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ÖZET
Modern Endodontik tedavilerin başarı ve başarısızlıklarında
diş hekimlerinin tecrübesi ve kullanılan teknolojik ürünlerin
payı günümüzde çok önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle,
klinisyenlerin büyüteç, dental operasyon mikroskobu, dental volumetrik tomografi, rubber-dam ve nikel-titanyum (NiTi)
kanal eğeleri gibi ürünleri kullanması endodontik tedavinin
başarısını anlamlı derecede arttırmaktadır. Kliniklerimizde,
endodontik tedavi yaparken genellikle en çok kullandığımız
alet ise paslanmaz çelik veya NiTi kök kanal eğe sistemleridir.
Her iki farklı türdeki eğelerin kendi içerisindeki avantaj ve dezavantajlarına rağmen, günümüzde endodontik tedavi yapılırken NiTi’den yapılmış aletler daha çok tercih edilmektedir.
NiTi eğelerin hızlı ve pratik kullanımına rağmen, diş hekimleri
endodontik tedavi uygulamalarında bu eğelerin kullanımında dikkatli davranmaları ve kullanacakları NiTi eğeleri çok iyi
tanımaları gerekmektedir. Bu derlemenin amacı; modern endodonti pratiğinde sıklıkla kullandığımız NiTi aletlerin yıllar
içerisinde yapmış olduğu tasarım değişikliklerini, sistem güncellemelerini ve jenerasyonlar arası farklılıklarını değerlendirmek ve açıklamaktır.
Anahtar kelimeler: Ni-Ti jenerasyonlar, Ni-Ti alaşımlar, ısıl işlem, Ni-Ti aletler.
SUMMARY
In the success and failures of modern endodontic treatments,
both the experience of dentists and the using technological
products’s parts are played a very important role today. In
particular, practitioners make use of products such as loupe,
dental operation microscope, dental volumetric tomography,
rubber-dam and nickel-titanium (NiTi) rotary files significantly increases the success of endodontic treatment. The most
commonly used instrument in endodontic treatment is stainless steel or NiTi rotary file systems in our clinics. Despite the
advantages and disadvantages of both different types of files,
the instruments made of NiTi are more preferred when administering endodontic treatment. In addition to despite the
rapid and practical using of NiTi files, dentists need to be careful in the using of these files and know them very well in endodontic treatments. The purpose of this review is to evaluate
and explain the design changes, system updates and intergenerational differences of NiTi instruments that we frequently
use in modern endodontics treatment over the years.
Key words: Ni-Ti generations, Ni-Ti wires, heat treatment, NiTi instruments.
GİRİŞ
Endodontik tedavinin birbiri ile ilişkili üç temel basamağı vardır. Bu basamakların birinde yapılabilecek hatalar, zincirleme
bir şekilde diğer basamakları da etkilemektedir. Amacımız; bu
üç basamaktan önemli bir yer tutan kök kanalı şekillendirme-
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sini çok iyi yaparak, daha iyi bir kök kanalı temizliği ve dolgusu elde etmek olmalıdır.1,2,3
Şekillendirmede kritik bir öneme sahip olan kök kanalı
anatomisi, Schneider’in kök kıvrıklığı (açısal olarak) kriterlerine göre4 kolay, orta (>10° ve <25°) ve zor (>25°) olarak
sınıflandırılmıştır. Bu kök kanalların şekillendirilmesinde,
kullanılan geleneksel endodontik aletlerin esnekliğinin
yeterli gelmemesi sonucu; basamak oluşumu, perforasyon oluşumu gibi sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Bu
sorunları elimine etmek için 1990’ların başında Nikel-Titanyum (NiTi) alaşımından yapılan aletler kullanılmaya
başlanmıştır.4,5 İhtiyaçlar doğrultusunda bu eğelere yeni
özellikler kazandırmak için çeşitli ısıl işlemler uygulanmış,
farklı kesit alanları ve değişken taper değerleri kullanılmış,
kesme açıları farklılaştırılmış ve resiprokal hareket gibi
yeni hareket sistemleri geliştirilmiştir.6,7,8
Taper, endodontik bir eğenin apikal ucundan koronaline
doğru gidildikçe her milimetre başına artan çap miktarına
denir. Örneğin Resim 1’de gösterilen 0.35 mm çapa ve .02
taper değerine sahip bir eğenin apikalden koronale doğru 3. mm’sinde eğe çapı artarak 0.41 mm olacaktır.

Negatif kesme açısı daha az agresif yapıya sahiptir ama
eğenin kesiciliği gövde dizaynıyla değiştirilebilir.9 Ayrıca,
tam pozitif bir ideal kesme açısı yerine nötrale yakın bir
pozitif açıda olması da düşünülebilmektedir. Tam pozitif
kesme açısı, agresif yapısı nedeniyle etkin bir şekillendirme yaparken, perforasyon riskini ve vidalanma eğilimini
artmaktadır. Ayrıca, buna bağlı olarak da kesici kısımda
kırılmalara sebep olabilir.9
Bu derlemenin amacı, endodontik tedavide sıklıkla kullanılan NiTi aletleri tanımlamak, değerlendirmek, pratikte
kullandığımız bu eğeleri karşılaştırmak ve tüm jenerasyonlar hakkında bilgi vermektir.
BİRİNCİ JENERASYON NİTİ EĞELER (GELENEKSEL
NİTİ EĞELER)
Birinci jenerasyon eğeler birçok sistemin temelini oluşturmuş, fakat günümüzde pek fazla kullanılmamaktadır.
Bu jenerasyondaki eğelerin uç çapları, taper değerleri ve
uzunlukları Tablo 1’de gösterilmektedir.
Tablo 1. 1. Jenerasyon eğeler.

LIGHTSPEED (LightSpeed Technology, Inc., San Antonio, Teksas, ABD)
Dr. Steve Senia ve Dr. William Wildey tarafından tasarlanan LightSpeed NiTi döner alet sistemi Greater Taper
(GT) sistemi ile benzer kesite sahiptir.4 Lightspeed eğesi
kök kanal şekillendirmesinde kullanılan ilk NiTi eğe sistemidir. Lightspeed eğeleri 1993 yılında Canal Master U
tasarımı esas alarak üretilmiştir.10 Uzun gövdeleri ve kısa
çalışma uçları ile gates glidden frezleri andırmaktadır. LightSpeed sistemini diğer sistemlerden ayıran özellik eğelerinde uzun, esnek ve yivsiz bir şaft ve kesici olmayan
bir rehber uçla beraber kısa kesme uzunluğu (0.25-2mm)
bulunmasıdır. Bu gövde tasarımının eğeye sağladığı esneklik transportasyon riski azalmaktadır. Ayrıca kısa kesme uzunluğu kök kanalının koronal ve orta üçte birinde
aşırı şekillendirmeye gerek kalmadan apikal bölgenin tek
başına şekillendirilme sağlarken kullanılan eğe sayısını
arttırmaktadır.
S. Lodd Tharuni ve ark. yaptığı çalışmada;11 kıvrımlı kanallarda K tipi paslanmaz çelik eğeler ve NiTi Lightspeed
döner alet sistemlerinin kök kanal hazırlığında etkinlikleri
karşılaştırılmıştır. K tipi eğelerin kök kanalının apikalinde
daha fazla genişlemeye, transportasyon ve basamak olu-

Resim 1. Taper nedir?

