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Endodontik tedavinin gizli silahı: 
İrrigasyon

_Özet
Kök kanallarının irrigasyon solüsyonlarıyla etkin 
ve güvenilir bir şekilde yıkanması, endodontik te-
davinin başarısı açısından büyük önem taşımakta-
dır. Kök kanallarının mekanik olarak şekillendiril-
mesiyle bakteriyel popülasyonda düşüş olmasına 
rağmen, irrigasyon solüsyonları kullanmadan bak-
terilerin eliminde edilmesinde tam bir başarı sağ-
lanamamaktadır. Bu irrigasyon solüsyonlarından 
sodyum hipoklorit, günümüzde en yaygın kullanı-
lan ve hala değerini koruyan bir irrigandır. Sodyum 
hipoklorit solüsyonunun kök kanal şekillendirmesi 
ve sonrası kullanımında etkinliğini artırmak ama-
cıyla son yıllarda çeşitli yöntem ve araçlar geliş-
tirilmiştir. Çeşitli irrigasyon aktivasyon sistemleri 
ve yeni teknolojiler kullanılarak yapılan kök kanal 
dezenfeksiyonunun, endodontik tedavinin başarı-
sını artırdığı bilinmektedir. Bu derlemede bilinen 
ve gelişmekte olan kök kanal irriganları ve bu ir-
riganların etkinliğini artırmak amacıyla kullanılan 
yeni teknik ve sistemler güncel literatür bilgileri 
ışığı altında gözden geçirilmiştir.

_Anahtar kelimeler: Antimikrobiyal etki, kök ka-
nal irriganları, irrigasyon yöntemleri

_Giriş
Mikroorganizmalar, pulpa ve periapikal doku has-
talıklarının etiyolojisinde büyük önem taşıdıkları 
için, kök kanal sistemindeki mikrobiyal enfeksi-
yonların önlenmesi ve yok edilmesi endodontik 
tedavinin temel amaçlarından birini oluşturmak-
tadır. Diş sert dokuları dışında insan vücudunda 
oluşan birçok enfeksiyonun kontrolünde konak 
savunması etkili olurken, özel anatomisi ve fizyo-
lojisi nedeniyle diş kaynaklı enfeksiyonların önlen-
mesinde konak savunması yetersiz kalmaktadır. 
Konak savunması kök kanalı içindeki enfeksiyonun 
periapikal dokulara yayılmasını önleyerek genel-
likle kökün dışındaki lezyonun büyümesini den-
gede tutmaya yardımcı olmaktadır. Nekroze kök 

kanalı içinde kan dolaşımının bulunmaması, bu-
radaki mikroorganizmalara savunma hücrelerinin 
etkili olmasını engellemektedir (1). Kök kanalları-
nın çok karmaşık anatomik ve morfolojik yapıda 
olabilecekleri de göz önünde bulundurulduğunda, 
endodontik tedavinin başarısında etkili irrigasyon 
ve kök kanallarının dezenfeksiyonu kilit konu hali-
ne gelmektedir (2, 3).

Kök kanal irrigasyonu, mekanik ve biyolojik olmak 
üzere iki temel amaca hizmet etmelidir. Mekanik 
amaçlar; şekillendirme sırasında meydana gelen 
debrisin uzaklaştırılması, lubrikasyon, organik ve 
inorganik dokuların çözülmesidir (4). Debrisin ve 
mikroorganizmaların uzaklaştırılması açısından 
kök kanal irrigasyonun etkinliği; irrigasyon için 
kullanılan iğnenin penetrasyon derinliği, çapı, kök 
kanalının çapı, irrigasyon basıncı, solüsyonun vis-
kozitesi, iğnenin ucundan çıkan solüsyonun hızı 
ve iğneye verilen eğriliğin şekli ve yönüne bağlı 
olarak değişmektedir. İrrigasyon iğnesinin geniş-
liği ve uzunluğunun kök kanal çapı ile uyumu, 
irrigasyon etkinliği için son derece önemlidir. Bu 
amaca yönelik olarak çeşitli tiplerde irrigasyon 
iğneleri üretilmiştir (5). İrrigasyon solüsyonunun 
apikal bölgeye ulaşabilmesi için ise apikal prepe-
rasyon derinliğinin yeterli çapta ve yeterli koni-
sitede olması gerekmektedir. İrrigasyon iğnesinin 
dış çapı; kanal içine uygulama derinliğini ve iğne-
nin uç kısmının sertliğini etkiler. Bu durum özel-
likle eğri kanalların irrigasyonunu etkiler. Yaygın 
olarak kullanılan enjeksiyon iğnelerinin dış çapları 
0.40 mm (27 gauge)’dir. Özel irrigasyon iğneleri-
nin dış çapları ise, 0.29 mm ile 0.41 mm arasında 
değişmektedir. İrrigasyon iğnelerinin iç çapı, şırın-
ga pistonunun hareketi ve solüsyonun verilme hızı 
için gerekli olan basıncı belirler. Dar çaplı iğneler-
de, pistona daha fazla basınç uygulanır ve geniş 
çaplı iğnelere kıyasla solüsyon daha hızlı verilir. 
Geniş çaplı iğnelerde ise; solüsyon çıkışı daha faz-
la olurken, iğnenin ulaştığı penetrasyon derinliği 
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azalır. Günümüzde; solüsyonun foramen apikale-
den çıkışını önlemek ve irrigasyonun güvenliğini 
artırmak amacıyla, ucu kapalı yandan delikli iğne-
ler kullanılmaktadır. Bu iğnelere verilecek eğriliğin 
yönü, kök kanalında dentin duvarlarında bir tür-
bülans oluşturmak için çok önemlidir (1, 5).

