
Program Adı 

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Doktora - 2012 

Tezin Adı 

MMTA (Mineral Trioksit Aggregate) ve Bioaggregate’in, Dentin 

Tübüllerinden Kök Yüzeyine Kalsiyum ve Hidroksil İyon Difüzyonlarının İn 

Vitro Olarak Araştırılması 

Tezi Hazırlayan 

Diş Hekimi Umut AKSOY 

Danışman 

Prof. Dr. Feridun ŞAKLAR 

ÖZET 
 
Kanal içerisine yerleştirilen kalsiyum hidroksitten ayrışan kalsiyum ve 
hidroksil iyonları dentin tübüllerinden difüze olarak eksternal enflamatuar 
kök rezorpsiyonlarının tedavisinde rol oynarlar. Fakat özellikle uzun dönem 
kanal içi kalsiyum hidroksit kullanımı kök fraktürü riskini artırır. MTA ve 
BioAggregate, kanal içerisinde kullanıldıklarında, kalsiyum ve hidroksil iyon 
kaynağı olarak görev yaparak, kalsiyum hidroksite alternatif teşkil edebilir. 
Bu tez çalışmasında, kanal içerisine yerleştirilen MTA ve BioAggregate’ten 
salınıp dentin kanallarına difüze olan ve sementten yoksun kök yüzeylerine 
ulaşan kalsiyum ve hidroksil iyonları, farklı seviyelerdeki kök bölgelerinde 
pat formundaki kalsiyum hidroksit ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu 
amaçla 120 adet çekilmiş tek köklü daimi insan dişleri kullanılmıştır. Dişler 
mine-sement seviyesinden kesilip kuronları ayrıldıktan sonra kök kanalları 
Protaper eğe sistemi kullanılarak crown-down prensiplerine uygun olarak 
şekillendirilmiştir. Eksternal kök rezorpsiyonlarını taklit etmek amacıyla 
silindirik elmas fissür frezle kök yüzeylerinin servikal, orta ve apikal olmak 
üzere üç farklı bölgelerinde yapay kaviteler açılmıştır. Ardından örnekler; 
kontrol (1), kalsiyum hidroksit (2), MTA (3) ve BioAggregate (4) olmak üzere 
4 ana gruba, her ana grup da kendi içinde rezorpsiyon kavitelerinin 
yerlerine göre servikal kök bölgesi (a), orta kök bölgesi (b) ve apikal kök 
bölgesi (c) olmak üzere 3 alt gruba ayrılmıştır. Kontrol grubu örneklerinde 



kök kanalları boş bırakılmış, diğer gruplardaki örneklerde kanalların tamamı 
kalsiyum hidroksit, MTA ve BioAggregate ile doldurulmuştur. Yapay 
kaviteler haricindeki tüm yüzeyleri izole edildikten sonra her bir örnek 
içerisinde 10 ml distile su bulunan plastik deney tüplerine atılmıştır. 
Örneklerin içerisinde bulunduğu sudaki kalsiyum iyonlarının 
konsantrasyonları ve hidroksil iyonlarının konsantrasyonunu ifade eden pH 
değerleri 1, 3, 7, 14, 21 ve 28. günlerin sonunda ölçülmüştür. Elde edilen 
veriler Kruskal Wallis H testi ve Bonferroni düzeltmeli Mann Whitney U testi 
ile istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Çalışmamızın sonuçlarına göre kök 
kanalı içerisine yerleştirilen kalsiyum hidroksit, MTA ve BioAggregate 
materyallerinden ayrışan kalsiyum ve hidroksil iyonları, dentin bariyerini 
aşıp sementten yoksun kök yüzeylerine ulaşabilmektedirler. Hemen hemen 
tüm çalışma periyodu boyunca kalsiyum ve hidroksil iyon difüzyonları 
açısından kalsiyum hidroksit, MTA ve BioAggregate’e göre üstün özellikler 
sergilemiştir. MTA ve BioAggregate materyalleri araştırılan konu itibariyle 
benzer özellikler göstermişler ve tüm çalışma periyodu boyunca birbirlerine 
üstünlük sergilememişlerdir. 
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