Kesme (rake) açısı aletin uzun aksına dik olan kesitle, kesici yüzeyin oluşturduğu açıdır.9 Çoğu geleneksel eğe Resim 2’deki gibi negatif ve nötral kesme açısı gösterir.

Resim 2. Pozitif ve Negatif Rake Açıları.
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şumuna neden olduğu belirlenmiştir. Lightspeed eğeleriyse minimum transportasyon oluşumuna sebep olmuş
ve merkezi eksenini koruyarak kök kanalı bütünlüğünün
korunmasına katkıda bulunmuştur.
HERO 642 (Micro Mega, Besençon, Fransa)
H file eğeleri modifiye edilerek elde edilen Hero 642, Micro Mega firması tarafından üretilmiş bir sistemdir. Üç aktif
kesme yüzeyine sahiptir,12 bu uçlar yuvarlatılmış olup eğenin daima kanalın merkezinde bulunmasını ve debrisi koronale doğru vererek apikalden debris çıkışını azaltmaktadır.
Taşdemir ve ark. yaptı çalışmada;13 K tipi paslanmaz çelik eğeler ve Hero 642 döner alet sistemlerinin kök kanal
hazırlığında etkinlikleri karşılaştırılmıştır. Hero 642 döner
aletlerle orta ve koronal seviyelerde paslanmaz çelik K
eğelerine göre daha az transportasyon meydana geldiği
(orta: P <0.05 ve koronal: P <0.001) belirtilmiştir. Hero 642
döner aletler, her üç seviyede de K tipi paslanmaz çelik
eğelerden daha iyi merkezleme kabiliyetine sahip olduğu
gösterilmiştir (apikal: P <0.05, orta: P <0.05 ve koronal: P
<0.001).
QUANTEC (Tycom, Irvine, CA, ABD)
Quantec NiTi rotary sistemi 1990’ların sonunda, Dr. John
McSpadden tarafından tanıtılmıştır. Quantec sistemi 10
farklı uzunlukta, çapta ve taperda eğeden oluşan bir sistemdir. K3 sisteminde rehber alınan Quantec'in gelişimi,
o dönemdeki diğer mevcut sistemlerden önemli farklara
sahiptir. Bu sistemin enine kesit tasarımında bulunan üç
adet kesici yiv, pozitif rake açısı ve asimetrik radyal alanlar
Quantec sistemine mükemmel kesme yeteneği sağlamıştır.14
Hülsmann ve ark yaptığı çalışmada;15 Quentec SC NiTi
rotary sistemi ve LightSpeed NiTi rotary sistemlerinin kök
kanal hazırlığındaki etkinlikleri karşılaştırılmıştır. İki sistemin de kanal kurvatürlerine uyumlu olduğu ve aralarında
anlamlı bir farklılık olmadığı belirtilmiştir. Quantec SC ile
hazırlanan kök kanallarının on ikisinde, LightSpeed ile hazırlanan kök kanallarının on birinde komplikasyon meydana geldiği görülmüştür. Kök kanal temizliği açısından
iki sistemin de tek başına yeterli olmadığı belirtilmiştir.
PROFILE (Dentsply Maillefer, Ballaigues, İsviçre)
1994’te Dr. Johnson, ProFile .04 ve ProFile .06 NiTi döner
alet sistemlerini tanıtmıştır.16 Geleneksel eğelere göre artan bir tapera, ince ve esnek bir gövde yapısına sahiptir. U
kesitli oluklar kök-kanal duvarında şekillendirme yaparken
ortaya çıkan debrisin çıkışı için yer sağlar.17 Kesici olmayan uç ve simetrik radyal alan tasarımı eğenin kanalın merkezinde kalmasını sağlar ve olası kanal transportasyonu
ve diğer hataların önüne geçer.1 Bununla birlikte, negatif
rake açısına sahip olması nedeniyle kök kanalı şekillen-
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dirmesi yaparken eğenin kök dentinine vidalanması önlenir.9 Profile sisteminin değişken uzunluktaki eğelerinin
çalışma uzunluğu 16 mm’dir. Tavsiye edilen kullanım hızı
150-300 rpm olarak önerilmektedir.18
Madan ve ark yaptıkları çalışmada;19 K tipi el eğeleri ve
ProFile NiTi döner sistemlerinin kök kanal hazırlığı süreleri
ve temizleme verimliliklerini karşılaştırmıştır. Kök kanalının
koronal üçte birinde, ProFile NiTi döner sistemi K tipi el
eğelerinden daha iyi performans göstermiştir, ancak temizleme verimliliklerinde anlamlı bir fark bulunmamıştır (P
= 0.56). Kök kanallarının orta üçte birinde de istatistiksel
olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (P = 0.19). Apikal
üçte bir alanda, K tipi el eğeleri ProFile NiTi döner alet
sistemine göre anlamlı derecede kök kanallarını daha iyi
temizlediğini belirtmiştir (P <0.001).
PROFILE GT ROTARY FILES (Dentsply Maillefer, Ballaigues, İsviçre)
Dr. L. Stephen Buchanan tarafından ProFile ailesine katılan
eğe sistemi sayesinde birçok zor ve kıvrık kök kanalları minimum apikal transportasyon riski ile rahatlıkla şekillendirilebilmektedir. Üretiminde kullanılan reamer ve K tipi eğe
yapısının güçlü özellikleri ile kırılmalar elimine edilmiştir.
Eğenin sap kısmındaki her şerit .02 taperı simgelemektedir.17 Profile GT Rotary sistemi dar kanallarda kullanımı için
System GT® 20 Series, orta genişlikte kanallarda kullanımı
için System GT® 30 Series, geniş kanallarda kullanım için
System GT® 40 Series eğelerinden oluşmaktadır.20
Lynn J. Albrecht ve ark.21 yaptığı çalışmada; #20 ve #40
numaralı ProFile GT Rotary sistemini kullanarak kök kanalı
hazırlığında şekillendirme yeteneği ve debris uzaklaştırabilme etkinliklerini değerlendirmişlerdir. Dişler apeksten 1
mm ve 3 mm uzaklıktan kesilmiş ve kalan debris miktarı
toplam lümen alanının yüzdesi olarak hesaplanmıştır. Apikalde istenilen çapa hazırlık boyutu, taper değeri, toplam
irigasyon hacmi, irigasyon iğnesi penetrasyon derinliği ve
çalışma uzunluğuna ulaşmak için gereken endodontik
alet değişiklik sayısı değerlendirilmiştir. 1 mm seviyesinde
#20 numaralı eğeyle şekillendirilen preparatlarda önemli
ölçüde daha fazla debris yüzdesi gözlenmiş (p = 0,982), 3
mm'de gruplar arasında önemli bir farka rastlanmamıştır.
Sonuçlara göre #40 numaralı eğenin kök kanalı debrisini
.04, .06 ve .08 ProFile GT aletleri kullanılarak daha etkili bir
şekilde uzaklaştırdığı belirtilmiştir.
FLEX MASTER (VDW, Munich, Almanya)
Flex master eğeleri K tipi eğeler baz alınarak üretilen kesme kenarlarına sahiptir. Eğeler radyal alana sahip değildir,22 bu özellik eğelere mükemmel şekillendirme kabiliyeti ve dayanıklılık sağlamıştır. Flex Master eğeleri, üzerinde
daha az stres oluştuğundan firmaya göre 8 kez kullanılabilir ve şekillendirme işlemini manuel olarak kullanılan el
eğelerine göre %50 daha hızlı gerçekleştirir. NiTi eğenin
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pasif ucu ve dışbükey üçgen kesiti, eğenin kök kanalının
merkezinde kalmasını sağlamaktadır. Eğenin şaft kısmında renkli halkalar bulunur. Bu sayede taperları kolaylıkla
anlaşılabilir. VDW firması eğeleri dar, orta ve geniş çaptaki
kök kanallarında kullanılmak üzere ayırıp özel bir endobox
oluşturmuştur.
Hübscher ve ark. yaptığı çalışmada;23 FlexMaster döner
aletleri ile maksiller molar dişlerinde, kavisli ve dar kök
kanallarını şekillendirme komplikasyonları yaşamaksızın
şekillendirebilmiştir. Kanal anatomisinin, kök kanalı hazırlığı üzerinde önemli bir etkisi olmadığı belirtilmiştir. Ayrıca;
FlexMaster döner aletlerinin dar hacimli kanalların yanı
sıra geniş hacimli kanalları da kolayca şekillendirebildiği
belirtilmiştir.

