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ndodontik tedavide başarı için, kök kanal sisteminin apikal bölümdeki dentin-
sement birleşiminden başlayarak koronal bölümdeki giriş kavitesine kadar
doku dostu bir madde ile sızdırmaz bir şekilde doldurulması gerekir. Kök ka-

nallarının dolumunda amaçlanan, aksesuar kanallar da dahil olmak üzere üç boyutlu
tıkama oluşturmak ve kök kanal dolgusunun kanal duvarlarına iyi bir uyum göster-
mesini sağlayarak mikroorganizma ve ürünlerinin geçişine engel olmaktır.

Güncel olarak kullanılan her kök kanal dolum tekniğinin avantaj ve dezavan-
tajları mevcuttur. Yapılan klinik ve radyolojik muayene sonucu tercih edilen kök
kanal preparasyonunun durumu göz önünde bulundurularak uygulanacak dolum
tekniği belirlenir. Günümüzde kök kanal dolum tekniği olarak pek çok farklı seçe-
nek mevcuttur.

Güncel Kök Kanal Dolum Teknikleri

ÖÖZZEETT  Kök kanal sisteminin apikal bölümdeki dentin-sement birleşiminden koronal bölümdeki giriş
kavitesine kadar doku dostu bir materyal ile doldurulmasına kök kanal dolumu adı verilir. Günü-
müzde birçok kök kanal dolum tekniği mevcuttur. En sık kullanılanlardan olan soğuk ve sıcak güta-
perka teknikleri kendi içlerinde de ayrıca sınıflandırılır. Soğuk güta-perka teknikleri tek kon, lateral
kondansasyon ve bunların diğer varyasyonları şeklinde sınıflandırılırken, sıcak güta-perka tekniği
vertikal ve lateral olmak üzere iki gruba ayrılır. Isıdan yararlanılarak uygulanan dolum teknikleri ise
devamlı ısı ile kondansasyon tekniği, termoplastik güta-perka enjeksiyon teknikleri, kor taşıyıcı tek-
nikler ve termomekanik kondansasyon teknikleri olarak isimlendirilmektedir. Bunların yanısıra,
kök kanallarının dolumda kullanılan vakum ve monoblok teknikleri de güncel kök kanal dolum tek-
nikleri arasında yerini almıştır. Günümüze kadar kullanılan tüm dolum tekniklerin kendine özgü
avantaj ve dezavantajları mevcut olduğu için, uygulanacak dolum tekniği vakaya göre değerlendi-
rilmektedir.  Endodontik tedavinin bitiminde amaç üç boyutlu tıkaçlama sağlayarak mikroorga-
nizma ve ürünlerinin geçişine izin vermeyen bir kök kanal dolumu oluşturmaktır.
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AABBSS  TTRRAACCTT  Obturation of root canal system with tissue-friendly material from cemento-dentinal
junction in the apical to the access cavity in the coronal is called root canal obturation. Today, there
are many root canal obturation techniques. Usually, cold and warm lateral condensation techniques
are practiced and also they have their own variations. There are single cone, lateral condensation and
variations in cold gutta-percha technique while there are vertical and lateral condensation in warm
guta-percha technique. Continuous wave compaction, thermoplasticized gutta-percha injection, car-
rier-based gutta-percha and thermomechanical compaction are the other techniques which benefit
from heat. Vacuum and monoblock techniques are also other actual root canal obturation techniques.
Since all obturation techniques used up to date have their own advantages and disadvantages, the
technique to be used should be evaluated according to the case.  The aim of finishing the endother-
mic treatment must be three dimensional sealing of the root canal with no microorganisms.
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SOĞUK GÜTA-PERKA DOLUM TEKNİKLERİ

A.TEK KON TEKNİĞİ

Kök kanal duvarları paralel olan ve standart güta-perka
konun kök kanalının apikal bölümüne tam olarak otur-
duğu olgularda ya da mevcut güta-perka konlarının kök
kanalına tam olarak uyum göstermediği durumlarda (bir
solvent ile birlikte) kök kanalına uygun güta-perka oluş-
turulabileceği veya mekanik preparasyonu nikel-titan-
yum döner aletlerle yapılan kök kanallarında son
kullanılan aletin konikliği ile uyumlu güta-perka konun
beraber kullanılabileceği vakalarda bu teknik uygulana-
bilmektedir.1

