan DVT 
sonucunda diş kökünün bukkal kısmında eksternal rezorbsiyon da saptanmıştır. Bu sebeple 
tedavi protokolü değiştirilmiş, rezorbsiyon alanının MTA ile doldurulması planlanmıştır. 
Hastanın mevcut protezleri desimante edilmiş, giriş kavitesi açılmış, ardından  #25 K tipi 
kanal eğesi ile kanal boyu tespiti yapılmıştır. Kök kanalları NaOCl ve EDTA irrigasyonu altında 
master apical file #40 olacak şekilde genişletilmiştir. Kanal steril kağıt konlar ile kurulandıktan 
sonra kök kanalına kalsiyum hidroksit yerleştirilmiştir. Giriş kavitesi geçici olarak restore 
edilerek protezi geçici olarak simante edilmiştir. 14 gün sonraki ikinci seansta dişin 
asemptomatik olduğu saptanmıştır. Kalsiyum hidroksit uzaklaştırıldıktan sonra son yıkama 
prosedürü için NaOCl ve EDTA kullanılmıştır. Kanal steril kağıt konlarla kurulandıktan sonra 
kökün rezorbsiyon alanına kadar olan kısmı lateral kondenzasyon tekniği kullanılarak AH Plus 
ile doldurulmuş ve  rezorbsiyon alanında bulunan gütalar kesilerek uzaklaştırılmıştır. Ardından 
rezorpsiyon alanı MTA ile doldurulmuştur. 

Bulgular: Birinci hastanın 2 aylık postoperatif gözleminde herhangi bir semptoma, klinik 
veya radyografik bulguya rastlanılmamıştır. İkinci hastamızın ise 8 aylık postoperatif 
gözleminde de herhangi bir semptoma, klinik veya radyografik bulguya rastlanılmamıştır. 

Sonuçlar: Endodontik tedavinin zorluklarından birisi de internal rezorpsiyondur. Böyle 
olguların tedavi sürecinde erken teşhis çok önemlidir. Ayrıca erken safhada doğru radyografik 
inceleme yapılarak doğru tedavi protokollerinin uygulanmasını takiben yapılacak postoperatif 
gözlemlerle dişlerin ağızda korunması sağlanacaktır. 
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PP112 TREATMENT OF MAXILLAR CENTRAL INCISORS WITH INTERNAL 
RESORPTION: TWO CASE REPORTS 

Aim: The aim of this case reports is to present endodontic treatments of maxillary central 
teeth with internal resorption. 

Methodology: A 15-year-old female patient referred to our clinic for dental caries. Deep 
caries extending to the pulp chamber and internal resorption in the middle level of the root 
was determined therefore endodontic treatment has been deemed appropriate. After the 
access cavity prepared the working length was identified and the root canal was prepared up 
to size #40 under irrigation. After the canal was dried with sterile paper cones, it’s dressed 
with calcium hydroxide and the access cavity was temporarily restored. One week later, on 
second appointment tooth was found to be asymptomatic. After using NaOCl and EDTA for 
the final irrigation, the canal was dried with sterile paper-points and filled with warm vertical 
condensation technique using the Elements Free warm obturation system with resin based 
sealer. 

A 38-year-old female patient applied to our clinic for routine control. Radiological 
examination revealed that the tooth 21 had internal resorption. External resorption was also 
detected in the buccal part of the root by DVT. Thus, the treatment protocol has been 
changed and it is planned to fill the resorption area with MTA. The patient's existing 
prosthesis was decemented, the access cavity was opened, and then the canal size was 
determined with a #25 K file. Root canal preparations was performed up to size #40 under 
irrigation. The canal was dressed with calcium hydroxide, the access cavity was temporarily 
restored and the prosthesis was temporarily cemented. The second visit after one week the 
tooth was found to be asymptomatic. NaOCl and EDTA were used for the final irrigation 
procedure after the calcium hydroxide was removed. The part of the root up to the 
resorption area was filled with the lateral condensation technique and the resorption area 
was then filled with MTA. 

Results: No symptoms, clinical or radiographic findings were found in the 2-month follow-up 
examination of the first patient. Our second patient also did not have any symptoms, clinical 
or radiographic findings as a result of 8 months follow-up examination. 

Conclusions: One of the difficulties of endodontic treatment is internal resorption. Early 
diagnosis is very important in the treatment of such cases. In addition, accurate radiographic 
examination at the earliest stage and application of the correct treatment protocols and 
follow-up after the treatment process will ensure that the teeth are protected in the mouth. 

PP113 TAŞKIN KÖK KANALI DOLGUSUNA SAHİP PERİAPİKAL LEZYONLU 
DİŞİN ORTOGRAD TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU 

DT.MERYEM RANA YETİŞKUL, DR.VASFİYE IŞIK, DOÇ. DR. HANDAN ERSEV 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI 

Amaç: Taşkın kök kanalı dolgu materyalinin ortograd yolla uzaklaştırılıp, geleneksel kök 
kanalı tedavisi ile herhangi bir cerrahi işleme gerek kalmadan geniş periapikal lezyonların 
tedavisinin gerçekleştirildiği bir olgunun sunumudur. 



