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SUMMARY

ÖZET
uygulanan, sodyum hipoklorit (NaOCl),

Aim: Antimicrobial effects of sodium hypochlorite, chlorhexidine

klorheksidin glukonat (KHG) ve farkl konsantrasyonlarda haz rlanm !

gluconate (CHX) and different concentrations of propolis solutions (PS)

propolis solüsyonlar n n (PS) Candida albicans üzerine antimikrobiyal

were evaluated on Candida albicans in root canals. In the next step, after

etkinliklerinin kar! la!t r lmas d r. Ayr ca Potasyum Titanyum Fosfat

application of irrigation solutions antimicrobial effect of Potassium

lazerin (KTP) irrigasyon solüsyonlar ndan sonra uygulanmas n n C.

Titanium Phosphate (KTP) laser against C. albicans was tested.

Amaç: Kök

kanal na

albicans üzerine antimikrobiyal etkinli+ini de+erlendirmektir.

Material and Methods: Freshly extracted forty-two single rooted

Gereç ve Yöntem: 42 adet yeni çekilmi! tek köklü insan di!i, her biri 7

human teeth were divided into 6 equal groups; And selected irrigants

di!ten olu!an alt gruplara ayr ld . Grup 1 NaOCl, Grup 2 KHG, Grup 3

and application were for Group 1 NaOCl, Group 2 CHX, Group 3

%5’lik PS, Grup 4 %10’luk PS Grup 5 %20’lik PS, Grup 6 Serum

5%PS, Group 4 10%PS, Group 5 20%PS, Group 6 Saline solution

fizyolojik (kontrol grubu). Çal !ma boyutlar hesaplanan di!ler lastik

(control group). Roots with predetermined lengths were placed in

kapakl cam !i!elere yerle!tirildi. ProTaper kök kanal aletleri ile crown-

glass bottles. Then, the roots were shaped using ProTaper files by

down tekni+i kullan larak prepare edildi. Cam !i!elerdeki steril di!ler

crown down technique. Then the teeth sterilized by ethylene dioxide

laminar air flow’da C. albicans’la kontamine edildi. Her di! için 2 ml

and contaminated with C. albicans. After then, 2 ml of irrigation

irrigasyon solusyonu kullan ld . 24 saat sonra bulan kl klar na bak larak

solution was used for each teeth. 24h growth were determined by

sonuçlar de+erlendirildi. Son a!ama olarak kök kanallar na KTP lazer

evaluation of turbidity in test tubes. As a final step, KTP laser was

uyguland ve mikrobiyal üreme olup olmad + belirlendi. Veriler

applied to root canals and microbial growth were determined. The

de+erlendirilirken Kruskal Wallis testi, Mann Whitney-U testi, Chi

results were evaluated using Kruskal Wallis, Mann Whitney-U, Chi

square, Friedman testi ve Wilcoxon testi uygulanm !t r.

square and Friedman tests.

Bulgular: Tüm test edilen irrigasyon solüsyonlar n n (kontrol grubu

Results: All tested irrigation solutions (except for control group)

hariç) C. albicans’a kar! antimikotik etkinlik yönünden istatistiksel

were found statistically effective against C. albicans with regard to

olarak önemli bulundu (p<0,05). Propolis %20, Propolis %10 ve SF

antimicrobial efficacy (p<0.05). After having done irrigation in the

(kontrol gurubu) ile kök kanallar nda irrigasyon yap ld ktan sonra

root canals, application of KTP laser with propolis %20, propolis

KTP lazer uygulamas antimikotik etkinlik yönünden istatistiksel

%10 and SF was found statistically effective with regard to

olarak önemli bulundu (p<0,05).

antimicrobial efficacy (p<0.05).

Sonuç: Kök kanallar nda, propolisin, antimikrobiyal etkisi olmas na

Conclusion: In root canals, propolis had antimicrobial effect,

ra+men

however results were unsatisfactory. Furthermore, addition of KTP

istenilen

yeterlilikte

bulunamad .

Ayr ca

irrigasyon

solüsyonlar ndan sonra, KTP lazer uygulanmas n n daha etkili

laser energy gave stronger antimicrobial effect.

antimikrobiyal etki gösterebilece+i belirlendi.
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GR
Pulpa ve periapikal doku hastal klar n n etiyolojisinde
mikroorganizmalar temel rolü oynamaktad rlar. Bu

mikroorganizmalar n kontrolü ve eliminasyonu endodontik
tedavinin ba ar s nda do rudan etkilidir.1,2 Kök kanal
sisteminin temizlenmesi ve ekillendirilmesi kanal n
sterilizasyonu için gerekli en önemli tedavi basama d r.

