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ABSTRACT  
Invading pulp by bacteria, aetiology and 
microbiota of pulpitis, bacterial adesion, 
coaggregation bridges, ecology of root canal, 
host bacteria and bacteria-bacteria 
interactions in the canal space, stages of 
endodontic infections, root canal pathogens 
(Bacteroides, Actinomyces, 
Propionibacterium, Wolinella, 
Peptostreptococcus, Eubacteria, 
Streptococcus, Bifidobacterium, 
Capnocytophaga, Eikenella, Enterobacter, 
Fusobacterium, Lactobacillus, 
Porphyromonas, Prevotella, Selenomonas, 
Veillonella) , bacterial toxin and secretions 
in the canal space, root canal treatment with 
a microbiologic perpective, microbiologic 
examination of the infected root canal, 
anaerobism, reduction potential, anaerobism, 
cultur methods from endodontic materials, 
growth media for endodontic pathogens, 
antibiotic susceptility methods, which /when 

antibiotic should be precribed, classification, and specifities of antibiotics most frequently 
used in endodontics, antibiotic combinations, antibiotic associated diarrhea and its treatment, 
prophylaxis, cross infection risks in endodontics including HBV are discussed in this chapter. 
 
ÖZET 
Bakterilerin pulpayı istilası, pulpitin etyolojisi ve florası, bakteriyel adezyon, koagregasyon 
köprüleri, kök kanalı ekolojisi, bakteri konak ve bakteri bakteri etkileşimleri, kök kanalı 
infeksiyoınunun safhaları, kök kanalı patojenleri (Bacteroides, Actinomyces, 
Propionibacterium, Wolinella, Peptostreptococcus, Eubacteria, Streptococcus, 
Bifidobacterium, Capnocytophaga, Eikenella, Enterobacter, Fusobacterium, Lactobacillus, 
Porphyromonas, Prevotella, Selenomonas, Veillonella) kanal boşluğunda bakteri toksin ve 
salgıları, mikrobiyolojik perspektiften kök kanalı tedavisi, infekte kök kanalının 
mikrobiyolojik muayenesi, redüksiyon potansiyeli, anaerobizm, endodontik materyalden 
kültür yapma yöntemleri, endodontik patojenler için besi yerleri, antibiyotik duyarlılık 
yöntemleri, hangi antibiyotikler ne zaman yazılmalıdır, endodontide sık kullanılan 
antibiyotiklerin sınıflandırma ve özellikleri, antibiyotik kombinasyonları, antibiyotik ishali ve 
tedavisi, profilaksi, HBV dahil endodontide çapraz infeksiyon riskleri bu bölümde 
anlatılmıştır. 



TEMEL ve ENDODONT İK 
MİKROBİYOLOJ İ 

Mikroorganizmalar pulpa ve 
periradiküler hastalıkların en önemli 
etkenidir (Kakehashi ve arkadaşları, 1965; 
Sundqvist, 1976). Vücudun diğer 
organlarıyla karşılaştırıldığında pulpa, 
kanlanması oldukça sınırlı bir yapıdır. Bu 
nedenle burada meydana gelen infeksiyon 
immün mekanizmalarla ortadan 
kaldırılamamakta, pulpanın nekrozuna yol 
açmakta ve ortamın koşullarına adapte 
uyum gösterebilen kompleks bir 
mikrobiyal flora ile sonuçlanmaktadır. 
Mikrobiyal kolonizasyon apikal delta, 
isthmus ve dentin kanalcıklarını da içine 
alacak şekilde bütün kanal sistemini 
kapsayabilmektedir. Endodontik tedavinin 
amacı varsa infeksiyonu ortadan 
kaldırmak, yoksa da meydana gelmesini 
engelleyerek periradiküler dokuların 
sağlığını devam ettirmektir.  

Bu bölümde genel mikrobiyolojik 
ilkeler ve endodontik hastalıkta mikrobiyal 
kavramlar incelenecektir. 
İNFEKTE KÖK KANALI FLORASIN-
DAK İ BAKTER İLERİN İÇ YAPILARI 
Bakteriler ilkel prokaryot hücrelerdir. 
Bakteri hücresinde mitokondrium, nükleus, 
nükleer membran, golgi cihazı gibi orga-
neller bulunmaz. Fakat her bakteri hücre-
sinde protein sentezinin yapıldığı 50-100 
taneye kadar ribozomlar bulunabilir. Bu 
ribozomlarda ağır (30S) ve hafif (50S) 
proteinleri bulunur. Lincocin, cleocin, eryt-
hromycin, chloramphenicol gibi antibiyo-
tikler bakterinin 50S proteinlerini engeller. 
Gentamycin, tetracycline, rifampicine gibi 
antibiyotikler ise bakterinin 30S proteinle-
rini engelleyerek öldürür. Endodontik pato-
jenler üzerine lincocin, gentamycin etkisiz-
dir,fakat özellikle clindamycine,daha ender 
olarak da tetracycline ve chloramphenical 
endodontide kullanılabilmektedir.  
     Bakteri hücrelerinin iç basıncı dışa göre 
yüksektir. Bu basıncı dengeleyebilmek için 
bakteri hücresini dışarıdan saran güçlü bir 
duvar bulunur (Şekil 16.1). Hücre duvarı 
adı verilen bu yapı N-acetyl-muramic-acid 

(NAMA) ve N-acetyl-Glucose-Amine 
(NAGA) zincirlerinden oluşan ve peptit 
köprüleri ile koruma altına alınmış sepet 
örgüsü benzeri sağlam bir duvardır (Şekil 
16.6). Penisilinler bu duvarın oluşmasını 
engeller veya bu duvarın sentezini 
bozarlar. Bugün endodontik patojenler 
üzerine en etkili ilaçlar penisilin türevi ve 
penisilinaz inhibitör kombinasyonlarıdır.  

Bazı bakterilerde hcre dış duvarı 
bulunmaz. Bakteri hücresini bir dış duvar 
örttüğünde bu bakteriye Gram negatif 
bakteri hücresi denir. Eğer dış duvarı yok 
ise Gram pozitif bakteri hücresi denir. 

Yalnızca Gram negatif bakterilerin 
hücre duvarının üzerini dış duvar adı 
verilen bir başka duvar daha örter. Bir 
bakteri hücresinin dış duvarının bulunup 
bulunmadığı üzerine boya dökerek 
anlaşılır. Danimarkalı bilim adamı 
Christian Gram kendi adını verdiği bir 
boya geliştirmiş ve pembe renkli boyanan 
bakteride dış duvar bulunduğunu 
görmüştür. Gram kelimesi özel isim 
olduğu için daima büyük harf ile 
başlayarak yazılmalıdır. Eğer Gram boyası 
ile boyanan bakteri koyu mor renk alıyorsa 
dış duvarı yok demektir.  
 Bakteri hücresini en dıştan kapatan 
0.2-10 µm kalınlığında bir kapsül 
bulunabilir (Şekil 16.1). Yapısında, D-
glukoz, D-galaktoz, D-mannoz, gibi nötral 
heksozlar ve L-fukoz, L-ramnoz gibi metil 
pentozlar, ribitol ve gliserol bulunur. 
Kapsülün 3 görevi vardır: (1) Bakteri 
kapsülü sayesinde konak hücrelerden 
korunur (2) Konak dokuya tutunabilir (3) 
Dış ortam koşullarından (pH, proteaz, 
hyalüronidaz vs) kısmen korunur. 
 Bakteri laboratuvar koşullarında 
ilerleyen pasajlarda kapsülünü kaybetmeye 
başlar. Bakteri yeniden deney hayvanına 
alınırsa derhal kapsül oluşturmaya başlar. 
Kapsül çini mürekkebi ile boyanarak veya 
özgün antikorlar ile şişirerek mikroskopta 
görülebilir. İnfekte kök kanalında 
Bacteroides’ler, streptokok, vibrio ve 
spiroketler kapsüllerini tutunma organeli 
olarak kullanabilen mikroorganizmalardır.



 

 
Şekil 16.1. Bir bakteri hücresinin şematik yapısı (Fritz H. Kayzer, 1997) ve bir bakteri 
hücresinin elektron mikroskop fotoğrafı (x100.000) (Aydın, 1997). 

 
Şekil 16.2. Kirpik (Fimbriya, pili)’lerin görünümü. Bakterinin yüzeyinden dışarıya doğru 
uzanan iplikçiklerin boyu yaklaşık 0,1 µm’dir. (Fotoğraf, TEM, x 24000 , Aydın, 1997) 



 
Bakteri hücresinde dışarıya doğru 

uzanan yüzlerce (pilus (tekil) pili (çoğul), 
fimbria (sinonim)) kirpik  bulunur (Şekil 
16.2). Kirpikler 3-25 nm çapında 
birbirlerine helikal sarılmış genellikle 2 
tane pillin isimli protein iplikten ibarettir. 
Boyları 1 µm’ye kadar uzayabilir. 
Görevleri: (1) Titreşerek bakteriye hareket 
verir, (2) Üreme pilileri ile genetik 
materyalin bir başka bakteri hücresine 
aktarılmasını sağlar, (3) Bakterinin mukoza 
veya diş yüzeyine tutunmasını sağlar. Bu 
organeli bulunmayan bazı bakteriler 
dokuya tutunamaz ve hastalık yapamaz.  

Bir bakteri dokuya tutunamıyorsa hastalık 
yapamaz. 

Kök kanalında üretilen her 
mikroorganizma bu nedenle patojen 
değildir. Tutunma infeksiyonun ilk 
basamağıdır. Fimbriya tutunma 
organelidir. Fimbriyalar iki türlüdür. Eğer 
mannoz isimli şeker hemaglütinasyonu ve 
tutunmayı engelleyebiliyorsa buna Tip I 
fimbriya veya mannoz duyarlı fimbriya 
adı verilir. Eğer engelleyemiyorsa Tip II 
fimbriya  veya mannoz dirençli fimbriya  
denir. Actinomyces ve Porphyromonas 
gingivalis'in fimbriyaları Tip I dir. Kök 

kanal patojenlerinin büyük bir bölümü 
kanal duvarına Tip I fimbriaları ile tutunur.  
 
HÜCRE MORFOLOJ İSİ 

Bakteri hücreleri çapları 1 µm olan 
küre şeklinde olursa kok adını alır. İnfekte 
kök kanalı içerisinde bulunabilen 
Acidaminococcus, Veillonella ve 
Peptococcus ailesi kok hücre için örnektir. 
Kok hücreler ikiye bölündükten sonra 
yavru hücreler birbirlerinden kopamaz ve 
yapışık kalırsa yani çift’ler halinde 
bulunursa bunlara diplokok  adı verilir. 
İnfekte kök kanalında böyle hücreler ya hiç 
bulunmaz veya tesadüfi olarak bu şekli 
alırlar. Örneğin Prevotella ve Eubacterium 
ailesinin bazı üyeleri aslında çomak 
oldukları halde düzensiz diplokok gibi 
görüntü verebilirler. Bölünürken 
birbirinden kopamayan koklar kümeler 
yaparsa stafilokok (üzüm salkımı) 
morfolojisi oluşur. Staphylococcus aureus 
en bilinen patojendir. Bölündükten sonra 
birbirinden ayrılamayan yavru kok 
hücreleri zincirler oluşturabilir. 3 ve bazen 
400-500 üyeli uzun kok zincirlerinden 
oluşan  hücre morfolojisine streptokok adı 
verilir (Şekil 16.3). 

 

 
 

 

Şekil 16.3. Streptokok zincirleri, 
bölündükten sonra birbirinden kopamayan 
1 um çaplı kok hücrelerden oluşur. İnfekte 
kök kanalındaki Streptococcus ve 
Peptostreptococcus cinsi bütün bakteriler 
resimdeki gibi görünürler. (Fotoğraf: 
Samaranayake, 2006) 

Şekil 16.4  Mine prizmaları arasında çomak 
morfolojisinde bakteriler (Brännström, 1980). 
 

