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Giriş ve Amaç
Bakteriler, pulpalve periradiküleriltihabi hastalıkların meydana gelmesinde etkilidir . Bu nedenle, endodontiktedavinin başlıca amacı kök kanal sistemini
bakterilerden arındırmak ve yeniden bakteri çoğalmasına izin vermeyecek şekilde sızdırmaz bir şekilde doldurmaktır. Enterecoccus faecalis inatçı endodontik
enfeksiyonlardan sıklıkla izole edilen gram pozitif fakültatif anaerobbir koktur. Bu derlemenin amacı günümüzde kök kanal tedavisinde kullanılan irrigasyon
solüsyonları ve kanal içi medikamentlerin enterococcus faecalis üzerindeki etkisini incelemektir.
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Materyal ve Metot
Bu derleme, Pubmed, GoogleScholar platformlarında “enterococcusfaecalis” , “medikament” ve “irrigasyon” anahtar kelimeleri yazılarak taranan
çalışmaların verilerini içermektedir.

Bakteriler, pulpal ve periradiküler iltihabi hastalıkların meydana
gelmesinde etkilidir . Bu nedenle, endodontik tedavinin başlıca amacı
kök kanal sistemini bakterilerden arındırmak ve yeniden bakteri
çoğalmasına izin vermeyecek şekilde sızdırmaz bir şekilde
doldurmaktır.

Enterecoccus faecalis inatçı endodontik enfeksiyonlardan sıklıkla izole
edilen gram pozitif fakültatif anaerob bir koktur. E. Faecalisin daha önce
kanal tedavisi uygulanmamış olgularda hiç veya düşük düzeyde olması,
bu bakteri türünün başarısızlıklara neden olan temel bakteri türü
olduğunu kanıtlar.
Endodontide kullanılan irrigasyon solüsyonları ve kanal içi
medikamentlere karşı direnç gösteren E. Faecalis bu direnci dentine
tutunarak, dentin tübüllerini işgal ederek, biyofilm oluşturarak ve sahip
olduğu genler sayesinde sağlamaktadır.
Literatürde çeşitli konsantrasyonlarda çeşitli solüsyonlar antibakteriyel
etkinliğini değerlendirmek amacıyla kullanılmıştır. İrrigasyon
solüsyonlarının tip ve konsantrasyonun yanında uygulanan irrigasyon
aktivasyon sistemlerinin etkileri de incelenmiştir. kanal içi
medikamentler tek başına olduğu gibi çeşitli ürünlerle birlikte
antibakteriyel özellikleri test edilmiştir. Çalışmalarda yüksek oranda
kullanılan sodyum hipokloritin E. Faecalise karşı etkili olduğu, kalsiyum
hidroksitin tek başına etkisiz olduğu çeşitli ajanlarla karıştırıldığında
etkili olabildiği görülmüştür. İncelenen EDTA gibi çeşitli solüsyonların
kök kanal sisteminden enterococcus faecalisi uzaklaştırmada etkili
olmadığı görülmüştür. İncelenen solüsyonlar ve E. Faecalis üzerindeki
etkileri yandaki tablolarda listelenmiştir.
Sonuç olarak mekanik olarak gerçekleştirilen kök kanal
preperasyonunun yanında irrigasyon solüsyonlarının etkin olarak
kullanımı, kök kanal sisteminin düzensizliklerinde tutunabilen
biyofilmlerin eliminasyonunda son derece önemlidir. Özellikle sekonder,
inatçı enfeksiyona sahip vakalarda bu bilgiler ışığında uygun irrigasyon
solüsyonu ve aktivasyonu ile kanal içi medikament seçimi
önerilmektedir. Bu bilgiler E.faecalis’in elimine edilmesine yardımcı
olacak ve böylece kanal tedavisinde başarı oranı yükselecektir.
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Lazerle aktivasyon ve ışıkla dezenfeksiyon sistemleri etkili olmamakla beraber
irrigasyona destekleyici olarak kullanılabilir.
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PUI ve GENTLEWAVE’in E.
Faecalis üzerindeki etkinliği
kanıtlanmıştır.

