
SÜT DİŞİ VE İMMATÜR DAİMİ DİŞLERDE PULPA TEDAVİLERİ

SÜT DİŞLERİ

Normal bir pulpaya sahip veya reversibl pulpitis teşhisi konmuş süt dişlerinde vital pulpa tedavileri

Koruyucuyu Kaplama

Derin  kavite  preperasyonlarında pulpa yüzeyi  ile,  restoratif  materyal  veya siman arasına  ince bir
bariyer  yerleştirilerek,  dentin  tübüllerinin  kapatılması  işlemidir.  Koruyucu bariyer  olarak  kalsiyum
hidroksit, dentin bonding ajanı veya cam iyonomer siman tercihi klinisyenin insiyatifine bağlıdır. 

Endikasyon: 

Normal bir pulpaya sahip dişlerde tüm çürük kaldırıldığı zaman, pulpaya gelebilecek zararları en aza
indirgemek,  pulpa  dokusunun iyileşmesini  indüklemek ve/veya  post-operatif  hassasiyeti  azaltmak
amacıyla koruyucu bir bariyer uygulanabilmektedir.

Amaç: 

Dişin vitalitesini korumak, pulpa dokusunun iyileşmesini ve tersiyer dentin oluşumunu desteklemek
ve bakteriyel mikrosızıntıyı en az seviyeye indirgemek. Hassasiyet, ağrı veya şişme gibi tedavi sonrası
oluşabilecek klinik semptomların önüne geçmek.

İndirek Pulpa Kuafajı

İndirek  pulpa  kuafajı  pulpaya  kadar  yaklaşan  derin  çürüklü  ancak  pulpa  dejenerasyonuyla  ilgili
herhangi  bir  semptom  görülmeyen  dişlere  uygulanmaktadır.  Pulpa  etrafındaki  çürük  pulpanın
açılmasını engellemek için bırakılmakta ve biyouyumlu bir materyal ile üzeri örtülmektedir. Dentin
bonding  ajanı,  rezin  modifiye  cam  iyonomer,  kalsiyum  hidroksit,  çinko  oksit  öjenol  veya  cam
iyonomer  siman gibi  radyoopak  bir  materyal  dentinin  tamirini  stimüle  etmek  üzere  geriye  kalan
çürüklü dentin dokusunun üzerine yerleştirilmektedir. Kalsiyum hidroksit yüksek çözünürlük, düşük
bağlanma gücü ve basınçlar karşısında dayanıksız olması sebebiyle, cam iyonomer veya güçlendirilmiş
çinko  oksit  ojenol  kalsiyum  hidroksitin  üzerine  mikrosızıntıya  karşı  bariyer  oluşturmak  amacıyla
yerleştirilmelidir.  Cam  iyonomer  simanların  veya  güçlendirilmiş  çinko  oksit  öjenol  restoratif
materyallerin  karyojenik  bakteriler  üzerinde  durdurucu  etkisi  olduğundan  ekstra  bir  avantaj
sağlamaktadır. Daha sonra diş sızdırmaz bir materyalle restore edilmelidir.

Interim  terapotik  restorasyonlarda  (ITR)  reversible  pulpit  semptomları  gösteren  dişlerde  çürüğün
kontrolü  amacıyla  cam  iyonomerler  kullanılabilmektedir.  Pulpanın  vital  olduğu  tespit  edildikten
sonra, ITR kaldırılıp, indirek pulpa kapaklaması yapılabilmektedir. Güncel makaleler dişi tekrar açıp,
geriye kalan çürüğün kaldırılmasının gerekli olmadığını belirtmektedir. Diş bakteriyel kontaminasyon
gerçekleşmeyecek şekilde sızdırmaz bir biçimde kapatıldığı sürece, mevcut çürük bloke olmakta ve
pulpayı  korumak  için  reperatif  dentin  oluşmaktadır.  İndirek  pulpa  kapaklamasının  uzun  dönem



başarısının pulpotomiden daha iyi olduğu gösterilmiştir. Bu durumda pulpanın normal olduğu veya
reversible pulpitis aşamasında olan dişlerde pulpotomi yerine tercih edilebilmektedir.

Endikasyon:

Pulpitis teşhisi konmamış veya reversible pulpitis aşamasında olan süt dişlerinde, pulpaya en yakın
çürüğün perforasyonun engellenmesi amacıyla temizlenmediği durumlarda endikedir. Pulpanın klinik
ve radyografik olarak vital ve iyileşebilecek durumda olması gerekmektedir.

Kontraendikasyon:

 Pulpada inflamasyon varsa

 Uzun süreli ve spontan ağrı varsa

 Yumuşak doku bulgusu (ödem, fistül vs.) varsa

 Perküsyon duyarlılığı varsa

 Radyografik olarak patolojik bulgu varsa

 Aşırı mobilite olduğu durumlarda UYGULANMAZ.

Amaç:

Kullanılacak restoratif materyal diş ile oral kavitenin bağlantısını tümüyle kesmelidir. Diş vitalitesini
koruyabilmelidir.  Tedavi  sonrası  hassasiyet,  ağrı  veya  şişlik  gibi  semptomların  olmaması
gerekmektedir. Radyografik olarak eksternal veya internal kök rezorpsiyonu gibi patolojik herhangi
bir değişim olmamalıdır. Alttan gelecek olan daimi dişe zarar gelmemelidir. 

Teknik:

 Lokal anestezi yapılır

 Pamuk tampon, rubber dam ya da tükrük emici yardımıyla izolasyon sağlanır

 Su soğutmalı yüksek devirli turla giriş kavitesi açılır

 Kavite duvarlarındaki bütün çürük temizlenir

 Kavite tabanındaki yumuşak nekrotik ve enfekte dentin düşük turda büyük çelik rond frez
kullanılarak pulpayı perfore etmeden kaldırılır

 Kavite tabanda renkli ve sert dentin bırakılır

 Kavite yıkanır, pamuk peletle kurutulur

 Renklenmiş dentinin üzeri ince bir tabaka halinde doku dostu bir materyal ile (hızlı sertleşen
CaOH, cam iyonomer, ZOE) örtülür

 Daimi restorasyon yapılır (kompomer/kompozit, PÇK, amalgam)



ITR (İnterim Terapotik Restorasyon)

IRT  uygulamasında  anestezi  yapmadan  çürüğün  restore  edilmesi  ve  ilerlemesinin  durdurulması
hedeflenmektedir.   ITR’de de ART’deki  gibi benzer bir  teknik uygulanmakta, fakat farklı  terapotik
etkiler  beklenmektedir.  ITR  genç  hastalarda,  koopere  olmayan  hastalarda,  özel  sağlık  hizmeti
gereksinimi olan hastalarda veya geleneksel kavite preperasyonu veya geleneksel dental restorasyon
yapılamayacağı ve ertelenmesi gereken durumlarda çürük lezyonların restore edilmesi ve korunması
için uygulanabilmektedir. IRT uygulanacak dişe nekroz veya irreversibl pulpit teşhisi konmamış olması
gerekmektedir.