 



Hem ağız hem de çürük florasının 
baskın bakterisi streptokoklar görülür. 
Streptococcus mitis, S. mutans, S milleri, S. 
mitior, S. salivarius, S. sanguis ve daha dü-
zinelerce streptokok sayılabilir. Mikroskop 
altında hepsi tespih gibi küre zincirlerinden 
oluşur. Streptokoklar zorunlu anaerop ol-
duklarında isimleri peptostreptokok olur. 
İnfekte kök kanalında en çok bilinen pep-
tostreptokoklar: Peptostreotococcus anae-
robius, P. asaccharolyticus, P. indolicus, 
P. micros, P. prevotii, P. productus, P. 
Tetradius’dur. 

Çomak şekilli bakteriler basil 
(çomak) adını alır. İnfekte kök kanalında 

yer alan çomak şekilli bakteriler: bütün 
Bacteroides’ler (Porphyromonas, Prevote-
lla, Tsierella, Mitsuokella, Leptothrichia, 
vs), Fusobacterium, Capnocytophaga, 
Selenomonas, Eubacterium, Wolinella, Bi-
fidobacterium, Propinobacterium, Actino-
myces, Camphylobacter ve Helicobacter 
gibi türlerdir. Bunların boyları 1-2 µm den 
4-5 µm’ye kadar değişebilir. Özellikle sıvı 
ortamda boyları daha da uzayabilir (Şekil 
16.5). 
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Şekil 16.5. Bir Gram negatif bakteri hücresinin dört farklı büyültmede görüntüsü. İnfekte kök 
kanalındaki bakterilerin çok büyük bir bölümü bu görüntüye sahiptir. 
(A) 9 cm çapındaki kültür tabağından 25 cm uzaktan alınan fotoğrafta ok ile işaretlenmiş kolonilerin 
çapı yaklaşık 1,5–2mm’dir, milyarlarca bakteri hücresinin üst üste yığılması ile oluşur.  
(A) Koloniden alınan hücrelerin transmisyon  elektron mikroskopu görüntüsü x40000. Ok ile 
işaretlenen hücre bölünmek üzeredir, DNA kutuplara çekilmiştir (Aydın, 1997). 
(B) Yüzey elektron mikroskopunda Gram negatif çomaklar (Fritz H. Kayzer, 1997). 
(D) Koloniden alınan materyalin 100000 büyütmedeki görüntüsü. Hücrenin sitoplazmik dolgunluğu, 
genetik materyalin kutpa çekildiği, kalın hücre duvarı (Aydın, 1997).  

  



Bakteri hücreleri iplik şeklinde 2-
20 µm uzunluğunda olabilir. Fusobac-
terium ailesi böyledir. İnfekte kök ka-
nalındaki yüzlerce fusobakteri arasında en 
çok bilinenleri Fusobacterium nucleatum, 
F. necrophorum’dur.  

Kısa çomaklar virgül gibi kıvrıl-
dığında vibriyo  adını alır. İnfekte kök 
kanalında Vibrio haemolyticus, V. Odonto-
lyticus ve anaerop olan Anaerovibrio, buti-
rik asit kullanan Butirivibrio bulunabilir 

Bazı bakteriler 8-20 µm 
uzunluğunda ağaç vidası şeklinde burgu 
gövdelidir ve kalınlıkları 0,1 µm kadardır. 

İnce ve hareketli olmalarından dolayı ışık 
mikroskopunda görünmezler. Spiroket 
isimli bu gövdeler Leptospira, Cristaspira, 
Treponema ve Borrelia isimli 4 aileyi 
barındırır. İnfekte kök kanalına bunlardan 
yalnızca Treponema ailesi girer. Örneğin 
Treponema denticola pulpaya ilk giren 
bakterilerdendir. Özellikle retrograt 
pulpitislerde en çok görülen bakteridir. 
Çünkü çok hareketlidir ve periodontal 
liflerin arasından geçebilecek kadar 
incedir. 
Dış duvar, endotoksin ve kamçı 

 
 
Şekil 16:06 Gram negatif bir bakterinin hücre duvarı ve LPS’ten yapılmış dış duvarı. Dış 
duvar yalnızca Gram negatif bakterilerde bulunur. Gram pozitiflerde dış duvar yoktur 
(Aydın, 1997). 
 
Dış duvar, büyük oranda lipopolisakkarit 
(LPS) tabakadan oluşur. LPS bir çok Gram 
negatif bakteri için virülans faktörüdür. 
LPS molekülünün diğer adı endotoksin 
dir. Endotoksin saflaştırılarak organizmaya 

verildiğinde endotoksik şok adı verilen 
öldürücü bir tablo ortaya çıkar. Lokal 
uygulandığında Schwartzman reaksiyonu 
ortaya çıkar. Ağrı yapıcı ve immünojenik 
bir maddedir.  



Bazı mikororganizmaları daha dıştan saran 
başka yapılar da bulunabilir. Başta 
Clostridium ve Bacillus üyeleri olmak 
üzere birkaç bakteri ailesi zorlu yaşam 
koşullarına direnebilmek için spor adı 
verilen kitinöz bir yapı oluşturup içinde 
yıllarca gizlenebilirler.  

Bakterilerin dış yüzeyelerinde 
başka organeller de bulunabilir. Bazı 
bakterilerde flagellin isimli protein 
demetlerinin birbirine sarılarak 
oluşturduğu kamçı (flagel) bulunur.  

 

 
Şekil 16.7. Bakterilerin kamçılarının 
çeşitleri. 1. Atrichia (kamçısız), 2. 
Monotrichia, 3. Amphitrichia, 4. 
Leptotrichia, 5. Peritrichia (Akan, 1993). 
Sağ tarafta Peritriköz kamçıları olan bir 
bakteri SEM görüntüsü (x13.000; Fritz H. 
Kayzer, 1997) 
 
 
Kamçılı bakteriler çok hızlı hareket 
ederler, mikroskop altında izlemek zordur. 
Hem flagellin antijenik bir proteindir hem 
de hareketli bakteri daha invaziftir. Bu 
nedenle kamçı bir virülans faktörüdür. 
İnfekte kök kanalında Selenomonas, 
Wolinella, Camphylobacter, Vibrio, 
Spirochetales cinsi bakterilerin kamçısı 
bulunur. 
 

BAKTER İ METABOL İZMASI 
Bakteriler gelişebilmek için çeşitli 

karbonhidratlara gereksinim duyarlar. 
Ayrıca organik asitler, lipite bağlı 
hidrokarbonlar, basit mono ve 
disakkaritler, lipoplisakkaritler, polisiklik 
ve aromatik hidrokarbonlar, alkan ve 
polioller, vitamin, mineral ve metallere, 
aminoasit, polipeptit ve proteinlere 
gereksinimleri vardır.  

Bakterilerin enerji elde etmek için 
en sık kullandıkları yollardan birincisi 
karbonhidratların anaerobik yollarla 
yıkılmasıdır. Buna fermentasyon, 
anaerobik solunum, glikolitik yol isimleri 
verilir. En kolay yıkılabilecek en küçük 
karbonhidrat glukoz’dur. Bu yol ile 
bakteriler glukozu önce fosfatlayarak 
glukoz-6-fosfat'a dönüştürür. Sonra 
fosfogliserat üzerinden fosfofenolpiruvat'a 
ve daha sonra piruvat'a dönüştürür. Piruvat 
üzerinden takip edilmesi zor zenginlikte 
moleküllere dönüşür. Bu olaylar sırasında 
meydana gelen çok sayıda zincirleme 
redoks reaksiyonları ile bir tek H+ iyonu 
molekülden moleküle transfer edilerek 
sonunda sitoplazmik membranda sabit 
kimyasal bir moleküle bağlanır ve hücre 
dışına uzaklaştırılır. Membrandaki 
maddeye son elektron alıcısı ismi verilir. 
Son elektron alıcısının kimyasal bileşiği 
her bakteri ailesi için özeldir. Yani aslında 
enerji sağlayan olaylar zinciri bir 
elektronun membrana sürüklenmesinden 
ibarettir. Bu işlemlerin sonucunda bakteri 
hücresi 2 mol ATP enerji elde etmiş olur. 
Bu hemen her bakterinin yaptığı bir enerji 
elde etme yöntemidir. Eğer bir bakteri bu 
şekilde enerji elde edebiliyorsa başka 
yöntem kullanmak istemez, daima 
fermentasyon yapar.  

Endodontik patojenlerde son 
elektron alıcısı genellikle membrandaki bir 
nitrat (NO3)’tır. Bu nitrat, önce nitrit, sonra 
azot gazı ve sonra amonyağa dönüşür. 
Bazen membrandaki son elektron alıcısı 
sülfat (SO4

-2), fumarate, laktat, asetat, 
arsenit, CN veya CO2 molekülüdür. 
Örneğin infekte kök kanalının daimi üyesi 
Fusobacterium'larda son elektron alıcısı 



sülfattır ve membrandaki sülfat H2S'e 
dönüştürülür. Yine kök kanal 
infeksiyonunun ileri evresinin baskın 
üyelerinden Bacteroides, Eubacterium ve 
Peptostreptococcus türlerinde 
membrandaki son elektron alıcısı 
fumarat'tır, elektronu alarak süksinata 
redüklenir. Ortaya çıkan süksinat kök 
kanal boşluğuna salınır. Capnocytophaga 
türlerinde son elektron alıcısı 
membrandaki karbondioksit (CO2)’tir ve 
metan (CH4) gazına dönüştürülür. Bütün 
bu maddeler fena kokuludur.  

Membrana sürüklenen bu elektron 
bir sonraki fermentasyon döngüsü için 
yeniden hücre içine çekilirse buna 
oksidatif fosforilasyon adı verilir. Sonuçta 
fermentasyon basamaklarından piruvat 
elde edilir. Piruvat, ya metabolit sentezine 
doğrudan katılır veya trikarboksilit asit 
siklusu adı verilen bir başka döngüye yakıt 
oluşturur. Oksidatif fosforilasyon 
esnasında membrandaki değişimler 
sırasında bir çok kimyasal madde mikrop 
hücresinin içine girebilir. Örneğin 
aminoglikozit grubu antibiyotikler bakteri 
hücresinin içine oksidatif fosforilasyon 
sırasında girebilir. İnfekte kök kanalında 
oksidatif fosforilasyon yapan bakteri 
neredeyse yok gibidir. Bu nedenle 
aminoglikozitler (streptomisin, amikasin, 
nebsin, genta, tobramisin vs) kök kanalı 
infeksiyonlarına etkisizdir.  

İnfekte kök kanalı bakterileri enerji 
kaynağı olarak önce karbonhidratları 
kullanır. 
Bitirdikten sonra zorunlu olarak proteinleri 
kullanırlar. 

Başka bir enerji kaynağı 
proteoliz’dir. Bir bakterinin bunu 
yapabilmesi için genetiğinde bu özelliğin 
bulunuyor olması ve bakterinin bunu 
yapmaya mecbur edilmesi gerekir. Yani 
karbonhidrat fermentasyonu bakteri için 
tercih nedenidir, karbonhidrat ortamda 
tükendiyse enerji sağlamak için bu yolu 
kullanır. Proteazlar ile proteinleri önce 
aminoasitlere daha sonra polipeptitlere, 
sonra peptitlere çevirir ve daha sonra 
deaminazlar ile deamine eder, 

dekarboksilazları ile içinden karbon dioksit 
kopartır veya transaminasyon yapar.  
 