 215 

Olgu sunumu: Sistemik bir sağlık sorunu olmayan 22 yaşında erkek hasta üst ön bölgede 
ağrı ve şişlik şikayetiyle İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı 
Kliniği’ne başvurmuştur. Hastadan alınan anamnezde 10 yıl önce travma nedeniyle kırılan üst 
ön keser dişlere kuron restorasyonu yapıldığı, 2 yıl önce üst ön bölgede ağrı ve şişlik 
şikayetiyle başvurduğu bir klinikte antibiyotik baskısı altında sol üst yan keser dişe kanal 
tedavisi uygulandığı fakat şikayetlerin devam etmesi sebebiyle kliniğimize başvurduğu 
öğrenilmiştir. Klinik muayenede sol üst keser bölgesinde mukozada şişlik ve palpasyonda ağrı 
mevcut olduğu gözlenmiştir. Radyolojik muayenede üst sağ orta keser dişin ve sol üst orta ve 
yan keser dişlerin periapikal bölgesinde radyolusent alanlar olduğu, ayrıca sol üst yan keser 
dişin periapikal bölgesine kök kanalı dolgu materyalinin taşırıldığı gözlenmiştir. Periapikal 
lezyonların büyüklüğünü görmek ve komşu anatomik yapılar ve dişlerle olan ilişkisini 
gözlemlemek için konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile görüntü alınmıştır. Sol üst orta ve yan 
keser dişlere akut apikal apse teşhisi konulması sonrasında, tedavi planı, ilgili dişlerin kök 
kanalı tedavisi sonrası taşkın kök kanalı dolgusu olan bölgeye periapikal cerrahi işlem 
uygulanması olarak belirlenmiştir. İlk seansta lastik örtü uygulamasının ve restorasyonların 
uzaklaştırılmasının ardından, kök kanalları yoluyla apse drenajı gerçekleştirilmiştir. Üst ön 
keser dişlerin şekillendirilmesi “crown-down” tekniğiyle Gates-Glidden frezler ve K-tipi eğeler 
kullanılarak tamamlanmıştır. Sol üst yan keser dişin taşkın olan eski kök kanalı dolgusu 
Gates-Glidden frezler ve H-tipi eğelerle kök kanalı yoluyla uzaklaştırılmıştır. Yıkama solüsyonu 
olarak %5’lik sodyum hipoklorit kullanılmıştır. Kalsiyum hidroksit, kanal içi medikaman olarak 
3 hafta süresince 1 haftalık pansumanlarla semptomlar ortadan kalkana kadar uygulanmıştır. 
Kök kanalı tedavileri epoksi reçine esaslı bir pat kullanılarak lateral kondensasyon tekniği ile 
tamamlanmıştır. Daha sonra hasta Protetik Diş Tedavisi Kliniği’ne yönlendirilmiştir. 
Tedavilerin tamamlanmasının ardından 6 aylık kontrolde herhangi bir semptoma 
rastlanmamıştır ve kontrol amaçlı alınan periapikal röntgende lezyonların küçüldüğü 
gözlemlenmiştir. 

Sonuçlar: Geniş periapikal lezyonların tedavisinde ilk seçenek ortograd endodontik tedavi 
olmalıdır. 

PP113 ORTHOGRADE MANAGEMENT OF A LARGE PERIAPICAL LESION 
ASSOCIATED WITH AN OVERFILLED ROOT CANAL: A CASE REPORT 

Aim: To present the healing of a large periapical lesion associated with an overfilled root 
canal via orthograde endodontic treatment and with no need for a surgical intervention. 
 

Case Report: A 22-year-old male patient attended to the Department of Endodontics of the 
Faculty of Dentistry, Istanbul University, with complaints of swelling and pain on his 
maxillary anterior region. Dental anamnesis revealed that the patient had suffered trauma to 
his anterior dentition and the maxillary central incisors were restored with crowns 10 years 
ago. Two years ago, the patient had attended to a clinic with complaints of swelling and pain 
on the maxillary anterior region. Antibiotics had been administered and root canal treatment 
of maxillary left lateral incisor had been executed. Due to the persistent symptoms, the 
patient attended to our Clinic. The medical history was non-contributory. Intraoral clinical 
examination showed swelling on the periapical region of the maxillary left lateral incisor and 
pain during palpation. Radiographic examination revealed large periapical lesions around the 
apex of maxillary right central incisor and the apices of maxillary left central and lateral 
incisors. It has also been observed that the root canal filling material was extruded into the 
periapical area of the maxillary left lateral incisor. A cone-beam computed tomography scan 
was ordered to determine the sizes of the periapical lesions and their proximities to the 
surrounding structures and teeth. The diagnosis was acute apical abscess of the maxillary 
left central and lateral incisors. Treatment plan was determined as orthograde root canal 
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treatment for maxillary central incisors and retreatment for maxillary left lateral incisor 
followed by periapical surgery for the extrusion area. Endodontic access cavities were 
prepared and drainage was achieved via the root canals of the involved teeth. The root 
canals were instrumented using crown-down technique with Gates-Glidden drills and K-files. 
Extruded root canal filling material was removed via the root canal using Gates-Gliden drills 
and H-files. During root canal treatment, 5% sodium hypochlorite was used for irrigation. 
Calcium hydroxide dressing was applied once per week for three weeks until the symptoms 
were no longer present. The root canal was then obturated with an epoxy resin-based sealer 
and gutta-percha using the lateral condensation method, and the access cavity was restored 
with composite resin. The patient is then referred to the Prosthodontics Clinic. At the end of 
6 months, decreases in sizes of the periapical radiolucency were noted on the periapical 
radiographs. The teeth were clinically asymptomatic. 
 