Kök kanal irrigasyonunun biyolojik amaçları ise, 
solüsyonların antimikrobiyal etkileri ile ilişkilidir. 
Bu anlamda ideal bir yıkama solüsyonu; germisid 
ve fungisid etkili olmalı, periapikal dokuları irrite 
etmemeli, stabil kalabilmeli, uzun süre antimik-
robiyal etki gösterebilmeli, hücresel bir immun 
cevabı indüklememeli, sert dokuları boyamamalı, 
bakteri kültürlerini inaktive edebilmeli, periapikal 
dokuların tamirini engellememelidir (2, 3, 5).

Kök kanalı içindeki mikroorganizmaların sayısı, 
mekanik şekillendirme ve çeşitli irrigasyon so-
lüsyonlarının kullanımıyla önemli düzeyde azal-
tılmakta ancak steril kök kanalı elde etmek çoğu 
zaman mümkün olmamaktadır. Bu nedenle, irri-
gasyon amacıyla güçlü antibakteriyel maddelerin 
kullanılması gerekmektedir. 

_Kök Kanal Tedavisinde Yaygın 
Kullanılan İrrigasyon Solüsyonları
Kök kanallarının irrigasyonu ile debrisin, organik 
ve inorganik artıkların kanaldan mekanik ola-
rak çıkarılması hedeflenirken, biyolojik olarak da 
bakterilerin yok edilmesi amaçlanmaktadır. Aynı 
zamanda mekanik olarak ulaşılamayan bölgelerin 
etkili bir şekilde temizlenmesi ve kanal aletlerine 
kayganlık sağlama konusunda da irriganlar önem 
arz etmektedir. Günümüze kadar bu amaçlara yö-
nelik olarak çeşitli irriganlar kullanılmış, bunların 
bir kısmı terk edilmiş, bir kısmı modifiye edilmiş 
veya solüsyonların kombine kullanımları öne-

rilmiştir (5). Halen yaygın olarak kullanılan irri-
gasyon solüsyonları; sodyum hipoklorit (NaOCl), 
etilen diamin tetra asetik asit (EDTA), klorheksidin 
glukonat (CHX glukonat) ve sitrik asittir (4). 

Biyofilmler de dahil olmak üzere mikroorganizma-
lar üzerine güçlü antibakteriyel etki göstermesi, 
dentinin organik bileşenlerini, vital ve nekrotik 
pulpa dokusunu çözmesi nedeniyle NaOCl, kök 
kanal irrigasyonu amacıyla kullanılan en yaygın 
solüsyondur (6). NaOCl suda Na+ ve OCI- iyon-
larina ayrılır. NaOCl içindeki klor, pH 4-7 arasında 
olduğunda daha çok hipokloröz asit (HOCI), pH 9 
civarında olduğunda ise hipoklorit iyonu (OCI-) 
şeklinde bulunur. Hipokloröz asit, antimikrobiyal 
aktiviteden sorumludur ve bu anlamda etkinliği 
hipoklorit iyonundan daha fazladır (3). Endodon-
tide kullanılan NaOCl solüsyonunun pH değeri ise 
11-12 civarındadır. Bu nedenle, ortamda hipok-
loröz asit yerine hipoklorit iyonundan gelme klor 
iyonları bulunmaktadır. Bununla beraber bu pH 
9’un altına düştüğünde, ortamda klor iyonu yeri-
ne hipokloröz iyon konsantrasyonu artacağından 
solüsyonun toksisitesi de artacaktır. NaOCl doku 
proteinleri ile temasa geçtiğinde kısa sürede nit-
rojen, formaldehit ve asetaldehit oluşur. Amino 
gruplarındaki hidrojen (-NH-), kloramin oluşacak 
şekilde klorin (-N.Cl-) ile yer değiştirir. Kloramin, 
antimikrobiyal etki için büyük önem taşımaktadır. 
Böylece nekrotik ve enfekte doku erir, NaOCl en-
fekte bölgelere daha kolay ulaşıp etki eder (1, 5).