BAKTER İ ENZİM VE TOKS İNLERİ 

Endotoksin molekülü 3 molekülden 
oluşur. Bakterinin hücre duvarına bakan en 
iç tarafta lipit A bulunur. Endotoksine 
immünojenite kazandıran en aktif ve 
dokuya en fazla hasar veren molekül 
budur, glukoza bağlı hidrofobik bir lipittir. 
Kök kanalına konulan kalsiyum hidroksit 
lipit A’yı hidrolize eder ve toksik özelliğini 
kaldırır (Safavi,1985). Bir dıştaki tabaka 
lipit A’nın taşıyıcısı görevini gören çeşitli 
heptozlardan oluşan öz polisakkarit 
tabakasıdır. En dışta ise somatik O 
polisakkarit ’i bulunur. Hücrenin dışında 
doku ile temas eden, kendisine en erken 
antikorların üretildiği antijen budur. 

Endotoksin bakterinin kendisine 
gerekli olup, dışarı salgıladığı bir madde 
değildir. Kanalın içinde kendiliğinden 
serbestleşmez. İnfekte kanal içerisinden 
periapikal dokulara sızması dört şekilde 
olabilir: 
 1. Bakteri hücresi kök kanal 
boşluğu içerisinde öldüğü zaman, bakteri 
hücresine ait bütün intraselüler yapı 
taşlarının ortama yayıldığı gibi endotoksin 
de periapikal dokuya yayılır.  
 2. Gram negatif bakteri hücresi 
fagosite edildiğinde, fagositik hücrenin 
eksik ve yanlış litik i şlevleri sonucunda 
endotoksin konak dokuya sızabilir. 
Fagositozun hemen ardından, fagositik 
hücrenin kendisi parçalanırsa, hücrenin 
diğer bütün intraselüler içerikleri gibi 
endotoksin de periapikal dokuda serbest 
kalır. 
 3. Gram negatif bakteri hücresi 
ikiye bölünürken geç fragmantasyon 
evresinde lipit A ve LPS kısa bir süre 
konak dokuya temas edebilir. Bu dönemde 
lipolisakkarit örtünün prekürsörleri konak 
dokuya sızabilir. Bu planlı bir sekresyon 
değildir. Çünkü endotoksin, ekzotoksin 
değildir. 
 4. Antibiyotik molekülünün 
bakteriye teması, dış duvar defektlerine 
neden olabilir. Antibiyotik molekülü ile 



temas eden bakteri hücresi, kendi dış 
duvarını tam olarak sentez edemeyebilir. 
Böylece, bakteri hücresi bir sferoplast 
haline gelir. Sonuçta bakterinin dış 
duvarında bulunması gereken endotoksin 
serbest kalır (Bkz. Antibiyotik ateşi). 
 Endodontik sorunu olan dişlerin 
%75'inde periapikal bölgede endotoksin 
bulunur. Periapikal bölgede bulunan 
endodotoksinin miktarı ile infekte kök 
kanalı florasında bulunan Gram negatif 
bakteri sayısı arasında doğrusal bir ilişki 
vardır. Endotoksin dentin kanalcıkları 
içerisinde az, fakat kanal duvarlarında daha 
fazladır. 
 Yalnızca endotoksin verilen 
(bakteri verilmeyen) deney hayvanlarında 
periapikal lezyon başlatılabilir. Kedilerin 
kanin dişlerinin steril pulpalarına 
endotoksin yerleştirdikten iki hafta sonra, 
periapikal lezyon oluşmaktadır. 
 Her Gram negatif bakterinin 
endotoksini standart bir moleküler mimari 
göstermez. Örneğin Fusobacterium'lardan 
elde edilen endotoksin, maymun dişlerinin 
pulpasına verildiğinde, dişlerin %22’sinde 
periapikal lezyon gelişir. Halbuki Gram 
negatif barsak bakterilerinin endotoksinleri 
pulpa ve periapikal dokularda genellikle 
lezyon yapmamaktadır. Maymun dişlerine 
derin dentin kavitesi açılarak P. orale ve V. 
parvum’dan elde edilen endotoksin inoküle 
edildiğinde, 72 saat sonra pulpada 
histolojik olarak iltihap gösterilmiştir. Bu, 
kısa bir süredir. Aynı deneyde başka 
bakteri endotoksini bu etkiyi 
göstermemiştir. Bu çalışmalardan çıkan 
sonuç, konağın endotoksine duyarlı olup 
olmadığının sonucu etkilediğidir. Konak ne 
kadar duyarlıysa doku yıkımı o kadar hızlı 
ve sert olmaktadır. Pulpa ve periapikal 
dokular endotoksine tolerans 
gösterebiliyorsa bu bölgede doku 
harabiyeti az ve/veya geç olabilmektedir. 
 Endotoksin, diğer yandan 
periapikal dokuda tamir olaylarını da 
başlatabilmektedir. Örneğin, infekte pulpa 
dokusundan alınan endotoksin, inek 
fibroblastlarında stimülatör etki 
göstermiştir. Pinero ve arkadaşları (1983), 

yüksek yoğunlukta (5 +- 125 µg/ml) 
endotoksin düzeyinin hem insan hem de 
sığır pulpa hücrelerinde timidin sentezini 
uyardığını, DNA yapımını artırdığını, 
glukozaminoglikan oluşumunu artırdığını 
bulmuşlardır. Daha yüksek yoğunluklarda 
(625 µg/ml) endotoksin, insan ve sığır 
pulpa hücrelerinde kollagen oluşumunu 
artırmıştır. Bu tepkiler yara iyileşmesinde 
anahtar hücre olan fibroblastların 
endotoksin tarafından aktive edildiğinin bir 
işaretidir. Bu nedenle tamamen konağa 
bağlı nedenlerle endotoksinin periapikal 
tamir mekanizmasını da kısmen 
uyarabileceği söylenebilir. 
 Endotoksin bulunmamasına karşın 
Gram pozitif bakteriler de kuvvetli 
periapikal  patolojilere neden 
olabilmektedir. Örneğin bütün 
streptokoklar, Lactobacillus, 
Peptostreptococcus, Eubacterium, 
Bifidobacterium, Propinobacterium, 
Actinomyces önemli birer kök kanalı 
patojenidir. Endotoksin veya LPS 
bulundurmadıkları halde, en ileri ve 
tekrarlayan kök kanalı infeksiyonlarından 
Gram pozitifler (Actinomyces ve 
enterokoklar) izole edilmektedir. 
 İnfekte kök kanalından periapikal 
dokulara sızan daha başka bakteri ürünleri 
de vardır. Fibrinolizin, subakut periapikal 
alevlenmeden sorumlu olabilir, 
Capnocytophaga üyelerinde bulunan 
phosphoenolpyruvate carboxykinase ve 
diğer hemolizinler, hiyalüronidaz,  
koagülaz, kollajenaz ve diğer proteazlar, 
fosfataz, amilaz, N-asetil-glükozaminidaz, 
esteraz, mukopeptitler, bakteri DNAsı, 
gliserol teikoik asitler, fosfolipitler, 
sitoplazmik membran bileşenleri, 
bakteriyel ribozomal proteinlerin pek çok 
fraksiyonu ve onların prekürsörleri, hücre 
duvarı oluşturan peptidoglikanın kendisi ve 
peptit köprülerinin her birisi, nöraminidaz 
ve kondritin sülfataz sayılabilir. Ayrıca çok 
sayıda bakteriden salgılanan farklı 
kimyasal özellikli hemolizinler eritrositleri 
parçalar, böylece eritrositlerin içindeki 
demiri yakalayarak kendisi kullanır; 
koagülazlar koagüle serumu çözerek 



infeksiyonu sistematize eder;  enterotoksin;  
hyalüronidaz, kondritin sulfataz ve 
kollajenaz sırası ile bağ dokusundaki 
hyalüronik asiti, kondritin sülfat’ı ve 
kollajen’i parçalayabilir. Böylece lokalize 
bir apsenin yayılarak çene altı lenf 
bezlerine yayılmasına katkıda bulunabilir; 
fibrinolizin, konağın infeksiyonu kontrol 
altına almak için ördüğü fibrin kapsülü 
çözerek infeksiyonu sistematize eder; 
jelatinaz, dokudaki jelatin’i; lipaz, 
dokudaki lipitleri; DNAz ise konak hücre 
DNA’sını parçalayan bakteri enzimleridir. 
Bu durumda kanala sızan bakteriyel 
ürünler, sayıları yüzlerle ifade edilebilen 
kimyasal maddelerden oluşur. Bakteri 
toksin ve enzimlerini ayırmaktansa, bakteri 
gövdesini bütünüyle antijenik kabul etmek 
daha doğrudur. 
 
BAKTER İ-OKSİJEN İLİŞKİSİ 
  Oda atmosferinde (% 20’si 
oksijendir) bazı bakterilerin mevcut 
orandaki oksijenin varlığında üremedikleri, 
bununla beraber ortamda oksijen 
bulunmadığında üreyebildikleri bilinir. 
Genel bir basitleştirme ile bir bakteri 
topluluğunun bu tekdüze davranışları bile 
onları diğerlerinden ayırmaya ve farklı 
sınıflandırmaya yeterlidir.  
 Zorunlu aerop bakteriler, 
üretildikleri ortamda bol oksijen 
bulunmasını isterler. Bacillus, Bordetella, 
Brucella, Franciella, Legionella, 
Micrococcus, Nocardia ve Pseudomonas 
genusunun üyeleri bu gruba örnek 
oluşturur. İnfekte kök kanalında bu 
bakteriler bulunmaz.  

Fakültatif anaerop bakteriler, hem 
oksijenli ve hem de oksijensiz koşullarda 
üreyebilirler. Bu grup bakterilere örnek 
olarak: Staphylococcus ve Streptococcus 
genuslarının neredeyse bütün üyeleri, 
Gram negatif barsak bakterilerinin 
tamamına yakın bölümü, Actinobacillus, 
Corynebacterium genusları verilebilir. 
İnfekte kök kanalındaki fakültatif anaerop 
bakteriler: Eikenella, Enterobacter, 
Streptococcus üyeleridir. 

 Mikroaerofilik bakteriler, %4-6 
oksijeni tolere edebilirler. Bu düzeyin 
üzerindeki oksijen bu bakteriler için 
anabolik baskı oluşturur. İnfekte kök 
kanalında bulunan Camphylobacter  ve 
Lactobacillus genusunun pek çok üyesi 
mikroaerofilik bakterilere birer örnek 
oluşturur. Bunlar ilerleyen pasajlarında 
aerotoleran anaerop olabilirler. 
 Aerotoleran anerop; 
mikroorganizmalar, %2-8 oksijen toleransı 
gösterebilir. Aslında bu isim, fakültatifler 
ile zorunlu anaeroplar arasında kalan 
spektrumu tümüyle içerisine alır. Çünkü 
mikroaerofilik bakteriler ve hatta fakültatif 
anaerop bakteriler bile aslında birer 
aerotoleran mikroorganizmaya dönüşebilir. 
Fakat tolere edebildikleri oksijen 
yoğunluklarındaki farklar nedeniyle farklı 
sınıflanırlar. Aerotoleran ve mikroaerofilik 
bakterilerin arasındaki sınır belirgin 
değildir. 
 Zorunlu anaerop bakteriler, 
%0,5’ten fazla oksijen varlığında  
üreyemezler. Bazıları biraz daha fazlasına 
tolerans gösterebilir. Endodontik 
patojenlerin en çok bilinenleri bu gruba 
girer: Acidaminococcus, Bacteroides, 
Eubacterium, Fusobacterium, Mitsoukella, 
Peptococcus, Peptostreptococcus, 
Porphyromonas, Prevotella, 
Propionibacterium, spiroketler, 
Veillonella,  Wolinella, Selenomonas 
zorunlu anaerop bakteri aileleridir ve hepsi 
endodontik patojendir. 
 Bazı anaerop bakteriler (örneğin, 
Clostridium haemolyticum) oda 
atmosferine (%20 oksijene) yalnızca 1-2 
dakika dayanabilirler. Başka anaeroplar 
(mesela Bacteroides fragilis, 
Propionibacterium acne) oda atmosferine 
30, bazen 60-100 dakika dayanabilir.  
KÖK KANALINDA ADAPTASYONEL 
DEĞİŞİMLER 