Conclusions: Primary choice in the treatment of extensive periapical lesions should be 
orthograde endodontic therapy. 

PP114 PERFORASYON VAKALARININ BİYOUYUMLU MATERYAL 
KULLANILARAK TEDAVİ EDİLMESİ 

DİLEK TÜRKAYDIN, OKAN UYSAL, HESNA SAZAK ÖVEÇOĞLU 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Amaç: Kök perforasyonları çeşitli nedenlerle pulpa boşluğu ve periodontal dokular arasındaki 
ilişkinin bozulmasına neden olan yapay oluşumlardır. Perforasyonlar iatrojenik, rezorbsiyon ve 
çürük nedeniyle oluşabilir. Perforasyon tedavisinde alanın hermetik olarak tıkanması 
amalgam, cam iyonomer gibi materyaller ile son dönemde geliştirilen bio-uyumluluğu yüksek 
MTA ve bio-dentine gibi materyaller ile tedavi edilebilmektedir. 

Olgu sunumu 1: 47 yaşında erkek hasta 27 numaralı dişinin bukkal mukozasındaki fistül 
nedeniyle kliniğimize başvurmuştur.Yapılan radyografik muayenede fistülün 27 numaralı 
dişten kaynaklandığı ve ilgili dişin furkasyon bölgesinde rezorpsiyon meydana geldiği 
gözlenmiştir.Vitalite testinde 27 numaralı diş vital olarak bulunmuştur.Endodontik giriş 
kavitesi açıldıktan sonra  meziobukkal ve distobukkal kanallara ulaşılamamış palatinal kanal 
şekillendirilmiş ve kalsiyum hidroksit ile pansuman yapılmıştır.1 hafta sonra palatinal kök 2/3 
lük alanı AhPlus ve guta-perka ile doldurulmuş;  perforasyon alanı ve pulpa odası biodentine 
ile kapatılmıştır.6 aylık takibi sonucu  dişin asemptomatik olduğu görülmüştür. 

Olgu sunumu 2: Ağrı şikayeti ile kliniğimize başvuran 70 yaşındaki erkek hastanın 41 
numaralı dişine pulpitis endikasyonu konulmuştur. Stajyer hekim tarafından endodontik giriş 
kavitesi açımı sırasında perforasyon meydana gelmiştir. Aynı seans ilgili perforasyon bölgesi 
MTA materyali ile kapatılıp hastaya 2 gün sonra kliniğimize gelmesi için randevu verilmiştir.2 
gün sonra kanal tedavisi güta perka ve AH PLUS ile tamamlanmıştır.6 aylık takibi sonucu 
radyografik ve klinik olarak herhangi bir semptoma rastlanmamıştır. 

Olgu sunumu 3: Ağrı sikayeti ile kliniğimize başvuran 33 yaşındaki erkek hastanın 42 
numaralı dişine pulpitis endikasyonu konulmuştur. Stajyer hekim tarafından endodontik giriş 
kavitesi açımı sırasında perforasyon meydana gelmiştir. Kanal perforasyon bölgesine kadar 
güta perka ve AH PLUS ile doldurulmuştur. Perforasyon bölgesine ve geriye kalan kanal 
boşluğuna biodentine materyali uygulanmış ve ilgili diş takip edilmiştir.6 aylık takip sonucu 
radyografik ve klinik olarak herhangi bir semptoma rastlanmamıştır. 
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Olgu sunumu 4: Travma hikayesi bulunan 24 yaşındaki erkek hasta ağrı şikayeti ile 
kliniğimize başvurmuştur. Yapılan klinik ve radyografik muayenede 11 ve 21 numaralı dişlerin 
devital olduğu, 21 numaralı dişin kök kanalı orta üçlüsünde rezorpsiyona bağlı perforasyon 
görülmüştür.11 numaralı dişin kök kanal tedavisi güta perka ve AH PLUS ile 
tamamlanmıştır.21 numaralı dişin perforasyon alanı ve kök kanalı MTA materyali ile 
doldurulmuştur.2 yıllık takip sonucu klinik ve radyografik olarak herhangi bir semptoma 
rastlanmamıştır. 

PP114 MANAGEMENT OF PERFORATIONS WITH BIOCOMPATIBLE 
MATERIALS 

Aim: Root perforations are artificial formations that were caused by the breakdown of the 
relationship between the pulp cavity and the periodontal tissue for various reasons. 
Perforations can be caused by resorptions, caries or iatrogenic factors. Hermetic blockage of 
the area in the treatment of perforations is essential. Amalgam, glass ionomer and the 
biocompatible materials such as MTA and Biodentine can be used in the treatment of 
perforations. 

Case report 1: A 47-year-old male patient was referred to our clinic with a fistula in the 
buccal mucosa of his left upper second molar. The radiological examination revealed that the 
fistula was originated from left upper second molar and that there was bone loss in the 
furcation area. A positive responce was recorded in the vitality examination. After the access 
cavity preparation, the operator was unable to locate the mesiobuccal and distobuccal 
canals. The palatinal canal was prepared and an interappointment dressing of calcium 
hydroxide was applied. One week later, two thirds of the palatinal canal was obturated with 
guta percha and AH-Plus. The perforation area and the pulp chamber were filled with 
Biodentine. The tooth remained asemptomatic in the 6 months follow-up. 