NaOCl solüsyonu %0,5 ile %5,25 arasında deği-
şen konsantrasyonlarda kullanılır. Bütün konsant-
rasyonlarda organik dokuyu çözme kapasitesine 
sahiptir ve bu özelliği nedeniyle diğer irrigasyon 
solüsyonlarından üstündür. Güçlü antibakteriyel 
özelliğe sahip olan NaOCl, kök kanal enfeksiyo-

Resim 1:
Hastanın tedaviden 
önce çekilen panoramik röntgen 
görüntüsü.

Resim 1
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nuna neden olan dirençli “Candida” türlerine karşı 
kısa temas sürelerinde ve düşük konsantrasyon-
da bile etkili olmaktadır (7). Vianna ve ark. %0,5 
NaOCl solüsyonunun 30 dakikada, %5,25 NaOCl 
solüsyonun ise 15 saniyede tüm mantar hüc-
relerini öldürebildiğini göstermiştir (8). Yüksek 
konsantrasyondaki NaOCl solüsyonları in-vitro 
çalışmalarda tüm mikroorganizmaları birkaç sani-
yede öldürebilirken, in vivo çalışmalarda istenilen 
düzeylerde etkinlik gösterememektedir. In vitro ve 
in vivo çalışmalar arasında görülen bu farklılıklar 
mikroorganizmaların yaşam şanslarını arttıran in 
vivo koşulların deneysel ortamlarda bulunmama-
sına, kullanılan antibakteriyel madde miktarına, 
tüm mikroorganizmalara aynı anda ve doğrudan 
ulaşılabilmesine bağlanmaktadır (9). Kök kanal 
anatomisi, özellikle kök kanalının apikal bölümüne 
solüsyonun ulaşmasının güçlüğü ana nedenlerden 
biri olarak kabul edilmektedir. 

NaOCl solüsyonunun doku çözücü ve antibak-
teriyel etkinliğini artırmak için solüsyonun kon-
santrasyonunu, tazeliğini, ısısını, miktarını, kök 
kanalıyla temas süresini artırmak; sonik ve ultra-
sonikler aletlerle aktive etmek veya diğer solüs-
yonlarla kombine kullanmak gibi yöntemlerden 
yararlanılmaktadır (5).

NaOCl solüsyonunun birçok olumlu özelliklerinin 
yanında eleştiri konusu olan noktası; kötü koku, 
tat ve sitotoksik etkisidir. Ayrıca smear tabakası-
nı tek başına kaldırmada da yetersiz kalmaktadır. 
NaOCl solüsyonunun antibakteriyel etkinliğini ve 
doku çözme kapasitesini artırmak amacıyla kon-
santrasyonunun yükseltilmesi toksisitesinin de 
artmasına yol açmaktadır (10).

CHX glukonat; gram (+) ve gram (-) bakteriler, 
mantarlar, lipid zarlı virüsleri içeren geniş an-
timikrobiyal etkinliğe sahip olmasının yanında; 
NaOCl gibi kötü tat ve kokuya sahip olmama-
sı, periapikal dokuları tahriş etmemesi, ağartıcı 
özelliğinin olmaması gibi nedenlerle irrigasyonda 
tercih edilebilmektedir. CHX katyonik özellikleri 
sebebiyle dentin tabakasında bulunan hidroksi-
apatite bağlanıp zaman içerisinde yavaş yavaş 
serbestlenmektedir (11). Böylece diğer irrigasyon 
solüsyonlarının hiçbirinde görülmeyen uzun sureli 
antimikrobiyal etkiye sahiptir. Fakat; CHX solüsyo-
nunun doku çözücü etkisinin olmaması, organik 
maddeler karşısında etkinliğini yitirmesi, lipopo-
lisakkaritleri nötralize edememesi, mikroorganiz-
maların spor şekillerine etkili olamaması, smear 
tabakasını uzaklaştıramaması gibi nedenlerle tek 
başına kullanılması tercih edilmemektedir (12, 13).

Kök kanalındaki inorganik dokuları uzaklaştırmada 

en yaygın kullanılan solüsyon olan EDTA; biyou-
yumlu, nötral pH’ya sahip bir disodium tuzudur. 
Antimikrobiyal etkisi çok zayıf olmasına karşın, 
biyomekanik şekillendirmeden sonra kanal duvar-
larında oluşan smear tabakasını uzaklaştırmak için 
kullanılmaktadır (14, 15). Kök kanallarının inatçı 
enfeksiyonlarından sorumlu mikroorganizmaların 
başında gelen Enterococcus faecalis’in eliminas-
yonunda NaOCl ve EDTA solüsyonlarının kombine 
kullanımının etkili olduğu bildirilmiştir (16). Bu-
nunla beraber, NaOCl ve EDTA kombinasyonunun 
kök dentininin mineral içeriğinde değişikliğe ne-
den olduğu gösterilmiştir (17). 