Her mikroorganizmanın hastalık 
yaptığı dokudan alınarak laboratuvar 
ortamında ilk defa üretilmesine izole 
etmek denir. Üremiş bakteri kolonisinden 
örnek alıp yeniden üretmeye (subkültür 
yapılmasına) pasajlamak denir. Her 



mikroorganizma ilk izolasyonunda 
seçicidir. Örneğin Porphyromonas 
endodontalis ürediği ortamda L-cystein , 
hemin ve Vit K bulunmasını ister. 
Capnocytophaga  üyeleri ilk izolasyonda 
CO2 gazı bulunmasını isterler. Bu seçicilik 
neredeyse bütün bakteriler için geçerli bir 
kuraldır. Bakterilerin ilk izolasyonunda 
özel gereksinimleri bulunur, fakat sonraki 
subkültürlerinde böyle bir istekleri olmaz. 
Pasajlandıkça oda koşullarında daha kolay 
ve bol üremeye alışırlar. Üreme süreleri de 
kısalır. Örneğin Actinomyces üyeleri ancak 
1-2 hafta beklendiğinde üreyebilirken 
pasajlandıkça 48 saatte üreyebilir.  
 Yeteri kadar pasajı yapılmışsa 
zorunlu anaerop bir bakteri, mikroaerofilik 
veya aerotoleran anaerop haline gelebilir. 
Bir zorunlu anaerop bakteri %0,1 oksijen 
altında izole edip, her defasında giderek 
artan oksijen doygunluğu altında yeteri 
kadar pasajlanırsa, aerotoleran duruma 
dönüşecektir. Örneğin Wolinella recta 
yalnızca %2-5 oksijeni tolere edebilirken, 
birinci pasajında daha fazla oksijeni tolere 
etmeye başlar. Fusobacterium nucleatum, 
ilk izolasyonda zorunlu anaerop özellik 
gösterirken, ilerleyen pasajlarında oksijenli 
ortamda üremeye alışmaz, bununla beraber 
oksijenli oda atmosferinde uzun süre canlı 
kalmayı başarabilir. Actinomyces, 
Propionibacterium en hızlı oksijen 
toleransı kazanan ailelerdir.  

İnfekte kök kanalı florasında 
anaeropların bu yeteneklerine karşı önlem 
almak gerekir. Kapalı ve nekrotik bir pulpa 
açılmasına karşın, kök kanal preparasyonu 
ve sodyum hipoklorit yıkamaları 
ertelenirse, kök kanalı oda atmosferi ile 
temas etmesine karşın, bir sonraki 
randevuya kadar kavite geçici dolgu ile 
kapatılıp beklenirse, kanaldaki 
anaeropların bölünerek bir sonraki adaptif 
kuşaklar oluşturmasına ve sonraki seansta 
kök kanalının daha dirençli bakterilerle 
istila edilmesine yol açabilir. 

Hemen genişletilmeyecekse infekte kanal 
açılmamalıdır.  

Her infekte kanal florası ilk açıldığında en 
duyarlı durumdadır. Diş hekimi oksijen 

başta olmak üzere yeni ekolojiyi tolere 
edebilen bakteri neslinin oluşmasını 
beklemeden kanal preparasyonunu aynı 
seansta bitirmelidir. İnfekte kök kanalı bir 
defa açıldıktan sonra, bakterilere uyum 
olanağı tanınmamalıdır. 
FLORA KAVRAMI ve İNFEKTE 
KANAL FLORASI 
Bir insan vücudunda ortalama 1013 tane 
hücre bulunur. Fakat bunun 10 katı fazla 
sayıda (1014 tane) bakteri bulunur. Bunlar 
deri, göz, ağız, kulak yolu, üreme 
organları, göbek çukuru gibi yerlere 
gruplar ve cinslr halinde yerleşirler. Tarif 
edilen organ, doku veya yüzeyde yaşayan 
mikroorganizma topluluğuna flora  ismi 
verilir. Bir florayı tanımlarken mutlaka 
yeri belirtilmelidir. Ağız florası, çürük 
florası, infekte kök kanalı florası, göz 
florası, dışkı florası gibi. Bazı dokuların 
florası yoktur. Yani sterildir. Örneğin kan 
florası olmaz, çünkü kan daima sterildir. 
Beyin omurilik sıvısının florası olmaz, 
daima sterildir. Diş pulpasının da florası 
yoktur. 

Kapalı, canlı ve problemsiz pulpa sterildir 

  Organ ve dokuların daha lokal bir 
bölgesinde yaşayan mikroorganizmaları 
anlatırken mikroflora terimi kullanılır. 
Örneğin dil mikroflorası, yanak 
mikroflorası, interdental mikroflora gibi. 
Böyle mikrofloralar bakteri listesini ait 
oldukları asıl floradan alırlar. İnfekte kök 
kanalında bulunan Propionibacterium 
propionicum ağız florasının daimi bir 
üyesidir. Ağızdaki bütün mikrofloralar ağız 
florasından gelmek zorundadır ve ağız 
florasındaki bakterilerin çeşitli 
kombinasyonlarından oluşur.  

İnfekte kök kanal florası ağız florasının 
herhangi bir kombinasyonundan ibarettir. 

Belirli bir anda belirli bir florada 
bulunan bakterilerin listesine flora profili  
denir. Flora profili ekolojik 
determinantların zayıf değişimleri veya 
antibiyotik/antiseptik uygulaması ile 
dalgalanabilir. Buna flora alternasyonları 
denir. Örneğin bir kanal dolgusundan önce 
kanal duvarlarını alkol veya klorheksidin 



ile silerek 1-2 saat için bazı bakterileri 
kanaldan uzaklaştırabiliriz. Bu durumda, 
bazı bakteriler floradan önce kaybolup 
sonra geri gelerek flora profilinde geçici 
bir değişim oluştururlar. Florayı oluşturan 
ekoloji değiştirilemediğinde ayni bakteri 
profili –mutlaka- oraya geri gelir. Uzun 
dönemde bu engellenemez.   

Ağızda 700 den fazla cins bakteri 
vardır. Bunların yarıdan fazlasının kültürü 
yapılamaz. Fakat taksonomik olarak 
birbirlerine %70 kadar yakındır. Yaklaşık 
0-30 aileden oluşur.  
Tablo 16:01 Ağız florasının 
mikroorganizmaları ** (Aas, 2005) 
1.Streptokoklar, Laktobasiller, Eikenella, 
Actinobacillus* 
2.Anaeroplar, 
            Porphyromans 
 Prevotella 
 Mitsuokella 
 Leptothrichia 
 Ve diğer bütün Bacteroides üyeleri 
 Fusobacterium 
 Capnocytophaga 
 Peptostreptococcus 
 Selenomonas 
 Abiotrophia 
 Megaspheaera 
 Gamella 
 Granulicatella 
 Atopobium 
 Rothia 
 Catonella 
 Kingella 
 Dialister 
 Cardiobacterium 

Eubacterium 
    Veillonella  
  Wolinella 
 Bifidobacterium 
 Propinobacterium 
 Actinomyces 
 Camphylobacter ve Helicobacter 
 Vibriyo ve Spiroketler 
3. Daha ender bulunan koagülaz negatif 
stafilokoklar, Gram negatif barsak 
çomakları, Mycoplasma ve Candida 

albicans. 
 
  İnfekte kök kanalı içerisinde 
görülen mikroorganizmalar daima benzer 
belirlense de, hangisinin veya hangilerinin 
daha sık bulunduğu konusunda farklı 
bulgular elde edilmektedir. Sundqvist 
(1992) kök kanalının en sık görülen 
patojeninin %48 sıklıkla 
Fusobacterium’lar olduğunu yazmaktadır. 
Wasfy ve arkadaşları (1992) ise %68 ile 
Eubacterium’ları en sık görülen tür olarak 
göstermiştir. Brook ve arkadaşları (1991) 
Bacteroides’leri %39,4 sıklıkla, anaerobik 
kokları ise %23 sıklıkla en fazla bulmuştur. 
John ve arkadaşları (1989) Bacteroides’leri 
%41,5 sıklıkla, anerobik kokları ise %30,5 
sıklıkla bulmuştur. Aydın ve arkadaşları 
(1998), 58 tane infekte kök kanalından 
topladığı 73 bakteri örneğinin içerisinde en 
büyük sıklıkla (%30,1) anaerop kokları, 
ikinci olarak, %26 sıklıkla, Prevotella 
üyelerini bulmuştur. Çalışmaların sonuçları 
arasındaki bu farklılıklar materyal alma, 
kültür yapma ve daha da önemlisi infekte 
dişin ekololojisinden kaynağını almaktadır. 
Buna karşın bu çalışmalarda elde edilen 
ortak bulgu kök kanalında genellikle 
sürpriz bakteri cinsi bulunmadığıdır. 
  Florada bulunan bakterilerin hepsi 
hastalık nedeni değildir. İçlerinden bir 
tanesi hastalığa neden olur. Bu 
mikroorganizmaya patojen (hastalık 
yapıcı) adı verilir. Bazen patojen bakteri 
birden fazla sayıda olabilir. Patojen 
bakteriyi belirleyebilmek için konağın 
immün bakımdan her  flora bakterisine 
karşı yoklanması gerekir veya bütün flora 
bakterileri üretilir ve sayısal olarak en 
baskın (fazla sayıda) olanı saptanır. 
Genellikle floradaki en baskın bakteri en 
patojen olanıdır.  
 Bir infekte kök kanalına ait olan 
ekoloji daima aynı bakterileri benzer 
oranlarda cezbeder.  
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Şekil 16.8.A. Eubacterium saburreum 
0,7-1,1 µm ile 6,0-18,0 µm arasında paralel 
yerleşen hafif eğri Gram pozitif, anaerop 
çomaklardır. Orta kısımlarında şişlikler 
olabilir. Aslında hücre duvarı Gram pozitif 
olmasına karın hücrelerin ancak bir bölümü 
Gram pozitif olarak boyanabilir. 
Hareketsizdir. Glukoz, sukroz, rafinoz 
fermentasyonu, eskulin hidrolizi pozitif; 
laktoz, mannoz, mannitol, ramnoz, sorbitol, 
arabinoz negatiftir. Üreaz ve H2S yapmazlar. 
25, 30 ve 45°C’lerde zayıf ürerler. Kanlı agar 
üzerinde 1-4 mm çapında agar yüzeyine 
gömülü, ortası granüler koloniler yaparlar. 
Buyyonda bulanıklık ve sediment 
oluştururlar, bu sediment tüpün iç yüzeyine 
yapışır. Tween 80 ile üreme uyarılır. 
Kloramfenikol, klindamisin, eritromisin ve 
penisiline duyarlıdır, bazı suşları tetrasikline 
dirençlidir. Diş, diş eti infeksiyonlarından 
hemen daima izole edilebilirler. 

Şekil 16.8.B.  Actinomyces israelii 
Gram pozitif hareketsiz, anaerop, kalın 
çomaklardır. Glukoz, sukroz, laktoz, mannoz, 
mannitol, maltoz, trehaloz, rafinoz, sellobioz, 
ksiloz, salisin pozitif; katalaz, H2S, ramnoz, 
adonitol, eskulin hidrolizi negatiftir. 
Normalde, ağız kavitesi, diş plağı, diş çürüğü 
ve tonsil kriptalarında bulunur. İnce barsak ve 
kadın genital mukozalarında da bulunabilir. 
Servikofasiyal, torasik ve abdominal 
aktinomikoz etkenidir. Gözde kanalikülit, 
konjuktivit etkeni olabilir. İntra uterin araç 
kullananlarda servisit ve endometrit etkeni 
olarak izole edilebilirler. İnfeksiyonlarında 
granüler özellikte bir pü oluşur. Periton içi, 
ven içi ve cilt içine yapılan enjeksiyonlardan 
sonra apse oluşumuna neden olabilir. Bütün 
aktinomikoz apseleri kalsifiye olmaya 
meyillidir, kendi kendini sınırlayan bir 
özelliğe sahiptir, bu nedenle genellikle 
lokalize kalır. 