Buna ilaveten ITR birden çok açık yüzeyli çürük lezyonu olan çocuklarda final restorasyonundan önce
aşamalı olarak çürüğün kaldırılmasında, sürmekte olan molarlarda final restorasyonu için izolasyonun
sağlanamadığı durumlarda veya aktif çürük lezyonları bulunan çocuklarda genel anestezide tedavileri
tamamlanmadan önce uygulanabilmektedir. ITR yapıldığı andan itibaren karyojenik oral bakterilerin
(ör; Mutans Streptococci, lactobacili) sayıca azaldığı gösterilmiştir. Ancak ilerleyen zamanlarda başka
bir tedavi  yapılmadığı  takdirde, yaklaşık 6 ay içerisinde bakteri  sayısının eski  haline geri  döndüğü
bildirilmiştir.  

ITR  uygulamasında  çürük  el  aletleri  veya  döner  aletler  kullanılarak  pulpayı  perfore  etmeden
temizlenir.  Sızdırmaz  bir  restorasyon  elde  edebilmek  için,  çürük  lezyonunun  perifer  kenarları
mümkün olduğunca temizlenmelidir.  Preperasyonun ardından, cam iyonomer veya rezin modifiye
cam iyonomer siman gibi adeziv restoratif bir materyal ile diş restore edilir. ITR en çok tek yüzeyli
veya  küçük  iki  yüzeyli  restorasyonlarda  başarılı  olmaktadır.  Kavite  preperasyonunun  yetersiz
olmasıyla,  hem  materyalin  retansiyonu  azalacak  ve  hem  de  materyalin  hacmi  küçüleceği  için
başarısızlık meydana gelecektir. Sonraki seanslarda topikal flor uygulamaları ve düzenli bir oral hijyen
ile,  özellikle  cam  iyonomerlerin  kullanıldığı  (flor  salması  ve  tekrardan  şarj  olabilmesi  nedeniyle)
yüksek çürük riski olan toplumlarda, tedavilerin başarı şansı artacaktır.

Direk Pulpa Kapaklaması

Kavite preperasyonu sırasında veya travmatik yaralanmalar sonrasında toplu iğne başı kadar pulpa
perforasyonu meydana geldiği durumlarda, MTA veya kalsiyum hidroksit gibi biyouyumlu radyoopak
bir  materyal  açılan  pulpa  dokusu  üzerine  yerleştirilmelidir.  Ardından  diş  mikrosızıntıyı  önleyecek
şekilde restore edilmelidir. 

Endikasyon:

Bu  uygulama  sağlıklı  pulpaya  sahip  süt  dişlerinde  etrafı  sağlam  dentinle  çevrili  mekanik  veya
travmatik  küçük  pulpa  açılımlarında  endikedir.  Pulpada  kanama  olmadığı  veya  çok  az  olduğu
durumlarda uygulanır. 

Kontraendikasyon:

 Süt dişlerinde çürük ile meydana gelen pulpa açılımlarında 



 Pulpada inflamasyon varsa

 Uzun süreli ve kendiliğinden gelen ağrı varsa

 Yumuşak doku bulgusu (ödem, fistül, vs) varsa

 Perküsyon duyarlılığı varsa

 Radyografik olarak patolojik bulgu varsa

 Aşırı mobilite varsa

 Pulpa aproksimal duvardan açılmışsa

 Pulpadan gelen kanama kontrol altına alınamıyorsa

 Pulpanın açılan kısmı iğne ucundan büyükse

 Pulpa içinde kalsifikasyon varsa

 Tükürük kontaminasyonu varsa UYGULANMAZ!

Amaç:

Dişin vitalitesi korunmalıdır. Tedavi sonrası hassasiyet, ağrı veya şişlik gibi semptomların olmaması
gerekmektedir.  Pulpa  iyileşmesi  ve  tamir  dentin  oluşumu  gerçekleşmelidir.  Patolojik
eksternal/internal  kök  rezorpsiyonu  veya  furkasyon  bölgesinde/apikal  radyolüsensi  olmamalıdır.
Alttan gelecek olan daimi dişe zarar gelmemelidir. 

Teknik:

 Pamuk tampon, rubber dam ya da tükrük emici yardımıyla izolasyon sağlanır

 Su soğutmalı yüksek devirli turla giriş kavitesi açılır

 Kavite duvarlarındaki bütün çürük temizlenir, pulpa üzerindeki çürük en son kaldırılır

 Pulpa açıldığında açılan yüzeydeki kanama serum fizyolojik / sodyum hipoklorit  emdirilmiş
steril pamuk pelet ile hafifçe bastırılarak kontrol altına alınır ve kurutulur

 Açılan pulpa yüzeyi CaOH2 (toz-likit/ticari preperat/ hızlı sertleşen/ ışıkla sertleşen) ile örtülür

 CaOH2‘in pulpa dokusu ile doğrudan temas etmesi sağlanmalıdır

 Patın pulpa içine itilmemesi için pulpa üzerine yerleştirilirken basınç uygulanmamalıdır

 Süt birinci azılar gibi boyutu küçük dişlerde CaOH2  kaide materyali olarak kavitede kalabilir,
diğer dişlerde CaOH2   üzerine kaide materyali olarak ZOE, CIS kullanılır

 Daimi restorasyon yapılır (kompomer/kompozit, PÇK, amalgam)



Pulpotomi

Pulpotomi derin çürüklü süt dişlerinde, radiküler patoloji bulgusu olmayan ve çürüğün temizlenmesi
sırasında çürükle veya mekanik olarak pulpanın perfore olduğu durumlarda uygulanmaktadır. Koronal
pulpa ampüte edilmekte ve geriye kalan pulpa dokusu uzun dönem klinik başarı sağlayan Buckley’s
solüsyonu-formokrezol  veya  ferrik  sülfat  ile  tedavi  edilmektedir.  Kalsiyum  hidroksitin  klinik
başarısının kısa olduğu belirtilmektedir.  MTA ise pulpotomide son yıllarda kullanıma başlanmış bir
materyaldir.  Klinik  çalışmalar  MTA’nın  formokrezol  veya ferrik  sülfata  göre  daha iyi  bir  alternatif
materyal olduğu yönündedir. 

Daha sonra koronal pulpa odası çinko oksit ojenol ile doldurulduktan sonra, diş sızdırmaz bir biçimde
restore edilmelidir. Uzun dönem en etkili restorasyon paslanmaz çelik kronlardır. Ancak geriye kalan
kronda  yeterli  mine  kalınlığı  mevcut  ise,  adeziv  rezinler  restoratif  materyal  olarak
kullanılabilmektedir.

Endikasyon:

Pulpotomi sağlıklı  veya reversible pulpitis teşhisi  konmuş süt dişlerinde çürük temizleme sırasında
veya travmatik olarak meydana gelen 0.5mm’den büyük pulpa açılımlarında endikedir. Koronal pulpa
ampüte edildikten sonra, geriye kalan radiküler dokuların vital olması, herhangi bir pü akışı, nekroz
veya pamuk pelet ile birkaç dakika içinde kontrol edilemeyecek kadar fazla kanama ve enfeksiyon
veya patolojik rezorpsiyon bulgusu olmaması gerekmektedir. Diş semptomsuz olmalı, uyarana bağlı
geçici anlık ağrı olabilir.

Kontraendikasyon:

 Kendiliğinden gelen, zonklama tarzında ağrı varsa

 Gece ağrısı varsa

 Radyolojik olarak furka ve/veya pariapikal bölgede lezyon varsa

 İnternal/eksternal rezorbsiyon varsa

 Fistül ve ödem varsa

 Perküsyon duyarlılığı varsa

 Patolojik mobilite varsa

 Pulpadan gelen kanama kontrol altına alınamıyorsa UYGULANMAZ.