Kanal duvarları paralel olan olgularda, apikal bölü-
mün mekanik preparasyonunun bitirildiği eğe ile güta-
perka kon aynı ebatta seçilir. Tug-back sağlandıktan
sonra radyografide hem apikal hem de lateral olarak
kontrol edilir. Daha sonra, pat hazırlanır ve kök kanal
duvarları patla kaplanır. Son olarak, radyografik kont-
rolü yapılır.2

Bu tekniğin dezavantajı, kullanılan güta-perka
konun kanalın orta ve koronal 1/3’ündeki düzensizlik-
lere uyumlu olmaması nedeniyle, bu alanların sadece pat
ile dolması ve dolayısı ile uzun dönem başarının olum-
suz yönde etkilenmesidir.3

Mekanik preparasyonu esnasında kök kanalındaki
mevcut düzensizlikler nedeniyle dişlerin kök kanal do-
lumunda güta-perkanın uyumu bakımından zorluklar
meydana gelebilmektedir. Böyle vakalarda, master kon
ile birlikte solvent kullanılır. Kloroform, ksilol ve öka-
liptol solvent olarak kullanılan kimyasallardır.  Kloro-
form diğerlerinden daha uçucu olması nedeniyle dolum
esnasında konun üzerinde kalmamasından dolayı daha
çok kullanılır. Bu teknikte konun apikal 2-3 mm’lik bö-
lümü birkaç saniyelik süreyle solvente daldırılır ve sonra
kanala uygulanarak konun apikal bölgeye tam uyumu
sağlanır. Kon kesin şeklini aldığında radyografik olarak
kontrol edilir.4

Bu tekniğin dezavantajları, kullanılan solventlerin
sitotoksik olması, solvent kuruduktan sonra güta-perka
konun bir miktar çekme göstermesi ve de akışkanlık
kontrolünün güçlüğünden dolayı taşkın olma riski ve
kimyasal yöntemle hazırlanan güta-perka konun poröz
olması nedeniyle denemeler sürecinde parçalara ayrılma
ihtimalinin mevcut olmasıdır.

Mekanik preparasyonu döner aletlerle yapılan ka-
nallarda, kullanılan aletin konikliği ile uyumlu kon ve
kanal dolum patı ile birlikte kök kanal tedavisinin biti-

rilmesi mümkündür. Bu teknikte, lateral kondansasyon
tekniğine göre daha az zaman ve materyal ile tedavi ta-
mamlanabilir.  Ayrıca bu teknik eğimli kanallarda daha
avantajlı olabilmektedir.5

B. LATERAL KONDANSASYON TEKNİĞİ

Lateral kondansasyon tekniği, kök kanalına bir master
kon ve buna ek olarak uygulanan yardımcı konların
spreader yardımıyla kondanse edilmesi işlemidir. Çoğu
vakada endikedir ve kullanımı yaygın olan bir tekniktir.
Kompleks ve fazla eğimli kök kanallarında ve internal
kök rezorpsiyonu varlığında bu tekniğin uygulanması
güçtür. Bu tekniğin avantajları ise herhangi bir cihaza
gereksinim duymadan kullanılması, apikal bölümdeki tı-
kaçlamanın kontrollü bir şekilde yapılabilmesi ve kök
kanal duvarlarına iyi adaptasyon sağlamasıdır.6

Bu tekniğin uygulanması esnasında ilk olarak kök
kanalının biyomekanik preparasyonunu takiben master
kon seçilip radyografik kontrolü yapılır. Daha sonra
kanal duvarları kanal patına bulanır ve ilk olarak master
kon, ardından da yardımcı konlar yerleştirilir. Kondan-
sasyon işlemi spreader vasıtasıyla gerçekleştirilir. El ve
parmak spreaderları olmak üzere iki tip spreader vardır.
El spreaderları uzundur, değişik kalınlıklarda veya kanal
eğesi boyutunda olabilir. Arka dişlerde, sapının daha
uzun olması nedeniyle kullanımı daha çok tercih edilir.
Parmak spreaderları ise kısa saplıdır. Uygulama esna-
sında el spreaderlarına kıyasla daha iyi hissiyat alınır.
Spreader aleti koronal bölgede, kanala yaklaşık 3 mm gi-
rene kadar lateral kondansasyon işlemine devam edilir.
Radyografik kontrol yapıldıktan sonra, kanal dolumunda
boşluklar mevcut ise kondansasyon yetersiz demektir ve
işleme devam edilir. Kök kanal dolumunun yeterli ol-
duğu durumlarda ise, güta-perka konlar ısıtılmış bir alet
veya ısıtıcı bir cihaz vasıtasıyla kesilir ve kanal içinde
kalan kısım vertikal olarak tepiciler yardımı ile kondanse
edilir.7

