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ENDODONTİK MİKROBİYOLOJİ:

Periapekse veya enfekte kök kanalına girebilen ve hastalık yapan mikroorganizmaların

büyük  çoğunluğu  bakterilerdir.  Çoğu  anaerobiktir  ve  herbiri  kök  kanal  kültüründen  izole

edilebilirler. Ağız içinde patojen olmasalar bile metabolizma ürünleri, fizikokimyasal değişimler

ve virülans faktörleri ile kanal içinde enfeksiyon oluşturabilirler.

Konak direnci de hastalık oluşmasında etkendir.

  Virulans Faktör x Mikroorganizma Sayısı 

                                                                             : Hastalığın Oluşması         

                       Konağın direnci

Bakterilerin pulpaya giriş yolları:

1.Koronal yol 

2.Retrograd yol

3.Hematojen yol (anakorezis)

1. Koronal yol:

1. Pulpanın direkt açılması ile,

2. Kron preparasyonu sırasında,

3. Travmayla oluşan perforasyonlar yoluyla,

4. Operatif işlemlerde , tükürük kontaminasyonu veya çürük vasıtasıyla,

5.  Dentin kanalcıkları yoluyla mikroorganizmalar pulpaya ulaşır. 

6. Preparasyon  sırasında  oluşan  smear  tabakası  asit  etching  uygulamasıyla  kaldırıldığında,

dentin kanal ağızlarından bakteri invazyonu kolaylaşır.

7. Ölçü maddeleri,  geçici  dolgular  ve simanların basınçla  uygulanması  mikroorganizmaları

dokunun derinliklerine gönderir.

8. Koronaldaki  anomaliler  yoluyla  pulpa  enfekte  olabilir.(dens  in  dente,  dens  evaginatus,

palatogingival oluk)

 

2. Retrograd yol:

1. Periodontal harabiyet

2. Azalmış dişeti oluğu sıvısı



3. Lokal/genel immun defektler

4. Kötü ağız hijyeni, bol bakteri plağı, diştaşları

5. Bruksizm

6. Travma ve mikrotravmalar

3. Hematojen yol (anakorezis):

1. Organizmanın herhangi bir yerinden tesadüfen kana veya lenfatik dolaşıma geçen bir bakteri

buraya sürüklenerek gelebilir ve enfeksiyonu başlatabilir.

2. Nadiren görülür. Çoğu kez sistemik sorunlar immün defektle birliktedir.

ENFEKTE  KÖK  KANALININ EKOLOJİSİ :

Enfekte bir kök kanalına hangi bakterilerin yerleşebileceğini belirleyen özel ekolojik koşullar: 

     1.Düşmüş ya da düşmekte olan oksijen basıncı

     2.Azalmış ya da hiç olmayan kan basıncı

     3.Nekrotik pulpa dokusu

     4.Dentin lenfi

     5.Periapeksten serum sızıntısı

     6.Kök kanla duvarına bakteriyel adezyon 

     7.Konak cevabı

     8.Bakteriler arasındaki etkileşimler

1. Düşmüş yada Düşmekte Olan Oksijen Basıncı :

1. Krondaki çürükten kaynaklı kök kanal enfeksiyonlarında kron pulpasında oksijen basıncı

kanaldakinden biraz daha fazladır.

2. Aseptik  pulpa  nekrozu  veya  periodontal  yıkım  kaynaklı  kök  kanal  enfeksiyonlarında

genişleyen  periodontal  aralıkla  kök  kanalının  oksijen  basıncı  pulpa  odasına  göre  bir

miktar artabilir.

3. Her iki durumda da an az oksijen dentin kanalcıklarındadır ve oksijenin sınırlı olduğu her

ortam anaerob mikroorganizmaları davet eder.

2. Azalmış veya Hiç Olmayan Kan Basıncı :

1. Hiperemik ve seröz pulpada erken dönemde kan akımı artar.



2. Ancak enfeksiyonun ilerlemesiyle oluşan damar harabiyetiyle kan akımı azalır ve en çok

2-4 gün içinde durur.

3. Bu durum pulpa nekrozunun başladığını, enfeksiyonun kronik evreye ilerlediğini gösterir.

4. Bozulan  kan  akımıyla  ortamın  redüksiyon  potansiyeli  düşer.  Bu  durum  enfekte  kök

kanalının  en  belirleyici  ekolojik  unsurlarından  biridir.  Bu  ortamda  özellikle  zorunlu

proteolitik anaeroblar gelişir.