- 

 
(Aydın, 1997) 
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Şekil 16.8.C. Eubacterium alactolyticum 
Gram pozitif, anaerop, 0,3-0,6 µm ile 1,6-7,5 
µm arasında, kuş kanadı görüntüsü veren 
çiftler şeklinde veya çin harfi şeklinde 
görülürler. Kanlı agar kolonileri 0,5 mm 
çapında translusent ve konvekstir. Buyyonda 
bulanıklık ve bazen de yapışkan bir sediment 
yaparlar. Buyyon pHsını 5-5,6 dolaylarına 
kadar düşürürler. 30°C’de ürerler, bazı suşları 
25, 45°C’lerde üreyebilir. Üreme üzerine 
karbonhidratlar uyarıcıdır, Tween 80 
etkisizdir, safra engelleyicidir. Nötral red'i 
indirger. Sütü sindiremez (Alactolyticum= 
sütü sindirmeyen). Adonitol, dextrin, dulsitol, 
galaktoz, gliserol, inülin ve sorbozu 
fermentlemezler. Peptondan amonyak 
yapmazlar. H2S yapmazlar, hippuratı 
hidrolize etmezler. Voges-proskauer 
negatiftir. Kloramfenikol, klindamisin, 
eritromisin, penisilin ve tetrasiline duyarlıdır. 
En sık görülen kaynağı ağızdır. Diş kökü, 
çene apseleri, diş eti infeksiyonları, diş 
taşları, akciğer apseleri ve dışkıdan izole 
edilebilirler. 

Şekil 16.8.D.  Eubacterium lentum 
Gram pozitif, anaerop, 0,2-0,4 µm ile 0,2-2,0 
µm arasında çiftler oluşturan ovoid 
çomaklardır. At kanlı agarda yüzey kolonileri 
0,5-2,0 mm çapında, konveks, ıslak 
görünüşlü, opak ve bazen yandan 
aydınlatıldığında mozaik şeklindedir. PYG 
buyyon kültürleri bulanıktır, düzgün, bazen de 
ipliksi bir sediment yaparlar, buyyonun 
pH’sını değiştirmezler. 30, 45 °C ve bazen de 
25°C’lerde üreyebilirler. Geç ürerler. Arginin 
üremeyi artırır ve argininden amonyak 
yaparlar. Adonitol, dekstrin, dulsitol, galaktoz, 
gliserol, inülin ve sorbozu fermentlemezler. 
TSI besiyerinde H2S yaparlar, SIM 
besiyerinde yapmazlar. Hippüratı 
hidrolizlemezler, ortamda arjinin varsa katalaz 
pozitif bulunurlar. Sitokromları vardır. 
Kortikosteroidleri indirgerler. Kloramfenikol 
ve klindamisine duyarlıdır. Bazıları penisilin, 
tetrasiklin ve eritromisine dirençlidirler. Diş, 
diş eti apselerinden, diş plaklarından ve 
dışkıdan izole edilebilirler. Kırmızı floresans 
verirler. 
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Şekil 16.8.E Fusobacterium nechrophorum 
0,5-0,7 µm çapında 10 µm’ye kadar 
uzayabilen, sivri veya yuvarlak sonlanabilen 
hareketsiz Gram negatif, anaerop çomaklardır. 
Orta kısımları 1,8 µm’ye kadar şişebilir. 
Kokoid veya filamantöz olarak gözlenebilir. 
Filamantöz formlar daha çok buyyonda veya 
eskimiş agar kültürlerinde görülür ve granüler 
inklüzyonlar içerirler. Agar kolonileri 1-2 mm 
çapında konveks, pürtüklü kenarlı, dalgalı 
yüzlü, yandan aydınlatıldığında mozaik 
görüntüsü verirler. Katalaz, glukoz, trehaloz, 
eskulin hidrolizi ve H2S pozitif; üreaz, laktoz, 
mannitol, maltoz, arabinoz, rafinoz, ramnoz, 
dulsitol, sorbitol, sellobioz negatiftir.Tavşan 
kanında hem α hem de ß hemoliz yaparlar. 
Genellikle ß hemolitik suşlar lipaz pozitiftir. α 
hemolitik ve nonhemolitik olanlar genellikle 
lipaz negatiftir. Lesitinaz yapmazlar. 
Buyyonda bulanıklık ve sediment yaparlar. 
İnsan, tavsan ve domuz kanını hemaglütine 
eder, fakat koyun ve sığır kanını hemaglütine 
edemezler. Dextran hidrolizlemez, süperoksit 
dismutazları yoktur, fosfatazları ve lizin 
dekarboksilazları yoktur. DNaz yapar. 
Kloramfenikol, klindamisin, penisilin ve 
tetrasikline duyarlıdır. Her türlü kapalı 
apselerden izole edilebilir, özellikle karaciğer 
apselerinde bir patojen olarak bu bakteri 
aranmalıdır. 

Şekil 16.8.F Fusobacterium nucleatum 
0,4-0,7 µm ile 3-10 µm arasında iğne 
şeklinde Gram negatif, hareketsiz, anaerop 
çomaklardır. Orta bölümleri şişkindir, 
vakuoller içerir. Pili ve flagelleri yoktur. 
Taze kültürlerinde benzer şekillidir, 
pleomorfizm sadece besiyeri ile ilgili 
problemler varsa görülür. Glukoz, sukroz, 
laktoz, mannitol, üreaz, maltoz, rafinoz, 
arabinoz, ksiloz, eskulin hidrolizi, adonitol, 
salisin negatif; indol ve katalaz pozitiftir. 
Agar kolonileri 1-2 mm çapında parlak, 
düzensiz ve yandan aydınlatınca beneklidir. 
Genellikle hemoliz yapmaz. Anaerop 
atmosfer uygun değilse koloniler hemoliz 
yapabilir ve yeşilimsi bir renkleşme 
gösterebilir. Buyyon kültürleri granüler 
çökelti verir ama bulanıklık yapmaz. DNaz 
ve H2S yapar, fosfataz yapmaz. İnsan ve 
hayvan eritrositlerini hemaglütine eder. 
Hücre duvarında lizin, diaminopimelik asit 
ve ornitin bulunmaz. %6 oksijeni tolere eder, 
hava ile temasta 100 dakika canlılığını korur. 
Eritromisine dirençlidir. Ampisilin, 
linkomisin, cephalotin, tetrasiklin, 
doksisiklin, minosiklin, klindamisin, 
amoksisilin, sefoksitin, kloramfenikol ve 
metronidazole duyarlıdır. Laktatı propianata 
çevirmesi ile F. nechrophorumdan ayrılabilir. 
Sıklıkla diş ve diş eti infeksiyonlarından, üst 
solunum yolu infeksiyonlarından izole 
edilebilir. Vincent angini etyolojisinde 
Treponemalar ile birlikte rol alır. 

- 
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Şekil 16.8.G. Peptostreptococcus 
asaccharolyticus 
0,5-1,6 µm büyüklüğünde, hareketsiz, Gram 
pozitif anaerop koklardır. Kısa zincirler, çiftler, 
bazen tetrat veya kümeler halinde dururlar. 
Genellikle zincir yapmaz ve Gram negatif 
boyanma eğilimindedir. Agar kolonileri 2 mm 
çapında (tavşan ve koyun kanında) 
nonhemolitik, kirli beyaz, ıslak ve parlaktır. 
Tween 80 ile üreme artarken %2 safra ve %6,5 
tuz ile engellenir. 25 ve 30°C’lerde zayıf ürer. 
Nitratları indirgemez, katalaz zayıf pozitiftir, 
DNAz değişken, ß galaktozidaz pozitif, 
koagülaz negatiftir. Şekerlerin pek çoğunu 
kullanmaz. Laktatı kullanır. Glikoz, sukroz, 
laktoz, mannitol, üreaz, trehaloz, maltoz, 
arabinoz, rafinoz, ramnoz, ksiloz, salisin, 
eskulin hidrolizi, sorbitol ve eritritol negatif; 
indol pozitiftir. P. Anaerobius’tan maltoz ve 
glikoz fermentasyonu ile ayrılır. Penisilin, 
kloramfenikol, klindamisin, tetrasiklin ve 
eritromisine duyarlıdır. Cilt apseleri, peritonal 
apseler, vaginal akıntılar, barsak ve ağız 
florasında baskındır. Diş ve diş eti apselerinden, 
lağımdan ve apandisitten izole edilir. 

Şekil 16.8.H. Peptostreptococcus 
anaerobius 
Gram pozitif, hareketsiz, anaerop, 0,5-0,6 
µm çapındadır, yaptığı zincirler 40-60 
µm’ye kadar uzayabilir. Genç kültürlerinde 
ve sıvı besiyerinde biraz daha uzun 
olabilirler. Agar kolonileri 1 mm çapında 
yuvarlak (tavşan kanında) nonhemolitiktir. 
Koloniler kanlı agarda beyaz, kalp beyin 
infüzyon agarda gri renklidir. Buyyon 
kültürlerinde bulanıklık değil virgül 
görünümünde granüler sediment oluşturur. 
Üreme Tween 80 ile artar, SPS ile inhibe 
olur. 25, 30 ve 45°C’de zayıf ürer. 
Peptondan amonyak oluşturabilir. Şeker 
fermentasyon buyyonunun pHsının 
yükselmesi bu özelliği nedeniyledir. 
Karbonhidratları ya hiç fermentlemez veya 
zayıfca fermentler. Sukroz, laktoz, mannoz, 
mannitol, trehaloz, arabinoz, rafinoz, 
sellobioz, ramnoz, ksiloz, sorbitol salisin 
fermentasyonu negatif; glikoz, H2S, DNAz 
ve maltoz pozitiftir. Tirosini indirger, laktatı 
kullanır, katalaz zayıf pozitiftir. %88 suşu 
tetrasikline dirençli iken minosikline 
duyarlıdır. Vagina normal florasının bir 
üyesidir, barsak florasında pek bulunmaz. 
Sıklıkla dişeti ve diş kökü 
infeksiyonlarından sorumludur. Bununla 
birlikte beyin apsesi, abdominal 
infeksiyonlar, ürogenital infeksiyonlar, 
eklem ve kemik infeksiyonlarından izole 
edilebilirler. Diş kökü infeksiyonlarında ileri 
evrede en sık görülen türdür. 
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Şekil 16.8.I Prevotella corporis 
Gram negatif, hareketsiz, anaerop, 0,9-1,6 µm 
ile 1,6-4,0 µm arasında ovoid koklardır. Ender 
olarak 11 µm’ye kadar uzayan filamentler 
yapar. Tek tek veya çiftler şeklinde 
bulunabilirler. Agar kolonileri 1 mm çapında, 
konveks, ortası kirli beyaz, çevresi kahve 
rengindedir. İnkübasyonun 4.-7. günlerinde 
kahve rengi ve siyah pigment yapabilir. Hiç 
pigment yapmayabilir. Buyyon kültürleri 
bulanıktır ve ipliksi sediment gösterirler, tüpün 
dibine yapışmaya eğilimlidir. Hemin ve Vit K1 
gereksinirler. Katalaz, glikoz, mannoz, maltoz 
pozitif; sukroz, laktoz, mannitol, üreaz, 
arabinoz, rafinoz, sellobioz, ramnoz, adonitol, 
salisin, eskulin hidrolizi negatiftir. 
Kloramfenikol ve klindamisine duyarlı penisilin 
ve tetrasikline dirençlidir. 