özelliklerinin iyileştirilmesine ihtiyaç duyulması nedeniyle,
bazı eğelerin enine kesit alanı değiştirilerek, yeni şekillendirme eğeleri olan F4 (#40/.08) ve F5(#50.05) eğelerinin
eklenmesi ile geliştirilmiştir.
RACE AİLESİ (FKG, La Chaux-de-Fonds, İsviçre)
RaCe ailesi 1999 ile 2012 yılları arasında elektroparlatma
işlemi kullanılarak üretilen ve rotary hareket kullanan şekillendirme eğeleridir. Eğeler üçgen şeklindeki enine kesit tasarımı ve kesici kenarların eğenin eksenine göre sıralı
olarak uzunlamasına veya oblik yönde düzenlenmesi, üreticiye göre eğenin ilerleme hızını kolaylaştırır ve kök kanalı
içindeki vidalanma etkisini azaltır.25 BT RaCe sistemi, Race
sistemine güçlendirici uç eklenmesi ile 2014 yılında FKG
tarafından piyasaya sürülmüştür. BT RaCe ve IRaCe sistemleri hızlı ve verimli bir şekillendirme yapabilmek için
3 eğe biçiminde tasarlanmıştır, fakat BIO RaCe sistemi 6
eğe biçiminde tasarlanarak güvenli ve biyolojik bir şekillendirme sağlamaktadır.
Busquim ve ark.26, 30 adet mandibular dişin distal kanallarında yaptığı çalışmada; BioRace ve Reciproc sistemini karşılaştırırken, BioRace sisteminin orta ve servikal
⅓’ünde daha az miktarda dokunulmamış dentin duvarı
alanı bıraktığı sonucuna varmışlardır.
K3 SİSTEMİ (Sybron Endo, West Collins, CA, ABD)
K3 sisteminde en belirgin özellik pozitif kesme açısı ve
üçüncü bir radyal alana sahip olmasıdır.17 Radyal alanların ikisinin arasında sürtünmeyi azaltan rahatlatıcı bölge
vardır. Asimetrik olarak yerleştirilmiş radyal alanlar eğelerin kanal boyunca rahatça ilerlemesine çevresel destek
sağlarken, transportasyon riskini ve vidalanma etkisini
de engeller.27 “Merkezi kor çap / Dış çap” oranı apikalden
koronale doğru gidildikçe artmaktadır. Bu tasarım eğenin
apikaline doğru gidildikçe dayanıklılığı arttırırken koronale doğru gidildikçe esnekliğin artmasını sağlar.12
Akhlaghi ve ark.28 45° kanal eğriliğe sahip olan 24 adet
şeffaf reçine blok üzerinde K3 ve Protaper sistemlerinin
etkinliklerini karşılaştırdığı çalışmada, her iki döner alet
sisteminin de kanalın orjinal yapısını koruduğu ancak K3
sisteminin anlamlı derecede daha fazla madde kaldırarak
daha hızlı bir şekillendirme gerçekleştirdiğini belirtmişlerdir.

İKİNCİ JENERASYON NİTİ EĞELER
İkinci jenerasyondaki eğelere Tablo 2’de birinci jenerasyon eğelerinden ayıran bazı özellikler eklenmiştir. Elektroparlatma yöntemi sayesinde eğeler üzerindeki yüzey
düzensizlikleri giderilmiş, eğelere yüksek korozyon ve
yorulma direnci sağlanmış ve eğelerin kesme verimliliğinde de bir artış olmuştur.16 Kesme kenarları agresif yapısı nedeniyle etkin bir kesim yapabildiği için daha az eğe
kullanımı ile kök kanal şekillendirmesi sağlarken hatalı
kullanımlarda özellikle dar ve kıvrık kök kanal anatomisine
zarar verebilmektedir.
Tablo 2. 2. Jenerasyon eğeler.

PROTAPER UNIVERSAL (Dentsply Sirona, York, PA,
ABD)
2001 yılında ProTaper sistemi eğe tasarımında yeni bir
konsept ile birlikte tanıtıldı. Bu sistemde kullanılan eğeler,
kesme yivleri boyunca değişen ve artan taperlar içermesi, dışbükey üçgen bir enine kesitle birleştirilmiş olması
sayesinde crown-down şekillendirme tekniğiyle aletlerin
kanalın belirli bir alanında çalışmasına, dentin duvarlarıyla
eğe temasının azaltılmasına ve dolayısıyla eğe üzerindeki
stresin azalmasına olanak sağlamıştır.16
Protaper sisteminde D0/D14 çapı 0.19/1.20 mm olan SX
(#19) , D0/D14 çapı 0.17/1.20 mm olan S1(#17), D0/D14
çapı 0.20/1.20 olan S2 (#20), F1 (#20/.07) , F2 (#25/.08) ,
F3 (#30/.09) eğeleri bulunmaktadır.24
2006 yılına Protaper Universal sistemi; Protaper sisteminin
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MTWO (VDW, Munich, Almanya)
2003’te Prof. Dr. Vito Malagnino tarafından geliştirilmiştir.
Birçok döner alet sisteminden farklı bir çalışma prensibine
ve S şeklinde eğe kesit tasarımına sahip olan Mtwo sistemindeki her yeni eğe çalışma uzunluğunda kullanılacak
bir sonraki eğe için glide path oluşturarak gereksiz diş
dokusu kaldırmadan apikalden koronale şekillendirme
sağlar.29 Kesici kenarlar, eğenin ucunda birbirine daha
yakındır böylece apikal bölgede daha hassas, servikal
üçlüde daha etkin bir şekillendirme yaparak debris çıkışını kolaylaştırırken30,31 vidalanma etkisini de azaltır. 16,32
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Ayrıca, Reciproc sistem eğeleri Mtwo sistemi baz alınarak
oluşturulmuştur.
Ellemieke ve ark.33 çekilmiş premolar dişler üzerinde Protaper, Mtwo ve SAF sistemlerinin kanal duvarlarına olan
etkilerini karşılaştırdığı çalışmada; sırasıyla Protaper ve
Mtwo sistemlerinin anlamlı derecede daha fazla dentin
duvarı çatlağına neden olurken SAF sistemi eğeleri daha
az çatlağa neden olmuştur. Bunun nedeni; Mtwo ve Protaper eğelerinin aktif kesme hareketi kullanması ve tapera
sahip olmaları sonucunda dentin duvarlarını incelterek
dentin duvarı çatlağında artışa neden olmasıdır.
PROTAPER GOLD (Dentsply Sirona, York, PA, ABD)
ProTaper Gold, boyut, taper ve enine kesit dahil olmak
üzere eğelerin morfolojisi bakımından ProTaper Universal
sistemine benzerdir. ProTaper Gold’u, ProTaper Universal’den ayıran “Gold ısıl işlemi” sayesinde, eğelerin esnekliği ve döngüsel yorgunluğa karşı direnci artarak, kıvrık
kök-kanallarına sahip dişlerin merkezde kalarak şekillendirilmesine yardımcı olur.34 Buna ek olarak, Gold eğelerin
şaftının ProTaper Universal eğelerinden daha kısa olması
(11mm), kök kanal sistemine girişlerini kolaylaştırmaktadır.16
Gagliardi ve ark.34 iki ayrı mesial kanala sahip yirmi dört
mandibular birinci molar dişi, mikro bilgisayarlı tomografik tarama kullanılarak Protaper Universal (PTU), Protaper
Gold (PTG) ve Protaper Next (PTN) eğelerini değerlendirdiği çalışmada; PTG ve PTN’in PTU'dan daha az transportasyon riski gösterdiği ve dentin duvarlarını daha fazla
koruduğu sonucuna varmıştır. Ancak ölçülen parametrelerdeki farklılıklar az olması nedeniyle orta derecede kavisli kök kanallarını şekillendirmesi sırasında anlamlı bir
farklılık oluşmamıştır.