Amaç:

Geriye  kalan  pulpa  asemptomatik  olmalı,  hassasiyet,  ağrı  ve  şişlik  gibi  klinik  belirtiler  meydana
gelmemelidir.  İşlem  sonrası  radyografik  bulgu  olarak  patolojik  eksternal  kök  rezorpsiyonu



görülmemelidir. Internal kök rezorpsiyonu ise sabit ve sınırları belirgin olmalıdır. İnternal rezorpsiyon
varsa hekim bu dişi takip etmeli, meydana gelen perforasyon destek kemikte bir kayıp yaratıyorsa
ve/veya klinik belirti olarak enfeksiyon ve enflamasyon meydana gelirse diş alınmalıdır. Alttan gelecek
olan daimi dişe zarar gelmemelidir. 

Teknik:

 Su soğutmalı/yüksek devirli turla, elmas rond ve fissür frez kullanarak giriş kavitesi açılır

 Kavite duvarlarındaki bütün çürük düşük devirli tur ve çelik rond frez yardımıyla temizlenir

 Pulpayı açmadan önce dentin artıklarını uzaklaştırmak için kavite serum fizyolojik ile yıkanır

 Pulpa odasının tavanı su soğutmalı/yüksek devirli turla, elmas rond frez kullanarak kaldırılır

 Steril bir ekskavatör yardımıyla koronal pulpa artıkları uzaklaştırılır

 Kanama serum fizyolojik/sodyum hipoklorit emdirilmiş pamuk pelet ile kanal ağızlarına 3-5 dk
hafifçe bastırılarak kontrol altına alınır

 Eğer kanama 3-5 dk içinde durmazsa kök pulpasının enfekte olduğu düşünülür ve dişe kanal
tedavisi yapılır.

Günümüzde pulpotomide birçok materyal kullanılmaktadır;

 Formokrezol

Bu tedavi  tekniğinde,  ampute edilen  kök  pulpaları  üzerinde 1/5  konsantrasyondaki  formokrezole
batırılan pamuk pelet yerleştirilir. 5 dk kök pulpası ile temas eden formokrezol kaldırılarak, kök pulpa
yüzeyleri çinko oksit öjenol ile örtülür. Daha sonra kaide ve restorasyon yapılır. 

Formokrezol  kostik  bir  materyal  olup,  kullanılması  sırasında  hastanın  deri  ve  mukozasına  temas
etmemesine dikkat  edilmelidir.  Formokrezol  ile  temas eden pulpa dokusunda fiksasyon meydana
gelir. Pamuk pelet kaldırıldığında formokrezol ile temas eden pulpa dokusunun yüzeyi kanamasız ve
kahverengi görüntüde olmalıdır. Araştırıcılar histolojik olarak pulpada fiksasyon bölgesinin altında 1/3
apikal bölgede vital pulpa dokusunun kaldığını bildirmişlerdir.

Formokrezolün kullanımıyla ilgili,  özellikle  de içerisindeki  formaldehitin süt dişlerinde kullanımı ile
ilgili  her zaman bir tereddüt olmuştur. Haziran 2004’te yayımlanan bir araştırmada formaldehidin
insanlarda nazofaringeal  kansere neden olduğu bildirilmiştir.  Fakat bu çalışmalarda formaldehidin
kronik olarak yüksek dozda alımından bahsedilmektedir. Formaldehit ve lösemi arasında da güçlü bir
bağlantı olduğu belirtilmekte ancak bu bilgi de kesin bir sonuca bağlanmamıştır. 

Formokrezol ampütasyonu yapılan bir çocuğun ne kadar formaldehit buharına maruz kaldığı (ppm)
bilinmemektedir. Daha da önemlisi, diş hekimi ve yardımcılarının sürekli olarak formaldehite maruz
kalmalarının, uzun dönemde yaratacağı ektileri henüz bilinmemektedir. 



İngiliz  diş  hekimleri  arasında  formokrezolün  kullanımıyla  ilgili  olarak  fikir  birliği  sağlanamamıştır.
Giderek formokrezole ulaşmanın zorlaşması nedeniyle de klinik uygulamalarda değişiklikler meydana
gelmektedir. 

 Ferrik Sülfat

Ferrik sülfat kan ile kimyasal bir reaksiyona girerek pulpal hemostaz sağlamaktadır. Pulpal kanamayı
kontrol  altına  alabilmesi  ve  altta  kalan vital  radikülar  pulpa üzerinde koruyucu bir  metal  protein
pıhtısı oluşturması nedeniyle pulpotomi ajanı olarak kullanılmaktadır. Ferrik sülfata emdirilen pamuk
pelet pulpa üzerinde 10-15 sn saniye bırakılır. Daha sonra çinko oksit öjenol yerleştirilir. Ancak bazı
araştırmacılara  göre  ferrik  sülfatın  ardından  çinko  oksit  ojenolün  internal  rezorpsiyona  neden
olabildiği ileri sürülmektedir. Fakat bu konu ile ilgili yapılan çalışmalar şu anda yetersizdir.

 Mineral Trioksid Agregat

MTA  endodontide  1990’ların  başından  bu  yana  kullanılmaktadır.  MTA’nın  içeriğinde;  trikalsiyum
silikat, dikalsiyum silikat, trikalsiyum aluminat, tetrakalsiyum aluminoferrit, kalsiyum sülfat ve bizmut
oksit. Bu materyalin mükemmel biyoaktif özellikleri olup, pulpal fibroblastlardan sitokin salınmasını
sağlayarak,  sert  doku  oluşumunu stimüle  eder.  Steril  su  ile  karıştırılıp,  kumsu  bir  yapı  meydana
getirildikten sonra radiküler pulpanın üzerine nazikçe yerleştirilir. Bu materyal hidrofilik olduğundan
tamamen sertleşmesi 4 saati almaktadır.

 Diğer pulpotomi prosedürleri

Elekrocerrahi süt dişleri için farmakolojik olmayan hemostatik pulpotomi yaklaşımıdır. Bu prosedür
yüzeysel pulpa dokusunu karbonize ve denatüre ederek koagülatif nekroz tabakası oluşturmakta ve
altta sağlıklı pulpa dokusunun kalmasını sağlamaktadır. Başarı oranının formokrezol pulpotomisi ile
aynı oranda olduğu belirtilmektedir. Ancak elektrocerrahi tekniği pulpa dokusundaki enflamasyonu
elimine edememekte, böylece tekniğin başarısı geriye kalan pulpa dokusunun inflamatuar durumuna
bağlı olmaktadır. İnsan süt azı dişlerinde bu konu ile ilgili yapılmış çalışma sayısı yeterli değildir.

İrreversibl pulpitis veya nekrotik pulpa teşhisi konmuş süt dişlerinin vital olmayan pulpa tedavileri

Pulpektomi

Pulpektomi,  çürük veya travmaya bağlı  olarak irreversibl  pulpit  veya nekroz teşhisi  konan dişlere
uygulanan kök kanal tedavisi işlemidir. 