Şelasyon ajanları arasında olan sitrik asit; değişik 
konsantrasyonlarda irrigasyon ve smear tabakası-
nı uzaklaştırmak amacıyla kullanılmaktadır. %1 ile 
%10 arasında değişen konsantrasyonlarda kulla-
nıldığında, %17 EDTA solüsyonuna göre daha etkili 
bir dekalsifikasyon ajanı olduğu gösterilmiştir (18). 
Sonuç olarak; EDTA ve sitrik asit, smear tabaka-
sının inorganik kısmının kaldırılmasında etkin bir 
şekilde kullanılırken, özellikle enfekte kök kanalla-
rının dezenfeksiyonuna yardımcı olmaktadırlar.

Kök kanal irrigasyonunda, hiçbir solüsyon tek 
başına istenilen temizliği ve antibakteriyel etki-
yi sağlayamamaktadır. Bu nedenle solüsyonların 
birlikte kullanımı önerilmektedir. Bu ifade solüs-
yonların birbirine karıştırılması anlamına gelme-
mektedir. Klinik uygulamalarda, solüsyonların bir-
birine karıştırılmamasına özellikle dikkat edilmeli, 
solüsyonlar arasında distile su kullanılarak ortam 
nötralize edilmeli ve böylece her solüsyondan 
maksimum fayda sağlanmalıdır.

_Kök Kanallarının İrrigasyonunda 
Kullanılan Yardımcı Yöntemler
Kök kanal irrigasyonu sırasında sadece iğne ile ya-
pılan irrigasyonun kök kanal sisteminin erişilme-
si zor bölgelerinin yeterli temizliğini sağlamadığı 
yapılan çalışmalar ile gösterilmiştir (19, 20). Bu 
amaçla kök kanal şekillendirmesi ve sonrasında 
irrigasyon solüsyonlarının etkinliğinin artırılması 
için çeşitli yöntem ve araçlar geliştirilmiştir. 

_Sonik Yöntemler
Sonik sistemler; 1-6 kHz’lik frekansta dönme ha-
reketi yapmaksızın çalışan, özel kanal aletleri ile 
yatay yönde titreşim ve aşağı yukarı hareketlerle 
temizleme yapabilen aygıtlardır (21). Ultrasonik 
sistemlere göre daha düşük oranda kesme etkinli-
ği vardır (22, 23). Günümüzde kullanılan sonik sis-
temlerin başında EndoActivator (Dentsply Sirona, 
Baillagues, İsviçre) ve EDDY (VDW, Münih, Alman-
ya) gelmektedir. 
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EndoActivator sonik irrigasyonda kullanılmak 
üzere üretilmiş 3 çeşit polimer uç ve 3 farklı güç 
seçeneği olan bir cihazdır. Polimer uç sayesinde 
kanal duvarlarına zarar verilmezken, bu uçların 
radyolusent olması bir dezavantaj oluşturur. Ça-
lışma sırasında uçların kırılması durumunda, kırık 
parçanın tespiti ve kanaldan çıkarılması oldukça 
zordur (24). Güneşer ve ark., EndoActivator ve 
geleneksel şırınga yöntemini pulpa çözünürlüğü 
açısından karşılaştırdıkları çalışmalarında, bu iki 
yöntem arasında anlamlı bir fark olmadığını bil-
dirmişlerdir (25). 

EDDY piyasada yeni sunulan bir diğer sonik akti-
vasyon sistemidir. Esnek polimer bir materyalden 
üretilmiştir. Bu sayede kök kanal anatomisinin 
bütünlüğünü bozmadan, eğimli kanallarda bile 
rahatlıkla kullanılabilmektedir. Kanal içinde kırıl-
ma riski yoktur ve dentine zarar vermez. Uç kısmı 
keskin değildir ve tek kullanımlıktır. Kavitasyon ve 
akustik akımın kanal içinde etkili olmasını sağla-
yan oldukça güçlü bir oskilasyon hareketi sağlar. 
25/.04 boyutundadır. 5-6 kHz’lik frekansta; airs-
caler, sonik ve ultrasonik cihazlarla çalışmaktadır. 
İrriganın aktivasyonu için üç boyutlu hareket sağ-
lamaktadır. Yapılan bir çalışmada, kök kanalı te-
mizliğinde EDDY uçlarının pasif ultrasonik irrigas-
yon ile eşdeğer etki gösterdiği bildirilmiştir (26).