* Cumhuriyet Üniversitesi Di Hekimli i Fakültesi Di Hastal klar ve Tedavisi AD, Sivas
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Mantarlar pulpaya dentin tübüllerinden, derin
çürüklerden veya kök kanal tedavisi esnas nda a z
floras ndan bula rlar.3,4 Tüm Candida türleri aras nda
en çok rastlan lan tür C. albicans’t r.

solüsyonlar ndan sonra uygulanmas n n C. Albicans
üzerine antimikrobiyal etkinli i de ara t r ld .

Kök kanal irrigasyonu, kök kanal sisteminin
dezenfeksiyonunda ve debrislerin uzakla t r lmas nda
çok önemli role sahiptir. 1rrigasyon solüsyonlar n n
kullan m biyomekanik preparasyonun önemli bir
a amas d r.
Kullan m
amaçlar ,
bakterilerin
eliminasyonunu, nekrotik dokular n ve dentin art klar n n
kök kanal ndan uzakla t r lmas n kolayla t rmakt r.
Ayr ca irrigasyon solüsyonlar n n kullan mlar ndaki
di er bir amaç enfekte sert dokular n ve yumu ak
dokular n foramen apikale bölgesinde birikmesini ve
periapikal bölgeye yay lmas n engellemektir.5

Bu çal ma, Cumhuriyet Üniversitesi Di
Hekimli i Fakültesi Di Hastal klar ve Tedavisi
Anabilim Dal ara t rma laboratuar , Cumhuriyet
Üniversitesi T p Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dal
ara t rma laboratuvar nda gerçekle tirildi.

Günümüzde do al ürünlere olan ilginin giderek
artmas sa l kta da bu ürünlerin yayg n olarak kullan lmas
ve tercih edilmesine neden olmaktad r. Propolis,
antimikrobiyal, antiviral, antienflamatuar, rejeneratif,
antihepatotoksik,
immunmodulatör,
antioksidan,
antimutajenik ve karsinostatik özelliklere sahiptir.6 Propolis,
i çi ar lar n bitkilerin filiz ve tomurcuklar ndan toplad ,
reçinemsi maddeleri ve bitki salg lar n ba lar nda bulunan
guddeler taraf ndan salg lanan enzimlerle biyokimyasal
de i ikli e u ratarak olu turduklar kirli sar dan, koyu
kahverengiye kadar de i en renkte, keskin ve güzel kokulu,
suda erimeyen, oda s cakl nda yar kat halde olan bir
üründür6,7 Propolisin kimyasal kompozisyonu çok
kompleks olup bile imi; bitkiye, bölgeye, mevsime ve
koloniye ba l olarak de i ti inden dolay rengi, kokusu ve
t bbi karakterleri de farkl l k gösterir. Ar lar kovan
içerisindeki besinleri, yavruyu ve kendilerini çe itli
mikroorganizmalardan korumak için propolis toplarlar ve
kovan n içerisini dezenfekte ederler.8
Di hekimli inde a rl kl olarak kullan lan lazerler
Nd:YAG lazer, Diyot lazer, Er:YAG, CO2 lazer ve
Potasyum titanyum fosfat (KTP) lazer olarak
s ralanabilir. Kök kanallar n n Nd:YAG lazer ile
dezenfeksiyonu sonucu yüksek antibakteriyel etki
gösterdi i birçok çal mada bildirilmi tir.9-11
Çal mam zda çe itli ara t rmalarda6,12 antimikrobiyal
etkinli i gösterilen, do al bir antibiyotik olarak
nitelendirilen propolisin, farkl
konsantrasyonlarda
haz rlanm
solüsyonlar n kök kanal nda, Candida
albicans üzerine olan antimikrobiyal etkinli inin sodyum
hipoklorit (NaOCl) ve klorheksidin glukonat (KHG) ile
kar la t r lmas amaçland . Ayr ca KTP lazerin irrigasyon
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GEREÇ ve YÖNTEM