Enfekte süt dişlerinde pulpektomi uygulanmasından kaçılarak, bu dişlerin çekilmesi çok sık karşılaşılan
bir durumdur. Çekilen süt dişlerinin yerine ise yer tutucu yapılması gerekirken, ihmal edilmekte ve yer
kaybına  neden  olunmaktadır.  Süt  dişlerine  uygulanacak  olan  pulpektomi  tedavileri  çekim  ile
mukayese edildiğinde çocuk için daha az travmatik olup, maliyetleri de yer tutuculara oranla daha



azdır. Tedavi edilmeden ağızda bırakılan süt dişleri ise, hem altındaki sürekli diş jermine zararlıdır ve
hem de çocuğun genel durumunu etkiler. Gelişmekte olan sürekli dişte amelogenesis gelişebilir ve
ektopik sürme görülebilir. Gelişen kronik fistül ağzı nedeniyle yine alttaki diş jermi etkilenebilir, kistler
oluşabilir.  Enfekte  süt  dişleri  nedeniyle  bakteriyemi,  subakut  bakteriyel  endokardit  gibi  sistemik
reaksiyonlar ortaya çıkabilir.

Endikasyon:

İrreversibl pulpit veya pulpa nekrozu (ör;  iltihap, pü akışı) teşhisi konan veya pulpotomi yapılması
amaçlanan fakat irreversibl  pulpit  belirtisi  veren süt dişlerinde (ör;  pamuk pelet  ile  birkaç dakika
içinde durdurulamayacak kadar fazla kanama) endikedir. 

Kontraendikasyon:

Dişlerde restore edilemeyecek boyutta harabiyet, kökün 1/3ünü aşan rezorpsiyon, internal/eksternal
rezorpsiyon, dentijeröz ya da foliküler kist, aşırı mobilite, periodontal doku harabiyeti ve kemik kaybı
varsa, pulpa odası tabanı çürükle ya da mekanik olarak açılmışsa, sekonder enfeksiyon riski altındaki
hastalarda uygulanmamaktadır.

                     

Amaç:

Tedaviden  6  ay  sonra  radyografideki  enfeksiyon  görüntüsü  kaybolmalı,  yeni  kemik  oluşumu
gözlenmeli  ve tedaviden önceki  klinik semptomlar (uyarana bağlı  ya da kendiliğinden gelen uzun
süreli ağrı şikayeti, abse yada fistül) birkaç hafta içerisinde kaybolmalıdır. Radyografik olarak kontrol
edildiğinde ne eksik  ne de taşkın  dolum yapılmalıdır.  Yapılan tedavi  süt  dişinin  kökünün rezorbe
olmasına izin vermeli ve dolum materyali  alttan sürecek daimi dişin sürmesine engel olmamalıdır.
Herhangi bir patolojik kök rezorpsiyonu veya furkasyon/apikal radyolüsensi olmamalıdır.

Teknik:

 Bütün kökleri ve kök uçlarını gösteren bir radyografi alınır

 Su soğutmalı yüksek devirli turla giriş kavitesi açılır

 Çürük kısımlar temizlenir

 Pulpa odasının tavanı kaldırılır (perforasyona dikkat)

 Pulpa odası steril keskin bir ekskavatör ya da düşük devirli tur ve çelik rond frez yardımı ile
boşaltılır

 Pulpa  odası  %1’lik  sodyum  hipoklorit/klorheksidin  ile  yıkanır  ve  steril  pamuk  pelet  ile
kurutulur

 Kök kanal ağzında kanama kontrolü yapılır (kanama varsa tek seanslı tedavi, kanama yoksa
[nekroz] iki seanslı tedavi)

 Kök pulpası çıkarılır



 Çalışma boyu tespit edilir (apeksten 2mm geride olacak şekilde)

 Kök  kanalları  el  (35-50  no’lu  eğeler  ile)  veya  rotary  aletleri  ile  temizlenip  şekillendirilir
(mekanik direnç ile karşılaşınca ilerlenmez)

 İrigasyon yapılır  (sodyum hipoklorit  veya  klorheksidin)  [Sodyum hipoklorit  güçlü  bir  doku
iritanı olduğundan, apeksten dışarıya itilmemesine dikkat edilmelidir]

 Kağıt kon / pamuk meç ile kurutulur.

a)kanallar kuru ise aşağıda anlatılan yöntem ile tedaviye devam edilir.

b)kanallar kuru değilse enfeksiyon kontrolü amacı ile kanallara kalsiyum hidroksit patı yerleştirilir
ve kavite geçici olarak kapatılır. 

 Meç 2-3 günde bir değiştirilir ve 3 seanstan fazla sürerse kanal tedavisine devam edilmez

 Rezorbe olan bir kök kanal patı (güçlendirilmemiş çinko oksit ojenol, iyodoform (KRI) veya
iyodoform ve kalsiyum hidroksit kombinasyonu (Vitapex, Endoflax) ve uygun bir teknik ile
doldurulur

 Radyografi alınır

 Pulpa odası ZOE ile doldurulur ve diş sızdırmaz bir şekilde restore edilir.

Süt dişleri için ideal kök kanal dolgu materyali;

 Periapikal dokulara zarar vermemeli, kanaldaki organik artıkları koagüle etmelidir

 Sabit bir dezenfektan etkisi olmalıdır

 Apeksten taştığı taktirde kolayca rezorbe olmalıdır

 Kök kanalına kolayca yerleştirebilme ve gerektiğinde kanaldan kolayca sökülebilmelidir

 Kanal duvarlarına bağlanabilmeli ve boyutsal stabilite göstermelidir

 Suda çözünmemelidir

 Dişte renkleşmeye sebep olmamalıdır

 Radyoopak olmalıdır

 Kanalı kalsifiye doku veya bağ dokusuyla kapaması için vital periapikal dokuları uyarmalıdır

 Alttaki daimi diş germine zarar vermemelidir

 Daimi diş sürme yolunun değişmesine neden olacak sert bir kütle oluşturmamalıdır.

GENÇ SÜREKLİ DİŞLER



Normal bir pulpaya sahip veya reversibl pulpitis teşhisi konmuş dişlerde vital pulpa tedavileri

Koruyucuyu Kaplama

Derin  kavite  preperasyonlarında pulpa yüzeyi  ile,  restoratif  materyal  veya siman arasına  ince bir
bariyer  yerleştirilerek,  dentin  tübüllerinin  kapatılması  işlemidir.  Koruyucu bariyer  olarak  kalsiyum
hidroksit, dentin bonding ajanı veya cam iyonomer siman tercihi klinisyenin insiyatifine bağlıdır. Bu
işlemin ardından sızdırmaz bir biçimde dişin restore edilmesi gerekmektedir.

Endikasyon: 

Normal bir pulpaya sahip dişlerde tüm çürük kaldırıldığı zaman, pulpaya gelebilecek zararları en aza
indirgemek,  pulpa  dokusunun iyileşmesini  indüklemek ve/veya  post-operatif  hassasiyeti  azaltmak
amacıyla koruyucu bir bariyer uygulanabilmektedir.

Amaç: 

Koruyucu  bariyer  ile  dişin  vitalitesinin  korunması,  pulpa  dokusunun iyileşmesi  ve  tersiyer  dentin
oluşumunun desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu işlemin ardından bakteriyel sızıntıyı engellemek için
sızdırmaz bir restorasyon gerekmektedir. Tedavi sonrasında hassasiyet, ağrı ve şişme gibi semptomlar
oluşmamalıdır.

Apeksogenezis (Kök Gelişimi)

Apeksogenezis terimi kök apeksinin fizyolojik olarak gelişimi ve oluşumu için kullanılan histolojik bir
terimdir.  Vital,  genç daimi dişlerde apeksin tamamlanması  için birtakım vital  pulpa tedavileri  (ör;
indirek pulpa kuafajı, direk pulpa kuafajı, çürük perforasyonlarında parsiyel pulpotomi ve travmatik
perforasyonlar) bu bölümde anlatılacaktır.