HERO SHAPER (Micro-Mega, Besançon, Fransa)
Hero 642 sisteminden köken almış olup, Revo-S sisteminin de atasıdır. Hero 642 sisteminde olduğu gibi üçlü
sarmal kesit alanına sahiptir. Eğeler değişken heliks açısı
ve ‘adaptive pitch’ tasarımı sayesinde vidalanma etkisi
azalmaktadır.35 Schneider’in4 sınıflamasına göre kolay kanallarda iki adet, orta zorluk derecesindeki kanallarda üç
adet, zor kanallarda dört adet eğe kullanımı ile şekillendirme bitirilebilir.
Cumhur ve ark.36 40 adet resin blok üzerinde Race ve
Hero Shaper sistemlerinin şekillendirme kabiliyetini karşılaştırdığı çalışmada; RaCe sisteminin apikal ⅓ ‘te daha
fazla reçine çıkarırken, Hero Shaper sisteminin orta ve koronal ⅓’te anlamlı derecede daha fazla reçine kaldırdığı
sonucuna varmışlardır. Ayrıca Hero Shaper sistemi daha
iyi merkezleme kabiliyeti ve anlamlı derecede daha az
sapma göstermiştir.
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ÜÇÜNCÜ JENERASYON NiTi EĞELER
2007’de, M-Wire (Dentsply, Tulsa Dental/ Maillefer, Ballaigues, İsviçre) olarak bilinen yeni bir NiTi alaşım geliştirilmiştir. Geleneksel SE (süper elastik) NiTi eğeler (1. ve
2. Jenerasyon) östenit fazdadırlar. Günümüzde SE NiTi
alaşımların termal işlemlerle yapısal özelliklerinin iyileştirilmesi için yeni teknolojiler geliştirilmiştir. Bu alandaki gelişmeler Tablo 3’de üçüncü, Tablo 4’te dördüncü ve Tablo
5’te ise beşinci jenerasyon NiTi eğeleri ortaya çıkarmıştır.
Tablo 3. 3. Jenerasyon eğeler.

Tablo 4. 4. Jenerasyon eğeler.

Tablo 5: 5. Jenerasyon eğeler.
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Termal işlem uygulanan NiTi eğeler; östenit ve martensit
fazların özelliklerine sahiptir. Martensitik faz evresini gerçekleştirmiş alaşım, ikili faz içeren yapısı sayesinde çok
fazla enerji absorbe etme özelliğine sahip olumuştur.37
Geleneksel NiTi alaşımlarından üretilen eğelerle karşılaştırıldığında, M-Wire alaşımından yapılan eğeler daha
yüksek döngüsel yorulma direncine ve gelişmiş mekanik
özelliklere sahiptir.38,39 Eğeler üretilirken bitim aşamasından önce çeşitli sıcaklıklarda ısıl işleme tabi tutulan Nitinol
508 alaşımından (ağırlıkça %55.8 Ni, %44.2 Ti) yapılmaktadır.38,39 2008 yılında, Sybron Endo (Glendora, CA, ABD),
özel bir ısıl işlem uygulayarak yeni bir NiTi ürün piyasaya
çıkarmıştır. Bu üründe, mekanik üretimden kaynaklanan
gerilmeleri önlemek için alaşımın kristal yapısında esnekliği ve mukavemeti arttırarak ilave bir faz değişikliği yaratmıştır. NiTi alaşımının bu fazı (R fazı) martensit ve östenit
fazları arasında bir ara fazdır ve martensitik dönüşüm (MD)
esnasında görülmektedir (R fazından martensite).40,41

ca, TF eğelerinin esnekliğini değiştirmeden, eğenin sertliğini artırmak için eğelere oksidasyon banyosu ile özel
bir elektrokimyasal yüzey işlemi de uygulanmaktadır.46
Anterior ve posterior dişlerin kök kanallarında kullanılmak
üzere üretici firmanın iki farklı seti mevcuttur. Anterior dişlerin kök kanalları genellikle daha geniş hacimde olduğu
için daha büyük çaptaki eğeler tercih edilirken posterior
kök kanalları için daha küçük çaplarda eğeler tercih edilebilmektedir.16
PROFILE GT SERIES X (Maillefer, Ballaigues, İsviçre)
GT Series X (GTX) sistemi Dentsply Sirona tarafından
M-Wire teknolojisi kullanılarak üretilmiştir. Daha hızlı kesim için kanal duvarına teması azaltan sarmal bir açı ve
değişken radyal alanı mevcuttur. Geniş yivleri sayesinde
yüksek kesme verimliliğine sahiptir. Geniş yivler eğenin
dönüş sayısını azaltarak eğeye düşük döngüsel yorgunluk sağlamaktadır.44
Peixoto ve ark.46 ProFile GT ve GT Series X aletlerinin yapısal ve boyutsal özelliklerini dikkate alarak döngüsel yorgunluğunu ve burkulma direncini karşılaştırmak amacıyla
yaptıkları çalışmada döngüsel yorgunluğa karşı GT Series
X eğeleri, ProFile GT eğelerinden daha dirençli olduğu,
ancak daha düşük burkulma direncine sahip olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bu sonuca ulaşılmasında ProFile
GT ve GT Series X eğelerinin farklı yapısal ve boyutsal
özellikleri olduğu düşünülmektedir.