Çal mam zda; 42 adet çekilmi , tek köklü daimi
alt küçük az di i kullan ld . Di lerin kök yüzeyinde
art k doku kalm sa, bunlar da bir periodontal küret
yard m ile uzakla t r ld . Di ler temizlendikten sonra
çal ma zaman na kadar oda s cakl nda %0,9’luk
serum fizyolojik solüsyonunda sakland .
Propolis Özütünün Haz6rlanmas6
40 gr propolis (S.S. Trabzon Merkez Tar msal
Kalk nma Kooperatifi Ürünü) tart larak 80 mL dimetil
sülfoksit (DMSO; Dop Organik Kimya Sanayi Tic Ltd Lti,
Ankara, Türkiye) ile kar t r larak çözüldü. Çözünmenin
iyi sonuç vermesi için kar m 24 saat süreyle 37°C’de
manyetik kar t r c da b rak ld . %50 stok haz rlanan bu
özüte, serum fizyolojik eklenerek %20’lik, %10’luk ve
%5’lik konsantrasyonlarda propolis ekstrakt elde edildi.
Deneyin Yap6l676
Kök kanal boylar 14-16 mm olacak ekilde, standart
kök uzunlu u elde edebilmek ve çal ma boyutunu rahat
ayarlayabilmek için kole seviyesinden yüksek devirli ve su
so utmal steril bir elmas frezle ayr ld . Kök yüzeyinden
olu abilecek mikrobiyal s z nt y engellemek amac ile di
kökleri üç kat t rnak cilas ile kapat ld . Çal ma kolayl ve
standardizasyonu sa lamak amac yla lastik kapakl cam
i eler kullan ld . Kapak üzerine delik aç larak di lerin
apikal k sm kapak kapat ld nda i e içinde kalacak
ekilde yerle tirildi. Di ler cam i elere yerle tirilmeden
önce kök boyutlar 15 nolu K tipi e e ile apikalden 1 mm
k sa olacak ekilde belirlendi. Daha sonra kanallar ProTaper
(Dentsply/Maillefer, Switzerland) serisi nikel titanyum
rotasyonel hareketli preparasyon sistemi ile crown-down
tekni i kullan larak geni letildi. Di ler her bir kanal
e esinin kullan m ndan sonra 1 ml hacminde serum
fizyolojik ile y kand . Son kanal aletinin kullan lmas ndan
sonra son kez irrigasyon yap l p di ler etilenoksitte steril
edildi (Andersen Prod. Inc., Haw River, NC, USA).
Tüm çal ma, d kaynakl bakteriyal kontaminasyonu
engellemek amac ile laminar airflow’da di ler cam i elere
yerle tirilip kanallar aç ld ktan sonra Candida albicans
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ATCC 10231 su u ile kontamine edildi. Su un üretiminde
Sabouraud dektroz agar (SDA) kullan ld . Stok
besiyerindeki su lar kat besiyerlerinde canland r ld ktan
sonra çal madan 24 saat önce s v besiyerine (Brain heart
infüzyon broth, Acumedia Manufacturers, Inc. Lansing,
Michigan, USA) 37ºC’de 18 saat inkübe edildi. Her
deneyden hemen önce kristalspecTM McFarland (Becton
Dickinson & Company Loventon Circle, Sparks, MD
21152-0370, USA) cihaz ile 0,5 McFarland bulan kl k
ayar yap ld .
Yap lan ekimler 37°C’de 24 saat bekletildi. Daha
sonra tek koloniden örnekler beyin kalp infüzyon agara
(Acumedia Manufacturers, Inc. Lansing, Michigan,
USA) al n p McFarland 0,5’e göre ayarland (1.5x108
CFU ml). Haz rlanan solüsyondan 10 Tl ekilerek di ler
enfekte edildi. 24 saat sonra bakteri üreme kontrolleri
steril ka t koni kullan larak al nan örneklerden yap lan
ekimlerle belirlendi.
Çal mada 6 farkl irrigasyon solusyonu kullan ld
(Tablo I).
Tablo I: Çal !mam zda kullan lan irrigasyon solüsyonlar .