3. Nekrotik Pulpa Dokusu :

1. İskemik pulpa nekroze olur.

2. Kök  kanalındaki  nekrotik  bağ  dokusu  kalıntıları  redüksiyon  potansiyelinin  daha  da

düşmesini sağlar.

4. Dentin Lenfi :

1. Pulpa periferindeki odontoblastlar ve dentin kanalcıklarındaki hücre uzantıları lizise

uğrar.

2. Dentin lenfi denatüre olarak proteolitik bakterilere iyi bir besin kaynağı oluşturur.

5. Periapeksten Kanal İçerisine Serum Sızıntısı :

1. Periapekste biriken serum foramen apikale yoluyla kanala girer.

2. Serumun içindeki serum albuminleri kök kanalındaki proteolitik bakteriler için ayrı

bir besin kaynağıdır.

6. Kök Kanal Duvarına Adezyon :

1. Bakterilerin dentin yüzeyine adezyonu kök kanalı ekolojisi için küçük bir faktördür.

2. Bakteriler mine ve dentine iki şekilde tutunur.

Direk Tutunma : Bakteri ve konak dokusu doğrudan temas halindedir, başka bir bakteri veya

kimyasal madde aracılık yapmaz.

Dolaylı  Tutunma :  bakteri  konak  dokuya  tutunabilmek  için  aracıya  ihtiyaç  duyar.  Bu  aracı

yapılar; adezinler, kriptitop aracılığı, glukan bağlama ve koagregasyon köprüleridir.

7. Konak Cevabı :

1. Konak cevabı bir dereceye kadar önemlidir.

2. Başarılı bir endodontik tedavi bir ölçüde, mevcut mikroorganizma sayısının azalmasına

veya eliminasyonuna bağlıdır.



1. Enfekte kök kanalında en çok rastlanan mikroorganizmalar bakterilerdir.

          Anaeroblar                Aeroblar

         Bakterioides                Streptococus

         Fusobakterium            Enterococus

         Actinomyces               Actinobasiller

         Arachnia                      Hemofilus

         Veilenella                    Capnoctyophage

         Peptococcus

         Peptostreptococus

2. Mantarlar (Candida albicans) drenaj için açık bırakılan kanallarda sıklıkla ürerler.

3. Son yıllarda anaerobların kök kanal enfeksiyonlarında hakim rol oynadığı gösterilmiştir.

Anaeroblar ;

Nötrofil kemotaksisi

Fagositoz inhibisyonu

Enzim ve endotoksinlerin açığa çıkmaları

Devamlı ağrılı periapikal lezyonların   oluşmasından sorumlu tutulmaktadır. 

Anaerob

   (-)çubuk____  Bakterioides, Fusobacterium

   (+)çubuk____ Actinomyces, Aracnialar

   (-)çubuk____  Veilonella

   (+)çubuk____ Peptokok, Peptostreptococ

Aerob

   (-)çubuk___   Actinobacillus, Hemaphilus, Captophage

   (+)çubuk___  Streptokok, Enterococ

Eğer kanallar kapalıysa anaeroblar , açıksa aeroblar yoğundur. 

Kök Kanallarında Mikrobiyal Virülans Faktörler :

Koagülaz : daha çok stafilokoklar tarafından oluşturulur.

Kologenaz : Streptokoklar, bakterioides, peptostreptokoklar tarafından oluşturulur.

Hemolizin : Streptokoklar ve stafilokoklar tarafından oluşturulur.



Nekrotoksin  :  stafilokoklar  tarafından oluşturulur.  Fibroblast  yapımını  durdurur,  epitelyal  ve

endotelyal  hücreleri  inhibe  eder,  PMN’leri  tahrip  eder,  lenfositleri  ve  kollagenaz  aktivitesini

inhibe eder.

Gelatinaz (Jelatinaz)

Kompleman

Kemotaksisi teşvik eden faktörler : Piyojenik bakteriler PMN’leri cezbeder ve parçalanma ile

hasar verici lizozomal enzimler açığa çıkar.

Kemotaksisi inhibe eden faktörler : Bakterioides melaninogenicus tarafından oluşturulur.

Hyaluronidaz : (yayılma faktörü)

Ödem oluşturan faktör : Pnömokoklar tarafından oluşturulur.

Katalaz : Bir çok fakültatif anaerob tarafından oluşturulur.

Ekzotoksin : Kanallarda ender bulunan klostridia türleri tarafından oluşturulur.