Case report 2: A 70-year-old patient with pain on her lower right central incisor was 
referred to our clinic and was diagnosed as irreversible pulpitis. During access cavity 
preparation, the tooth was perforated by an intern dentist. In the same visit, the perforation 
area was sealed with MTA and patient was recalled for 2 days later. In the next 
appointment, the root canal was obturated with guta percha and AH-Plus. At 6th months 
follow up, the tooth was asymptomatic. 

Case report 3: A 33-year-old patient with pain was referred to our clinic and his lower right 
lateral incisor tooth was diagnosed with acute pulpitis. During access cavity preparation, the 
tooth was perforated by an intern dentist. The root canal was obturated with gutta percha 
and AHPlus up to the perforation area. The rest of the canal and the perforation site were 
filled with Biodentine. At 6 months follow up, the tooth was asymptomatic. 

Case report 4: A 24 year-old-patient with trauma history was referred to our clinic with 
acute pain. The upper central incisor teeth responded negative to vitality tests. Tooth 
number 21 had a perforation due to resorption in the middle third of the root canal. The root 
canal of the tooth #11 was obturated with guta percha and AH-Plus. The perforation area 
and the root canal of the #21 were filled with MTA. In 2 years follow up, the teeth were 
asymptomatic 

PP115 J-ŞEKLİNDE LEZYONA VE KARIŞIK KÖK KANAL ANATOMİSİNE SAHİP 

BİR ALT PREMOLAR  DİŞİN LEZYON İYİLEŞMESİ-8 AYLIK TAKİP 

MELİS YILMAZ 
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MERSİN ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI 

Amaç: Bu olgu raporunun amacı; j-şeklinde bir lezyonu olması nedeniyle kök kırığı şüphesi 
olan ve apikal kök kanalı anatomisi çok karışık olması nedeniyle apikal rezeksiyon ihtimali 
bulunan sol alt 1. premolar dişin endodontik tedavisini ve 8 aylık klinik takibi sonrasında 
lezyon iyileşmesini sunmaktır.J-şeklindeki bir lezyon bazen dişin çekimini gerektiren kök 
fraktürünün işaretidir. Kök kanal anatomisininin en karışık olduğu bölgenin apikal 3 mm 
olduğu bilinmektedir. Kompleks kök kanal anatomisine sahip dişlerin apikal kısmının kimyasal 
dezenfeksiyonunu sağlamak bazen imkansızdır. 

Sonuç: Lezyonun büyük ve J-şeklinde olması ve de kök kanalının apikal 3mm de çok karışık 
olması nedeniyle bu vakanın prognozu şüpheli idi. 8 aylık takip röntgeninde lezyonun 
tamamen iyileştiği görülmektedir. Hastanın klinik takibine devam edilecektir. 

PP115 LESION HEALING OF A LOWER PREMOLAR  WITH J-SHAPED LESION 
AND COMPLEX ROOT CANAL ANATOMY- 8 MONTHS FOLLOW- UP 

Aim: The aim of this case report is to present the lesion healing 8 months after endodontic 
therapy of this tooth which is suspicious for root fracture due to j-shaped lesion and that has 
apical resection possibility because of the complex root canal anatomy.A J-shape lesion is 
sometimes a sign of root fracture that needed tooth extraction. It is known that the most 
complicated root canal anatomies are in the apical 3 mm part of the root canals. 
Unfortunately chemical disenfection of the apical parts of these kind of complex root canal 
anatomies is sometimes impossible.  

Conclusions: Although the prognosis of this case was suspicious because of the j-shape of 
the huge lesion, the lesion healed 8 months after the root canal therapy. The clinical follow-
up of the patient will be continued. 

PP116 KANAL TEDAVİLİ DİŞLERİN ZİRKONYA DESTEKLİ 

RESTORASYONLAR İLE TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU 

GAMZE PAKEN1, BENGİSU YILDIRIM1, BERK ÇELİKKOL2 

1UŞAK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ 
ANABİLİM DALI^ 

2UŞAK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ ANABİLİM DALI*  

Amaç: Günümüzde hastaların estetik beklentilerinin artmasına bağlı olarak, farklı estetik 
materyallerin ve tekniklerin kullanımı yaygınlaşmaktadır. Başlangıçta araştırmalar daha çok 
dental restorasyonlarda kullanılacak olan materyallerin estetik hale getirilmesi üzerine 
yoğunlaşmışken son yıllarda geliştirilen bu estetik materyallerin daha hızlı ve hassas 
restorasyonlara dönüştürülmesi konusu üzerine odaklanılmaktadır. Bu klinik çalışmada kanal 
tedavisi sonrası renklenen dişlere uygulanan zirkonya alt yapılı porselen restorasyonlar 
anlatılmaktadır. 

Olgu sunumu: Bu olgu sunumunda ön bölgede kanal tedavisi sonrası meydana gelen 
renklenmeden şikâyetçi olan 2 hastanın zirkonya alt yapılı porselen restorasyonları ile 
rehabilitasyonu anlatılmaktadır. Bu amaçla, etkilenen dişlerin basamaklı kesimi yapıldı ve 
konvansiyonel ölçüsü alındı. Laboratuvardan gelen zirkonya altypılar hasta ağzında denendi 
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ve üst yapı porseleni için tekrar laboratuara gönderildi. Oklüzal kontrollerden ve glazürleme 
işlemlerinden sonra restorasyonlarrezin esaslı siman (Rely X U 100, 3M ESPE) ile yapıştırıldı.  

