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ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, iki farklı sonik aktivasyon sisteminin sodyum hipokloritin organik doku çözme kapasitesi üzerindeki etkinliğini karşılaştırmak ve değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Sodyum hipokloritin doku çözme etkinliğinin değerlendirilebilmesi için sığır kas dokusu örnekleri
kullanıldı. Her bir doku örneğinin ağırlığı 50±2 mg olarak
standardize edildi. Toplamda 25 adet doku örneği kullanıldı.
Çalışmadaki doku örnekleri üzerine uygulanan %5.25’lik NaOCl’ nin aktivasyon yöntemine göre 2 grup oluşturuldu. Grup
1’de EndoActivator (n=10) (Dentsply-Maillefer, Baillagues,
İsviçre); Grup 2’de Eddy sistemi (n=10) (VDW GmbH, Münih,
Almanya) kullanıldı. Aktivasyon yöntemi kullanılmayan %5.25
NaOCl ise kontrol grubu (n=5) olarak kullanıldı. Her bir doku
örneği işlem sonrası tartılarak değerler kayıt edildi. Çalışmada
elde edilen veriler post hoc Tukey ve post hoc Tamhane testleri kullanılarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Grup 1 ve Grup 2’ de organik doku çözme değerlerinin, kontrol grubunun organik doku çözme değerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede fazla olduğu görülmektedir
(p=0,00). Eddy grubunun organik doku çözme değeri, EndoActivor grubundan fazla olmasına rağmen gruplar arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır(p>0.05).
Sonuç: Bu çalışmanın limitleri dahilinde sonik aktivasyon tekniklerinin kullanımı, sodyum hipokloritin doku çözme etkinliğini arttırmıştır.
Anahtar kelimeler: Doku çözme, EndoActivator, Eddy, sodyum hipoklorit, sonik
SUMMARY
Aim: The aim of this study to compare and evaluate the effect
of two different sonic activation systems on the organic tissue
dissolution efficacy of sodium hypochlorite.
Materials and Method: Bovine muscle tissue samples were
used to evaluate the tissue dissolution efficiency of sodium
hypochlorite. The weight of each tissue sample was standardized as 50±2 mg. A total of 25 tissue samples were used. Two
groups were designed according to the activation method of
5.25% NaOCl applied on the tissue samples in the study. In
Group 1, EndoActivator (n=10) (Dentsply-Maillefer, Baillagues,
Switzerland); in Group 2, Eddy system (n=10) (VDW GmbH,
Munich, Germany) was used. 5.25% NaOCl without activation method was used as the control group (n=5). Each tissue
sample was weighed after the procedure and the values were
recorded. The data obtained in the study were evaluated
using post hoc Tukey and post hoc Tamhane tests.
Results: It is seen that the organic tissue dissolution values
of Group 1 and Group 2 are statistically significantly higher
than the organic tissue dissolution value of the control group
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(p=0.00). Although the organic tissue dissolution value of
the Eddy group was higher than the EndoActivor group,
there was no statistically significant difference between
the groups (p>0.05).

Tulsa Dental Specialties, Tulsa, OK), hidrodinamik dezenfeksiyon yapan bir sonik aktivasyon sistemidir. Kesici olmayan polimer uçları sayesinde, kök kanallarında
transportasyon, basamak oluşumu gibi komplikasyonlar
oluşturmadan güvenli bir aktivasyon sağlamaktadır.18,19
Bir diğer sonik aktivasyon sistemi olan Eddy (VDW, Munich, Germany), 5000-6000 Hz frekans aralığında kavitasyon ve akustik akım oluşturarak aktivasyon sağlamaktadır.20 Poliamidten üretilmiş uçları kesici değildir.20,21 Pasif
ultrasonik irrigasyonda ise uçların kök kanalı duvarları ile
teması kontrolsüz dentin dokusu uzaklaştırılmasına yol
açabilmektedir.22,23 Bu nedenle kesici olmayan uçlara sahip sonik aktivasyon sistemlerinin kök kanallarındaki etkinliği çalışmacıların ilgisini çekmektedir.