İndirek Pulpa Kuafajı

İndirek  pulpa  kapaklaması,  çürüğün  tamamıyla  kaldırılması  halinde  endodontik  tedavi  yapılması
gereken,  reversibl  pulpitis  teşhisi  konmuş  ve  derin  çürüğü  olan  dişlerde  uygulanan  bir  tedavi
yöntemidir.  Son  yıllarda  tedaviyi  iki  randevuya  yayarak,  tüm  çürüğün  kaldırılmasını  amaçlamak
yerine, pulpayı perfore etmeden mümkün olan en çok miktarda çürüğün kaldırılması ve geriye kalan
çürüğün bırakılarak dişin restore edilmesi fikrine odaklanılmıştır. Bu yaklaşımın riski olarak, pulpanın
perforasyonu  veya  irreversibl  pulptis  gelişmesi  gösterilmektedir.  Son  zamanlarda  derin  çürüklü
dişlerde aşamalı kavite açma prensibi tekrardan değerlendirilmiş ve reversibl pulpit teşhisi konmuş
dişlerde  pulpa  perforasyonu  veya  endodontik  tedavi  ihtiyacı  olmadan  başarılı  sonuçlar  elde
edilebileceği gösterilmiştir. Bu yaklaşım iki aşamalı bir tedavidir. İlk aşamada mine-dentin sınırındaki
çürük  ve  en  dış  tabakadaki  çürük  dentin  kaldırılır,  pulpanın  üzerindeki  yoğun  çürük  bırakılır.  Bu
uygulama ile bakterilerin sayısını azaltmak, geriye kalan çürüğü oral kavitedeki biyofilmden korumak
ve  çürük  gelişimini  durdurmak  veya  yavaşlatmak  amaçlanmakta,  böylelikle  karyojenik  ortamın
değiştirilmesi  hedeflenmektedir.  İkinci  aşama  ise  geriye  kalan  çürüğün  kaldırılmasını  ve  final



restorasyonun yapılmasını içermektedir. Bu iki aşama arasında tersiyer dentin oluşumu ve pulpanın
tam  olarak  prognozunun  belirlenmesi  için  tavsiye  edilen  bekleme  süresi  3  ile  6  ay  arasında
değişmektedir. Her iki aşamada da sızdırmaz bir restorasyonun yapılması kritik önem taşımaktadır.
Yapılan araştırmalarda hangi tekniğin zaman içerisinde daha başarılı  olduğu konusunda fikir  birliği
sağlanmadığından,  tek  aşamalı  veya  iki  aşamalı  çürük  kaldırma  tekniğinin  uygulanması  kararında
hastanın bireysel durumu göz önüne alınmalıdır.

Endikasyon:

İndirek pulpa kapaklaması normal pulpaya sahip, pulpit veya reversibl pulpit semptomları olmayan
daimi dişlerde endikedir. Pulpanın vitalitesi ve iyileşebilme kabiliyeti hem klinik hem de radyografik
olarak değerlendirilmelidir.

Amaç:

Yapılan geçici veya final restorasyon dişi ağız ortamından izole etmelidir. Dişin vitalitesi korunmalıdır.
Tedavi sonrasında hassasiyet, ağrı ve şişme gibi semptomlar oluşmamalıdır. Radyografik incelemede
internal  veya eksternal kök rezorpsiyonu veya başka bir  patolojik  değişiklik  olmamalıdır.  İmmatür
dişlerin kök gelişimi ve apeksogenezis devam etmelidir.

Direk Pulpa Kapaklaması

Kavite  preperasyonu sırasında küçük pulpa perforasyonu meydana gelmiş  ise  ve kanama kontrol
altına alınabiliyorsa, açılan pulpa yüzeyi sızıntıyı engellemek için kalsiyum hidroksit veya MTA gibi bir
materyal ile restorasyondan önce kapatılmalıdır. 

Endikasyon: 

Direk pulpa kapaklaması normal bir pulpaya sahip daimi dişlerde, çürükle veya mekanik olarak oluşan
küçük perforasyonlarda endikedir.

Amaç:

Dişin  vitalitesi  korunmalıdır.  Tedavi  sonrasında  hassasiyet,  ağrı  ve  şişme  gibi  semptomlar
oluşmamalıdır.  Pulpa  iyileşmeli  ve  reperatif  dentin  oluşmalıdır.  Radyografik  olarak  internal  veya
eksternal kök rezorpsiyonu, periapikal radyolüsensi, anormal kalsifikasyon veya başka bir patolojik
değişim gözlenmemelidir. İmmatür dişlerin kök gelişimleri ve apeksogenezis devam etmelidir.

Çürükle Oluşan Perforasyonlarda Parsiyel Pulpotomi

Çürükle oluşan perforasyonlarda parsiyel pulpotomi, preforasyon sahasının altındaki enflame pulpa
dokusunun  1-3  mm  veya  daha  derin  alınarak  sağlıklı  pulpa  dokusuna  ulaşılma  işlemidir.  Pulpal
kanama sodyum hipoklorit  veya klorheksidin gibi  bakterisal  ajanlarla  irrige  edilerek kontrol  altına
alınmalı ve daha sonra perforasyon alanı kalsiyum hidroksit veya MTA ile kaplanmalıdır.  Kalsiyum
hidroksit uzun yıllar klinik başarı göstermesine karşın, MTA ile daha iyi bir dentin köprüsü ve pulpal
iyileşme görülmektedir.  MTA (en  az  1.5  mm kalınlığında)  perforasyon  alanını  ve  onu  çevreleyen



dentin  dokusunu  kapatmalı  ve  daha  sonra  ışıkla  sertleşen  rezin  modifiye  cam  iyonomer  ile
örtülmelidir. Ardından mikrosızıntıyı önleyecek bir restorasyon gerçekleştirilmelidir.

Endikasyon:

Parsiyel  pulpotomi,  çürükle  pulpanın  perfore  olduğu  ancak  kanamanın  birkaç  dakika  içerisinde
durduğu genç daimi dişlerde endikedir. Diş vital olmalı ve normal pulpa veya reversibl pulpitis teşhisi
konmalıdır.

Amaç:

Parsiyel  pulpotomiden  sonra  pulpa  canlılığını  devam  ettirmelidir.  Hassasiyet,  ağrı  ve  şişme  gibi
semptomlar gelişmemelidir.  Tedavi sonrası radyografide internal veya eksternal kök rezorpsiyonu,
anormal kanal kalsifikasyonu veya periapikal radyolüsensi gözlenmemelidir. İmmatür dişlerde normal
kök gelişimi ve apeksogenezis devam etmelidir.

