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Devital diþ aðartmasýnda kullanýlan farklý servikal
bariyer materyallerin sýzdýrmazlýðýnýn
deðerlendirilmesi
Cumhur Aydýn (*), Fulya Toksoy Topçu (*), Y.Meriç Tunca (*), Veli Aslanalp (*)

Özet
Bu çalýþmada, farklý kanal içi bariyer
materyallerinin, aðartma ajanlarýnýn kök
kanalýnýn koronal kýsmýna sýzýntýsýný
önlemedeki etkinlikleri deðerlendirildi.
Kýrk tek köklü çekilmiþ diþ kullanýldý. Kök
kanallarý geniþletildi ve kanal dolgusu
yapýldý. Diþler üç gruba ayrýldý. Üç farklý
bariyer materyali yerleþtirildi (Ketac
Molar Easymix, Z250, Adhesor). Diþler
sodyum perborat ve %30'luk hidrojen peroksid karýþýmýyla aðartýldý ve %2'lik
metilen mavisi içinde 5 gün bekletildi.
Diþlerden alýnan boyuna kesitlerde sýzýntý
miktarlarý ölçüldü. Z250 ve Adhesor ile
karþýlaþtýrýldýðýnda Ketac Molar Easymix'
in daha az sýzýntý oluþturduðu saptandý
(p<0.05). Z250 ve Adhesor arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir farklýlýk saptanmadý (p>0.05).
Anahtar kelimeler : Bariyer materyalleri, kuron içi aðartma
Summary
Sealing evaluation of various cervical
base materials used in non-vital tooth
bleaching
In this study the efficacy of various intracanal barrier materials in preventing the
leakage of bleaching agents into the
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coronal part of the root canal were evaluated. Forty extracted single root human
teeth were used. The root canals were
prepared and filled. The teeth were
divided into three experimental groups.
Three barrier materials (Ketac Molar,
Filtek Z250 and Adhesor) were applied.
All teeth were bleached with a mixture
of sodium perborate and hydrogen peroxide 30%, and they were stored in
methylen blue 2% for 5 days. Each tooth
was sectioned longitudinally. Linear dye
penetration was measured in milimeters.
When compared with Z250 and with
Adhesor, it has been determined that
Ketac Molar Easymix produces less leakage (p<0.05). No statistical differences
were found between Adhesor and Z250
(p>0.05).
Key words: Barrier materials, intracoronal bleaching

Giriþ
Özellikle ön bölgelerdeki diþ renklenmeleri, birçok hasta için önemli estetik
problemler oluþturmaktadýr. Kök kanal
tedavisi yapýlmýþ diþlerde oluþan renklenmeler, pulpal doku artýklarýnýn tam temizlenememesinden, kanal dolgu maddelerinden ve kanal dolgu patlarýnýn
içerisindeki öjenol veya gümüþ içeriklerinden meydana gelir (1). Estetiðin geri
kazandýrýlmasýnda, kron içi aðartma yöntemleri diðer protetik yaklaþýmlara göre
daha kolay uygulanabilen ve ucuz bir
yöntemdir.
Kron içi aðartma yönteminde, pulpa
odasý içine sodyum perboratýn su veya
hidrojen peroksidle karýþýmý uygulanýr ve

seanslar arasýnda pulpa odasýnda kalýr. Ýnvitro çalýþmalar sodyum perboratýn hem
su hem de hidrojen peroksid ile
karýþýmýnýn renklenmiþ diþlerin aðartýlmasýnda etkin olduðunu göstermektedir
(2). Yapýlan çalýþmalar, dentinin hidrojen
perokside karþý geçirgen olduðunu ve
dentin kanallarý yoluyla sýzarak, servikal
kök rezorbsiyonuyla sonuçlanan inflamatuvar cevaba neden olduðunu göstermiþtir (3-6). Heller ve ark. köpekler
üzerinde yaptýklarý çalýþmada, %30'luk
hidrojen peroksid ve sodyum perborat
karýþýmý uygulamasýndan 3 ay sonra
eksternal kök rezorbsiyonu meydana
geldiðini bildirmiþlerdir (7).
Weiger ve ark., hidrojen peroksid
sýzýntýsýnýn, kullanýlan sodyum perborat
formuna baðlý olduðunu ve sodyum
perboratýn hidrojen peroksid yerine su ile
karýþtýrýlmasýyla servikal rezorbsiyon
riskinin azaltýlabileceðini bildirmiþlerdir
(8).
Smith ve ark., kanal dolgusu üzerine
yerleþtirilen 2 mm kalýnlýðýndaki Cavit
kaide materyalinin, aðartma ajanlarýnýn
dentin kanallarý yoluyla sýzýntýsýný
önlemede etkin olduðunu belirtmiþtir (9).
Steiner ve West, servikal kök rezorbsiyonlarýnýn önlenmesi için kanal dolgusu
üzerine yerleþtirilecek kaide dolgu maddesinin en az 2 mm kalýnlýðýnda olmasý
gerektiðini bildirmiþlerdir (6).
Brighton ve ark., kuron içi bariyer
materyallerini karþýlaþtýrmýþlar ve “Intermediate Restorative Material” (IRM)'in