Şekil 16.8.J Peptostreptococcus micros 
Gram pozitif, 0,3-0,7 µm boyunda, 
hareketsiz, anaerop koklardır, 6 veya 20 
elementli zincirler yaparlar. Sıvı besi 
yerinde bu zincirler daha uzundur. Kanlı 
agarda 1 mm çapında, düzgün, opak, parlak 
kolonileri vardır, Tavşan kanında hemoliz 
yapmazlar. KBI agarda koloni çapı 2 
mm’ye kadar çıkabilir ve lentikülerdir. PY 
veya PYG buyyonda açık bir bulanıklık ve 
parlak bir sediment oluştururlar. 
Karbonhidratları ve alkolleri 
fermentlemezler. Katalaz, glikoz, sukroz, 
laktoz, maltoz, üreaz ve eskulin hidrolizi 
negatiftir. Tween 80 ve serum ilavesi 
üremeyi artırır. 25, 30 ve 45°C’lerde zayıf 
ürerler. Nötral redi indirgerler, H2S 
yaparlar, DNAzları yoktur, pepton 
amonyak yaparak şeker fermentasyon bazal 
mediumu alkalinleştirirler. Laktatı 
kullanmaz, glisini kullanırlar. Beyin, baş 
boyun, diş, diş eti, çene kemikleri, akciğer 
abselerinden izole edilebilirler. Genellikle 
infeksiyon odakları diyafram kasının 
üzerindedir (Peptostreptococcus 
magnusdan ayırmak gerekirse P. magnusun 
jelatin ve katalazı pozitiftir). Klindamisin, 
kloramfenikol ve eritromisine duyarlıdır. 
Ender suşlar penisilin ve tetrasikline 
dirençli bulunmuştur. %67’si minosiklin ve 
tetrasikline duyarlıdır. 
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Şekil 16.8.K: Propinobacterium propionicum 
Gram pozitif hareketsiz, anaerop çomaklardır. 
Katalaz, glukoz, sukroz, maltoz, eskulin 
hidrolizi, arabinoz, sellobioz, laktoz, mannoz, 
mannitol, rafinoz, trehaloz pozitif; indol 
negatiftir. Kök kanal patojenidir. Akne, deri 
apsesi, bakteriyemi yapabilir. 

Şekil 16.8.L: Prevotella loeschii 
Gram negatif, anaerop, hareketsiz, ovoid 
çomak zincirleri halindedir. Katalaz, 
glukoz, laktoz, maltoz, sellobioz pozitif; 
H2S, sukroz, mannitol, trehaloz, mellibioz, 
ramnoz, ksiloz, eskulin hidrolizi negatiftir. 
Kırmızı floresans verir. Lağımdan ve kök 
kanalından izole edilir. 

 
 
İNFEKTE KÖK KANALI EKOLOJ İSİ 
Bir floraya hangi bakteri türlerinin 
yerleşeceğini belirleyen etmenlere o 
floranın ekolojik determinantları  adı 
verilir. Her ekolojik determinant bir 
sonrakinin veya bir öncekinin devamıdır. 
Bu nedenle birbirlerine “ve” bağlacı ile 
bağlanmış koşullar şablonudur. Hepsi aynı 
anda bulunduğu zaman oluşan biyosfer 
floradaki bakteri listesinin anahtarıdır. 
İnfekte kök kanalının ekolojik 
determinantları şunlardır: 
 
1- Durmuş kan dolaşımı: 
 Pulpitisin geç döneminde pulpada 
kan dolaşımı tamamen durur. İnfekte kök 
kanalı florasının temelleri bu dönemde 
atılır. Bundan sonra gelecek olaylar 
zincirinin ilk halkası budur. Pulpanın 
beslenmesi bozulunca nekroz ve lokal 
apseler ortaya çıkar. 
2- Nekrotik doku 
 Nekroze olan pulpa bakteriler için 
çekicidir. Önce karbonhidratlar sonra 
glikoproteinler bakteriler tarafından 
parçalanarak enerji olarak kullanılır.  
3- Dentin lenfi 

 Dentin kanalcıkları içerisinde 
proteinden zengin sıvı bakterilerin erken 
dönem beslenme kaynağıdır. 
4- Retantif dentin yüzeyi ve kanal 
duvarına adezyon 
Adezyon, bir mikroorganizmanın konak 
dokuya tutunmasını, aderans ise adezyon 
yeteneğini ifade eder. Ağız dokularında 
bakteriyel aderans son derecede seçicidir. 
Örneğin, dil sırtındaki streptokokların 
%50'sini oluşturan Streptococcus 
salivarius diş sert dokularına 
tutunamamaktadır. Öte yandan diş sert 
dokularına fazla olarak tutunan 
Streptococcus mutans ise dil yüzeyine 
tutunamaz veya pek az tutunabilir. Her iki 
bakteri de ağız florasının iyi bilinen 
üyesidir. Tutunmalar eğer spesifik bir 
reseptör üzerinde meydana geliyorsa 
özgün tutunma adını alır. Örneğin eğer 
bakteri, ağız mukozasının üzerinde yer 
alan ve konak hücrelerin tutunması için 
kullanılan bir reseptöre bağlanıyor ise bu 
bir özgün tutunmadır. Özgün olmayan 
tutunmada iki evre bulunur: (1) Birinci 
evre (adsorpsiyon evresi): Bakteri hücresi 
ve konak yüzeyi arasındaki zayıf elektrik 



yükler, van der Waals ve yüzey gerilim 
kuvvetleri veya fimbriyalar ilk teması 
gerçekleştirir. Hidrojen iyon 
konsantrasyonu (pH), ısı, yüzey gerilimi ve 
atomlarını ortaklaşarak kullanabileceği 
yüzey moleküllerinin sayısı bu teması 
artırır. Örneğin Streptococcus mitior ancak 
asit ortamda (pH<6 iken) dişe tutunabilir. 
Bu tutunma geri dönüşümlüdür, tükürüğün 
yıkayıcı etkisi ve dil yanak dokularının 
hareketleriyle bu bakteriler konak doku 
yüzeyinden ayrılabilir. (2) İkinci evre: 
Bakteriler tarafından ekstraselüler 
polimerik materyaller sentez edilir ve 
konak doku yüzeyinde biriktirilir. Bunlar 
müsinöz glukoproteinlerdir. 
 Tutunmalar doğrudan veya dolaylı 
olabilir. Doğrudan tutunmalarda reseptör 
veya fimbriyalar rol alır. Fakat dolaylı 
tutunmalarda bakteri ve konak arasında 
daima bir aracı bulunur. Bu aracılar adezin, 
kriptitop, glukan ve koagregasyon 
köprüleri olabilir. 
 
5- Redoks reaksiyonları (Oksijensizlik, 
düşen Eh, yükselen pH)  
 Bir oksitleme olayının olduğu 
herhangi bir kimyasal düzenek içerisinde 
oksitleyici kimyasal maddeye elektron 
verici (donör, redükleyici veya indirgeyici) 
adı verilir. Eğer böyle bir kimyasal madde 
ortamda yer alıyorsa bunun karşısında 
elektron alıcı (recipient, oksidan, 
yükseltgen) bir madde bulunur. Böyle 
dengede olan bir sisteme redoks sistemi 
adı verilir.  
Bir redoks sisteminde oksitlenme oluşan 
taraftaki elektro kimyasallara oksidasyon 
yarı hücresi, indirgenme oluşan 
taraftakilere redüksiyon yarı hücresi adı 
verilir (Not: Buradaki hücre terimi 
kompartman anlamındadır). Bir redoks 
sisteminde birbirinin tamamlayıcısı 
(komplementeri) olan iki tane yarı hücre 
bulunur. Bir yarı hücrede redüksiyon 
olurken, diğer yarı hücrede ayni hız ve 
oranda oksidasyon olur. Oksidasyon yarı 
hücresindeki elektrot potansiyeline 
oksidasyon potansiyeli adı verilir, 
redüksiyon yarı hücresindeki elektrot 

potansiyeline redüksiyon potansiyeli (Eh) 
adı verilir. Her ikisi de voltmetre ile 
ölçülebilen bir büyüklüktür. Birimi Volt 
(V) dur. Bir ortamda hem oksidasyon hem 
redüksiyon yarı hücresi birlikte 
bulunuyorsa, çok kısa bir süre (dakikalar) 
sonra aralarındaki fark sıfır olacak şekilde 
birbirlerini nötrleştirip dengeye gelirler. Bu 
iki yarı hücreden bir tanesi ortamda 
bulunuyorken, diğeri bulunmuyorsa 
örneğin yalnızca redüksiyon yarı hücresi 
bulunuyorsa, sistemin dengesi redüksiyon 
lehine bozuk olarak kalacaktır. Bu özelliğe 
sahip bir biyolojik ortamda redüksiyon 
potansiyeli eksi birkaç yüz milivoltun 
altındadır. Yani negatif voltaj vardır. 
Oksijenin bulunmadığı ortamlarda pH 
yükselirken (H+ iyonu azalırken), Eh 
düşer.  
 Eh potansiyelinin sıfırın altına 
düştüğü biyolojik ortamlar anaerop 
bakterileri davet eder. Anaerop bakteriler 
işte böyle ortamlarda en kolay, en bol ve 
en hızlı şekilde ürerler.  

Kök kanal patojenleri negatif Eh 
voltajında çoğalabilirler. 
İnfekte kök kanalında oksijensizlik, 
negatif Eh voltajına neden olur. 

 
 İnfekte kök kanalındaki düşük Eh 
oksijen ile temas edinceye kadar sabit 
kalır. Oksijen ile temas eder etmez sıfıra 
doğru yükselmeye başlar ve kararlı bir 
denge oluşuncaya kadar yükselme devam 
eder.   
 
6- Kanala serum sızıntısı 
Kronik infekte ve kapalı bir kök kanalında 
bakteriler periapeksten kanal içine sızan 
serum proteinleri ile beslenir. Serum 
proteinleri infekte kök kanal florası üzerine 
belirleyicidir. İçerisinde albumin, globulin 
ve immünoglobulin bulunur. O halde 
infekte kök kanalında yalnızca protein 
sindirme özelliği bulunan bakteriler 
yerleşebilirler 
7- Konak cevabının bulunmayışı 
Normal koşullar altında infekte kök kanalı 
içerisinde oluşan mikrobiyal stimülasyon 
organizmanın bir başka yerinde çok daha 



düşük bir düzeyde meydana geldiğinde 
savunma hücreleri derhal o bölgeye hücum 
ederek olayı kontrol altına almaya çalışır. 
Bununla beraber kök kanalı, kan dolaşımı 
durduktan sonra immün hücrelerin 
ulaşamayacağı bir yerdir ve kanalın içinde 
immün cevap yoktur. Bu bir savunmasızlık 
durumudur ve flora oluşması üzerine 
belirleyicidir.  
8- Olumsuz koşulların süreğen olması 
Diş hekiminin girişimleri olmadan infekte 
bir kök kanalında yukarıda sayılan 
koşullardan bir veya birkaç tanesinin 
kendiliğinden değişme olasılığı yoktur. 
Pulpada kan dolaşımının başlaması, immün 
hücre trafiğinin başlaması ve kanala 
oksijen dolması düşünülemez.  
 