_Ultrasonik Yöntemler
Ultrasonikler yöntem, Richman tarafından 1957 
yılında endodontik uygulamalarda kullanılmaya 
başlanmış olup, günümüzde irrigasyon solüsyo-
nunun etkinliğini artırmak amacıyla kullanılan en 
yaygın yöntemlerden birisidir (27). Sonik sistemle-
re göre, daha yüksek frekansa sahip ve daha dü-
şük genlik oluşturan sistemlerdir (28). Ultrasonik 
irrigasyon, aktif veya pasif olarak yapılabilmekte-
dir. Aktif ultrasonik irrigasyon sırasında hem kök 
kanallarının şekillendirilmesi hem de irrigasyon 
solüsyonlarının aktivasyonu aynı anda yapılır. Fa-
kat şekillendirme sırasında kontrolsüz bir şekilde 
dentin kaldırıldığı için kanal şekillendirme metodu 
olarak kullanımı pek yaygın değildir (29, 30). Pa-
sif ultrasonik irrigasyonda (PUI) ise, ultrasonikler 
şekillendirilmiş kök kanalında bulunan solüsyo-
nun aktivasyonu için kullanılır (31). Bu sistemde 
kullanılan ultrasonik uçların dentini kesme et-
kinliği yoktur. Böylece sistem, dentin yüzeyinde 
oluşabilecek düzensizliklerin önüne geçilmesini 
sağlamaktadır (32). Sistem kullanılırken oluşan 
ultrasonik enerji, eğe boyunca yıkama solüsyo-
nuna iletilir. Solüsyon ultrasonik uçların etrafında 
dolaşır ve böylece akustik dalgalanma gerçekleşir. 
Yapılan çalışmalarda, geleneksel irrigasyona göre, 
PAI’ın pulpa dokusunu temizlemede, smear taba-
kasını kaldırmada ve bakteri sayısını azaltmada 

çok daha başarılı olduğu gösterilmiştir (33, 34). 
Hugue ve ark., ultrasoniklerin NaOCl’in etkinliğini 
artırdığını ve dentinin derin tabakalarındaki bak-
terileri uzaklaştırdığını bildirmişlerdir (35). Bir ça-
lışmada, sonik sistemlere göre ultrasonik sistem-
lerin debris uzaklaştırmada çok daha etkili olduğu 
bildirilmiştir (33). Ancak, başka bir çalışmada sonik 
sistemin kanal içinde çalışma süresi uzatıldığında 
ultrasonikler kadar başarılı olduğu rapor edilmiştir 
(36). Bu nedenle hangi aktivasyon sisteminin daha 
etkili olduğu konusu tartışmalıdır. 

_Negatif Apikal Basınç Yöntemi
Günümüzde irrigasyona yardımcı olması amacı ile 
ardışık düzenli basınç oluşturarak çalışan sistem-
ler de üretilmiştir. EndoVac (Discus Dental, Culver 
City, CA) apikal bölgede negatif basıncın uygulan-
dığı irrigasyon sistemidir. Sistem ana taşıyıcı uç 
(master delivery tip), makrokanül ve mikrokanül 
olmak üzere üç parçadan oluşmaktadır. Makro-
kanül ve mikrokanül kanal içerisine yerleştirilir ve 
ana taşıyıcı ucun pulpa odasında biriktirdiği irri-
ganı, negatif basınçla kanülün en uç kısmına ka-
dar ulaştırır. Solüsyon, kanal içinde türbülansa gi-
rerek kanülün dışı ve kanal duvarı arasından akar. 
Bu türbülans solüsyonun apikal bölüme ulaşma-
sını sağlar. Daha sonra solüsyon mikrokanül tara-
fından aspire edilir. Bu sistemde, yüksek basınçlı 
emme kuvveti ile oluşturulan negatif basınç, bol 
miktarda solüsyon ile taşma olmaksızın irrigas-
yon yapılmasına olanak sağlar (37). Solüsyonun 
kanal içindeki döngüsünün, smear tabakasının 
kaldırılmasına ve kanal dezenfeksiyonuna öncülük 
ettiği savunulmaktadır (38). Howard ve ark., farklı 
irrigasyon sistemlerinin kök kanallarından debris 
uzaklaştırma etkinliklerini karşılaştırdıkları çalış-
malarında, EndoVac sistemin kök kanallarındaki 
debrisi daha fazla oranda uzaklaştırdığını bildir-
mişlerdir (38). Gondim ve ark. geleneksel şırınga 
yöntemine göre EndoVac sistemle yapılan irrigas-
yondan sonra hastalarda daha az post-operatif 
ağrı olduğunu bildirmişlerdir (39).  