Bu in-vitro çalışmanın amacı, iki farklı sonik aktivasyon
sisteminin sodyum hipokloritin organik doku çözme kapasitesi üzerindeki etkinliğini karşılaştırmak ve değerlendirmektir. Test edilen boş hipotez, iki farklı sonik aktivasyon sisteminin, sodyum hipoklorit solüsyonunun organik
doku çözme etkinliği üzerindeki etkileri arasında bir fark
olmadığıdır.

Conclusion: Within the limits of this study, the use of sonic activation techniques increased the tissue dissolving
efficiency of sodium hypochlorite.
Keywords: EndoActivator, Eddy, sodium hypochlorite,
sonic, tissue dissolving
GİRİŞ
Apikal periodontitis, periradiküler dokularda iltihaplanma
ve yıkım gözlenen, endodontik kökenli etiyolojik faktörlerin neden olduğu bir hastalıktır.1 Endodontik tedavinin
en önemli hedeflerinden birisi, apikal periodontitisi tedavi
etmektir.2 Apikal periodontitisin ana etiyolojik faktörü kök
kanal sisteminin enfeksiyonudur.3 Başarılı bir endodontik
tedavi için kök kanallarındaki mikroorganizmaların uzaklaştırılması gerekmektedir.2,3 Bu da, kimyasal yıkama ile
desteklenen mekanik enstrümantasyon kullanılarak gerçekleştirilebilir.4 Kök kanal sisteminin kemomekanik preperasyonu, sahip olduğu karmaşık anatomisi nedeniyle
endodontik tedavide klinisyenler için temel zorluklardan
birini oluşturmaktadır.5-7 Endodontik tedavide, kök kanalı
sisteminde bulunan pulpa, pulpa artıkları, bakterileri ve
toksinlerinin tamamının uzaklaştırılamadığı, yaygın olarak
kabul gören bir gerçektir.6,8
Sodyum hipoklorit, antimikrobiyal etkisi ve organik doku
çözme özelliği nedeniyle en sık kullanılan endodontik
yıkama solüsyonudur.4,9,10 Kök kanal sisteminin sahip
olduğu karmaşık anatomisi nedeniyle tümüyle temizlenememesi, çalışmacıların ilgisini sodyum hipokloritin
konsantrasyonu ve diffüzyon derinliğine çekmiştir.11,12
Sodyum hipokloritin konsantrasyon artışına bağlı olarak
toksisitesi de artmaktadır; bu nedenle solüsyonun etkinliğinde artış sağlayabilecek alternatif etkenler araştırılmıştır.
Bu amaçla araştırılan yaklaşımlardan birisi, düşük konsantrasyonlu sodyum hipoklorit solüsyonlarının sıcaklığının arttırılması olmuştur.13 Sodyum hipokloritin kök kanal
sistemine ulaştırılması ise geleneksel olarak bir iğne yardımıyla sağlanmaktadır. Ancak geleneksel yıkama iğnesi
kullanılarak yapılan çalışmalarda, yıkama solüsyonunun
iğnenin ucundan 1-1.5 mm kadar uzağa ulaşabildiği gösterilmiştir.14,15 Bu nedenle kök kanalı sistemindeki organik
dokuların daha etkin bir şekilde uzaklaştırılabilmesi için,
aktivasyon teknikleri gibi yıkama solüsyonlarının etkinliğini arttırabilen yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır.7,16
Endodontide yıkama solüsyonlarının etkinliklerini arttırabilmek amacıyla, sonik ve ultrasonik cihazlardan oluşan
aktivasyon sistemleri geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.17 Bu amaçla geliştirilmiş EndoActivator (Dentsply

GEREÇ YÖNTEM
Doku Hazırlığı
Bu çalışmada sodyum hipokloritin doku çözme etkinliğinin değerlendirilebilmesi için sığır kas dokusu örnekleri
kullanıldı. Sığır kas dokuları -150C’ de donmuş halde muhafaza edildi. Dondurulmuş dokular standartlaştırılmış
ağırlığa sahip olacak şekilde cerrahi bisturi kullanılarak
kesildi. Her bir kas dokusu örneği yıkama solüsyonlarına
alınmadan önce bir hassas terazi kullanılarak (Tem Sf718)
tartıldı. Her bir doku örneğinin ağırlığı 50±2 mg olarak
standardize edildi. Toplamda 25 adet doku örneği kullanıldı.