Bulgular: Altı aylık değerlendirme sonunda başarılı fonksiyonel ve estetik sonuçlar elde 
edildi. 

Sonuçlar: Yüksek biyouyumlulukları, renklenmeye ve kırılmaya karşı uzun süreli 
dayanıklılıkları zirkon alt yapılı restorasyonları günümüzde tercih edilen tedavi seçeneği haline 
getirmiştir. Özellikle ön bölgede kanal tedavisi sonrası renklenmiş ve madde kaybına uğramış 
dişlere yapılacak bu restorasyonlar sonucunda hem hasta hem de hekim açısından yüz 
güldürücü sonuçlar elde etmek mümkün hale gelmiştir. 

PP116 ZIRCONIA SUPPORTED RESTORATIONS AFTER ROOT CANAL 
TREATMENT: CASE REPORT 

Aim: Esthetic materials and techniques have been widely used currently due to increased 
patient demand. Initially, studies were focused on making dental materials more esthetic but 
in recent years, converting esthetics also into more rapid and precise restorations have 
become a priority. 

Case Report: In these clinical reports, two esthetically compromised cases treated with 
zirconia fused porcelain restorations after root canal treatment were described. 

Two patients referred to our clinic with esthetic complaints of discoloration after root canal 
treatment. For this purpose, subgingival champher preparation was performed and 
convansionel impression were taken. For the framework of the restoration, zirconia material 
was selected because of the masking discolouration. Veenering porcelain of the restorations 
were processed in the dental laboratory. Occlusal control was checked and following glazing 
procedure, restorations were luted with a resin cement (Rely X U 100, 3M ESPE). 

Results: Successful functional and esthetic results were achieved after a follow-up period of 
6 months. 

Conclusions: High biocompatibility, long-term durability against discoloration and failure, 
have made zirconia supported esthetic restorations the preferred treatment option today. 
These restorations, which are to be preferred for colored teeth, especially after the root 
canal treatment in the anterior region, have made it possible to obtain satisfactory results in 
terms of both the patient and the physician. 

PP117 AH PLUS’IN GELENEKSEL YÖNTEM YA DA PIPS AKTİVASYONU İLE 
UYGULANAN İRRİGASYON SOLÜSYONLARIYLA MUAMELE EDİLMİŞ KÖK DENTİNİ 
YÜZEYİNDEKİ ISLANABİLİRLİĞİ 

MAKBULE BİLGE AKBULUT1, ARSLAN TERLEMEZ1, AHMET BURÇİN BATIBAY2 

1NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ 
ANABİLİM DALI, KONYA 

2NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, METALÜRJİ 
VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, KONYA 
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Amaç: Bu in vitro çalışmanın amacı epoksi rezin içerikli kök kanal patının (AH Plus) sodyum 
hipoklorit (NaOCl), klorheksidin glukonat (CHX), etilendiamintetraasetik asit (EDTA) 
irrigasyon solüsyonlarının geleneksel yöntemle ya da foton indüklü fotoakustik dalgalanma 
(PIPS) aktivasyon tekniğiyle uygulandığı dentin yüzeyini ıslatabilirliğini değerlendirmektir.  

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma için 60 adet tek köklü diş hazırlandı ve dişler silikon ölçü 
maddesi içerisine sabitlendi. Silikon sertleştikten sonra dişler bukkolingual yönde vertikal 
olarak iki parçaya ayrıldı. Bir yarım diş örneği tekrar silikon içerisine yerleştirildi. Örnekler 6 
deney grubuna ayrıldı (n=10) ve şu irrigasyon prosedürleri uygulandı: Grup 1, NaOCl; Grup 
2, CHX; Grup 3, EDTA; Grup 4, NaOCl+PIPS; Grup 5, CHX+PIPS; Grup 6, EDTA+PIPS. İşlem 
görmeyen diğer yarım diş örneklerinden rastgele seçilen 10 tanesi kontrol grubu olarak 
kullanıldı ve distile su içerisinde bekletildi. Bir damla kök kanal patı her bir kuru dentin 
yüzeyine damlatıldı. Kanal patı ve kök dentini arasındaki temas açısı dinamik temas açısı 
ölçüm cihazıyla belirlendi. Veriler istatistiksel olarak one way ANOVA ile analiz edildi.  

Bulgular: Ortalama temas açısı değerleri NaOCl grubunda 60.93, CHX grubunda 57.77, 
EDTA grubunda 64,61 olup deney grupları ve kontrol grubunun temas açıları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (P > .05). İrrigasyon solüsyonlarının PIPS ile 
aktivasyonu AH Plus’ın ıslanma davranışını değiştirmemiştir (P > .05).  

Sonuçlar: Bu in vitro çalışmanın sınırları dahilinde irrigasyon solüsyonunun türü ve 
uygulama metodu AH Plus’ın ıslanma davranışını etkilememiştir. 