RinsEndo (Duerr-Dental, Bittigheim-Bissingen, 
Almanya) yine bu amaçla üretilmiş cihazlardan 
biridir. Bu cihazda, sisteme adapte bir kanül yar-
dımı ile kök kanalına 1.6 Hz. frekansında 65 ml’lik 
irrigasyon solüsyonun boşaltma işlemi gerçek-
leştirilmektedir (40). Solüsyonun boşaltma işlemi 
gerçekleşirken aynı zamanda kanalda bulunan so-
lüsyonun emme işlemi de gerçekleşir. Bu döngü 
dakikada 100 kez tekrarlanır. Caron ve ark., eğimli 
kanallarda RinsEndo’yu kullanmış, bu sistemle 
yapılan irrigasyonun EndoActivator ve manuel di-
namik irrigasyon yöntemlerine göre apikal alanda 
daha fazla smear tabakası kaldığını bildirmişlerdir 
(41).
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_Lazer Yöntemleri
Uygun parametrelerle kullanıldıklarında bakteri-
sidal etki gösteren lazerler; kök kanallarının ist-
hmus, lateral ve aksesuar kanallar, derin dentin 
tübülleri gibi irrigasyon solüsyonlarının ulaşama-
dığı alanlarına penetre olarak buradaki mikroor-
ganizmaları elimine edebilmektedirler. Şimdiye 
kadar kök kanalı dezenfeksiyonunda Diod, CO2, 
Argon, Nd:YAG, Er:YAG ve Er,Cr:YSGG gibi farklı 
dalga boylarında pek çok lazer türü kullanılmıştır. 
Bunların içinde Nd:YAG lazer en çok tercih edilen 
cihaz olmuştur. Nd:YAG lazerlerin tek başına kul-
lanımı, kök kanalı içindeki mikroorganizmaların 
sayısının azaltılmasına sebep olmasına rağmen, 
NaOCl solüsyonunun tek başına kullanılmasından 
daha az etkili bulunmuştur (42). 

Lazerler; dezenfeksiyon amacıyla doğrudan tek 
başına, irrigasyon solüsyonlarıyla birlikte veya ışı-
ğa duyarlı bir maddeyle (fotosensitizer) kombine 
kullanılabilmektedir. de Groot ve ark., Er:YAG la-
zerin irrigasyon solüsyonunda meydana getirdiği 
akışı ve kavitasyonu görüntüleyerek değerlendir-
dikleri çalışmalarında; kök kanalının apikal kıs-
mındaki dentin debrislerinin uzaklaştırılmasında, 
lazerle aktivasyonun pasif ultrasonik irrigasyon 
ve manuel irrigasyon yöntemine göre daha etkin 
olduğunu bildirmişlerdir (43).

Son yıllarda; düşük atımlı bir lazerden elde edilen 
akustik dalgaların yayılımı esasına dayanan ‘Fo-
ton İndüklenmiş Fotoakustik Dalgalanma’ (PIPS) 
prensibi ile çalışan bir teknik ile, irrigasyon solüs-
yonlarının aktive edilmesi ve yüksek güçteki la-
zerlerin istenmeyen termal etkilerinin azaltılması 
hedeflenmiştir (44, 45, 46). Bu sistemde özel ola-
rak yapılmış konik uçlu fiber uç, lazerin başlığına 
geçirilerek Er:YAG modunda kanal temizlenmesin-
de kullanılmaktadır. PIPS ucuna, kanal ağzının 2-3 
mm koronalinden kanal içine doğru yön verilerek 
irrigasyonun aktivasyonu yapılır (47). Kanal içinde 
bulunan solüsyon, yüksek akustik dalgalara karşı 
baloncuk şeklinde patlamalar yaparak kanal du-
varlarının temizlenmesini sağlar. Sistemin başarılı 
olabilmesi için kanal içinde daima solüsyon bulun-
ması gerekmektedir (48). Arslan ve ark., PİPS tek-
niği ile yapılan final irrigasyonun smear tabakasını 
kaldırabilmesi için ihtiyaç duyulan ışın süresinin 30 
saniye olduğunu bildirmişlerdir. Yapılan çalışmada 
lazer cihazı 0.3 W, 15 Hz ve her atımda 20 mj ola-
cak şekilde ayarlanmıştır (49). PİPS tekniği ile ya-
pılan irrigasyonun ultrasonik, sonik ve geleneksel 
irrigasyon tekniklerine nazaran debris kaldırmada 
çok daha etkili olduğu yapılan çalışmalarda gös-
terilmiştir (50-52). Peters ve ark., PIPS yöntemi ile 
irrigasyon solüsyonunun aktive edilmesinin; kö-
kün apikal kısımlarında ve dentin kanalcıklarının 

içerisinde bulunan bakterileri tamamen ortadan 
kaldırmamasına karşın, apikal kısımda lazerle akti-
vasyonun, ultrasonik aktivasyon yöntemine kıyasla 
bakteri ve biofilm tabakasını daha iyi uzaklaştırdı-
ğını bildirmişlerdir (45). Geleneksel irrigasyon (GI), 
pasif ultrasonik irrigasyon (PUI), manuel dinamik 
irrigasyon, EndoVac (EV) ve PIPS’in final irrigasyon 
protokolünde kullanıldıktan sonra post-op ağrı 
üzerine etkilerinin incelendiği bir çalışmada, 48 
saat sonra en fazla ağrı PIIPS ve GII gruplarında 
görülmüştür. PUI ve EV gruplarında bulunan has-
taların hiçbirinde 48 saat sonra postoperatif spon-
tan ağrı olmadığı bildirilmiştir (53).