C. VARYASYONLAR ŞEKLİNDE UYGULANAN DOLUM TEKNİKLERİ

1. Yumuşatma(Yumuşatılmış Güta-perka)

Master konun apikal bölüme uyumunu daha iyi sağla-
mak için, apikal 3 mm’lik kısmı ısı veya kimyasal yön-
temle yumuşatılan konun kanala uygulanması
tekniğidir. Isı ile yumuşatmada, güta-perka konun apikal
kısmının yumuşatılmasında sıcak su kullanılabilir. Kim-
yasal yolla yumuşatmada, güta-perka konun 3 mm’lik
kısmı yaklaşık 5 saniye süreyle kloroform ve ökaliptol
gibi solventlere batırıldıktan sonra kanala uygulanarak
master konun apikal bölüme adaptasyonu sağlanır.8

Tuna Kaplan ve ark. Güncel Kök Kanal Dolum Teknikleri

19



2.Spreader’ın Isıtılması (Sıcak Lateral Kondansasyon)

Isıtılmış spreader aracılığı ile güta-perka konların lateral
kondansasyonu gerçekleştirilir.9

3. Ultrasonik Kondansasyon

Su soğutması olmadan, ultrasonik olarak yapılan kon-
dansasyon tekniğidir. Ultrasonik kondansasyon tekniği-
nin uygulanması sonucu oluşan ısı zararlı seviyede
değildir. Bu dolum tekniği daha homojen bir kanal do-
lumu sağlar ve daha az mikrosızıntıya sebebiyet verir.10

4. Mikroseal

Güta-perkaya akışkanlık sağlayarak apikal bölümde tam
bir adaptasyonun elde edilmesi için geliştirilmiş bir tek-
niktir. Sistemin ana parçaları Mikroflow master kon ve
Mikroflow kartuştur. Kanala, çalışma boyunda olacak şe-
kilde master kon yerleştirilir ve kanal içinde kullanılacak
olan kompaktör, Mikroflow kartuşta bulunan akışkan
haldeki güta-perka ile kaplanır. Master konun yanında,
çalışma boyundan yaklaşık 4 mm geride olacak şekilde
spreader ile açılan boşluğa, akışkan haldeki güta-perka
ile kaplı olan kompaktör yerleştirilerek 5000-7000 de-
virde çalıştırılır. Yaklaşık 2 saniye sonra, rotasyon hare-
keti ile beraber çıkartılır, kondansasyon ile birlikte
dolum işlemi de sürdürülür. Bu tekniğin çalışma süresi-
nin kısa oluşu ve kanal dolumunun çalışma boyunda
kontrollü olarak uygulanabilmesi avantajlarıdır.11

5. Diğer

Spreaderın resiprokasyon hareketiyle mekanik aktivas-
yonu ve apikal bölgeye biyomateryallerin yerleştirilme-
sini takiben lateral kondansasyon tekniğinin
uygulanması, soğuk güta-perka dolum tekniklerinin
diğer varyasyonlarıdır.

SICAK GÜTA-PERKA DOLUM TEKNİKLERİ

A. VERTİKAL KONDANSASYON TEKNİĞİ (SCHİLDER TEKNİĞİ)

Basit ve karmaşık yapılı kök kanallarında etkin bir tı-
kaçlama sağlamak amacı ile geliştirilmiş bir yöntemdir.
Kanala uygulanan güta-perkanın ısıtılıp yumuşatılması
ve vertikal olarak kondanse edilmesi esasına dayanır.
Kök kanalının apikal, orta ve kuronal bölümü sırayla
doldurulur. Düzensiz morfolojiye sahip ve internal re-
zorpsiyon görülen kök kanallarında endikedir. Çünkü
bu teknikle birlikte ısıtılmış güta-perka, düzensiz kök
kanal sistemlerinde ve özellikle lateral kanalların mevcut
olduğu olgularda iyi adaptasyon sağlar. Eksternal kök re-
zorpsiyonlarında ise taşkın dolum meydana gelme ris-

kinden dolayı kontraendikedir. Vertikal kondansasyon
yönteminde güta-perka konların kanal içerisinde yumu-
şatılmasını sağlayan özel ısıtıcı uçlar ve kondansasyonu
sağlayan, apikal, orta ve koronal kısımlarda farklı bü-
yüklükte olmak üzere ucu küt tepiciler kullanılmakta-
dır.12