PP117 WETTABILITY OF AH PLUS ON ROOT DENTIN TREATED WITH 
IRRIGATION SOLUTIONS WITH CONVENTIONAL METHODS OR PIPS ACTIVATION  

Aim: The aim of this in vitro study was to evaluate the wetting behavior of epoxy-resin 
based sealer (AH Plus) on root dentine treated with sodium hypochlorite (NaOCl), 
chlorhexidine gluconate (CHX) and ethylene diamine tetra acetic acid (EDTA) with 
conventional methods or photon-induced photoacoustic streaming (PIPS) combination.  

Methodology: Sixty single rooted teeth were prepared and fixed in silicone impression 
material. After setting, teeth were sectioned vertically on buccolingual direction. One half 
was removed and the other half was placed into the silicone. Then, the samples were divided 
into 6 groups (n=10) and following irrigation procedures were applied: Group 1, NaOCl; 
Group 2, CHX; Group 3, EDTA, Group 4, NaOCl+PIPS; Group 5, CHX+PIPS; Group 6, 
EDTA+PIPS. Untreated halves of randomly selected ten teeth were used as control and 
incubated in distilled water. One droplet of sealer was placed on each dried sample. Dynamic 
Contact Angle Analyser was used to measure contact angle between sealer and root dentin. 
Data was statistically analyzed using the one-way ANOVA test.  

Results: The mean contact angle value was 60.93 in NaOCl group, 57.77 in CHX group, 
64,61 in EDTA group and there was no statistically significant difference between contact 
angles in experimental groups and control group (P > .05). PIPS activation of irrigation 
solutions did not significantly change wetting behavior of AH Plus.  

Conclusions: Within the limitations of this in vitro study, wetting behavior of AH Plus on 
dentin, was not affected by the type of the irrigation solution or application technique 

PP118 FARKLI ŞELASYON AJANLARININ KÖK KANAL PREPARASYONU 
SIRASINDA APİKALDEN TAŞAN DEBRİS MİKTARINA ETKİSİ 
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HAKAN GÖKTÜRK1, İSMAİL ÖZKOÇAK2, UĞUR AYDIN3, MEHMET EGEMEN 
AYDEMİR1 

1GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ 
ANABİLİM DALI, TOKAT, TÜRKİYE 

2ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ 
ANABİLİM, DALI,BOLU, TÜRKİYE 

3GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM 
DALI, GAZİANTEP, TÜRKİYE 

 

Amaç: Çalışmanın amacı, kök kanallarında farklı şelasyon ajanlarının varlığının, kök 
kanallarının genişletilmesi sırasında taşan debris miktarı üzerine etkisinin değerlendirilmesidir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmada, 75 adet sağlam alt keser diş kullanıldı. Dişler, kullanılan 
irigasyon ajanına göre 6 gruba ayrıldı. Kök kanalları Reciproc R 40 eğeler ile genişletirken, 
her bir grupta, genişletme sırasında, NaOCl, EDTA solüsyon, EDTA jel, Perasetik asid, Sitrik 
asit, Maleik asit ajanlarından birisi bulunduruldu. Kanal genişletilmesi sırasında taşan debris, 
dişlerin daha önce sabitlendiği Ependorf tüplerine toplandı. Debris miktarı, tüplerin önceki ve 
sonraki ağırlık farkları ölçülerek hesaplandı. Gruplar arası fark, Tamhane T2 testi ile istatistiki 
olarak hesaplandı. 

Bulgular: EDTA jel ve Perasetik asit, en az taşkınlığa yol açarken, NaOCl ve EDTA 
solüsyonu, en fazla taşkınlığa neden oldu. Maleik asit, NaOCl-EDTA solüsyon ile benzerlik 
gösterirken, Sitrik asit, EDTA jel-Perasetik asit ile benzerlik gösterdi. 

Sonuçlar: Bu çalışmanın sonuçlarına göre, genişletme sırasında kanal içinde, EDTA jel, 
Perasetik asit ve sitrik asit ajanlarından birinin bulundurulması, taşan debris miktarı açısından 
avantajlı gözükmektedir. 

PP118 EFFECT OF DIFFERENT CHELATORS ON THE AMOUNT OF APICAL 
EXTRUSION DURING ROOT CANAL PREPARATION 

Aim: The aim of the present study is to evaluate the effects of the type of chelating agent 
present in root canals during preparation on the amount of apically extruded debris. 

Methodology: For the study, 75 intact human mandibular incisors were excluded. Samples 
were separated into 6 equal groups according to the type of irrigation agent. During the 
preparation of root canals with Reciproc R 40 instruments, one of NaOCl, EDTA liquid, EDTA 
gel, Peracetic acid, Citric acid, Maleic acid was kept in canals. Apically extruded debris was 
collected in Eppendorf tubes to which the teeth were priorly mounted. The weight of debris 
was calculated by subtracting the initial weight from the last weight. The differences among 
the groups were statistically analyzed with Tamhane’ s T2 test. 

Results: While EDTA gel and Peracetic acid lead to the least extrusion, NaOCl and EDTA 
liquid resulted in the most extrusion. While Maleic acid was statistically similar to NaOCl and 
EDTA liquid, Citric acid was statistically similar to EDTA gel and Peracetic acid. 
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Conclusions: Within the limitations of the present study, the presence of either EDTA gel or 
Peracetic acid in root canals during preparation seems advantageous in terms of the apical 
extrusion of debris. 