_GentleWave Sistemi
GentleWave (GW) (Sonendo, Laguna Hills, CA, 
USA) sistem, geniş spektrumlu ses dalgaları içeren 
multisonik enerji aracılığıyla kök kanal sisteminin 
tümünü temizlemeyi amaçlayan yeni bir teknolo-
jidir. Üretici firma bu sistemle, standart kök kanal 
tedavisinde yapılan enstrümantasyonun neredey-
se tümünü elimine ederek, apikalin 0.15 mm’den 
daha fazla genişletilmesine ihtiyaç olmadan kök 
kanal sisteminin tümüyle temizlendiğini ileri sür-
müştür. Böylelikle, kök kanal tedavisinde standart 
şekillendirme ve irrigasyonla ulaşılamayan lateral 
ve aksesuar kanallar, derin dentin tübülleri, debris, 
bakteri ve biyofilmlerin tümüne ulaşılıp temizlen-
diği iddia edilmektedir. Sistem, dokunmatik ekrana 
sahip bir konsol ve bir tedavi aletinden (el parçası) 
oluşmaktadır. Tedavi esnasında multisonik dalga-
lar, pulpa odasına konumlandırılmış olan el aleti 
aracılığıyla başlar (54-56). Bu sırada, tedavi so-
lüsyonunun akışı sistemin el parçası aracılığıyla 
sağlanırken; diğer taraftan da fazla sıvı el parçası-
na dahil edilmiş havalı vakum sistemi aracılığıyla 
kendiliğinden çekilmektedir. Bu şekilde multisonik 
enerji, kök kanal sisteminin tümünde irrigasyon 
solüsyonu aracılığıyla dolaşmaktadır. Bu sistemde, 
el aletinin herhangi bir parçası kök kanallarına gir-
mez (54). Molina ve ark., GW sistemde konvansi-
yonal temizleme işlemlerine göre kök kanallarında 
daha etkin bir temizlenme ve debris kalıntıların-
da azalma gözlemlemiştir (57). GW sistemin kırık 
aletin kanaldan çıkarılmasındaki etkinliği başka 
bir çalışmada rapor edilmiştir (58). Haapasalo ve 
ark., GW sistemin ultrasonik cihazlar ve irrigasyon 
iğnesinden göreceli olarak 10 kat veya 8 kat daha 
hızlı doku çözdüğünü göstermişlerdir (54).

_Sonuç
Kök kanallarının uygun irrigasyon solüsyonlarıy-
la etkin ve güvenilir bir şekilde yıkanması, endo-
dontik tedavinin başarısı açısından büyük önem 
taşımaktadır. İrrigasyon solüsyonlarının kullanı-
mındaki esas problemler; solüsyonun apikal bö-
lüme ulaşabilirliği, istmus ve anastomozlar gibi 
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Resim 2:
Hastanın tedaviden 
6 ay sonraki panoramik röntgen 
görüntüsü.

Resim 2

karmaşık kök kanal sistemlerinin varlığı sebebiyle 
bu bölgelerin dezenfeksiyonunda zorluklar, kök 
kanalında enfekte organik ve inorganik debris var-
lığı sebebiyle solüsyonun etkinliğinin azalması ve 
solüsyonların periapikal dokulara toksik etkisidir. 
Bu bilgiler ışığında, NaOCl solüsyonunun irrigas-
yon solüsyonu olarak hala değerini korumakta 
olduğunu görmekteyiz. NaOCl solüsyonunun et-
kinliğini artırmak amacıyla solüsyonun konsant-
rasyonunu ve dolayısıyla toksisitesini artırmak 
yerine, çeşitli klinik uygulamalar veya cihazlar ile 
etkinliğinin artırılması tercih edilmelidir.  Son yıl-
larda üretilmiş olan çeşitli irrigasyon aktivasyon 
sistemleri ve yeni teknolojiler kullanılarak yapılan 
kök kanal dezenfeksiyonunun, tedavi başarısını 
artırdığı yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Fa-
kat, bu yeni teknoloji ve sistemlerin güvenilirliği 
ve etkinliğinin kesinlik kazanması bakımından yeni 
çalışmalara gereksinim duyulmaktadır. 

_İrrigasyon İçin Klinik Prosedür

_Vital Vakalar
1. Kök kanal giriş kavitesinin açılmasının ardın-

dan pulpa odası NaOCl ile yıkanmalı ve ka-
nallar işlem boyunca NaOCl ile dolu olmalıdır. 
Böylece solüsyonun temas süresi artar ve kay-
ganlaştırıcı etkisi sayesinde kanal eğelerinin 
kesme etkinliği artar. 

2. İrrigasyon iğnesinin ucu kapalı, yandan delikli 
olması ve apikal 3mm’lik bölüme kadar sıkış-
madan ulaşması gerekmektedir.