Endotoksinler : Gram (-) mikroorganizmaların duvarında bulunurlar.    

PMN’ler için kemotaktiktirler.

Kanda trombosit hasarına neden olurlar.

Mast hücrelerini degranüle ederek histamin açığa çıkarırlar.

Hageman faktörünü aktive eder(kan pıhtılaşmasını başlatır ve bradikinin prodüksiyonunu sağlar.

Osteoklastları stimüle eder ve cezbeder.

Kemik rezorbsiyonunu stimüle eder.

Lökopeniyi ve hipoglisemiyi teşfik eder.

Ateşi yükseltir.

Hipotansiyona neden olur.

Şoku teşfik eder.

Hipersensitivite Arthus reaksiyonunu teşvik eder ve ölüme neden olabilir.

Periapikal lezyonların %75’inde endotoksin bulmuşlardır.

Kök Kanallarında Endotoksin :

Pek  çok  kronik  apikal  lezyon  anaerobik  mikroorganizmaların  tek  başına  veya  diğer  türlerle

kombine  olarak  bulunmasıyla  meydana  gelir.  Çok  küçük  miktarlardaki  endotoksinler  bile

periapikal iltihabi cevap oluşturabilir.



Endotoksin ve Ağrı :

Endotoksinlerin iltihabi periapikal lezyonlardaki sinir uçlarında  vazoaktif  ve  nörotransmitter

maddeleri artırdığı  ileri  sürülmektedir.  Bakterioides  melaninogenicus  kollagenolitik  ve

fibrinolitik  enzimler  üretmektedir.  Bu  bakterinin  endotoksini  ağrı  mediatörü  olan  bradikinin

meydana  gelmesinde  etkili  olan  Hageman  faktörünü  aktive  etme  kapasitesine  sahiptir.  İnsan

lökositleri  endotoksinle  karşılaştığında  bradikinin  üretir.  Gram  (+)  bakterilerin  de,  gram(-)

anaeroblar gibi kök kanal enfeksiyonuna sebep olduğu göz ardı edilmemelidir.

Periapikal Enfeksiyonlar :

Vital  pulpa  dokusunun  periapikal  iltihaba  karşı  rol  oynadığı  düşünülmektedir.  Vital  pulpa

elemanları varlığında periapikal destrüksiyon ender olarak görülür. Yeni kültür teknikleri ışığında

bugün genel kanı periapikal lezyonlarda bakterilerin bulunduğu şeklindedir.

Kök Kanallarından Kültür Alınması:Metod ve Materyaller

Kök kanal kültür tekniğinden; 

       _Pulpa ve periapikal doku hastalıklarından sorumlu mikroorganizmaların belirlenmesinde

       _ Endodontik tedavide aseptik bir tekniğin uyglanıp uygulanmadığının sınanmasında

       _Kanalın doldurulmaya hazır olup olmadığının saptanmasında 

       _Dirençli ve ısrarlı bir enfeksiyon giderilemediğinde  mikroorganizmaların ve özgül olarak

duyarlı bulundukları antibiyotik ve ilaçların belirlenmesinde yararlanılır.

Kanalların  steriliteleri  ,  mikroorganizmaların  sayıca  azalmaları  koku veya  görünüm ile  kesin

olarak  belirlenemez.  Kanalların  doldurulmaya  hazır  olup  olmadığı  en  güvenilir  sekilde

bakteriyolojik  kontrollerle  anlaşılmaktadır.  Negatif  kültür  elde  edilmesi  önemlidir.  Bütün

mikroorganizma  türlerinin  bir  arada  üremesini  sağlayacak  bir  kültür  metodu  bulunmamasına

rağmen sıklıkla şu üç metod kullanılmaktadır.

      1-Thiogylocolate besiyeri(aerob ve anaerob)

      2-Ascites besiyeri

      3-%1 agar katılmış triptikazlı besiyeri



Kültür Alma Yöntemi :

1. Rubber dam uygulanır ve alan uygun bir dezenfektanla silinir.Geçici dolgu steril bir frezle

kaldırılır ve pansuman steril bir tirnerfle çıkarılır.

2. Kültürü  tüpünün  ağzındaki  kapak  veya  pamuk  yanan  bir  bunzen  bekinin  yanında

gevşetilir. Son kullanılan eğenin ebatlarından daha küçük bir kağıt koni steril bir preselle

alınarak  kanalın  apikaline  kadar  yerleştirilir.  Kanalda  rotasyon  yapılarak  çıkarılıp  test

tüpüne konur.