K3XF (Glendora, CA, ABD)
SybronEndo firması tarafından özel bir ısıl işlem olan R-Faz
işlemi ile üretilen K3XF NiTi eğe sistemi, geleneksel işlemle üretilen K3 sistemine kıyasla daha iyi mekanik özellik
ve üretimindeki R-Faz teknolojisi sayesinde, esneklik ve
kırılma dayanımı göstermiştir.42,43 Eğe yüzeyindeki pozitif
eğim açısı, K3XF’e aktif kesme hareketi sağlar. Geniş bıçak
desteği ile azaltılan radyal alan ise eğe üzerinde oluşan
bükülme ve dönme stresine karşı periferik kuvvet uygular.
Radyal alanda oluşan bu boşluk ile kök kanal duvarlarına
sürtünme azalır ve üçüncü radyal alan ise eğeyi kök kanalı
içerisinde merkezde sabit tutar ve aşırı yükü azaltır.16
Pérez-Higueras ve ark.44 K3, K3XF ve TF eğelerinin rotasyon ve resiprokal hareket altında döngüsel yorulma direncini karşılaştırmak için yaptıkları bir çalışmada tüm eğelerin resiprokal hareket altında daha uzun ömürlü olduğu
(K3 için %100, K3XF için %87 ve TF için %99); rotasyonel
hareket altında ise K3XF, K3 ve TF'den daha dirençli olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bu çalışmadan yola çıkarak
resiprokal hareket ve R-fazı işleminin eğelerin döngüsel
yorulma direncini arttırdığı düşünülebilir.

HYFLEX CM (Cuyahoga Falls, OH, ABD)
2011’de, Coltene / Whaledent, Hyflex adında CM-Wire'dan (Johnson City, TN, ABD) yapılan eğeleri piyasaya sürmüştür.47,48 HyFlex™ CM (controlled memory) NiTi
eğeleri, materyalleri kontrol eden ve eğeleri son derece
esnekleştiren bir işlem ile üretilmektedir. Böylece bu eğe,
kök kanal anatomisine çok uyum sağlayarak transportasyon ve perforasyon riskini azaltmaktadır. HyFlex™ CM
NiTi eğeleri, aşırı dirence karşı spirallerinin düzleştirilmesi
ile cevap verir ve böylece kırılma direnci artmaktadır. Bu
adaptasyon durumu eğeye ısı uygulandığında hızlıca geri
çevrilebilir ve böylece aynı eğe otoklavlama sırasında orijinal şekline geri döndürüle bilmektedir. Üretici firmanın
iddiası ise; bu işlemin eğeleri güçlendirerek döngüsel
yorgunluğa karşı daha dirençli olmalarını da sağlamasıdır.
Bununla birlikte Hyflex CM eğeleri, geleneksel SE yapıdaki NiTi sistemlerine kıyasla, daha fazla döngüsel yorgunluk direncine sahiptir.47,48 Hyflex CM yapısındaki örnek bir
NiTi eğe sisteminde; #25.08: Koronal şekillendirme: kesme potansiyelini artıran üçgen bir enine kesite sahiptir.
#.04: Eğeler kök kanalının daha dar bölgesinde çalışma
direncini arttıran dörtgen bir enine kesite sahiptir. #.04 ve
.06: Son şekillendirme işlemi, üçgen kesitli ve daha farklı
büyüklükte uç çapına sahip eğeler kullanılarak gerçekleştirilir.16

TWISTED FILE (TF) (Glendora, CA, ABD)
Twisted File, nikel titanyumdan oluşan telin ekseni etrafında döndürülüp burulmasıyla Sybron Endo tarafından
R-Faz işlemi ile üretilmiş bir sistemdir ve geleneksel yöntemlerle üretilmiş NiTi eğelere göre kırılmaya karşı daha
dayanıklı olduğu düşünülmektedir.16,45 R-faz işlemi gören
TF sistemi, endodontik plastik deformasyonla üretilen ilk
NiTi eğedir. Metal bir telin bükülmesini ve ısıl işlem görmesini içeren bu imalat yöntemi (yeniden kristalizasyon)
ile TF sistemi, geleneksel ve süper elastik (SE) yapıdaki
nikel titanyumdan yapılan eğelere kıyasla daha fazla elastikiyet ve döngüsel yorulma direnci göstermektedir.16 Ayrı-
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Hero Shapers, Hyflex CM, One Shape, Profile Vortex ve
Protaper Next rotary NiTi eğelerinin döngüsel yorgunluk
direncinin değerlendirildiği in vitro çalışmada, döngüsel
yorgunluk direnci en yüksek Hyflex CM; en düşük Hero
Shapers olarak bulundu. Bu sonuca göre, Hyflex CM NiTi
eğeleri, klinik olarak eğe kırığının nedenlerinden biri olan
döngüsel yorgunluğun ortadan kaldırılmasına yardımcı
olacak üstün direnç ve uzun sağkalım süresine sahip oldukları için keskin kıvrımlı veya kavisli kök kanallarda kullanılabilir.49
XP-ENDO AİLESİ (Dentaire, La Chaux-de-Fonds, İsviçre)
Son yıllarda FKG firması, XP-endo eğelerin üretimi için
Max Wire (Martensite-Austenite Electropolishing-Flex)
olarak bilinen özel bir NiTi alaşımı geliştirmiştir.16 Bu alaşım
35°C'de ya da daha yüksek sıcaklıklarda martensit fazdan
östenit faza geçmektedir. Bu durumda NiTi eğeler çalışırken kök kanal duvarlarına temas etmesini sağlayan yarı
dairesel bir şekil almakta ve eksentrik döner hareket sergilemektedir. Böylelikle XP endo eğeleri kök-kanal morfolojisine adapte olabilmekte ve genişleyerek veya daralarak
çalışma uzunluğunda apikale doğru ilerlemektedir.16 Aynı
firma bu özel alaşım sayesinde XP-endo Finisher (XP-F),
XP-endo Finisher Retreatment (XP-R) ve XP-endo Shaper
(XP-S) sistemlerini geliştirmiştir.45 XP endo Finisher’ın temel amacı, dentini ve kök kanal anatomisini korurken kök
kanal duvarlarının ulaşılması zor alanlarına dokunarak
kimyasal ve mekanik şekillendirmenin sonunda kök kanalının tamamlayıcı temizliğini sağlamaktır.16 XP-F, mekanik
hareketi sırasında yıkama solüsyonunu ajite ederek kök
kanalı ve dentin tübüllerinde bakteri ve biyofilm uzaklaştırılmasında başarılı olduğu görülmektedir.50,51
Uslu ve ark.52 tarafından Reciproc Blue , HyFlex EDM ve
XP-endo Shaper eğelerinin kök kanal şekillendirmesi sırasında çıkardıkları debris miktarını kıyaslamak amacıyla
yaptıkları çalışmada test edilen eğelerin çıkardıkları debris miktarı sırasıyla Resiproc Blue>HyFlex EDM >XP-endo
Shaper olduğunu gözlemlemişleridir. Bu çalışma doğrultusunda Resiproc Blue NiTi eğesinin kullandığı hareket
(resiprokal) ve gördüğü ısıl işlem (blue ısıl işlemi) sayesinde diğer eğelere kıyasla daha etkili olduğu düşünülmektedir.
ENDOART (İnci Dental, İstanbul, Türkiye)
EndoArt NiTi eğeleri, özel ısıl işlem teknolojisi ile üretilmiştir. Üçgen şeklinde bir kesitte resiprokal ve rotary kök
kanal eğeleri mevcuttur. Blue ve Gold ısıl işlemi sayesinde
yüksek esneklik kazanan bu eğeler döngüsel yorulmaya
karşı daha dirençlidir, eğeler güvenli ve hızlı bir şekillendirme yaparak kök kanal anatomisinin şeklini alır kırılmaya
karşı dayanıklılığı artar .53
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ROTATE (VDW, Münih, Almanya)
VDW firmasının yeni bir ısıl işlem uygulayarak Mtwo güncellemesi olarak piyasaya sürdüğü bu eğeler: Kesme
verimliliğinden ödün vermeden esnekliği artırmak için
uygulanan yeni ısıl işlem sayesinde eğenin döngüsel yorulma direnci artmakta ve eğenin kırılma riski azalmaktadır.54 Daha yüksek kesme verimliliği için S şeklinde enine
kesiti debrisin etkili şekilde kaldırılmasını sağlamaktadır.
Kanal anatomisine daha iyi uyum için artan esneklik sayesinde eğenin transportasyon riski de azalmaktadır.54
ROTATE sistemi, farklı kök kanal anatomilerinde etkili bir
şekillendirme yapabilmek için çeşitli NiTi eğe seçenekleri
sunmaktadır.
PROFILE VORTEX & VORTEX BLUE (Dentsply, York,
PA, ABD)
Dentsply Sirona tarafından üretilen M-Wire alaşımından
yapılan bir diğer sistem ise, yüksek yorulma direncine sahip olan geleneksel ProFile serisinin modifikasyonu olan
ProFile Vortex sistemidir.55 Bu sistem ve avantajları ise
şunlardır; Önceki ProFile ISO NiTi eğelerinden daha etkili
olduğu düşünülmektedir, üretiminde kullanılan M-Wire
teknolojisi sayesinde, standart nikel titanyuma göre döngüsel yorgunluğa karşı daha dirençlidir, M-Wire teknolojisi bu eğelerin esnekliğini ve direncini de arttırmaktadır.
2012’de aynı üretici firma, NiTi CM alaşımları için yeni bir
ısıl işlem aşamasını kullanmıştır. Bu konseptte, eğeler art
arda ısıl işlem görüp soğutulmuş, bunun sonucunda titanyum oksit tabakasının kalınlığına karşılık gelen bir yüzey
renklenmesi (Blue oksit tabakası) meydana gelmiştir. Vortex Blue adını verdikleri NiTi eğe bu teknoloji kullanılarak
üretilmiştir. Vortex Blue artan tork mukavemeti sayesinde
döngüsel yorgunluğa karşı daha iyi bir direnç göstere
bilmekte ve 500 rpm hıza kadar çalıştırıla bilmektedir. Bu
artan çalışma hızı, eğenin geometrisi ile beraber kesim verimliliğini de arttırmaktadır. 56
ProFile Vortex ve Vortex Blue NiTi eğelerinin döngüsel
yorgunluk dirençlerini karşılaştırmak için yapılan bir çalışmada Vortex Blue NiTi eğelerinin aynı boyuttaki ProFile
Vortex NiTi eğelerinden daha dirençli olduğu gözlemlenmiştir.56 Bu çalışmadan hareketle Vortex Blue NiTi eğelerinin üretim aşamasında kullanılan blue ısıl işlemi eğeleri
döngüsel yorgunluğa karşı daha dirençli hale getirdiği
düşünümektedir.
TYPHOON INFINITE FLEX (New Milford, CT, ABD)
Clinician’s Choice Dental Products tarafından üretilen
Typhoon Infinite Flex eğeleri neredeyse hiç şekil hafızası
göstermeyen CM-Wire teknolojisi ile üretilmiştir. Typhoon sistemi debrisin hassas ve konservatif olarak uzaklaştırılması için kök kanal anatomisine çok iyi uyum sağlar
.57 Ayrıca, NiTi CM-Wire ile üretilen Typhoon Infinite Flex
eğelerinin döngüsel yorgunluk direnci, geleneksel NiTi
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eğelerine göre %390, NiTi M-Wire ile üretilen eğelere
göre % 150'ye varan oranlarda daha dayanıklı olduğu düşünülmektedir. Bundan dolayı; artmış döngüsel yorulma
direnci neticesinde kırılma riski de daha azdır. Geleneksel
NiTi eğelerden farklı olarak Typhoon eğeleri CM teknolojisi sayesinde daha kolay kök kanalı takibi sağlamak için
önceden kavisli hale de getirilip kullanılabilmektedir.57,58