Gruplar

rigasyon Solüsyonu

protokolü kullan ld .
1 lemler yap ld ktan sonra
kanallara 0.1 ml salin solüsyonu damlat ld . Tekrar
örnekler al narak beyin-kalp infüzyon agar besiyerine
ekim yap ld ve ekimler aras fark olup olmad
ara t r ld . Ekim sonuçlar n n skorland r lmas Tablo II’
de gösterildi i ekilde yap ld .
Tablo II . Ekim sonuçlar n n skorland r lmas

Skor

Ekim Sonucunda Üreme Durumu

3

üreme var (bulan kl k var)

2

mikroorganizma say s nda azalma
var (az miktarda bulan kl k)

1

üreme yok (bulan kl k yok)

Çal mam z n verileri SPSS (Ver: 15.0) program na
yüklenerek de erlendirildi. Veriler de erlendirilirken
Kruskal Wallis testi, Mann Whitney-U testi, ki-kare,
Friedman testi ve Wilcoxon testi uyguland . Verilerimiz
tablolarda ortalama, ± standart sapma ve ortalama
(medyan) de erler eklinde belirtildi.

Yüzdesi (%)

1

Sodyum hipoklorit (NaOCl)

% 2,5

2

Klorheksidin glukonat (KHG)

3

Propolis

%5

4

Propolis

% 10

5

Propolis

% 20

6

Serum Fizyolojik

% 0,9

%2

C. albicans ile kontamine di ler 6 farkl gruba ayr ld .
Her grub için 2 ml irrigasyon solusyonu kullan ld . 5
dak. bekledikten sonra kanallar 1 ml serum fizyolojik
ile y kand . 1 dak. sonra di lerden steril ka t koniler ile
örnek al narak cam tüpler içindeki besiyerlerine ekim
yap ld . Çal mam zda son a ama olarak, aslen
Nd:YAG lazer olan ve etki mekanizmas da Nd:YAG
lazer ile benzer olan KTP lazer (Smartlite D; Deka
M.E.L.A. Calenzano, Italy) uyguland . KTP lazerin 200
Tm çap nda k rm z ba l kl fiber optik ucuna, her di in
kanal boyundan 1 mm (foramen apikalenin 1 mm üstü)
içeride olacak ekilde birbirini takip eden rotasyonal
hareket yap ld . Ayn zamanda da kanaldan yukar
do ru çekilirken lazer
n verildi. Her kanalda
yakla k 10 sn’lik sürelerle lazer n uyguland . Her
di te 30 sn’lik aralar ile 4 kez i lem tekrarland . Lazer
uygulan rken [Ton ( n n verilme süresi): 10 ms, Toff
(bekleme süresi): 50 ms] 100 mJ, 10hz, 1.0 W

BULGULAR
1rrigasyon solüsyonlar n n ve KTP lazerin C.
albicans üzerine olan etkileri Tablo III’da yer
almaktad r. Ayr ca gruplara ait ortalama sonuçlar
grafik 1’de gösterilmi tir. Bu sonuçlara göre
istatistiksel de erlendirme yap ld nda;
Tablo III. Grrigasyon solüsyonlar n n ve KTP lazerin C. albicans
üzerine olan etkileri
Gruplar

Ekim sonras?
X ± S Med.

rrigasyon sonras?
X±S
Med.

X

Lazer sonras?
±S
Med.

Sonuçlar

1. NaOCl %2.5

3,00±0,00 3,00

1,29±0,76

1,00

1,29±0,76

1,00

X2=14,00
p=0,001 p< 0,05

2. KHG %2

3,00±0,00 3,00

1,29±0,76

1,00

1,00±0,00

1,00

X2=17,37
p=0,000 p< 0,05

3. Propolis %5

3,00±0,00 3,00

1,43±0,53

1,00

1,29±0,49

1,00

X2=21,47
p=0,000

4. Propolis %10

3,00±0,00 3,00

1,86±0,38

2,00

1,57±0,53

2,00

X2=23,10
p=0,000 p< 0,05

5. Propolis %20

3,00±0,00 3,00

2,00±0,58

2,00

1,71±0,76

2,00

X2=23,10
p=0,000 p< 0,05

6. SF (Kontrol)

3,00±0,00 3,00

3,00±0,00

3,00

2,00±0,00

2,00

X2=16,25
p=0,003 p< 0,05

KW=27,83
p=0,000 p< 0,05

p< 0,05

KW=18,67
p=0,002
p<0,05
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3,5

Grup 1
NaOCl %2.5

3,0

C.albicans Ortalama

Grup 2
KHG %2

2,5

Grup 3
Propolis %5

2,0

Grup 4
Propolis %10

1,5

Grup 5
Propolis %20

1,0

Grup 6
SF (Kontrol)