Travmatik Perforasyonlarda Parsiyel Pulpotomi (Cvek Pulpotomisi)

Travmatik  perforasyonlarda  parsiyel  pulpotomi,  preforasyon  sahasının  altındaki  enflame  pulpa
dokusunun  1-3  mm  veya  daha  derin  alınarak  sağlıklı  pulpa  dokusuna  ulaşılma  işlemidir.  Pulpal
kanama sodyum hipoklorit veya klorheksidin gibi bakterisidal ajanlarla irrige edilerek kontrol altına
alınmalı ve daha sonra perforasyon alanı kalsiyum hidroksit veya MTA ile kaplanmalıdır. Ön dişlerde
renklenme olmaması için gri MTA yerine beyaz MTA tavsiye edilmektedir. Her iki tip MTA’nın benzer
özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir. Kalsiyum hidroksit uzun yıllar klinik başarı göstermesine karşın,
MTA ile daha iyi bir dentin köprüsü ve pulpal iyileşme görülmektedir. MTA (en az 1.5 mm kalınlığında)
perforasyon alanını ve onu çevreleyen dentin dokusunu kapatmalı ve daha sonra ışıkla sertleşen rezin
modifiye  cam  iyonomer  ile  örtülmelidir.  Ardından  mikrosızıntıyı  önleyecek  bir  restorasyon
gerçekleştirilmelidir.

Endikasyon:

Bu tip pulpotomi vital, travmatik yaralanma ile perfore olmuş, genç daimi ve özellikle kök gelişimi
tamamlanmamış  dişlerde  endikedir.  İnflame  pulpa  dokusunun  kaldırılmasından  sonra  kanamanın
kontrol  edilebilmesi  gerekmektedir.  Eğer  inflame pulpa  dokusu  kaldırılıp,  sağlıklı  pulpa  dokusuna
ulaşılabiliyorsa,  perforasyonun  genişliği  veya  kaza  ile  tedavi  arasındaki  sürenin  bir  önemi
kalmamaktadır.

Amaç:

Parsiyel  pulpotomiden  sonra  pulpa  canlılığını  devam  ettirmelidir.  Hassasiyet,  ağrı  ve  şişme  gibi
semptomlar gelişmemelidir.  Tedavi sonrası radyografide internal veya eksternal kök rezorpsiyonu,
anormal kanal kalsifikasyonu veya periapikal radyolüsensi gözlenmemelidir. İmmatür dişlerde normal
kök gelişimi ve apeksogenezis devam etmelidir.



Vital olmayan pulpa tedavileri

Pulpektomi (konvansiyonel kök kanal tedavisi)

Pulpektomi  kök  ucu  kapanmış  daimi  dişlerde  perfore  olmuş,  enfekte  ve/veya  nekroz  dişlerde
pulpanın  ve  periradüler  enfeksiyonun  elimine  edilebilmesi  için  yapılan  konvansiyonel  kök  kanal
tedavisidir. Bütün vakalarda kanallara giriş sağlanabilmesi ve koronal pulpa dokusunun çıkarılabilmesi
için pulpa odasının tavanı kaldırılmaktadır. Enfekte dokuların çıkarılması, dezenfeksiyon ve kök kanal
sisteminin şekillendirilmesinin ardından, biyouyumlu, rezorbe olmayan bir materyalle tüm kök kanalı
doldurulmaktadır.

Endikasyon:

Pulpektomi (konvansiyonel kök kanal tedavisi) restore edilebilir, irreversibl pulpit veya nekroz teşhisi
konmuş, kök ucu kapanmış daimi dişlerde endikedir. 

Amaç: 

Kök  kanal  dolgusu  ne  taşkın  ne  de  eksik  olmalıdır.  Hassasiyet,  ağrı  ve  şişme  gibi  semptomlar
gelişmemeli ve tedaviden önceki patolojide klinik ve radyografik olarak iyileşme görülmelidir.

Apeksifikasyon (kök ucunun kapatılması)

Apeksifikasyon,  vitalitesini  kaybetmiş  ve  kök ucu  kapanmamış  dişlerde,  koronal  ve  vital  olmayan
dokuların  çıkarılarak  kök  kapanmasının  indüklendiği  bir  metoddur.  Nekrotik  pulpalı  ve  apikal
periodontitisli  immatür  dişin  (Fig  1) başarılı  bir  şekilde  tedavi  edilebilmesi  için  birçok  sorunun
üstesinden gelmek gerekmektedir.

 

Fig 1. (1) Enfekte kök kanal boşluğu standart kök kanal tedavisinde uygulanan agresif eğeleme ile 
temizlenememektedir. (2) Dezenfeksiyon sağlansa bile, açık apeks nedeniyle bariyer olmadığından 



periodontal dokulara temas etmeden kök kanal dolgusu yapılamamaktadır. (3) Kök duvarlarının ince 
olması nedeniyle kırılmalara karşı oldukça dayanıksızdır.

Bu problemlerin üstesinden kök kanal instrumantasyonunu içermeyen bir dezenfeksiyon protokolü 
ile, optimal kök kanal dolgusu elde edebilmek için sert doku bariyerinin oluşumunun stimüle edilmesi 
veya yapay bir apikal bariyer oluşturulması ile, ince yapılı kökü kırıklara karşı güçlendirerek ve daha 
sonra apikal tıkamanın elde edilmesiyle gelinmektedir.

Amaç: 

Bu uygulama immatür  dişin  apeks  bölgesinde kök kanalının  kapanmasını  indüklemeli  veya apikal
bariyer  oluşumuyla  sonuçlanmalı,  hem  klinik  hem  de  radyografik  olarak  onaylanmalıdır.  Tedavi
sonrası hassasiyet, ağrı ve şişme gibi semptomlar gelişmemelidir. Radyografik olarak eksternal kök
rezorpsiyonu,  lateral  kök  patolojisi,  kök  kırığı  ve  tedavi  sırasında  veya  sonrasında  periradiküler
dokularda  bozulma görülmemelidir.  Diş  sürmeye  devam etmeli  ve  komşu dişle  arasındaki  kemik
gelişimi devam etmelidir.

Kanalların Dezenfeksiyonu

Periapikal iyileşmeyi sağlayabilmek adına, öncelikle canlılığını kaybetmiş enfekte dişin dezenfelsiyonu
yapılmalıdır. Giriş kavitesi açıldıktan sonra çalışma boyunu ölçmek için radyografi alınmalıdır. Daha
sonra  immatür  dişin  apeksinden taşma riski  olması  nedeniyle  % 0.5  gibi  düşük konsantrasyonda
NaOCl  ile  irrigasyon  yapılmalıdır.  Bol  irrigasyon  yapılarak  düşük  konsantrasyon  kullanmanın
dezavantajı  elimine  edilmektedir.  Kanallar  kağıt  konlarla  kurutulduktan  sonra,  kremsi  yapıdaki
kalsiyum  hidroksit  lentilo  yardımıyla  kanal  içerisine  gönderilir.  İnstrumantasyon  ve  irrigasyona
ilaveten kalsiyum hidroksitin dezenfeksiyon etkisinden yararlanabilmek için, en az 1 hafta beklemek
gerekmektedir.  Ancak  diş  açık  apeksli  olduğundan,  kalsiyum  hidroksit  doku  sıvıları  tarafından
emilerek dişin tekrardan enfekte olmaması için, bir sonraki seans 1 ay içerisinde olmalıdır. 