Uygulamasında ilk olarak kök kanalına ince bir ta-
baka halinde kanal patı uygulanır ve takiben master kon
yerleştirilir. Güta-perka ısıtılarak yumuşatılır ve tepici
ile vertikal yönde kondanse edilir. Bu şekilde kanalın
orta bölümüne kadar hermetik bir kök kanal dolumu
meydana getirilmiş olur. Daha sonra, ısıtarak yumuşatma
ve vertikal kondansasyon işlemleri ile kanal dolumu, kök
kanalının apikal bölümüne kadar uygulanır. Son olarak,
apikal kısımdaki kök kanal dolumunun üzerine yerleşti-
rilen güta-perka konlar ısıtılıp yumuşatılır ve vertikal
kondansasyon ile birlikte kuronal bölüme kadar doldu-
rulur.

B. LATERAL KONDANSASYON TEKNİĞİ

Kök kanal dolumu esnasında çalışma boyunun kontro-
lünü sağlayan bir tekniktir. Kanal içerisine pat uygulan-
masını ve master kon yerleştirilmesini takiben, Endotec
veya Endo Twinn gibi ısı ileticileri kullanılarak lateral
kondansasyon yapılır. Sonrasında kök kanalı tamamen
doluncaya kadar yardımcı konlar yerleştirilerek kanal
dolumu tamamlanır.

Lateral kondansasyon sürecinde ultrasonik aktivas-
yonun olumlu etkilerinin kullanılması açısından Endo
Twinn bu tekniğin en başarılı sistemidir. Isıyla yumuşa-
tılmış güta-perka ve titreşimin birlikte kullanılması bu
sistemin temelini oluşturur. Endo Twinn’de kullanılan
spreaderlar elektrikle ısıtılır ve titreşim yapabilme özel-
liğine sahiptir. Titreşim frekansı ultrasonik frekanstan
daha düşüktür (100 Hz). Bu sistem, kendisini oluşturan
parçaların yapısı sayesinde, özellikle kıvrık kök kanalla-
rında, olabildiğince derine ulaşabilmektedir.13

3. DEVAMLI ISI İLE KONDANSASYON TEKNİĞİ

Isıtma sistemlerindeki gelişmeler güta-perka konların
termodinamik özellikleri üzerinde daha kontrollü iş-
lemler yapılabilmesine olanak sağlamıştır. Sistem B, bu
tekniğin en çok tercih edilen kök kanal obturasyon sis-
temidir. Bir ısı kaynağı ve bu kaynağa bağlı ısı taşıyıcı
uçlardan meydana gelir. Bu teknikte, ısının güta-perkada
düzenli ve sürekli dalgalar halinde yayılması sağlanır,
kök kanalı içerisindeki güta-perka ısınarak yumuşar ve
vertikal yönde kondansasyon yapılır.

Tuna Kaplan ve ark. Güncel Kök Kanal Dolum Teknikleri

20



Uygulamasında öncelikle kök kanalı, kanal patı
ince bir katman halinde kanal duvarlarına bulanır ve ça-
lışma boyundaki master kon kanala yerleştirilir. Bu iş-
lemi takiben, aygıtın ısı taşıyıcı uçları çalışma boyundan
yaklaşık 5 mm geride olacak şekilde kanala uygulanır ve
200 ºC derecede 1-2 saniye boyunca aktive edilir. Soğu-
maya imkan vermek ve kondansasyonu sağlamak için ta-
şıyıcı uç yaklaşık 10 saniye kadar çıkartılmadan
bekletilir. Bu şekilde kanalın apikal kısmının dolumu
gerçekleşir. Ardından aynı işlem, orta ve kuronal bö-
lümlere yerleştirilen güta-perka konlara da uygulanır ve
obturasyon tamamlanmış olur. Bu tekniğin avantajı, la-
teral kanalların daha iyi dolmasına olanak sağlamasıdır.14

Sistem B dışında bu tekniğin diğer güncel sistem-
leri Calamus ve Elements’tir. Uygulanışları benzer ol-
makla birlikte Calamus’ta sıcaklık ve akış hızının
ayarlanabildiği motorla kullanılan bir tabanca sistemi
bulunurken, Elements’te tek bir ünitede birleştirilmiş
Sistem B ve tabanca sistemi mevcuttur.