,5

Ekim sonrasi

Irigasyon sonrasi

Lazer sonrasi

Grafik 1. Grrigasyon solüsyonlar n n ve KTP lazerin C. albicans
üzerine olan etkilerine ait kar! la!t rmal ortalama sonuçlar

Ekim sonras C. albicans de erlerine bak ld nda
tüm gruplarda ekimlerin tam oldu u görülmektedir.
Kök kanallar nda, irrigasyon solüsyonlar ndan sonra C.
albicans de erlerine bak ld nda, tüm irrigasyon
solüsyonlar n serum fizyolojik (kontrol grubu) hariç,
antimikotik etkinlik yönünden istatistiksel olarak
önemli bulundu (p<0,05). Çal mam zda %5’lik
propolis solüsyonunun %20’lik propolis solüsyonundan
daha etkili oldu u da görüldü (p<0,05). KTP lazer,
kontrol grubuna uyguland nda C. albicans üzerine
antimikotik etkinli e sahip oldu u bulundu. Propolis
%20, Propolis %10 ve SF (kontrol gurubu) ile kök
kanallar nda irrigasyon yap ld ktan sonra KTP lazer
uygulamas antimikotik etkinlik yönünden istatistiksel
olarak önemli bulundu (p<0,05). NaOCl, KHG ve
Propolis %5’lik solüsyonlar ndan sonra KTP lazer
uygulamas antimikotik etkinlik yönünden istatistiksel
olarak önemsiz bulundu (p>0,05).
TARTI MA
C.
albicans
uzun
süreli
kök
kanal
enfeksiyonlar nda bulunur, invaze olabilir ve virülans
etkinli e sahiptir. Bu özelliklerinden dolay periapikal
bölgede ya ayabilme ve bu bölgeyi enfekte edebilme
kabiliyeti önem arz etmektedir.13,14 Bu özelliklerinden
dolay çal mam zda kullan ld .
Yap lan çal malarla propolisin antikaryojenik
etkinli i gösterilmi tir.15-18 In vivo çal malarla, propolisin
di pla n n birikimini ve çürük olu um insidans n
azaltt belirtilmi tir.18 Propolisin karyojenik bakterilere
kar
antimikrobiyal aktivite gösterme ve glukozil
transferaz enzimini inhibe edebilme yetenekleri vard r. Bu
özellikleri anti-karyojenik ve anti-plak etkinlikleri ile
ili kilendirilmektedir.16
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Birçok çal mada propolisin etanollü ekstraktlar
elde edilmi ve bu çözeltide elde edilen formlar
kullan lm t r. Etanolün toksik özelli inden dolay
bizim çal mam zda daha az toksik oldu u belirtilen19,20
ve bu özelli inden dolay hücre kültürü çal malar nda
çözücü olarak tercih edilen dimetil sulfoksit (DMSO)
kullan ld . Çal mam zda Trabzon yöresine ait propolis
örneklerinin antibakteriyal etkinli i ara t r ld . DMSO
ile haz rlanan %5, %10, %20’lik propolis solüsyonlar
antimikrobiyal etkinli i de erlendirilmek üzere seçildi.
Waltimo ve arkada lar 21 dirençli bir mikroorganizma
olan C. albicans’ n 30 sn’de hem %5 hem de %0,5’lik
NaOCl solüsyonu ile öldürüldü ünü, buna kar l k %0,05
ve %0,005 NaOCl solüsyonunun mantarlar öldürmek için
oldukça zay f olduklar n ifade etmektedirler. C. albicans’ n
NaOCl’e olan hassasiyeti Ramskold ve arkada lar 22
taraf ndan da do rulanm t r. Çal mam zda kullan lan
%2,5’lik NaOCl solüsyonunun C. albicans üzerine
antifungal etkisi tespit edilmi tir.
Ayr ca C. albicans ile elde etti imiz sonuçlara
göre, %2’lik KHG solüsyonunun antifungal etkinli e
sahip oldu u saptand . Yap lan literatür taramas nda da
benzer bulgular n elde edildi i görülmü tür.23-25
Kartal ve arkada lar 26 propolisin antimikrobiyal
etkinli ini inceledikleri çal malar nda propolis özütlerinin
C. albicans’a etkin olduklar n göstermi lerdir.
Uzel ve arkada lar 27 yapt klar