Geleneksel Sert Doku Bariyeri Oluşturulması

Sert  doku bariyeri  oluşması  için,  apeks etrafında vital  pulpa tedavilerindeki  gibi  hafif  inflamatuar
stimulus ve enfeksiyonun ilerlememesi için bakteriden yoksun bir çevre gerekmektedir. Vital pulpa
tedavisindeki  gibi  burada da kalsiyum hidroksit  kullanılmaktadır.  Saf  kalsiyum hidroksit  tozu steril
salin  veya  anestezik  solüsyon  ile  karıştırılarak  kalın  pudramsı  bir  yoğunluk  elde  edilir.  Hazır
karıştırılmış  kalsiyum  hidroksitler  de  kullanılabilmektedir.  Kalsiyum  hidroksitin  apikal  bölgedeki
yumuşak dokuya tıkaması sağlanarak sert doku oluşumunun oluşturulması sağlanmalıdır. Bu işlemin
ardından geriye kalan kanal boşluğu kalsiyum hidroksit ile doldurulur, böylelikle sert doku oluşumu
için gereken 6-18 aylık sürede kanal boşluğunun tekrardan enfekte olma riski en aza indirilmiş olur.
Giriş kavitesindeki kalsiyum hidroksit kanal ağızlarına kadar temizlendikten sonra sızdırmaz bir şekilde
geçici dolgu materyali  ile giriş kavitesi kapatılır.  Kanal boşluğu kalsiyum hidroksit ile doldurulduğu
zaman, radyografide kanal kalsifiye olmuş gibi görünmelidir (Fig 2).



Fig 2.

Kalsiyum  hidroksitin  rezorbe  olup  olmadığı  kanalın  radyodensitesi  ile  ölçüldüğünden,  kullanılan
kalsiyum hidroksitin içerisinde radtoopasite veren baryum sülfatın bulunmaması fayda sağlayacaktır.
Bu gibi eklemeler kalsiyum hidroksit gibi kolayca rezorbe olamamakta ve kalsiyum hidroksitin rezorbe
olup olmadığını anlamakta zorluk yaratmaktadır.

3 ay aralıklarla radyografi alınıp sert doku bariyeri oluşup oluşmadığı ve kalsiyum hidroksitin rezorbe
olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eğer kalsiyum hidroksitin rezorbe olduğu görülmüşse, pansuman
yenilenmeli fakat herhangi bir rezorpsiyon yok ise bir 3 ay daha beklenebilmektedir.

Sert doku bariyerinin oluştuğundan şüpheleniyorsak, kanaldaki kalsiyum hidroksit sodyum hipoklorit
ile irrige edilmeli ve apikal tıkacın tespiti için radyografi alınmalıdır. Kanal eğesi ile apeksteki bariyer
hafifçe hissedilebilir ancak çok kuvvet uygulanırsa oluşan bariyer bozulabilmektedir. Bu oluşan sert
doku  bariyeri  içerisinde  yumuşak  doku  kalıntıları  kaldığından  ‘isviçre  peyniri’  yapısında  olduğu
söylenmektedir.  Hem  radyografik  olarak  hem  de  eğe  ile  sert  doku  bariyerinin  oluştuğuna  emin
olunduğu zaman kanal doldurulabilir. 

Geleneksel kalsiyum hidroksit apeksifikasyonu ile ilgili çok sayıda araştırma yapılmış ve yüksek başarı
oranı bulunmuştur. Fakat bu tekniğin bazı dezavantajları bulunmaktadır. En birincil dezavantajı, sert
doku  oluşumu  meydana  gelene  kadar  6  ile  8  ay  arasında  bir  süreye  ihtiyaç  duyulmasıdır.  Buna
ilaveten hasta 3 ayda bir kontrole gelerek kalsiyum hidroksitin rezorbe olup olmadığı ve/veya apikal
bariyerin  oluşup  oluşmadığı  değerlendirilmelidir.  Ayrıca  kalsiyum  hidroksitin  dentin  rezistansını
kırıklara karşı  zayıflattığı gösterilmiştir.  Bu nedenle hasta tekrardan bir travma aldığı takdirde kök
kırığı meydana gelebilmektedir (Fig 3).



 Fig 3. Kök kanal dolgusu yapıldıktan kısa bir süre sonra gerçekleşen horizontal kök kırığı (soldaki) ve
uzun süre devam eden kalsiyum hidroksit tedavisi sırasında meydana gelen kök kırığı (sağdaki)

Mineral Trioksit Agregat Bariyeri

Mineral trioksit agregat (MTA) kanalın dezenfeksiyonundan sonra sert doku bariyeri oluşturulması
için kullanılmaktadır (Fig 4). Kalsiyum sülfat (veya benzer bir materyal) apekse doğru itilerek MTA’nın
yerleştirilebilmesi  için rezorbe olabilen ekstraradiküler bir  bariyer oluşturulur.  MTA karıştırıldıktan
sonra 3-4 mm olacak şekilde apikal bölgeye yerleştirilir.  MTA’nın üzerine en az 6 saat ıslak pamuk
bırakıldıktan  sonra  geriye  kalan  kanal  doldurulabilir  veya  apeks  açık  olduğundan  MTA’nın
sertleşebilmesi için yeteri kadar nem olduğu düşünüldüğünden kanal dolgusu hemen de yapılabilir.
Servikal bölgedeki kanal, marjinal kemiğin al seviyesine kadar rezin kompozit kullanarak güçlendirilir
(Fig 4). Hasta düzenli olarak kontrole çağırılmalı, radyografi alınarak tedavinin takibi yapılmalıdır.



Fig 4. MTA ile apeksifikasyon. Kanal hafif instrumantasyon, bol irrigasyon ve kalsiyum hidroksit (1 ay
süre  ile)  ile  dezenfeksiyon  elde  edilir.  MTA’ya  bariyer  olması  amacıyla  apekse  kalsiyum  sülfat
uygulandıktan sonra 4mm’lik MTA apekse tıkaç olarak yerleştirilir. Kökün geri kalanı Rezilon dolum
sistemi ile doldurulup, kökü güçlendirmek amacıyla sement-mine birleşimine kadar kompozit rezin
yerleştirilir. 

MTA ile tam bir kapanmanın sağlanamadığı durumlarda, abzorbe olabilen kollajen yara medikamanı
(ör; Colla-Cote) kök ucuna yerleştirilerek MTA’nın kanal boşluğu içerisinde sıkışması sağlanır. Daha
sonra güta perka ile geriye kalan kanal boşluğu doldurulmaktadır. Eğer kanal duvarları ince ise, kanal
boşluğu MTA veya kompozit rezin ile doldurularak diş kırılmalara karşı güçlendirilebilmektedir.

Pulpa Revaskülarizasyonu (Rejeneratif Endodontik Tedavi)

Daha  önceleri  açık  apeksli  dişlerde  kalsiyum  hidroksitle  uzun  dönem  apeksifikasyon  tedavisi
uygulanırken, günümüzde bu yöntemin yerine tüm kanalın rejenerasyonuyla sonuçlanan yeni tedavi
protokolleri uygulanmaya başlanmıştır. Rejeneratif endodonti, pulpa canlılığını yeniden oluşturmaya
ve kök gelimini devam ettirmeye odaklanmış yeni bir tedavi yöntemidir. Pulpa revaskülarizasyonunda
kök  gelişiminin  devam  etmesi  ve  dentin  duvarlarına  sert  soku  birikerek  kökün  kırılmalara  karşı
güçlenmesi avantajlarından sayılmaktadır. Genç sürekli dişin açık apekse ve kısa bir köke sahip olması
nedeniyle  pulpa  boşluğunda  hızla  yeni  hücre  oluşumu  meydana  gelebilmektedir.  Pulpa  nekroz
olmasına  rağmen  genelde  dejenere  ve  enfekte  değildir,  bu  sebeple  pulpa  yeni  hücrelerin
büyüyebileceği iskele görevi görebilmektedir. 