Ketac-Cem ve Scotchbond Multipurpose'a göre daha az sýzýntý oluþturduðunu
bulmuþlardýr. IRM ile çinko oksid öjenol
arasýnda ise fark olmadýðýný bildirmiþlerdir (10).
Olivera ve ark., iki cam iyonomer
simaný (Vitremer ve Vidrion R) hidrojen
peroksidin sýzýntýsý üzerine etkisini
incelemiþler ve Vitremer ile Vidrion R
arasýnda fark olmadýðýný, ancak bariyer
materyali kullanýlmayan kontrol grubuna
göre daha az sýzýntý oluþturduklarýný
bildirmiþlerdir (11).
Bu çalýþmanýn amacý, aðartma ajanlarýnýn apikal sýzýntýlarýný önlemede veya
azaltmada farklý bariyer dolgu materyallerinin etkinliðinin karþýlaþtýrýlmasýdýr.
Gereç ve Yöntem
Çalýþmada 40 adet çekilmiþ tek köklü
diþ (alt-üst keserler veya kanin) kullanýldý.
Diþler, distile su içinde saklandý. Diþlerin
yüzeylerindeki artýklar, periodontal küret
yardýmýyla temizlendi. Giriþ kaviteleri
elmas ront frezle hazýrlandý. Kök kanal
boyu radyografik apeksten 1 mm kýsa olacak þekilde tespit edildi. Kök kanallarý,
standardize preparasyon tekniðiyle geniþletildi (12). Apikal stop paslanmaz çelik,
35 numaralý K-tip eðeyle hazýrlandý.
Eðeler kanal içinde "reaming" (yarým tur
çevirip çekme) hareketi ile ve kanaldan
geri çekerken kanal duvarlarýna basýnç
uygulayacak þekilde kullanýldý. Ýþleme,
eðe kanal içinde rahat edene kadar devam
edildi ve diðer eðeye geçildi. Kanalýn geri
kalaný (çalýþma boyutundan 3 mm kýsa)
40 numaralý K-tip eðeyle baþlayarak
çevresel eðeleme tekniðiyle geniþletildi.
Kök kanallarý 60 numaralý eðeye kadar
geniþletildi. Geniþletme sýrasýnda her eðe
deðiþiminde kanallar 1 ml %1'lik sodyum
hipoklorid ile yýkandý. Otuz beþ nolu Ktip eðeyle rekapitülasyon yapýldý. Son
olarak 10 ml %1'lik sodyum hipoklorid ile
yýkandýktan sonra kanallar, steril paperpoint ile kurutuldu. Kanallar AH-26
(Dentsply DeTrey, Konstanz, Germany)
kanal patý ve guta-perka kullanýlarak lateral kondansasyon tekniði ile dolduruldu.
Kök kanallarýnýn tam olarak doldurulup
doldurulmadýðýnýn tespiti için diþlerden
radyografiler alýndý. Diþler üç gruba
(n=12) ayrýldý.
Grup 1: Kanal dolgusu vestibüler
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mine-sement sýnýrýnýn 3 mm altýna kadar
kaldýrýldý. Mine-sement sýnýrýna kadar
Ketac Molar Easymix (3M ESPE, St Paul,
U.S.A.) cam iyonomer siman bariyer
materyali yerleþtirildi.
Grup 2: Birinci gruba benzer þekilde
diþler hazýrlandý ve Adper-L-Pop (3M
ESPE, St Paul, U.S.A.) dentin baðlayýcý ve
Filtek Z 250 (3M ESPE, St Paul, U.S.A.)
ýþýkla sertleþen kompozit yerleþtirildi.
Grup 3: Bariyer materyali olarak
Adhesor (Spofa Dental, Prague, Czech
Republic) çinko fosfat siman kullanýldý.
Bariyer materyalleri yerleþtirildikten
sonra pulpa odasýna, steril kuru pamuk
yerleþtirilip, Cavit® (ESPE, Neus,
Germany) geçici dolgu ile giriþ kaviteleri
kapatýldý. Diþler 37°C ve %100 nemli
ortamda 5 gün bekletildi. Daha sonra
aðartma iþlemi için %30'luk hidrojen peroksid (Sultan Chemists Inc., Englewood,
U.S.A.) ve sodyum perborat (Sultan
Chemists Inc., Englewood, U.S.A.) ile
1/3 oranýnda karýþtýrýldý ve pulpa odalarýna yerleþtirildi. Giriþ kaviteleri, çinko fosfat simanla kapatýldý ve 37°C ve %100
nemli ortamda 3 gün bekletildi. Bu iþlemler üç kez tekrarlandý. Aðartma iþlemi
tamamlandýktan sonra pulpa odalarý 5 ml
distile suyla temizlendi ve kalsiyum
hidroksid yerleþtirilerek 14 gün bekletildi.
Giriþ kavitesindeki dolgu çýkarýldý. Pulpa
odalarý 10 ml distile suyla yýkandý. Giriþ
kavitesi hariç diþlerin tüm yüzeyleri iki
kat týrnak cilasý ile örtüldü. Pozitif ve
negatif kontrol gruplarýnýn her biri için 2
adet diþ kullanýldý. Pozitif kontrol için
kök kanalý doldurulduktan sonra pulpa
odasý ve giriþ kavitesi açýk býrakýldý ve dýþ
yüzeylerine týrnak cilasý sürülmedi.
Negatif kontrol için kök kanalý doldurulduktan sonra giriþ kavitesi simanla dolduruldu ve tüm dýþ yüzeyler týrnak cilasýyla
kapatýldý. Diþler, %2'lik metilen mavisi
içinde 5 gün bekletildi. Diþler daha sonra
su ile yýkanýp kurutuldu ve bukko-lingual
yönde kesiti alýndý. Stereomikroskop
(Carl Zeis, Oberkochen, Germany) altýnda apikal yönde oluþan sýzýntý miktarý
milimetre olarak kaydedildi. Gruplar
arasýndaki sýzýntý miktarlarýndaki farklýlýklar, tek yönlü varyans analizi (Oneway
ANOVA) ve Tukey's HSD testi kullanýlarak belirlendi. Ýstatistiksel farklýlýk
0.05 olacak þekilde tespit edildi.