PP119 LÜKSASYONA UĞRAYAN ALT KESER DİŞİN TEDAVİSİ VE KLİNİK 
TAKİBİ 

REZAN SUNGUR, ÖZGÜR ER 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ ANABİLİM DALI 

Amaç: Lateral lüksasyon yaralanmalarında diş genellikle palatal/lingual yönde yer değiştirir. 
Travmanın yönü diş lüksasyonunun da yönünü belirler. Bu olgu bildirisinde travma sonucu 
mandibular santral dişinde labiale lüksasyon görülen yetişkin hastanın tedavisi ve klinik 
takiplerinin sunulması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Kliniğimize başvuran 27 yaşındaki kadın hastanın yapılan klinik ve 
radyolojik muayenesi sonucunda 42 nolu dişin labiale lükse olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 
bukkal diş etinin kök orta üçlüsü seviyesinde laserasyon tespit edilmiştir. Hastanın 
anamnezinde, epilepsi tedavisi için Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesinde yatarak tedavi 
gördüğü, önceki gece epilepsi nöbeti geçirdiği, refakatçisinin hastanın dilinin solunum yolunu 
kapatmasını engellemek amacıyla bir diş fırçasını dile bastırdığı ve hastanın bu sırada fırçayı 
ısırdığı öğrenilmiştir. Hastanın durumu stabil hale geldikten sonra kliniğimize yönlendirilmiştir. 

Lokal anestezi altında diş, parmak basıncı ile kemik içerisinde sıkışmış olduğu yerden 
kurtarılarak nazikçe orijinal pozisyonuna konumlandırılmıştır. Diş, esnek bir splint ile 4 hafta 
splintlenmiştir. 7 gün sonra 42 nolu dişin elektrikli pulpa testine (EPT) negatif cevap verdiği 
tespit edilmiştir. 4 hafta sonra splint sökülmüş, laserasyonun iyileştiği görülmüş ve 42 nolu 
dişin EPT’ye halen negatif cevap alınmıştır. 3 ay sonraki kontrolde klinik ve radyolojik patoloji 
bulgusu görülmemiş, 42 nolu dişte EPT’ne zayıf yanıt alınmıştır. 6 aylık takip sonrasında, 
klinik ve radyografik değerlendirilmelerde periodontal dokuların ve dişlerin sağlıklı olduğu 
gözlenmiştir. 

Sonuçlar: Lüksasyon yaralanmalarında erken müdehale, doğru tedavi prosedürlerinin 
uygulanması ve ortaya çıkabilecek muhtemel komplikasyonlar açısından uzun süreli klinik ve 
radyolojik takibi estetik ve fonksiyonun hastaya yeniden kazandırılmasında önemlidir. 

PP119 TREATMENT AND CLINICAL FOLLOW-UP OF A LUXATED 
MANDIBULAR INCISOR 

Aim: In lateral injuries, the tooth is usually displaced in the palatal/lingual direction. The 
direction of the trauma also determines the direction of the tooth replacement. In this case 
report, we aimed to present treatment and clinical follow-up of an adult patient with labial 
luxation in the traumatic mandibular incisor. 

Methodology: Clinical and radiological examination of a 27 year-old female patient who 
applied to our clinic revealed that 42 teeth were labially positioned. Also a gingival laceration 
was detected in buccal side at the level of the middle third of the root. The paint who was 
hospitalized for treatment of epilepsy at Trakya University, Faculty of Medicine, had an 
epileptic seizure the night before, her companion pressed a toothbrush to prevent the 
patient's tongue from closing the respiratory tract, and the patient bited the brush. After the 
patient's condition stabilized, she was directed to our clinic. 
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Under local anesthesia, tooth rescued from where it was stuck in the bone with the finger 
pressure and gently positioned in its original position. The tooth was splinted with a flexible 
splint for 4 weeks. 7 days later, 42 teeth were found to respond negatively to the electric 
pulp test (EPT). After 4 weeks the splint was removed, healing of laceration was observed 
and 42 teeth still gave negative response to EPT. Clinical and radiological pathology was not 
found in the control After 3 months teeth was clinically and radiologically healthy and a poor 
response to the 42 EPT was observed. After 6 months of follow-up, periodontal tissues and 
teeth were observed to be healthy in clinical and radiographic evaluations. 

Results: In trauma cases, early and correct treatment procedures and long-term clinical and 
radiological follow-up are imported for aesthetic and function. 

PP120 BEYAZ MTA VE 4-META/MMA-TBB ESASLI ADEZİV REZİNİN 
SİTOTOKSİSİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

SARE KÖRKLÜ, HESNA SAZAK ÖVEÇOĞLU, BANU AYDIN, HÜLYA CABADAK 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDONTİ ANA BİLİMDALI 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİYOFİZİK ANABİLİMDALI 

Amaç: Bu çalışmada beyaz MTA ve 4-META/MMA-TBB esaslı adeziv rezinin insan osteoblast 
benzeri devamlı hücre kültürü Saos-2 üzerinde sitotoksisitelerinin MTS yöntemi ile 
incelenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Beyaz Pro-Root MTA (Dentsply/Tulsa Dental , Tulsa OK  )ve 4-

META/MMA-TBB esaslı adeziv rezin Super-Bond C&B (Sun Medical, Moriyama, Japan ) üretici 
firma talimatlarına göre hazırlandı. Sertleşmeleri tamamlanan materyallerin üzerlerine insan 
osteoblast benzeri devamlı hücre kültürü Saos-2 ekimi yapıldı. Hücrelerle 24, 72, 168 saat 
standart koşullarda muamele edilen materyallerin MTS yöntemi ile sitotoksisiteleri 
değerlendirildi. 