3. Her eğe değişiminden sonra kanallar 2-3 ml 
NaOCl ile yıkanmalıdır. Böylece şekillendirme 
sırasında oluşan debris kanaldan uzaklaştırıla-
bilir.

4. Şekillendirme işlemi bittikten sonra final irri-
gasyonda her kanal 2-3 ml %17 EDTA solüs-
yon ile 1 dakika boyunca yıkanmalıdır. Böylece 
smear tabakasının uzaklaştırılması sağlanmış 
olur. Arada distile su ile ortam nötralize edil-
dikten sonra her kanal 2ml NaOCl tekrar yı-
kanarak final irrigasyon işlemi tamamlanır ve 
kanallar paper-pointlerle kurulanır.

_Devital Vakalar
1. Vital vakalarda bahsedilen ilk 3 basamak ay-

nen uygulanır.

2. Final irrigasyon uygulamasında ise; EDTA so-
lüsyon ile smear tabakası kaldırıldıktan sonra, 
distile su ve NaOCl ile yıkama işlemi yapılır. 
Daha sonra, tekrar distile su ile NaOCl kalın-
tıları kanaldan uzaklaştırılır ve son olarak 2ml 
%2 klorheksidin glukonat ile kanallar 3-5 da-
kika irrige edilerek final irrigasyon işlemi ta-
mamlanır. 

_Olgu
23 yaşında bayan hasta kliniğimize zaman zaman 
sol alt çene bukkal bölgede ağrı şikâyeti nedeni 
ile başvurdu. Medikal hikayesinde herhangi bir 
hastalığa rastlanmadı. Ekstraoral bulguları nor-
mal olarak değerlendirildi. Hastanın yapılan ağız 
içi muayenesinde 45 numaralı dişinde kompozit 
dolgu kırığı izlendi. Klinik muayenede 45 numaralı 
dişte perküsyona hafif duyarlılık ve hafif derecede 
mobilite olduğu belirlendi. Hastadan alınan pana-
romik röntgende 45 numaralı dişin kanal tedavisi-
nin yetersiz yapıldığı ve kökünün ucunda periapi-
kal lezyon varlığı tespit edildi (Resim 1). İlgili dişe 
cerrahi olmayan kanal tedavisi yenileme işlemi 
yapılmasına karar verildi.



İlgili dişin koronal restorasyonu kaldırıldı ve giriş 
kavitesi açıldı. VDW Gold (VDW) endodontik mo-
tor kullanılarak Mtwo Retreatment (VDW) eğeleri 
ile kök kanalı boşaltıldı ve Mtwo eğeleri ile tekrar 
şekillendirildi. Öncelikle Mtwo (VDW) R25/.05 ile 
kanal içerisinde zorlandığı yere kadar kullanıl-
dıktan sonra Mtwo R15/.05 ile çalışma boyuna 
ulaşıldı. Bu iki eğe çevresel eğeleme hareketi ile 
apikal basınç uygulamadan kullanıldı. Kanal içe-
risinde ilerlemede zorlanıldığı zaman 15# K-tipi 
eğe ile kanal dolgusu içerisine penetrasyon sağ-
landı. Retreatment esnasında her eğe değişiminde 
2 mL %5,25’lik NaOCl ile irigasyon yapıldı. Son 
kullanılan eğede kanal dolgu artığı görülmediği 
zaman retreatment işlemi tamamlanmış kabul 
edildi. Çalışma boyuna ulaştıktan sonra sırası ile 
Mtwo 10/.04, Mtwo 15/.05, Mtwo 20/.06, Mtwo 
25/.06, Mtwo 30/.05 ve Mtwo 35/.04 döner eğe-
leri ile kanal duvarlarına doğru fırçalama hareketi 
yapılarak tekrar şekillendirme yapıldı. Her kanal 
eğesi değiştirildiğinde kanallar 2mL %5.25’lik Na-
OCl irrigasyon solüsyonu ile yıkandı. Son yıkama 
olarak 10mL %5,25 NaOCl irrigasyonu EDDY ile 30 
sn aktive edildi ardından 10 mL %17 EDTA solüs-
yonu EDDY ile 30 sn aktive edildi. Ardından 10mL 
%5,25 NaOCl EDDY ile 30 sn aktive edilerek irri-
gasyon tamamlandı. Kök kanallarına uygulanan 
bu solüsyonların etkilerini giderebilmek amacıyla 
kanallar 10 ml serum fizyolojik ile 2 dakika süreyle 
yıkandı ve paper pointlerle kurulandı. Daha sonra 
güta perka ve 2seal (VDW) patı ile tek kon tekniği 
kullanılarak kanal dolgusu tamamlandı. Hastadan 
6 ay sonra alınan panaromik röntgende 45 numa-
ralı dişte tespit edilen periapikal lezyonun iyileştiği 
görülmüştür (Resim 2).
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