fazla olduğu görülmüştür.61 Eğelerin üretim aşamasında
gördüğü ısıl işlemi ve kesiti döngüsel yorgunluk direncini
etkilediği düşünülmektedir.
DÖRDÜNCÜ JENERASYON NİTİ EĞELER
Dördüncü jenerasyon NiTi eğe sistemleri farklı hareketleri
yapan tek eğe konseptini kullanır. Kök kanalı boyunca eşit
olmayan çift yönlü dönme hareketi yaparak dentin duvarlarında homojen basınç uygular. Böylece kök kanallarında kolay, hızlı, etkin şekillendirme ve rahat bir debris çıkışı
sağlanır. Çalışmalar, resiprokal hareketin, eğelerin esnediği bölgede daha düşük çekme ve baskı gerginliği yarattığı, bundan dolayı geleneksel döner harekete kıyasla daha
fazla yorulma direnci sağladığını göstermiştir.62,63
Yared64 2007’de, sadece tek bir Protaper F2 eğesini saat
yönünde ve tersinde resiprokal hareketle kullanarak
eğenin apikale az bir basınçla ulaşmasını sağlamıştır. Bu
önemli çalışma, endodontik eğe hareketleri açısından bir
değişimi temsil ederek art arda gelen eğelerin kullanımı
yerine kök kanal sisteminin konik bir şekilde şekillendirilmesinde tek eğe kullanımının önünü açmıştır.
Böylece, M-Wire alaşımından yapılmış, tek eğe olan Reciproc (VDW) ve WaveOne (Dentsply Sirona) resiprokal
sistemleri geliştirilmiştir. Bu iki eğe sistemi, dentin dokusunu kesmek için başlangıçta saat yönünün tersine (Reciproc 150°, Wave One 170°) ve dentin dokusunu uzaklaştırmak için de saat yönünde (Reciproc 30°, WaveOne 50°)
hareketle çalışarak, merkezi rotasyonel hareketi kullanan
standart NiTi eğelerdeki vidalanma riskini önlemektedir.66
Eğelerin dentine sıkışması durumunda, dönme açıları
eğenin kırılma riski olan derecenin altında hesaplanarak
güvenli bir teknik oluşturulmaktadır.66

EDGE ENDO FILES (Albuquerque, NM, ABD)
Edge Endo firmasının FireWire™ teknolojisini kullanarak
ürettiği eğeler patentli ısıl işlem teknolojisi sayesinde yüksek esnekliğe sahiptir. Edge Endo ailesi altı farklı eğe sisteminden oluşmaktadır. Bu eğeler: Edgefile, Edgetaper Platinum, Edgeone Fire, Edgesequel Sapphıre, Edge Glide
Path ve Edgetaper Encore NiTi eğeleridir.
Üretici firma, EdgeFile NiTi eğelerinin döngüsel yorgunluk direncini, diğer NiTi kanal eğeleri ile karşılaştırdığında
2 ile 8 kat daha fazla olduğunu iddia etmektedir. Özel ısıl
işlem teknolojisi ile esneklik ve hafıza kontrolü kazandırılan EdgeFile geriye sıçrama (bounce back) etkisi azaltılarak kök kanalının anatomik şeklini korur. Hafıza kontrolü
sayesinde özellikle kavisli ve kıvrık kök kanallarında basamak oluşturmadan ve perfore etmeden apikale doğru ilerleyebilmektedir. Parabolik kesim yüzeyi özelliği sayesinde
kök kanal şekillendirmesini çok daha kısa sürede tamamlayıp kanal tedavisinde pratiklik sağlamaktadır.59
Edgefile X1 ve Edgefile X3 NiTi eğelerinin döngüsel yorgunluk dirençlerini kıyaslamak için yapılan bir çalışmada
X1 eğeler resiprokal hareket ile test edilirken X3 eğeler
rotasyon hareketi ile test edilmiştir. Resiprokal hareket yapan X1 eğeleri döngüsel yorgunluğa karşı daha dirençli
olduğu gözlemlenmiştir.60 Buradaki NiTi eğelerin döngüsel yorgunluğa karşı daha dirençli olmasının nedeni; resiprokal hareket ile kullanılması olduğunu düşünmekteyiz