İlk  randevuda  kök  kanallarından  nekrotik  dokuların  uzaklaştırılması  ve  3’lü  antibiyotik  patının
(amoksisilin, metranidazol ve siprofloksasin) uygulanması işlemlerinden oluşmaktadır; 

Kök kanallarından nekrotik dokular uzaklaştırılırken, kök kanallarında şekillendirme yapılmadan, %
2.5’luk sodyum hipoklorit ile irrige edilmesini önerilmektedir. Fakat NaOCl’in apikal bölgedeki canlı
hücrelere  zarar  vermemesi  için  klorheksidin  ile  irragasyondan da  bahsedilmektedir.  Kök kanalları
irrige edildikten sonra kalın kağıt konlarla dikkatlice kurutulmalıdır. Siprofloksasin, metranidazol ve
minosiklinden oluşan üçlü antibiyotik karışımı eşit dozlarda steril salin ile karıştırıldıktan sonra, kanal
içerisine kök apeksinden 1mm kısa olacak şekilde yerleştirilmelidir. Bu karışım lentilo veya enjektör
benzeri bir taşıyıcı kullanarak kök kanalına yerleştirilebilmektedir. Kök kanalına yerleştirildikten sonra
apeksten  1  mm  geride  olabilmesi  için  nemli  bir  pamuk  peletle  yavaşça  kanal  içerisine  iterek
uygulanabilmektedir.

Minosiklin  sebebiyle  oluşabilecek  diş  renklenmelerinde,  kontrol  muayeneleri  sırasında  internal
beyazlatma  işlemleri  uygulanabilmektedir.  Renklenmeyi  engellemek  adına,  ikili  antibiyotik
kombinasyonu  veya  minosiklin  yerine  sefaklor  kullanılabilmektedir  (Fig  6).  Renklenme  sorununa
ilaveten,  kök  kanalı  içerisinde  yer  alan  bazı  bakterilere  karşı  direnç  kazanma  riskinden  endişe
duyulmaktadır.  Revaskülarizasyon  tedavisine  başlamadan  önce  hastadan  dikkatli  bir  dental  ve
medikal anamnez alınmalı, hasta alerjik reaksiyonlar açısından değerlendirilmelidir.

Başarılı  bir  revaskülarizasyon  tedavisi  için,  antibiyotik  patının  yerleştirildiği  kök  kanallarının  giriş
kavitesindeki  sızıntıyı  önlemek  gerekmektedir.  Kanal  medikamanı  üzerine  steril  bir  pamuk
yerleştirilmeli, pamuk peletin üzeri Cavit siman ile kapatılmalı ve daha sonra aşınmalara daha dirençli
olan cam iyonomer siman ile kavite tamamen kaplanmalıdır.



2 hafta sonra hasta değerlendirilmek üzere tekrar çağırılır. Bir sonraki tedavi aşamasına geçmeden
dişteki klinik semptomların gerilemiş olması gerekmektedir. Eğer belirti ve semptomlarda herhangi
bir değişiklik yok ise ilk randevudaki işlemler tekrarlanmalıdır. Diş asemptomatikse ve herhangi bir
patolojik  durum söz  konusu  değilse,  ilk  olarak  vazokonstriktörsüz  anestezik  solüsyon  kullanılarak
anestezi  yapılmalıdır.  Vazokonstriktörsüz  anestezik  solüsyon  tercih  edilmesinin  sebebi  apikal
bölgedeki kan damarlarının daralmasını önlemektir. Geçici restorasyon materyalleri uzaklaştırıldıktan
sonra kanal içi medikaman en az 20 mm distile su ile yavaşça irrige edilmelidir. Oluşan kan pıhtısının
iskele rolü oynaması için kanama gerçekleşinceye kadar doku irrite edilir. Kök kanalı içerisinde stabil
hale  gelen  kan  pıhtısı,  MTA  ile  örtülür  (kök  kanalının  koronal  üçlüsünde).  Henüz  bu  aşamada
revaskülarizasyon ve yeni sert doku oluşumu meydana gelmediğinden, bu bölgede kırık olma ihtimali
göz  önünde  bulundurulmalıdır.  Daha  sonra  ıslak  bir  pamuk  MTA’nın  üzerine  yerleştirilir  ve  giriş
kavitesi  cam  iyonomer  siman  veya  rezin  modifiye  cam  iyonomer  siman  ile  kapatılarak  hem
sızdırmazlık  sağlanır  hem  de  dolgunun  bütünlüğü  korunmuş  olur.  Hasta,  periyodik  olarak  kök
gelişimini gözlemlemek için takip edilir. Herhangi bir iyileşme belirtisi yoksa, şişlik, ağrı, apse gelişimi
söz konusu ise, başka bir tedavi seçeneğine karar verilir. 

Avantajları:
Teknik  olarak  basit  olması,  pahalı  biyo-teknolojilere  gerek  duyulmadan  mevcut  kanal  aletleri  ve
medikamentler ile uygulanabilmesi, kök kanal sisteminde oluşturulan yeni dokunun kaynağı kişinin
kendi kan hücreleri olduğundan, oluşabilecek immün yanıtların veya diğer tekniklerde oluşabilecek
patojen geçiş önlenebilmektedir.

Dezavantajları:
Kan pıhtısının, pulpa dokusunun rejenerasyonunu sağladığını gösteren olgu bildirimlerinin olmasına
karşın, bu rejenere dokunun kaynağının henüz tanımlanamamış olmasıdır. Bu rejeneratif tedavide,
fibrin  pıhtısında  tutunan  hücrelerin  konsantrasyon  ve  kompozisyonlarının belirsiz  olduğu
bildirilmektedir.



Fig 5. İmmatür ikinci sağ alt küçük azı dişin radyografik görüntüsü. Klinik olarak muayenesinde fistül
yolu  gözlenmiş  ve  apikal  periodontitis  teşhisi  konmuştur.  Kanalda  mekanik  instrumantasyon
yapılmadan,  %  5.25’lik  sodyum  hipoklorit  ile  irrigasyon  ve  üçlü  antibiyotik  kombinasyonu
(metranidazol,  siprofloksasin,  minosiklin)  ile  dezenfeksiyon sağlanmıştır.  4  hafta  sonra  antibiyotik
kaldırıkıp, kanal içerisinde sement-mine birleşimine kadar kan pıhtısı oluşturuldu. Giriş kavitesi MTA
ile doldurulduktan sonra, rezin kompozit ile restorasyon gerçekleştirildi. Hasta 7. ayda semptomsuz
ve apikalde iyileşme ve apekste kapanma görülmüştür. 24. ayda ise iyileşme daha net belli olmakla
birlikte,  kök duvarları  kalınlaşmış,  kök boyu uzamış  ve  kök kanalının  vital  dokularla  revaskülarize
olduğu izlenmiştir. 



Fig 6. Başarısız bir cvek pulpotomisinden sonra gerçekleştirilen başarılı bir revaskülarizasyon tedavisi. 



Fig  7.  Farklı  antibiyotik  kullanımından  sonra  meydana  gelen  renklenmeler.  Üçlü  antibiyotik
kombinasyonunda  kullanılan  minosiklin  nedeniyle  meydana  gelen renklenme (soldan birinci).  İkili
antibiyotik kullanımında ve minosiklin yerine sefaklor kullanımında ise çok az bir renklenme meydana
gelmiştir (sağdan birinci ve soldan ikinci).
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