4. TERMOPLASTİK GÜTA-PERKA ENJEKSİYON TEKNİKLERİ

A. Yüksek Isılı Termoplastik Güta-Perka Enjeksiyon Tekniği

Güta-perkanın ısıtılarak plastik hale getirilmesi ve son-
rasında basınçla mekanik preparasyonu yapılmış kök ka-
nalına gönderilmesi esasına dayanır. Obtura 3 Max
sistemi, bu tekniğin en güncel örneğidir. Sistemde, güta-
perka parçacıklarının yerleştirildiği bir odacık ve bu oda-
cığı çevreleyen ısıtıcı bir haznenin bulunduğu elle
kontrol edilen ve tutulan bir tabanca bulunur. Enjeksi-
yon için gümüş uçlar mevcuttur. Uygulaması, güta-per-
kanın 160ºC derecede ısıtılıp kanala enjekte edilerek
kondansasyonun yapılması şeklindedir.15

B.Düşük Isılı Termoplastik Güta-Perka Enjeksiyon Tekniği

1. Ultrafil 3D

Sistem, ucuna iğne takılmış güta-perka kanülleri, bu ka-
nüllerin yerleştirildiği bir tabanca ve ısıtıcı aygıttan olu-
şur. Uygulama, güta-perka dolu kanüllerin bir süre
ısıtıcıda bekletildikten sonra tabancaya yerleştirilerek
enjekte edilmesi esasına dayanır. Kök kanalında daha
rahat bir çalışma ve daha iyi bir görüş alanı yaratmak
amacıyla kanüller, tabancanın üzerine yaslanarak ve
üzerine başparmak vasıtasıyla bastırılarak eğimlendiri-
lir. Daha sonra, 90ºC derecedeki ısıtıcı ünitesine yerleş-
tirilir ve kullanılmadan önce en az 15 dakika boyunca
ısıtılır. Kanülün ısıtıcıdan alınması ve tabancaya yerleş-
tirilmesini takiben yaklaşık 1 dakika sonra termoplastik
güta-perka akmaya başlar. Elle sıkıştırma gerekmeksizin,

15-30 saniyede obturasyon işlemi tamamlanır. Ultrafil
3D sisteminde başarılı bir kök kanal dolumu elde etmek
için, enjeksiyonun yavaş ve kontrollü yapılması ve ka-
nüle aşırı basınç uygulanmaması gerekir. Buna bağlı ola-
rak, güta-perka enjekte edilirken iğne geriye
çekilmemelidir, iğnenin kendiliğinden geriye gitmesine
müsaade edilmelidir. Aksi takdirde, kök kanal dolu-
munda boşluklar meydana gelebilir. Olası komplikas-
yonlar, apeksi açık ve dış kök rezorpsiyonu olan dişlerde
güta-perkanın apikal foramenden periapikal bölgeye taş-
masıdır.16

2. Trifecta

Apikal bölgede, yaklaşık 2 mm’lik bölümde güta-perka
ile apikal bariyer meydana getirilmesi ve üst kısmının
termoplastik enjeksiyon yöntemi ile doldurulması ile
güta-perkanın apikalden taşmasının önüne geçildiği için
daha güvenli bir sistemdir. Uygulamasında ilk olarak kök
kanalı, ince bir katman halinde kanal patına bulanır. Ça-
lışma boyunda kullanılan son kanal aletinden bir numara
küçük K-tipi eğenin apikal 2 mm’lik bölümü, içerisinde
eriyik halde güta-perka bulunan bir kanül içerisine yer-
leştirilerek güta-perka ile kaplanır. Bu eğe kanal içeri-
sine çalışma boyunda uygulanır. Kanal aletinin uç
bölümündeki güta-perkanın sertleşmesi için 2 dakika
kadar beklenir ve daha sonra saat yönünün tersine ola-
cak şekilde çevrilip çıkartılır. Böylelikle güta-perkanın
kök kanalının apikal bölümünde kalması sağlanmış olur.
Boyutu uyumlu olan bir tepici vasıtasıyla kondansasyonu
yapılır. Kalan kısmın dolumu güta-perka enjeksiyon tek-
niğiyle bitirilerek kondansasyon tamamlanır.17