Sonuçlar: MTA ve rezin grubu arasında 24 ve 168 saat ölçümlerinde istatistiksel anlamlılık 
bulunmaz iken 72 saat ölçümlerinde istatistiksel anlamlılık bulunmuştur (p<0.001). Pozitif 
kontrol grubu ile materyaller karşılaştırıldığında 24 ve 168 saat ölçümlerinde istatistiksel 
anlamlılık bulunmaz iken 72 saat ölçümlerinde istatistiksel anlamlılık bulunmuştur (p<0.05). 

PP120 COMPARISON OF WHITE MTA AND 4-META / MMA-TBB BASED 
ADHESIVE RESIN CYTOTOXICITY 

Aim: In this study, it was aimed to investigate cytotoxicity of white MTA and 4-META/MMA-
TBB based adhesive resin on human osteoblast like cell Saos-2. 

Methodology: White Pro-Root MTA (Dentsply/Tulsa Dental , Tulsa OK  ) and 4-META/MMA-

TBB based adhesive resin Super-Bond C&B (Sun Medical, Moriyama, Japan ) were prepared 
according to the manufacturer's instructions. After materials setting, Saos-2 cell culture were 
seed on the materials. Cytotoxicity was assessed by the MTS method after 24, 72, 168 h. 

Results: There was no significant difference 24 and 168 hour measurements between MTA 
and resin group(p<0.001). Statistiacal significance was found at 72 hour measurements 
between positive control group, MTA and resin group (p<0.05). 
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PP121 CERRAHİ OLMAYAN KÖK  KANAL TEDAVİSİNDE VE ENDODONTİK 
TEDAVİ GÖRMÜŞ DİŞLERİN ÇEKİMİNDE MUHTEMEL BAŞARISIZLIK 
SEBEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

KEZİBAN OLCAY1, HANİFE ATAOĞLU2, SEMA BELLİ2 

1İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ 
ANABİLİM DALI 

2SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 
ANABİLİM DALI 

2SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ ANABİLİM DALI 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, endodontik olarak tedavi edilen dişlerin başarısızlığı ve 
ekstraksiyonu ile ilgili faktörleri gözden geçirmektir. 

Gereç ve Yöntem: Cerrahi olmayan kök kanal tedavisi ile tedavi edilen toplam 1000 diş 
analiz edildi. Çekim ve başarısızlık nedenleri ile diş tipi, koronal restorasyonun varlığı ve türü, 
sigara içme durumu, hastaların yaşı, cinsiyeti ve eğitim düzeyi arasındaki ilişkiler kaydedildi. 

Bulgular: Çalışmaya katılan başarısız olmuş 1000 adet dişten % 28.1'inin (n=281) çekimine; 
 % 66'sının (n=660) yeniden tedavi edilmesine; % 5.9'unun (n=59) ise apikal cerrahi ile 
tedavi edilmesine karar verildi. Başarısızlığın nedenleri arasında en sık % 43.9 (n=439) ile 
"Restoratif ve Endodontik" neden görülürken, en az görülen "Ortodontik" nedenler % 0.1 
(n=1) idi. Çekimin en yaygın nedeni "Protetik" nedenler (% 40.8) ve en az görülen ise 
"Perforasyon/Stripping" (% 2.9) idi. % 27.4 (n=77) oranı ile en sık çekilen dişler alt çene 
büyük azı dişler olarak bulundu. 

Sonuçlar: En sık görülen başarısızlık nedeni, "Restoratif ve Endodontik" nedenlerdir ve en 
sık görülen çekim sebebi "Protetik" nedenlerdir. 

Anahtar kelimeler: Endodontik olarak tedavi edilen dişler; çekim; başarısızlık; yeniden tedavi; 
kök kanal tedavisi. 

 

 

PP121 AN EVALUATION OF POSSIBLE REASONS FOR NON-SURGICAL ROOT 
CANAL TREATMENT FAILURE AND EXTRACTION OF ENDODONTICALLY TREATED 
TEETH 

Aim: The aim of this study was to review the factors related to failure and extraction of 
endodontically treated teeth.  

Methodology: A total of 1000 teeth treated with nonsurgical root canal therapy were 
analyzed. Associations among the reasons for extraction and failure, type of tooth, presence 
and type of coronal restoration, smoking status, the patients’ age, gender and level of 
education were recorded.  
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Results: From the 1000 endodontically failed teeth in the study, 28.1% (n=281) were 
decided to extract, 66% (n=660) were decided to retreat, 5.9% (n=59) were decided to 
treated with apical surgery. Among the reasons of failure most frequently seen was 43.9% 
(n=439) restorative & endodontic reasons, most seldom was 0.1% (n=1) orthodontic 
reasons. The most common reason for extraction was prosthetic reasons (40.8%) and most 
seldom was perforation/stripping (2.9%). The mandibular first molars were found the most 
frequently extracted teeth with a percentage of 27.4 % (n=77).  

Conclusions: The most frequently seen reason of failure was restorative&endodontic 
reasons and the most frequently seen reason of extraction was prosthetic reasons. 