İNFEKTE KANALDA BAKTER İ-
BAKTER İ İLİŞKİSİ 
 Ekolojik etkenler infekte kök kanalı 
içerisindeki bakteri profilinin sınırlarını, 
hangi bakterilerin kanala girebileceklerini 
belirler. Fakat mevcut bakterilerin 
birbirlerine oranlarını, hangisinin patojen 
olacağını, hangi zaman aralığında baskın 
olacağını belirlemez. Bunları belirleyen 
diğer etkenler kommensalizm ve 
antagonizmdir.  
 Birlikte yaşayan mikroorganizmalar 
arasında kommensalizm 3 farklı şekilde 
meydana gelebilir:  

Tip 1 kommensalizm: İki 
bakteriden birincisinin ikincisine yararı 
vardır, ama ikincisinin diğerine ne yararı, 
ne de zararı vardır. İnfekte kök kanalında 
en sık görülen ilişki budur. 
 Tip 2 kommensalizm (simbiyoizm): 
İkisi de birbirine yarar sağlamaktadır. 
İnfekte kök kanalında böyle ilişkiler de 
vardır. 
 Tip 3 kommensalizm: Ne birincisi 
ve ne de ikincisi diğerine, ne yarar ve ne de 
zarar vermektedir. Bu bakterilerin neden 
bir arada bulundukları açıklanamamıştır 
(Singleton ve Sainsbury, 1978). 

Bakteriler birbirleri ile antagonist 
ili şki içerisinde de olabilir: 
Porphyromonas endodontalis 
bakteriyosinleri ile Prevotella 

intermedia’yı kuvvetle inhibe eder. 
Capnocytophaga ochracea, Veillonella 
parvula ve Propionibacterium 
propionicum genellikle bir arada 
bulunmazlar. Halbuki streptokok 
üyelerinin hiç biriyle belirli bir 
geçimsizliği yoktur (Sundqvist, 1992A, B). 
Antagonist olanlar ya beslenme şekli 
benzer olan bakterilerdir ve birbirlerinin 
besin maddelerini harcayıp tüketmektedir 
veya saldıkları bakteriyosinleri ile 
diğer(ler)ine zarar vermektedir.  

Proteinler, proteolitik grup 
bakteriler tarafından peptitlere 
dönüştürüldükten sonra bundan karboksilik 
asit, amonyak ve H2S oluşturulur. 
Amonyak yüksek yoğunlukta toksik 
olmasına karşın infekte kanal içerisindeki 
Actinomyces’lerin en önemli azot 
kaynağını oluşturur (Sundqvist, 1992). 
Dolayısı ile Eubacterium, 
Peptostreptococci, P. intermedia ile  
Actinomyces’ler arasında Tip 1 
kommensalizm şeklinde bir ilişki bulunur. 
P. endodontalis, P. intermedia ve P. 
gingivalis hemine bağımlı 
mikroorganizmalardır ve bu 
gereksinimlerini en başta Veillonella’lar 
karşılar. Wolinella recta, hücre 
membranında bulundurduğu formate 
dehydrogenase ve fumarate reductase 
enzimleri ile Fusobacterium ve 
Peptosterptococcus'lardan gelen formattan 
CO2 üretir, böylece Capnocytophaga ve 
Actinomyces’lerin gereksinimini karşılar. 
 İnfekte kök kanalı içerisinde 
Porphyromonas’lar eğer fazla sayıda 
üremişse, Veillonella’lar üzerine metabolik 
baskı uygular. Böylece Veillonella’ların 
sayısı azalır. Dolayısıyla P. gingivalis, 
kendisine hemin verecek kaynağı ortadan 
kaldırmış olur. Bu durumda kendi hemin 
kaynağını, kendisi ortadan kaldırdığı için 
Porphyromonas’ların sayısı giderek 
azalmaya başlar. Floradaki sayı ve oranı 
belirleyen bir feed back etkileşimdir. Buna 
benzer çok sayıda ilişki bulunmaktadır. 
 
 
   



 

 
 
Şekil 16.10. Kök kanal patojenleri iyi 
tanımlı metabolik işbirliği içindedir ve 
aralarına yabancı bir bakteriyi almazlar 
(Aydın, 1997) 
 
Bu etkileşimlerin sonucu olarak infekte 
kök kanalı florasında bir denge oluşur 
(Şekil 16.10). Bir yandan, mevcut sınırlı 
ekoloji nedeniyle buraya yerleşebilecek 
bakteriler seleksiyona uğrarken, diğer 
yandan, bakterilerden bazıları kommensal, 
bazıları antagonistik ilişkiler ile birbirlerini 
desteklemeye veya engellemeye başlarlar. 
Aralarında çok sayıda metabolik ve 
ekolojik feedback mekanizmalar oluşur. 
Bu denge öylesine dinamik ve kararlıdır ki, 
infekte kök kanalından izole edilen 
mikroorganizmalar eşit konsantrasyonlarda 
karıştırılarak bir başka dişin kök kanalına 
inoküle edilseler bile, deneysel 
infeksiyonda yeniden ilk oranlarına 
dönmektedirler (Sundqvist, 1992). Tedavi 
edilmemiş bir infekte kök kanalındaki 
bakterilerin birbirlerine olan oranları, 

konak  ve mikrop ilişkisinde olabilecek 
değişimlerin gereği olarak küçük 
salınımlar (flora alternasyonları) ile devam 
eder.  

İnfekte kök kanalındaki patojen bakteriler 
aralarına bir başka bakteriyi almazlar.  
Bu durum, diş hekiminin sınırlı ve tanımlı 
bakteriler ile mücadele etmesi anlamına 
gelir. 

  
 Bir başka ilişki kök kanalı 
infeksiyonunun çapı ile bakteri çeşitlili ği 
arasındadır (r=0.50). Radyolojik çapı 
küçük olan kök kanalı infeksiyonlarında 
daha az çeşitlilikte mikroorganizma 
bulunurken, geniş çaplı infeksiyonlarda 
daha fazla mikroorganizma bulunur 
(Sundqvist, 1992B) 
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DİŞ ÇÜRÜĞÜNDEN PULPİTİSE 
GEÇİŞ 
 Çürüğün son evresinde kavite 
tabanındaki bakterilerin ortak özellikleri  
genellikle Gram pozitif ve sakkarolitik 
olmalarıdır (Streptococcus, Lactobacillus, 
Leptothrischia, Bifidobacterium, 
Actinomyces, Rothia gibi). Son yıllara 
kadar Streptococcus mutans’ın en önemli 
çürük yapıcı bakteri olduğu bilinirdi. 
Bununla beraber 51 bireyin farklı 
aşamalardaki çürük lezyonlarından yapılan 
243 mikrobiyolojik muayenede 110 bakteri 
belirlenmiş Atopobium, Propionibacterium 
ve Lactobacillus cinsi bakteriler S. 
mutans’tan daha fazla bulunmuştur.  Beyaz 
nokta şeklindeki çürük lezyonlarında ve 
sağlam mine yüzeyinde Actinomyces ve 
non-S. mutans streptokoklar daha yüksek 
sayılardadır, fakat tanısı konulabilecek 
sayıda S. mutans yoktur. S. mutans geç 
çürük döneminde görülmektedir. 
Veillonella, Lactobacillus, 
Bifidobacterium, Propionibacterium, asit 
yapan non-S. mutans streptokoklar, 
Actinomyces spp. ve Atopobium spp. türleri 
diş çürüğünde önemli rol oynamaktadır 
(Aas ve arkadaşları, 2008). Bu bilgiler bize 
S. mutans’ın çürüyen dişe sonradan 
yerleştiğini ve Bifidobacterium’ların önem 
kazandığını düşündürür.  

Bifidobakteriler açığa çıkmış kök 
yüzeyinde infekte yumuşak dentinden 
%7,88, camsı dentin lezyonlardan %1,61, 
açığa çıkmış kök yüzeyi plağından %0,05 
oranında izole edilir. Yumuşamış 15 
lezyonun 13’ünden elde edilmiştir.  En sık 
izole edilen türler Bifidobacterium 
dentium, B. subtile, B. breve’dir 

(Mantzourani, 2009). Bir başka çalışmada 
192 tükürük örneğinden Bifidobacterium 
dentium ve B. longum %94,2 sıklıkla, 
Streptococcus mutans %92,2, Lactobacilus 
%89,6 konsantrasyonda izole edilmiştir 
(Beighton, 2008). Bu dönemde başka bazı 
bakteriler de bulunabilmesine karşın 
floraya egemen değildirler 
(Peptostreptococcus, Bacteroides, 
Capnocytophaga, Wolinella gibi).  

Diş çürüğü için üç büyük hipotez 
ortaya atılmıştır. Spesifik plak hipotezine 
göre, Streptococcus mutans ve 
Streptococcus sobrinus çürüğü 
başlatmaktadır. Nonspesifik plak 
hipotezine göre çürüğü başlatan bakteri 
özgün değildir. Ekolojik plak hipotezine 
göre, diş çürüğü kalıcı mikrofloranın 
dengesindeki bozulma nedeniyle meydana 
gelmektedir (Marsh, 1994).  
 Süt dişleri üzerinde yapılan flora 
belirlenmesi çalışmalarında (Becker, 2002) 
Streptococcus sanguinis gibi bazı 
bakterilerin çocuğun genel sağlığı ile 
ili şkili olduğu, S. mutans, diğer 
Streptococcus spp, Veillonella spp., 
Actinomyces spp., Bifidobacterium spp, ve 
Lactobacillus fermentum'un diş çürüğü ile 
ili şkili olduğu ileri sürülmüştür. Bu 
bakterilerin antijenlerinin ve toksinlerinin 
odontoblastik uzantılara veya dentin 
sıvısına temas etmesi, pulpanın tamamında 
iltihabi cevabın başlaması için yeterli 
nedendir (Şekil 16.11).  
 
Dentin kanalcıklarının içerisinde antijenler 
ilk defa belirlendiği zaman henüz tanımlı 
bir pulpitisten söz edilemez. Diş 
semptomatiktir ama pulpası steril olabilir. 
Kapalı, asemptomatik ve vital olan pulpa 
daima sterildir. Bakteriler koronal yoldan 
pulpayı istila etmeye başlamadan önce 
hastanın şikayetleri yalnızca ısıyla veya 
şeker uyarısı ile oluşan, kısa süren, 
provoke ağrılardır. Buraya kadar olay, geri 
dönüşümlüdür. Böyle dişler nedenin 
ortadan kalkması veya vital pulpa tedavisi 
ile iyileşirler. 



 
Şekil 16.11. Dentin kanalcıklarından dört farklı koşulda bakteri istilası görülmektedir. Kalınlığı 
ne olursa olsun dentin bakterilere geçirgendir. Okların kalınlığı geçirgenlik ile orantılı 
çizilmiştir. 

 
Şekil 16.12. Periodontal cep içerisinde bakterilerin kolonizasyon haritası. Treponema denticola 
ve Camphylobacter rectus gibi hızlı hareket eden ve ince gövdeli bakterilerin cep tabanında 
kolonize olduğuna dikkat ediniz. An, Actinomyces naeslunddi; Pg, Porphyromonas gingivalis; 
Cr, Camphylobacter rectus; Ec, Eikenella corrodens; Td, Treponema denticola; Fn, 
Fusobacterium nucleatum; PnPi, P. nigriscens/P. intermedia. (Kolenbrander, 2004) 
 



Bakteri istilası dentin kanalcıkları dışında 
diş eti cebi tabanından periodontal lifler 
boyunca yayılıp apekse ulaşabilir ve vital 
pulpayı retrograt yol ile de infekte 
edebilir (Şekil 16.12).  

Harap olan periodontal membran 
bakterilerin foramen apikaleye geçmesine 
izin verebilir. Bu şekilde retrograt başlayan 
bir pulpitiste kuronda çürük 
bulunmayabilir. Spiroketler, Selenomonas 
sputigena ve Camphylobacter rectus 
hareketli olup periodontal membranı ilk 
geçenlerdir. Retrograt istilada pulpaya ilk 
girenler genellikle Treponema'lardır. 
Görülme sıklıkları T. denticola, %68; T. 
vincentii, %36; T.  medium, %48’dir. 
Böyle retrograt yoldan istila özellikle 
travmatik nekrozlu dişlerde görülür. 
Aseptik nekrozlu pulpa, kapalı bile olsa, er 
veya geç retrograt yoldan istila edilir. 
Periodontal harabiyet, durmuş veya 
azalmış dişeti oluğu sıvısı, lokal veya genel 
immün defektler, bol bakteri plağı ve 
diştaşı bulunuyor olması, ağız hijyeninin 
fena olması, bruksizm, travma ve kronik 
mikrotravmalar retrograd yoldan bakteri 
istilasını kolaylaştırır.  