5. KOR TAŞIYICI TEKNİKLER

A. Thermafill

Üzeri güta-perka ile kaplanmış korların, özel ısıtıcı ci-
hazlarda ısıtıldıktan sonra şekillendirilmiş kök kanalına
uygulanması temeline dayanan bir sistemdir. Taşıyıcı
olarak alfa faz güta-perka ile kaplı plastik korların yanı
sıra metal ve nikel-titanyum korlar da mevcuttur. Sis-
temde, kanala yerleştirilecek olan korun seçimine yar-
dımcı olmak için çalışma boyunun tespit edilmesini
sağlayan verifier adı verilen aletler bulunur. Bununla
birlikte, güta-perka kaplı korların yerleştirilerek ısıtıl-
dığı bir de fırın vardır.

Biyomekanik preparasyonu bitirilmiş ve kurutul-
muş kanala öncelikle ince bir katman halinde kanal patı
uygulanır. Ardından çalışma boyuna uygun olarak seçil-
miş olan kor ısıtıcı fırındaki hazneye yerleştirilir ve bu-
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rada yumuşayan kor kanala uygulanır. Soğuması için
yaklaşık 3 dakika beklendikten sonra, radyografiyle
kontrol edilerek, aeratör vasıtasıyla ya da el ile büküle-
rek kuronal bölümden kesilir; böylelikle güta-perka
kaplı kor kanal içinde kalmış olur.18

Thermafill üreticisinin GuttaCore adında farklı bir
termoplastik güta-perka taşıyıcı kor sistemi de mevcut-
tur. Bu sistemde taşıyıcı, plastik yerine çapraz bağlı güta-
perkadan oluşur. GuttaCore taşıyıcı ısıtıldığında şeklini
korurken, kolay sökülmesinden dolayı post boşluğu oluş-
turulması da daha kolaydır.

B. Simplifill

Bu sistem, taşıyıcı ile kök kanalına uygulanır. Daha
sonra, kök kanalının apikal 5 mm’lik kısmı taşıyıcı etra-
fındaki güta-perka ile doldurulur. İlk rutin uygulamanın
ardından birkaç ufak çevirme hareketi ile taşıyıcı çıkar
ve kanalın geri kalan kısmının dolumu herhangi bir yön-
temle bitirilir. Bu sistemin avantajı, kanal içerisinde ta-
şıyıcı kor bırakılmadığı için, diğer kor taşıyıcılı
sistemlerde yaşanan kanal tedavisi tekrarındaki ve post
yerleştirilmesindeki sorunların yaşanmamasıdır.19

C. Quickfill

Bu sistemde, alfa faz güta-perka ile kaplı termokompak-
tör vasıtası ile kök kanal dolumu gerçekleştirilir. 3000-
6000 devirde kullanılan standart düşük devirli başlıkla
uygulanmak için hazırlanmıştır ve herhangi bir özel fırın
ya da ısıtıcı gereksinimi bulunmamaktadır. Uygulanması
kolay bir yöntemdir. Kök kanalına bir miktar pat yer-
leştirildikten sonra Quickfill düşük devirli başlığa takılır
ve hafif bir direnç hissedilinceye dek yerleştirilir. Saat
dönüş yönünde devamlı fakat hafif basınçla uygulanır.
Sonrasında saat dönüş yönünün tersinde olacak şekilde
taşıyıcı çıkartılır. Radyografik olarak kontrol edilir ve
gerekirse işlem tekrarlanır.

D. Successfil

Bu yöntemde güta-perka içeren enjektörler küçük fırın-
lar içinde ısıtılırlar. Burada yumuşayan güta-perka bir
kanal eğesi ya da termokompaktör üzerine alınır ve daha
önceden bir miktar pata bulanmış kök kanalına yerleşti-
rilir.

E. Diğer

Densfill, Soft-core ve Profile GT obturators kor taşıyıcı
tekniklere örnek olarak gösterilebilecek diğer sistemler
olup, uygulama prensipleri temel olarak aynıdır.