Bulgular
Deney gruplarýna ait ortalama sýzýntý
deðerleri Tablo I ve Þekil 1'de verilmiþtir.
Tablo I. Sýzýntý düzeylerine iliþkin tanýmlayýcý istatistikler
____________________________________
Grup
Ortalama Standart sapma
____________________________________
Grup 1
0.69
0.43
Grup 2
3.03
1.43
Grup 3
3.15
1.24
____________________________________

Þekil 1. Deney gruplarýnýn mine sement
sýnýrýndan apikal yöne doðru oluþan ortalama
sýzýntý miktarlarý (mm)

Negatif kontrol grubunda sýzýntý
olmazken, pozitif kontrol grubunda
apikal yönde kanal dolgusu boyunca
tamamen sýzýntý meydana gelmiþtir.
Deney gruplarýna ait istatistiksel deðerlendirmeler Tablo II'de verilmiþtir. 3M,
Z250 ýþýnlý kompozit ve Adhesor fosfat
siman bariyer maddeleri kullanýlan gruplar arasýnda, istatistiksel olarak anlamlý bir
farklýlýk yoktur (p>0.05). Ketac Molar
Easymix kullanýlan grup ile diðer gruplar
arasýndaki farklýlýk, istatistiksel olarak
anlamlýdýr (p<0.05).
Tablo II. Gruplararasý deðerlerin istatistiksel karþýlaþtýrma sonuçlarý
____________________________________
Grup karþýlaþtýrmalarý
p deðeri
____________________________________
Grup 1 ile Grup 2 arasý
<0.001
Grup 1 ile Grup 3 arasý
<0.001
Grup 2 ile Grup 3 arasý
0.966
____________________________________