çal mada
Anadolu’nun dört farkl bölgesinden toplanan propolis
örneklerinin antimikrobiyal etkinli ini ve propolis
örneklerinin kimyasal içeri ini ara t rm lard r. Elde
edilen özütlerin, mayalar ve gram pozitif bakteriler
üzerine etkili olduklar n bulmu lard r. S. mutans, S.
sobrinux ve C. albicans gibi a zda bolca üreyen
mikroorganizmalar üzerine güçlü etkinlik gösteren
propolis, bu özelli inden dolay çürük olu umunu
önleyicidir denebilmektedir.27
Çal mam zdan elde etti imiz sonuçlara göre farkl
konsantrasyonlardaki (%5, %10 ve %20) propolis
solüsyonlar C. albicans’a kar etkili bulundu. Bu
sonuçlar daha önce yap lan çal malarla paralellik
göstermektedir.27,28 Burada ilgi çeken sonuç %5’lik
solüsyonun %20’lik solüsyondan daha etkili olmas yd .
Bunun nedeninin, yüksek konsantrasyonda propolise
maruz kalan mantar n hücre çeperindeki porlar n
ozmotik bas nç sonucu daralmas ve daha dü ük
konsantrasyondaki propolisin ise hücre içine daha rahat
girebilmesi ile ilgili oldu u dü ünülebilir.
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Kulland m z
konsantrasyonlardaki
propolis
solusyonlar n n antibakteriyel etkinli i kök kanal floras
için yeterli olmad
tespit edildi. Ancak propolisin
antienflamatuar etkinli i, biyolojik uyumlulu u, doku
yenileyici etkinli i gibi özellikleri dikkat çekici
bulunmu tur. Dü ük konsantrasyonlarda haz rlanan
solüsyonlar n kök kanallar nda kullan labilece ini
dü ünmekteyiz. Propolis solüsyonunun klinik etkinli i ile
ilgili in vivo ara t rmalara ihtiyaç vard r.
Çal mam zda, dalga boyu yar ya indirilmi
Nd:YAG lazer sisteme sahip olan KTP lazer, irrigasyon
solüsyonlar ile kök kanallar y kand ktan sonra antibakteriyal
etkinli i
de erlendirilmek
amac yla
uyguland . Ayr ca KTP lazer, kök kanallar n n serum
fizyolojik (konrol grubu) ile irrigasyon yap lmas ndan
sonra uyguland nda C. albicans üzerine antifungal
etkinlik göstermektedir. Çal mada kullan lan irrigasyon
solüsyonlar ndan sonra KTP lazer kullan ld nda ise
antifungal etkinlik sadece Propolis %20’lik ve Propolis
%10’luk solüsyonlarda oldu u tespit edildi.
Lazerin kök kanallar n n e imli oldu u bölgelerde
etkinli inin oldukça zay flamas ve ayn zamanda
anatomik engeller nedeniyle ula lmas zor olan
alanlarda bulunan smear tabakas na da etki edememesi
sebep olarak gösterilmi tir.29
KTP lazerin antimikrobiyal etkinli inin zay f
bulunmas ile ilgili birkaç faktör say labilir. Lazer n
sadece odakland bölgeye enerji vermektedir. Bu yüzden
de kanal içerisinde sadece temas etti i yüzeylere etkili
olmaktad r. Ayr ca KTP lazerin dalga boyunun dü ük
olmas , penetrasyon derinli inin daha az olmas ve
endodontik
patojenlerin
çok
tabakal
olarak
30,31
üreyebilmeleri
ba ar s zl k nedeni olarak gösterilebilir.
Yüksek maliyetinden dolay lazerlerin tek ba na
veya tedaviye destek olarak kullan lmas ile ilgili
ayr nt l ve aç k bir görü sunulmal d r. Lazer n n n
klasik tedaviden farkl olarak bakterisidal etkiye sahip
olmas ndan dolay endodontik tedavide bir alternatif
olarak de il de biyomekanik preparasyona destek
olarak kullan lmas dü ünülmelidir.
SONUÇLAR
1. Kök kanallar nda, %2,5 NaOCl ve %2
Klorheksidin glukonat solüsyonlar n n C. albicans
üzerine antimikrobiyal etkinli e sahip oldu u tespit
edildi,