3. Tüpün üzerine hasta adı tarih ve kültür alınan diş kaydedilir.

4. Tüp 37 derecede minimum 72 saat inkübe edilir. 

Akut İltihaplı, Akıntılı,Alevlenme Gösteren Durumlarda Kültür Alınması :

1. Kanal açık olsa bile rubber dam takılır.Kanal açıldıktan sonra eksuda giriş kavitesi yoluyla

sızar ve kağıt koniler eksuda içine daldırılır ve besi yerine aktarılır.

2. Birkaç dakikada eksuda sızmazsa kanaldan rutin şekilde kültür alınır.

3. 48 saatten kısa sürede pozitif kültür elde edilirse hemen duyarlılık testine geçilmelidir.

4. Pozitif kültür elde edilen vakalarda enstrüman sterilizasyonunda bir yanlışlık yapılmamışsa

aşağıdaki durumlardan birisi düşünülür.

      _Geçici dolguda sızıntı olmuştur.

      _Fazla bir kanal veya kanal anatomisinde ulaşılması güç veya imkansız bir alan vardır.

      _Çalışma boyutunun yanlış olarak saptanması, kısa preparasyonla apikalde temizlenmemiş

kısımlara yol açar. Bu durum kök kanalında pozitif kültüre neden olur. 

     _Geniş tek köklü dişlerde preparasyona rağmen nekrotik doku ve debrisler kanalda kalarak

devamlı pozitif kültüre sebep olur.

      _Foramen apikaleden taşkın  preparasyon iltihaba  neden olur  ve anakoretik  aksiyon ile

mikroorganizmaları cezbeder. Çalışma boyutu saptanarak sorun çözülür.

      _Pozitif kültüre rağmen kanalın doldurulmasına karar verilirse son seansta kanal iki boyut

daha  büyüğüne  kadar  genişletilir  ve  bol  irigasyon  yapılır.  Dolguda  daha  iyi  bir

kondensasyonla iyi bir apikal tıkama oluşturmaya çalışılır.

      _Yalnız kültür sonuçlarına bakılarak kanalın dolguya hazır olup olmadığının saptanması

hatalı sonuçlara neden olabilir. Sadece mikroorganizmaların elimine edilmesiyle iyileşme

için ideal şartların yaratılacağı düşüncesi yanlıştır.



İyileşmenin gözlenmesinde kültür testinden daha önemli işaretler vardır. Kronik direne olan bir

fistülün  kapanması,  lükse  olan  bir  dişin  tedavi  sonrası  sabitleşmesi  iyileşmenin  belirtileridir.

Semptomların  ortadan  kalktığı  dişlerde  pozitif  kültür  olsa  da  kanal  dolgusu  yapılabilir.

Perküsyonda devamlı ve aşırı duyarlılık periapikal iltihabın iyi bir delilidir. Bu durumda negatif

kültür elde edilse bile kanal doldurulmamalıdır. 

Kültür Tekniği Uygulanırken Karşımıza Çıkabilecek Sonuçlar :

1. Kültür tekniğiyle ilgili olarak kanalda bakteri bulunan bölgeye ulaşılamaması veya yeterli

sayıda germin kültür ortamına taşınmaması bir sorun olarak görülmektedir.

2. Kültür alırken oluşan kontaminasyonlar kanalın durumu hakkında yanlış hükümlere neden

olabilmektedir.

3. Daha da önemlisi bakteri üremeden de periapikal iltihap gelişebilir.

4. Bir  başka  sorunda  negatif  kültüre  rağmen  kültür  alma  ve  dolgu  seansında  kanalda

kontaminasyon olabilmektedir. 

5. Rutin kültür alma tekniğinde sonuçlar 2 - 6 günde alınabilmektedir. 

6. Bununla  birlikte  klasifiye  edilemeyen  aktinomiçesler  ve  difteroidler  8  –  12  günde,

anaeroblar 9 – 10 günde üremektedirler.

7. Bu nedenle erken yapılan değerlendirmelerde önemli  ölçüde mikroorganizma göz ardı

edilmiş olabilecektir.

8. Ayrıca her zaman anaerobları üretmek mümkün olmamaktadır.

9. Kültür  testleri  kök  kanallarındaki  mikroorganizmaların  belirlenmesinde  halen  en  iyi

metoddur.

10. Yöntem olumsuz  sonuçlara  götürebilecek  yanlışlardan kaçınılmasına  özen  gösterilerek

uygulanmalıdır.