6. TERMOMEKANİK KONDANSASYON TEKNİĞİ

Bu teknik, kök kanalına yerleştirilmiş olan güta-perka-
nın uygun bir kompaktör yardımıyla yumuşatılarak
kanal dolumunun gerçekleştirilmesi temeline dayanır.
Güta-perkanın yumuşatılıp kondanse edilmesi için, Mc
Spadden adı verilen, tersine çevrilmiş bir Hedström eğe-
sine benzeyen ve dönme hızı ayarı olan bir kompaktör
kullanılır. Yaklaşık 8000-10000 devirde kullanılan bu
kompaktör, dönme esnasında oluşturduğu sürtünme ısısı
ile güta-perkanın yumuşamasını ve bu sayede kök kana-
lının dolmasını sağlar.20

Uygulamasında ilk olarak biyomekanik preparas-
yonu bitirilmiş ve kurutulmuş kök kanalı bir miktar
kanal patına bulanır. Çalışma boyundaki ana konun api-
kal bölümdeki adaptasyonu kontrol edilir. Daha sonra
uygun boyutta seçilen kompaktör, kanaldaki güta-perka
konun lateraline dirençle karşılaşıncaya kadar hafif bir
şekilde ilerletilip yerleştirilir. Taşkın dolum riskini ön-
lemek amacıyla yaklaşık 1,5 mm daha kuronalde olacak
şekilde konumlandırılır ve apikal yönde basınçtan ke-
sinlikle kaçınılır. Apikal kısmın dolmasıyla beraber,
kompaktör dolum esnasındaki hıza eşit olacak şekilde
dönerken geri çekilir. Radyografik kontrol yapılır ve ge-
rekirse kondansasyon işlemi tekrarlanır. Burada dikkat
edilmesi gereken husus, kompaktörün kanal içerisinde
gerekenden fazla kalmaması ve dolum esnasındaki hız-
dan daha yüksek seviyede olacak şekilde çıkarılmaması-
dır. Aksi takdirde, boşluklar içeren ve homojen olmayan
bir kanal dolumu meydana gelir.21

Dar kök kanallarında kullanılamaması, kompaktö-
rün kırılma potansiyeli, taşkın dolum riski ve vertikal
kök kırığı ihtimali bu tekniğin olası problemleri olarak
sayılabilir.

7. VAKUM TEKNİĞİ

Henüz yaygın olarak kullanılmayan ve deneysel aşamada
olan fakat ümit vaat eden bir yöntemdir. Teknikte, pulpa
odası ile vakum pompası arasında hava bağlantısı yapıl-
mak suretiyle 10 milibarın altında bir vakum uygulanır.
Özel bir taşıyıcıya yerleştirilmiş kök kanal dolgu mad-
desi, vakum ile kanala doldurulur. Bu yöntemde özel-
likle doldurulması güç olan internal rezorpsiyon
alanlarının dolumu rahatlıkla yapılabilir.22

8. MONOBLOK TEKNİĞİ

Monobloğun kelime anlamı “tek ünite”dir. İsminden de
anlaşılacağı gibi bu tekniğin amacı kök kanal sistemi
içinde, dentin ve kanal dolgusunun homojen bir ünite
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meydana getirmesidir. Bu sistemin öncelikleri kanal sız-
dırmazlığının engellenmesi ve kırılmaya karşı direncin
arttırılmasıdır. Bunun sağlanması için, dişin elastisite
modülü ile kanal dolgu maddesinin elastisite modülünün
birbirlerine yakın olması gerekir. Bu sayede, kökün
farklı bölgelerinde oluşup köke zarar verebilen kuvvet
dağılımlarının birikmesi engellenir; diğer bir deyişle
dentin ve dolum maddesinde oluşan fonksiyonel kuv-
vetler daha düzenli dağılmış olur. Monoblok tekniği,
kanal duvarı ve kanal dolum maddesi arasında oluşan
aralıklara bağlı olarak primer monoblok, sekonder mo-
noblok ve tersiyer monoblok olmak üzere üçe ayrılır.23

A. Primer Monoblok

Primer monoblok, dolum materyali ve kanal duvarı ara-
sında çevresel olarak uzanan tek bir arayüze sahiptir.
Hydron, MTA ve biyoaktif güta-perka bu tekniğe dahil
edilebilir.