2. Kök kanallar nda, %5’lik, %10’luk ve %20’lik
Propolis solüsyonlar n n C. albicans üzerine
antimikrobiyal etkinli e sahip oldu u tespit edildi,
3. %5’lik propolis solüsyonunu %20’lik propolis
solüsyonundan daha etkili antimikrobiyal etki
gösterdi i görüldü.
4. Propolis %20, Propolis %10 ve SF (kontrol
gurubu) ile kök kanallar nda irrigasyon yap ld ktan
sonra KTP lazer uygulamas C. albicans üzerine
antimikrobiyal etkinli e sahip oldu u tespit edildi,
5. .NaOCl, KHG ve Propolis %5’lik solüsyonlar ndan
sonra KTP lazer uygulamas C. albicans üzerine
antimikrobiyal etkinli e sahip olmad tespit edildi,
TE EKKÜR
Bu çal ma Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel
Ara t rma Projeleri Kapsam nda desteklenmi tir (Proje
No: D1L - 045).
KAYNAKLAR
1. Fabricius L, Dahlén G, Sundqvist G, Happonen RP, Möller AJR.
Influence of residual bacteria on periapical tissue healing after
chemomechanical treatment and root filling of experimentally
infected monkey teeth. Eur J Oral Sci 2006; 114 : 278-85.
2. Sjögren U, Figdor D, Persson S, Sundqvist G. Influence of
infection at the time of root filling on the outcome of endodontic
treatment of teeth with apical periodontitis. Int Endod J 1997; 30:
297-306.
3. Sen BH, Safavi KE, SpaEngberg LS. Growth patterns of Candida
albicans in relation to radicular dentin. Oral Surg Oral Med Oral
Pathol Oral Radiol Endod 1997; 84: 68-73.
4. Waltimo TM, Sire´n EK, Torkko HL, Olsen I, Haapasalo MP.
Fungi in therapy-resistant apical periodontitis. Int Endod J 1997; 30:
96-101.
5. Smith JJ, Wayman BE. An evaluation of the antimicrobial
effectiveness of citric aid as a root canal irrigant. J Endod 1986; 12: 54-7.
6. Hep en 1 F, Tilgen F, Er H. Propolis: T bbi özellikleri ve
oftalmolojik kullan m . Turgut
7. Özal Merkezi T p Dergisi 1996; 3: 386-91.
8. Lahinler N. Ar ürünleri ve insan sa l

aç s ndan önemi.

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2000; 5: 139-48.
9. Kutluca S. Propolis üretim yöntemlerinin koloni performans ve
propolisin kimyasal özellikleri üzerine etkileri. Atatürk Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü. (Doktora tezi), Erzurum, 2003; 145.

37

Cumhuriyet Üniversitesi
Di Hekimli i Fakültesi Dergisi
Cilt: 12 Say : 1 2009
10. Moshonov J, Orstavik D, Yamauchi S, Pettiette M, Trope M.

24. Ballal V, Kundabala M, Acharya S, Ballal M. Antimicrobial

Nd:YAG laser irridation in root canal disinfection. Endod Dent

action of calcium hydroxide, chlorhexidine and their combination on

Traumatol 1995; 11: 220-4.

endodontic pathogens. Aust Dent J 2007; 52: 118-21.

11. Klinke T, Klimm W, Gutknecht N. Antibacterial effects of

25. D'Arcangelo C, Varvara G, De Fazio P. An evaluation of the

Nd:YAG laser irradiation within root canal dentin. J Clin Laser Med

action of different root canal irrigants on facultative aerobic-

Surg 1997; 15: 29–31.

anaerobic, obligate anaerobic, and microaerophilic bacteria. J Endod

12. Moritz A, Doertbudak O, Guetknecht N, Goharkay K,Schoop U,

1999; 25: 351-3.

Sperr W. Nd:YAG laser irradiation of infected root canals in

26. Dumani A, Yoldas O, Isci AS, Köksal F, Kayar B, Polat E.

combination with microbiological examinations. J Am Dent Assoc

Disinfection of artificially contaminated Resilon cones with

1997; 128: 1525-30.

chlorhexidine and sodium hypochlorite at different time exposures.

13. Castaldo S, Capasso F. Propolis, an old remedy used in modern

Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2007; 103: 82-5.

medicine. Fitoterapia 2002; 73: 1-6.