Çalışma Gruplarının Oluşturulması
Standart hale getirilmiş sığır kas dokusu örnekleri (50 ±
2 mg), %5.25 konsantrasyona sahip 10 mL NaOCl (Chloraxid, Cherkamed, Poland) solüsyonuna 5 dakika boyunca daldırıldı. Solüsyon üretici firmanın önerisi doğrultusunda 4oC’ de muhafaza edildi, testlerde kullanılmadan
önce oda sıcaklığına getirildi.
Çalışmadaki doku örnekleri üzerine uygulanan %5.25’lik
NaOCl’ nin aktivasyon yöntemine göre 2 grup oluşturuldu. Grup 1’de EndoActivator (n=10) (Dentsply-Maillefer,
Baillagues, İsviçre); Grup 2’de Eddy sistemi (n=10) (VDW
GmbH, Münih, Almanya) kullanıldı. Aktivasyon yöntemi
kullanılmayan %5.25 NaOCl ise kontrol grubu (n=5) olarak
kullanıldı. Grup 1 ve Grup 2’de, aktivasyon tekniği her bir
dakikada 15 saniye boyunca 5 kez uygulanarak NaOCl
aktivasyonu gerçekleştirildi. Her bir doku örneği işlem
sonrası tartılarak değerler kayıt edildi.
Çalışmada elde edilen veriler post hoc Tukey ve post hoc
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Tamhane testleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin
normal dağılıma uygunlukları Shapiro-Wilk testi kullanılarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR
Sonik aktivasyon tekniklerinin kullanımından sonra, doku
ağırlıklarında görülen değişimler Tablo 1’ de gösterilmektedir. Grup 1 ve Grup 2’ de organik doku çözme değerlerinin, kontrol grubunun organik doku çözme değerinden
istatistiksel olarak anlamlı derecede fazla olduğu görülmektedir (p=0,00). Eddy grubunun organik doku çözme
değeri, EndoActivor grubundan fazla olmasına rağmen
gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05).
Tablo 1. Doku ağırlıklarında görülen değişimlerin gruplar arası karşılaştırmada
ortalama, standart sapma ve p değerleri

TARTIŞMA
Bu in-vitro çalışmanın amacı, iki farklı sonik aktivasyon
sisteminin sodyum hipoklorit solüsyonunun organik
doku çözme etkinliği üzerindeki etkisini karşılaştırmak
ve değerlendirmektir. Çalışmanın sonuçlarında, yıkama
protokolünde aktivasyon sistemleri kullanımının sodyum
hipokloritin organik doku çözme miktarını istatistiksel olarak anlamlı derecede arttırdığı; ancak Eddy ve EndoActivator sistemleri kullanımının benzer doku çözme etkinlikleri gösterdiği görülmektedir. Çalışmamızın sonuçlarında,
aktivasyon grupları arasında fark bulunmadığı göz önüne
alınarak başlangıçta verilen boş hipotez kabul edilmektedir.
Sodyum hipoklorit solüsyonunun organik doku çözme
etkinliğini araştıran pek çok çalışma yapılmıştır.24-27 Bu çalışmada, sodyum hipokloritin farklı aktivasyon teknikleri
kullanılarak organik doku çözme etkinliği değerlendirilmiştir. Sodyum hipokloritin organik doku çözme etkinliğini değerlendiren çalışmalarda; sığır kas dokusu,28,29 sıçan
bağ dokusu,30 domuz kas dokusu24 gibi farklı dokular kullanılmıştır. Bu çalışmada, 8-10 mm uzunluğa, 1-2 mm kalınlığa ve standartlaştırılmış ağırlığa (50±2 mg) sahip sığır
kas dokusu örnekleri kullanılmıştır. Çalışmalar, sodyum
hipokloritin organik dokuları çözmesi esnasında oluşan
kabarcıklar nedeniyle, doku çözünmesinin tamamlandığı
zamanı belirlemenin zor olduğunu bildirmiştir.25 Bu zorluk
nedeniyle çalışmada doku örneklerine, sodyum hipoklorit solüsyonlarında 5 dakikalık sabit bir zaman boyunca
dakikada 15 saniyelik sürelerden oluşan aktivasyon işlemi
5 kez uygulanmıştır.