Tartýþma
Devital diþlerde kuron içi aðartma
yöntemlerinin en önemli yan etkisi,
servikal kök rezorbsiyonudur (13). Çalýþmalar hidrojen peroksidin pulpa odasýndan dentin tübülleri vasýtasýyla kök dýþýna
sýzarak servikal kök rezorbsiyonlarýna
neden olduðunu desteklemektedir (7,8,
14-16).
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Weiger ve ark., sýzan hidrojen peroksid miktarýnýn kullanýlan sodyum
perboratýn tipine baðlý olduðunu belirtmiþlerdir (8). Sodyum perboratýn suyla
karýþýmý, hidrojen peroksidle karýþýmýna
göre daha az sýzýntý meydana getirmektedir. Bu nedenle aðartma ajaný olarak
sodyum perboratýn su ile karýþýmý tavsiye
edilmektedir (8). Ancak, bu çalýþmada
bariyer materyallerinin etkinliði karþýlaþtýrýlacaðýndan sodyum perborat ve
%30'luk hidrojen peroksid karýþýmý kullanýlmýþtýr.
Hidrojen peroksidin kök kanal dolgusu boyunca apikal bölgeye ve dentin
kanallarýna sýzmasýný önlemek için minesement sýnýrýnda en az 2 mm kalýnlýðýnda
bariyer materyali kullanýlmasý önerilmektedir (9,17,18).
Çalýþmamýzda bariyer materyali 3
mm kalýnlýðýnda hazýrlandý. Aðartma
ajanlarýnýn bariyer materyallerinin sýzýntýsý üzerine etkisini deðerlendirmek için
üç farklý materyal kullanýldý. Kullanýlan
bariyer materyallerinin hiçbiri tam bir
sýzdýrmazlýk saðlayamazken, bariyer materyali kullanýlmayan kontrol grubunda,
apikal sýzýntýda önemli bir oranda artýþ
gözlendi.
Bringthon ve ark., IRM materyalinin
Ketac-Cem dolgu materyaline göre daha
az sýzýntý oluþturduðunu gözlemiþlerdir
(10). Çalýþmamýzda kullandýðýmýz Ketac
Molar Easymix materyali ise, Filtek Z250
ve Adhesor çinko fosfat simana göre daha
iyi bir sýzdýrmazlýk saðlamýþtýr.
Olivera ve ark., kuron içi aðartmada
bariyer materyali olarak Vitremer ve
Vidrion R cam iyonomer simanlarý
karþýlaþtýrmýþlardýr (11). Her iki grup
arasýnda sýzdýrmazlýk açýsýndan anlamlý
bir farklýlýk olmadýðýný, fakat bariyer
materyali yerleþtirilmeyen kontrol grubu
ile karþýlaþtýrýldýðýnda, Vitremer'in anlam-
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lý olarak daha az sýzdýrdýðýný bildirmiþlerdir (11). Bizim çalýþmamýzda da, Ketac
Molar Easymix cam iyonomer simanýn
sýzdýrmazlýðýnýn daha iyi olduðu görülmüþtür. Bu da cam iyonomerin diþ yapýlarýna daha iyi baðlanmasýyla açýklanabilir.
Bu çalýþmada "self-etching" Adper-LPop dentin baðlayýcý ve Z 250, kompozit
bariyer materyali olarak kullanýlmýþtýr.
Daha az teknik hassasiyeti gerektirdiði
için, son zamanlarda tek aþamalý asid ve
dentin baðlayýcý uygulamalarý yaygýn
olarak kullanýlmaktadýr. Çalýþmalarda
Adper-L-Pop'u da içeren bu sistemlerin
mikro sýzýntýyý azalttýðý bildirilmiþtir
(19,20). Çalýþmamýz, sodyum perborat ve
%30'luk hidrojen peroksidin Adper-LPop ve Z250 kompozitin sýzdýrmazlýðýný
etkilediðini göstermektedir.
Sonuç olarak, aðartma ajanlarýnýn
zararlý etkilerini önlemek için kanal içi
bariyer materyallerinin mutlaka kullanýlmasý gerekmektedir.
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