27. Kartal M, Y ld z S, Kaya S, Kurucu S, Topçu G. Antimicrobial

14. Sen BH, Safavi KE, SpaÊngberg LS. Growth patterns of Candida

activity of propolis samples from two different regions of Anatolia. J

albicans in relation to radicular dentin. Oral Surg Oral Med Oral

Ethnopharmacol 2003; 86: 69-73.

Pathol Oral Radiol Endod 1997; 84: 68-73.

28. Uzel A, Sorkun K, Önça Ö, Ço ulu D, Gencay Ö, Salih B.

15. Waltimo TM, Ørstavik D, Siren EK, Haapasalo MP. In vitro

Chemical compositions and antimicrobial activities of four different

susceptibility of Candida albicans to four disinfectants and their

Anatolian propolis samples Microbiol Res 2005; 160: 189-95.

combinations. Int Endod J 1999; 32: 421-9.

29. Stepanovif S, Antif N, Dakif I, Švabif-Vlahovif M. In vitro

16. Koo H, Gomes BPFA, Rosalen PL, Ambrosano GMB, Park YK,

antimicrobial activity of propolis and synergism between propolis

Cury JA. In vitro antimicrobial activity of propolis and arnica

and antimicrobial drugs. Microbiol Res 2003; 158: 353-7.

montana against oral pathogens. Arch Oral Biol 2000; 45: 141-8.

30. Haapasalo M, Endal U, Zandi H, Coil JM. Eradication of

17. Koo H, Vacca Smith AM, Bowen WH, Rosalen PL, Cury JA,

endodontic infection by instrumentation and irrigation solutions.

Park YK. Effects of apis mellifera propolis on the activities of

Endod Topics 2005; 10: 77–102.

streptococcal glucosyltransferases in solution and adsorbed onto

31. Kimura Y, Arrastia-Jitosho AMA, Wilder-Smith P. Thermal,

saliva-coated hydroxyapatite. Caries Res 2000; 34: 418-26.

microstructural and physicochemical effects of nanosecond pulsed

18. Koo H, Rosalen PL, Cury JA, Ambrosano GM, Murata RM,

Nd: YAG laser irradiation on dentin. Laser Life Sci 1998; 8: 37–50.

Yatsuda R, Ikegaki M, Alencar SM, Park YK. Effect of a new variety

32. Kimura Y, Wilder-Smith P, Arrastia-Jitosho AMA, Liaw L-HL,

of Apis mellifera propolis on mutans streptococci. Curr Microbiol

Matsumoto K, Berns MW. Effects of nanosecond pulsed Nd: YAG

2000; 41: 192–6.

laser irradiation on dentin resistance to artificial caries-like lesions.

19. Koo H, Rosalen PL, Cury JA, Park YK, Ikegaki M, Sattler A.

Lasers Surg Med 1997; 20:15–21.

Effect of Apis mellifera propolis from two Brazilian regions on caries
development in desalivated rats. Caries Res 1999; 33: 393–400.

Yaz?Jma Adresi:

20. Yaz c o lu A, De er O, Ovali E, Barlak Y, Hosver I, Tekelip lu

Yrd.Doç.Dr.1hsan HUBBEZO6LU

Y, Karahan SC. Effects of Turkish pollen and propolis extracts on

Cumhuriyet Üniversitesi

respiratory burst for K-562 cell lines. Int Immunopharmacol 2005; 5:
1652–7.
21. Al-Shader A, Wallace J, Agarwal S, Bretz W, Baugh D. Effect of

Di Hekimli i Fakültesi
Di Hastal klar ve Tedavisi Anabilim Dal

propolis on human fibroblasts from the pulp and periodontal

58140 Kampüs / S1VAS

ligament. J Endod 2004; 30: 359–61.

Tel

: 0 346 2191010 / 2792

22. Waltimo TM, Sire´n EK, Torkko HL, Olsen I, Haapasalo MP.

Cep

: 0 505 4905560

Fungi in therapy-resistant apical periodontitis. Int Endod J 1997; 30:

Faks

: 0 346 2191237

96-101.
23. Ramskold LO, Fong CD, Stromberg T. Thermal effects and
antibacterial properties of energy levels required to sterilize stained
root canals with an Nd:YAG laser. J Endod 1997; 23: 96-100.

38

E-posta : hubbezoglu@cumhuriyet.edu.tr
hubbezoglu@yahoo.com