RECIPROC (VDW, Almanya)
Resiprok sistemi, endodontide hala en popüler sistemlerden biridir. Yapılan araştırmalar, resiprok sisteminin mekanik özellikleri,63,67,68,69 kök kanallarının dezenfeksiyonu,70
kök kanalı şekillendirmesi 26,71 ve tedavi sonrası ağrı72,73,74
da olmak üzere birçok konuda mükemmel in vitro ve in
vivo sonuçlar verdiğini öne sürmektedir. Bu sistem eğeleri kök kanalı içerisindeki 360₀ tam bir turu, birden fazla
resiprokal hareketle tamamlamaktadır. Eğenin kesme
yönünde kullandığı açı geri yönde kullandığı açıya göre
daha büyük olduğundan apekse ulaşmasını kolaylaştırmaktadır.
Mikro-bilgisayarlı tomografi ile ProTaper Next, Reciproc
ve SAF eğe sistemlerinin kök kanal şekillendirmesi sırasında oluşturduğu mikroçatlakların oranlarının karşılaştırıldığı çalışmada; Reciproc ve SAF sistemlerinin, ProTaper
Next sistemine göre daha fazla yeni mikroçatlağa neden
olduğu görülmüştür.74 Sonuç olarak; çalışmada kullanılan eğelerin boyutları, uç tasarımları, kesitleri, meydana
gelen dönme kuvvetleri gibi özellikleri ve değerlendirme

PRODESIGN LOGIC (Easy Dental Equipments, Belo
Horizonte, MG, Brezilya)
CM-Wire'dan yapılan ProDesign R ve ProDesign Logic
sistemleri S şeklinde enine kesite, pasif uca ve değişken
heliks açılı iki kesme kenarına sahiptir. Üreticiye göre, her
iki sistem yalnızca kenarların kesme yönünde farklılık gösterir. ProDesign Logic, vidalanma etkisini azaltan merkezi
döner hareketi kullanırken, ProDesign R, WaveOne NiTi
eğe sisteminkine benzer açılarla resiprokal hareket için tasarlanmıştır.16 ProDesign Logic sistemi “Tek eğe sistemi”
konseptini benimsemektedir.
WaveOne Gold, ProDesign R ve ProDesign Logic NiTi
eğelerinin şekillendirme sürelerini ve döngüsel yorgunluk
dirençlerini değerlendirmek amacıyla yapılan bir çalışmada ProDesign Logic NiTi eğesinin şekillendirme süresi,
diğer eğeler kıyasla önemli ölçüde daha kısa; ProDesign
Logic ve ProDesign R NiTi eğelerinin döngüsel yorgunluk
dirençleri WaveOne Gold grubu NiTi eğelere kıyasla daha
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yöntemleri arasındaki farkların bu sonucu ortaya çıkarabileceği görüşündeyiz.
Retreatment sırasında oval ve düz kök kanallarındaki dolgu materyalinin etkili bir şekilde uzaklaştırılmasında kullanılan Reciproc Blue, Reciproc ve ProTaper Universal
Retreatment sistemleri karşılaştırıldığında; Reciproc sisteminin, Reciproc Blue ve ProTaper Universal Retreatment
sistemlerinden daha etkili olduğu, ancak hiçbir sistemin
kök kanalı dolgu malzemesini tamamen uzaklaştıramadığı görülmüştür.76 Bu çalışmada, kök kanal sisteminin anatomisi (düz, kavisli, oval), kök kanal dolgu malzemesinin
tipi, kalitesi ve dolgu tekniğinin de sonucu etkilediğini düşünmekteyiz.

sistemlerin, özellikle apikal kesitte (3 mm) çatlaklara neden olduğu, HyFlex EDM (%33.3) ve WaveOne Gold’un
(%58.3) diğer deney gruplarına göre daha az mikroçatlak
gösterdiği (P < .01); ancak çatlak oluşumunda aralarında
anlamlı bir fark bulunmadığı görülmüştür (P > 0,05).84

RECIPROC BLUE (VDW, Almanya)
Resiprok sisteminin ısıl işlem görmesiyle geliştirilen Resiproc Blue CM, döngüsel yorgunluğa karşı daha fazla
dirence ve esnekliğe sahiptir.77,78,79,80 Resiproc sisteminin
yüzey özellikleri korunurken Resiproc Blue’nun, mikro
sertliği azaltılmıştır.79 VDW, Resiproc Blue kullanmadan
önce bir glide path oluşturulmasını ve çalışma uzunluğuna ulaşmak için dikkatli bir ilerleme hareketi ile kullanılmasını önermektedir.

SAF (Self-Adjusting File) (ReDent-Nova, Ra'anana, İsrail)
Mevcut sistemlerden tamamen farklı bir tasarım ve hareket ile çalışan SAF ince bir NiTi yapısında, aşındırıcı ve silindirik bir yüzeye sahip, kök kanalının duvarlarına uyum
sağlayabilen bir sistemdir. Eğe, kök kanalı şekillendirilmesi sırasında sürekli bir yıkama solüsyonu akışı sağlayan
silikon uçlu cihaza (VATEA, ReDent-Nova) bağlı olarak çalışmaktadır. Başlık kök kanalı içinde dakikada 3000-5000
defa titreşimle, ileri geri hareketle çalıştırılmaktadır. Her bir
kök kanalı için 2 dakikalık iki periyot halinde toplamda 4
dakikalık şekillendirme süresiyle kök kanallarının çevresinden yaklaşık 60 ila 75 mm kalınlığındaki dentin tabakasının uzaklaştırılması sağlanmakta; kök kanal duvarlarıyla eğenin çevresel temasının kombinasyonu ile ileri geri
titreşim hareketiyle oluşan abrazyon, dentin dokusunun
uzaklaştırılmasını sağlamaktadır.86