Sodyum hipokloritin mekanik olarak aktive edilmesiyle,
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organik doku çözme etkinliği arttırılabilmektedir.12,21,31 Literatüre bakıldığında sonik aktivasyon tekniklerinin sodyum
hipokloritin doku çözme etkinliği üzerindeki etkisinin gösterildiği pek çok çalışma bulunmaktadır.12,16-18,20,21,25,32-35
Ancak EndoActivator ve Eddy sonik aktivasyon cihazlarının karşılaştırıldığı az sayıda çalışma mevcuttur.21,35 Bu
çalışmada iki farklı sonik aktivasyon sisteminin (EndoActivator ve Eddy) sodyum hipokloritin organik doku çözme
etkinliği üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir.
Sonik aktivasyon teknikleri düşük frekanslarda (10006000 hz) çalışmaktadır.17 EndoActivator sistemi (Dentsply
Tulsa Dental Specialties, Tulsa, OK), kanal içerisinde akustik akım ve kavitasyon oluşturarak hidrodinamik dezenfeksiyon sağlayan ve 166-300 Hz frekans aralığında çalışan
sonik bir aktivasyon tekniğidir.12,18 Ayrıca polimer uçlar
sayesinde aktivasyon esnasında uç kırılmalarının azaldığı
iddia edilmektedir.17 Elnaghy ve ark.34 EndoActivator ve
eğe aktivasyonu (ajitasyonu) tekniklerinin debris ve smear
tabakası uzaklaştırmadaki etkinliklerini değerlendirdikleri
çalışmada, EndoActivator kullanılan grupta, daha düşük
debris ve smear tabakası skoru elde etmişlerdir.
Eddy (VDW GmbH, Munich, Germany) ise 5000-6000 hz
frekans aralığında çalışan bir sonik aktivasyon tekniğidir.16,20 Yapay kök kanallarında kanal düzensizliklerinden
debris uzaklaştırılmasında farklı sonik ve ultrasonik ajitasyon tekniklerinin etkinliklerinin değerlendirildiği çalışmada, Eddy diğer gruplardan istatistiksel olarak anlamlı derecede fazla debris uzaklaştırmıştır.12
Bu çalışmanın sonuçlarına göre, NaOCl’ nin Eddy kullanılarak aktive edilmesiyle daha fazla doku çözerek, organik
doku kütlesinde daha fazla azalma gözlenmesine rağmen, EndoActivator grubuyla arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu sonuçlara benzer olarak, Avcı ve ark.35 3 farklı sonik aktivasyon sisteminin kök
kanallarından debris uzaklaştırma etkinliklerini karşılaştırdıkları çalışmada, EndoActivator ve Eddy grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamış; her iki
grup da geleneksel yıkama grubundan anlamlı derecede
yüksek değerler göstermiştir. Conde ve ark.21 yaptıkları çalışmada, Eddy ve EndoActivator gruplarının organik doku
çözme etkinliği, aktivasyon tekniği kullanılmayan gruptan
daha yüksek bulunurken, aktivasyon teknikleri arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bizim
çalışmamızda, iki sonik aktivasyon sisteminin kullanımıyla
kütle değişimi ve buna bağlı olarak doku çözme etkinliği
arasında pozitif bir korelasyon gözlenmiştir. EndoActivator ve Eddy sonik aktivasyon sistemi gruplarının organik
doku çözme etkinlikleri, aktivasyon tekniği kullanılmayan
gruptan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur.
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SONUÇ
Bu çalışmanın limitleri dahilinde sonik aktivasyon tekniklerinin kullanımı, sodyum hipokloritin doku çözme etkinliğini arttırmıştır. Farklı konsantrasyon, sıcaklık ve aktivasyon tekniklerinin kullanılacağı ileri çalışmalara gereksinim
duyulmaktadır.
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