1. Hydron

Uygulanım kolaylığına ve kor gereksinimi olmamasına
rağmen kök kanal duvarlarına iyi bir adaptasyon sağla-
yamaması, antibakteriyel özelliklerin yetersiz kalması,
iltihabi reaksiyonlara sebebiyet vermesi gibi dezavantaj-
ları mevcuttur.24

2. MTA

Başlıca avantajları biyouyumlu olması, mineralizasyonu
uyarması, antibakteriyel olması, dentine yüksek bağ-
lanma göstermesi, toksik olmaması ve periodontal liga-
manın tamir ve rejenerasyonunu sağlamasıdır.
Dezavantajları olarak ise renklenmeye sebep olabilmesi
ve yetersiz sıkıştırma direncine sahip olması gösterile-
bilir.25

3. Biyoaktif Güta-Perka

Herhangi bir pata gereksinim duymadan, kök kanal sis-
temi içerisinde monoblok oluşturan bir dolum materya-
lidir. Konvansiyonel güta-perkaya nazaran dentine daha
kuvvetli bağlanır.26

B. Sekonder Monoblok

Bu sistemde biri dolum materyali ile dentin arasında, di-
ğeri dolum materyali ile kor materyali arasında olmak
üzere iki adet arayüz mevcuttur. En yaygın örneği Resi-
lon ve Epiphany’dir.

Resilon, güta-perka ile eşit düzeyde biyouyumlu-
luğa sahip olup erime sıcaklığı 60ºC derece seviyelerin-
dedir. Gerektiği takdirde ısı veya kloroform gibi
çözücüler kullanılarak kök kanalından çıkartılması
mümkündür. Güta-perkaya nazaran daha yüksek mole-
küler ağırlığa sahiptir ve diş yapısına desteği daha fazla-
dır.27

Temelde kor materyali, pat ve primerden oluşur;
Epiphany, Realseal, Simplifill, Inno Endo ve Resinate
gibi taşıyıcı sistemler mevcuttur. Uygulanmasında, ön-
celikle sodyum hipoklorit ve son yıkama solüsyonu ola-
rak EDTA ile irrige edilmiş kök kanalı kurutulur.
Kurutulmuş kök kanalına bir paper-point vasıtasıyla pri-
mer gönderildikten sonra tekrar kuru bir paper-point ile
fazlalık ortamdan uzaklaştırılır. Daha sonra pat kendine
özel tabancası aracılığıyla kanala gönderilir ve takiben
kök kanalına uyumu sağlanmış kor materyali pata bula-
narak kanala yerleştirilir.

Sistemin avantajları olarak kök kırığı riskinin az ol-
ması, güta-perkaya göre radyoopak olması, mikrobiyal
sızıntısının az olması ile epoksi ve çinko oksit öjenol
bazlı patlara göre daha az irritasyona sebep olması sayı-
labilir.28

C. Tersiyer Monoblok

Tersiyer monoblok üç ara yüze sahiptir. Bunlardan bi-
rincisi pat ile primer uygulanmış dentin arasında, ikincisi
normalde bağlanması olmayan fakat üzerine uygulanmış
örtü materyali sayesinde bağlanma meydana getirebilen
güta-perka ile pat arasında ve üçüncüsü bu örtü mater-
yali ile kor materyali arasındadır. EndoREZ ve ActiV GP
olmak üzere iki örneği vardır. EndoREZ adezivle kap-
lanmış güta-perka konlardan oluşan bir sistemken, ActiV
GP’de güta-perka konların yüzeyi cam iyonomer parti-
külleri ile kaplanmıştır.29,30

9. HİBRİT TEKNİKLER

Komplike kök kanal morfolojilerinde her zaman tek bir
yöntemin uygulanması yeterli olmayabilir. Bu gibi du-
rumlarda iki farklı teknik bir arada kullanılır. Örneğin
Tagger’s Hybrit adı verilen yöntemde kanalın apikal bö-
lümü lateral kondansasyon, kalan kısmı ise termomeka-
nik kondansasyon ile doldurulur.31 İç kök
rezorpsiyonunun mevcut olduğu bazı durumlarda ise la-
teral kondansasyon tekniği güta-perka enjeksiyon tek-
niği ile beraber kullanılır.
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