WAVEONE (Dentsply Sirona, Ballaigues, İsviçre)
WaveOne sistemi, aktif kısım boyunca farklı kesitlere sahip eğelerden oluşur. Bu kesitler tüm yüzey boyunca
dışbükey üçgen şeklinde ilerler. Yalnızca D0’dan (eğenin
ucu) D8'e (sekizinci milimetre) kadar saat yönünün tersinde hareket eden modifiye edilmiş üç kesici kenara sahiptir
ve taper ilk üç milimetrede sabitken daha sonra azalmaktadır.81
WAVEONE GOLD (Dentsply Sirona, Ballaigues, İsviçre)
WaveOne sistemi, Gold ısıl işleminden geçirilerek WaveOne Gold üretilmiştir. Güçlülük ve esneklik kazandırılan
yeni sistem,69 Resiproc ve TF Adaptive eğelere kıyasla bükülme stresine daha dirençli ve esnek hale getirilmiştir.82
WaveOne Gold’un yüzey tasarımı, 85° rake açısına sahip
dört kesme kenarına sahiptir ancak sadece iki kenarı her
200 mikronda bir kanal duvarları ile kalıcı temas halindedir, bu da eğeyi kök kanalının uzun ekseni boyunca merkezde tutar. Kök kanal duvarına yalnızca bir kesici kenarın
temas ettiği kesit, eğe ve kök kanal duvarına yalnızca bir
kesici kenarın temas ettiği yüzey kesiti sayesinde eğe ve
kök kanal duvarı arasındaki temas alanı azaltılmış ve böylece kök kanalı içerisinde vidalanma riski azalmıştır.83
One Shape, F6 SkyTaper, HyFlex EDM, WaveOne, Reciproc ve WaveOne Gold tek eğe sistemlerini kanal hazırlığından sonra mikroçatlakların oluşumunu karşılaştırmak
amacıyla yapılan çalışmada; şekillendirme yapılmayan
kontrol grubunda çatlak görülmezken, test edilen tüm
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X1 BLUE (MK Life, Brezilya)
Resiprokal hareket sistemini kullanan X1 Blue eğelerinin
üretiminde “Blue” ısıl işlem uygulanmaktadır. Sistem; üçgen bir enine kesite, .06 sabit taper açısına, #20, #25 ve
#40 uç çaplarına sahip üç eğeden oluşur.85 Üretici, X1
Blue eğelerinin, WaveOne sisteminin resiprokal hareketindeki gibi kullanılmasını önermektedir.

BEŞİNCİ JENERASYON NİTİ EĞELER
Son nesil şekillendirme eğeleridir; kütle merkezi veya
dönme merkezi ya da her ikisi de dengelenecek şekilde
tasarlanmıştır bu sayede minimum eğe-dentin etkileşimi
gerçekleşmektedir. Çalışırken, eğenin aktif uzunluğu boyunca mekanik bir hareket dalgası üretilmekte ve aktif kısmı boyunca esnekliği arttırılan eğe kök kanal sisteminden
daha fazla debris uzaklaştırmaktadır.
REVO STM (MicroMega/Mediadenta, Besançon, Fransa)
Revo S, inaktif uç ve sabit tapera sahip olmakla birlikte,
asimetrik kesiti sayesinde, cihaz üzerinde daha az stres
sağlamaktadır. Yüzey ekseni, 3 farklı yarıçapta yerleştirilmiş 3 kesme kenarına sahiptir: R1, R2 ve R3. Küçük kesici
bölüm daha fazla esneklik sağlarken asimetrik kesit, kök
kanalından debris çıkışını artırmaktadır.62
E. faecalis ile enfekte kök kanallarının MTwo, REVO-S,
Reciproc ve OneShape NiTi eğeler ile kök kanallarının
şekillendirilmesi yapılan in vitro çalışmada; önemli ölçüde
daha düşük CFU/ml değerleri elde edilmiş ve aralarında
anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0.05).87
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ONE SHAPE (MicroMega/Mediadenta, Besançon,
Fransa)
2011’de üretilen One Shape sistemi, merkezi rotasyonel
hareketle beraber güvenli uca sahip tek bir eğe ile kök
kanal şekillendirmesi kavramını ortaya koymuştur. Asimetrik enine kesit ile eğeyi kırılmalara karşı daha dayanıklı
hale getirmeyi amaçlamaktadır. Eğenin çalışma ucundan
2 mm’ye kadar üç kesme açısı ve eğenin ortasından şafta en yakın bölgeye kadar uzanan iki kesme açısı vardır.
2014’te eğe, şafta yakın daha dikdörtgen ya da "S" şeklini
alan ve ucunda daha üçgen hale gelen değişken çapraz
kesitler yaparak güncellenmiştir. Ayrıca taper ilk 5 mm'de
.06'dır, ardından eğenin şaftı boyunca da taper değeri
sabittir.88 40 adet endodontik yapay kanalda Twisted File
ve One Shape eğelerinin kanal şekillendirme kabiliyeti
karşılaştırılan çalışmada; Twisted File eğelerinin kanalları
One Shape eğerine göre daha iyi şekillendirdiği sonucu
bulunmuştur.89

sındaki sıcaklıklarda ısıl işleme tabi tutulur.93 EDM üretim
yöntemi, eğelerin oda veya vücut sıcaklığında döngüsel
yorulma direncini %700'den fazla artırarak, eğelerin kırılma
mukavemetini optimize edebilir.94,95,96,97 Sıcaklık ve çevre
koşullarındaki değişikliklerin Reciproc Blue, HyFlex EDM,
WaveOne Gold ve Twisted File Adaptive'in döngüsel yorgunluk direnci üzerindeki etkileri incelenen araştırmada;
HyFlex EDM'nin en yüksek döngüsel yorgunluk direncine
sahip olduğu, bunu 20° C'de hem havada hem de suda
Reciproc Blue, WaveOne Gold ve Twisted File Adaptive'ın
izlediği görülmüştür (P <0.05). HyFlex EDM, 35° C'de suda
en yüksek döngüsel yorulma direncini sergilerken, diğer
gruplar arasında önemli bir fark bulunmamıştır (P> 0.05).98
SONUÇ
Endodontik aletler, geçmişten bugüne kadar hekimlerin
kullanımına sunularak endodontik tedavi uygulamalarında önemli bir yer tutmaktadır. 1988 yılından günümüze
kadar farklı jenerasyonlarda birçok tipte eğe sistemi geliştirilmiştir. Birçok endodontik aleti derlediğimiz bu makalede, diş hekimleri ve diş hekimliği öğrencilerinin de faydalanabileceğini düşünmekteyiz. Bu derlemenin ışığında ve
sınırları dahilinde, ortaya koyduğumuz farklı tipteki endodontik aletlerin in vivo ve in vitro çalışmalarına daha fazla
yoğunlaşılması gerektiğini düşünmekteyiz.

PROTAPER NEXT (Dentsply Maillefer, Ballaigues, İsviçre)
2013’te ProTaper Universal sistemine M-Wire alaşımı eklenerek ProTaper NEXT sistemi üretilmiştir. ProTaper Universal sisteminden farklı olarak eğenin üçgensel kesit
tasarımında birtakım değişikliklere gidilmiştir. Bu tasarım,
eğeler apikale ilerlerken kök kanal duvarına yalnızca iki kesici kenarının temas etmesini ve eğelere, merkezden uzak,
benzersiz bir asimetrik dönme kabiliyetini sunmaktadır.
Ayrıca, bu eğeler modifiye uç, değişken taper, üstün esneklik ve yorulma direncine sahiptir.90 ProTaper Universal
sistemine kıyasla daha kısa çalışma süresi sağlarken,90
eğenin kırılma riski önemli oranda azalmış ve orijinal kök
kanal anatomisine uyum oldukça geliştirilmiştir.
Manuel K-Flex eğeler, ProTaper Next eğeleri ve SAF sistemi ile kök kanal şekillendirmesinden sonra, kök kanal
dentininde çatlak oluşumunun değerlendirildiği in vitro
çalışmada; şekillendirme yapılmamış dişlerde ve manuel
K-Flex eğeleriyle şekillendirilmiş dişlerde dentin çatlağı
görülmezken, SAF eğelerinde ProTaper Next eğelerine
göre daha az dentin çatlağı görülmüştür.91
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