Anachoresis adı verilen bir başka 
istila yolu sistemik dolaşımdan gelen 
bakterilerin pulpayı infekte etmesi 
şeklindedir. Hayvanlar üzerinde yapılan 
çalışmalarda, deneysel bakteriyemi 
oluşturulduğunda, sağlıklı pulpa odasında 
bakteriler görülmüş, ama pulpitis 
görülmemiştir. Ancak önceden travmatize 
edilen dişlerin pulpalarında bu yolla 
infeksiyon geliştirmek olanaklı olmuştur. 
Bu nedenle hematojen pulpitislerde 
anamnezde daima fiziksel, termal, 
kimyasal travma veya bruksizm bulunur.  

 
PULPİTİSİN MİKROBİYOLOJ İSİ 

Pulpaya ilk ulaşan bakteriler, 
karyojenik bakterilerden herhangi birkaçı 
olabilir, genellikle streptokoklardır. 
Pulpitisin erken döneminde, pulpada 
görülen antikorların daha çok IgE, IgM ve 
daha az olarak IgG tipinde olduğu ve 
Actinomyces israelii, Actinomyces 
naeslundii, Eubacterium alactolyticum, 

Lactobacillus casei, Peptostreptococcus 
micros, Porphyromonas endodontalis, 
Prevotella intermedia, Streptococcus 
mutans ve Veillonella parvum’a özgül 
olduğu belirlenmiştir. Bu florada 
streptokokların önemli olduğu ve lezyonun 
başından beri ayrı bir önemi bulunduğu 
gayet iyi bilinmektedir.  

Pulpitisten izole edilerek 
saflaştırılan ve deney hayvanlarının steril 
pulpasına inoküle edilen streptokoklar 
periapikal lezyona neden olmamaktadır 
(Sundqvist, 1994). Bu saptama, 
streptokokların pulpitis için yeterli neden 
olmadığını gösterir. Periapikal lezyonun 
gelişebilmesi için, başka 
mikroorganizmaların da florada bulunması 
ve pulpanın önceden iltihap mediyatörleri 
tarafından uyarılması, hatta pulpanın 
yıkımının oluşması gerekmektedir (Nair, 
1997).  Pulpitisin yalnızca bakteriler veya 
sadece iritasyon ile geliştiğini söylemek 
doğru olmaz. Pulpitisin gelişişimi için her 
ikisinin bir arada bulunması gerekir. 

Erken pulpitiste floraya egemen 
bakteriler; Streptococcus, Lactobacillus, 
Bifidobacterium, Actinomyces, Rothia 
üyeleridir, bazen Peptostreptococcus’lar da 
görülür (Hoshino, 1984). Klinik 
yakınmalar başlayıncaya kadar 
Porphyromonas ve Prevotella üyelerinin 
dentin çürüğünün florasına katılmaması bu 
bakterilerin pulpitis ağrısından sorumlu 
olduğunu düşündürtmüş, fakat Massey ve  
arkadaşları (1983), böyle bir ilişkinin 
bulunmadığını ileri sürmüşlerdir. Daha 
sonraki yıllarda, Hashino ve arkadaşları 
(1992), pulpitise geçerken çürük florasına 
Eubacterium ve Propionibacterium 
üyelerinin de eklendiğini ve 
Actinomyces’lerin sayılarının arttığını 
göstermiştir. Pulpitis başladıktan sonra bu 
bakterileri pulpa dokusundan izole ederek, 
bakterilerin dentin kanalcıkları yolu ile 
buraya ulaştıklarını göstermişlerdir. 

Pulpaya bakteri istilası 
başladığında, pratik olarak kök pulpasının 
tamamı kontamine kabul edilir. Bununla 
beraber bakterilerin kök pulpasını 
tamamen istila etmesi birkaç gün sonra 



tamamlanır. Bakteriler pulpada ilerlerken, 
tam merkezden gitmezler, dentin 
duvarlarını izlerler. Çürük kavitesinden 
pulpa odasına girer girmez pulpodentinal 
membranı izler ve kanal ağızlarına gelirler. 
Pulpa merkezi hala dekontaminedir, fakat 
pulpada iltihapsal cevap, eksuda birikimi 
ve mikro apseler bulunur. Dış kaynaklı 
antijenik veya fizikokimyasal uyarı 
giderilmezse iltihapsal reaksiyon pulpanın 
alt tabakalarına doğru giderek yayılır, kök 
pulpası ve periapikal dokularda da kuron 
pulpasındakine benzer değişimler görülür.  
 Akut pulpitis dönemindeki 
bakterilerin ortak özellikleri sakkarolitik 
olmalarıdır. Genellikle fakültatif ve 
kapnofilik olanlar floraya egemendir. 
Proteolitik anaeroplar henüz yoktur veya 
sayıca azdır, mevcut zorunlu anaeroplar ise 
sakkarolitik olanlardır. Floraya 
Streptococcus ve Bacteroides genusunun 
üyeleri egemen konumdadır. 
 Pulpa dokusunun bütününde immün 
cevaplar devam ederken, bakteriler pulpa 
içeriğinde yıkıma başlarlar. Bakteriler 
tarafından ilk önce parçalanan bağ dokusu 
bölümleri hücreler arası yapı ve 
karbonhidratlardır. Oligosakkaritler infekte 
pulpanın florasında bulunan sakkarolitik 
bakteriler tarafından, önce disakkaritlere, 
sonra monosakkaritlere parçalanırlar ve 
daha sonra heksoz ve pentoz şekerlerine 
kadar ayrıştırırlar. Bu sırada lipit bölümü 
içeren şekerli bileşikler (glikolipitler)in 
bakteriler tarafından parçalanması bir süre 
ertelenir, çünkü bakteriler, daha kolay 
enerji sağlayabildikleri karbonhidratlar 
ortamda henüz mevcut iken, daha zor 
enerji sağlayabildikleri glikolipitleri 
kullanmazlar. Bu dönem karbonhidrat 
fermentasyon evresi (1. evre) adını alır. 
Pulpada bu evre başladığında bakteriler 
kanal ağızlarına ulaşmamış veya henüz 
ulaşmış olabilir. En belirgin klinik şikayet 
ağrıdır. Ağrının kaynağı incinmiş bağ 
dokusundan ortama sızan araşidonik asit 
türevleri ve doku aminleridir (histamin, 
prostoglandin, bradikinin, kallikrein, 
lökotrienler, seratonin gibi). 

 Bu dönem klinikte nabızsal gece 
ağrısı şeklinde kendisini gösterir. Ağrının 
geceyi seçmesinin nedeni, 
kronofarmakolojik esaslara göre, 
histaminin gün içerisinde sinüzoidal bir 
salım göstermesi, gece saat 03.00’te en üst 
düzeye ulaşacak şekilde yükselmesidir 
(Esen, 1990). Histaminin en bilinen 
etkilerinden birisi ağrı eşiğini düşürmektir. 
Bu nedenle pulpitis ağrısı gece yükselir. 
Prulenta evresinde bu durum en 
belirgindir.  
  

 
 

 
Şekil 16.13. Kuron pulpasında kronik 
iltihap. Enkapsüle olmuş mikro apseler 
(solda). Yoğun pulpa iltihabı, çok sayıda 
apse. Apsenin merkezinde litik ve nekrotik 
materyal (sağda) (Matsumiya, 1955). 
 
 Bu aşamada pulpada selüler yıkım 
başlar, ağrı nabızsal özellik kazanır. İlk 
harap olan hücreler odontoblastlardır, daha 
sonra pulpaya ait hücreler parçalanır. 
Yıkılan pulpa hücrelerinden arta kalan litik 
artıklar ve serum sızıntısı nedeniyle artan 
serum pulpa merkezinde mikroapseler 
oluşturur (Şekil 16.13). Fibriler elementler, 



interselüler yerleşimli olmasına karşın 
parçalanmaları ertelenir, çünkü proteinden 
zengindir, infeksiyonun erken 
dönemlerinden başlayarak giderek artan 
fibröz özellik kazanırlar.  

Bakteriler kanal ağız(lar)ına 
ulaştıklarında kuron pulpasında venöz staz 
başlar. Bu, birinci stazdır. İkinci bir venöz 
staz daha oluşacaktır. Çok kanallı dişlerde 
bütün kanal ağızları istila edilinceye ve 
buradaki kan damarlarının yıkımı oluşana 
kadar pulpa merkezinde bir miktar kan 
akımı bulunabilir. Bakterilerin pulpa 
içerisindeki sayıları logaritmik olarak artar. 
Bu sırada, bakteriler en yoğun olarak kuron 
pulpasında bulunurlar. Kök pulpasındaki 
sayıları biraz daha azdır, çünkü kök 
kanalları içerisinde henüz kan dolaşımı ve 
bir önceki dönemden kalan immün 
hücreler bulunur. Bunlar kök pulpasını kısa 
bir süre savunmaya devam ederler. Kanal 
ağızları bakteriler tarafından istila 
edildiğinde, birinci venöz stazın hemen 
ardından, merkezdeki pulpa giderek 
nekroze olur. Bu, önce bir vasküler 
nekrozdur, sonra koagülasyon nekrozu 
gelişir.  
 .  

 
Şekil 16.14. Bakterilerin pulpayı koronal 
istila haritası (Aydın 1997). 
  
İşte tam bu dönemde kuron pulpasında 
anaerop ekoloji gelişmeye başlar. Eh 
potansiyeli düşer. Bir yandan kök 
pulpasındaki bakteriler perifere yakın 

olarak apekse doğru ilerlemeye devam 
ederlerken, diğer yandan pulpa odasında 
karbonhidratlar tükenmeye başlar 

Kök kanalı içerisinde bakterilerin 
izledikleri yol, kanalın vestibül ve lingual 
(palatinal) duvarları boyuncadır (Şekil 
16.14). Bu nedenle kanalın biyomekanik 
preparasyonu yapılırken, özellikle bu 
duvarlar iyice genişletilmelidir. Bakteriler 
kanal duvarlarında yığılmış kümeler 
şeklinde yerleşirler. Tek veya çok  katlı 
yığılımlar yapabilirler. Bu yapılar 
incelendiğinde saf olmadıkları, birden fazla 
bakteri cinsi içerdikleri görülür. 
Filamentöz olanlarının ve kok zincirlerinin 
kanal duvarına dik yerleştikleri görülür. 
Bakteriler apekse doğru, pulpa odasında 
olduğundan daha hızlı ilerlerler. Apekse 
ulaşıncaya kadar kanal duvarları boyunca 
ilerler, kanal pulpasının merkezi bölümleri, 
henüz yoğun olarak bakteri istilasına 
uğramamış olabilir.  

Birinci evrenin sonuna doğru pulpa 
odasında karbonhidratlar tükenir veya iyice 
azalır. Geride kalan başlıca beslenme 
kaynağı, glikolipit ve proteinlerdir. 
Yalnızca sakkarolitik olan ve proteinleri 
kullanamayan bakteriler artık enerji 
sağlayamazlar ve ölerek sayıca azalmaya 
başlar. Onun yerine, hem sakkarolitik ve 
hem de proteolitik bakteriler kuron 
pulpasında sayıca artmaya başlar. Bu 
karmaşa, ikinci evreye geçildiğini gösterir. 
Bu döneme glikolipit fermentasyon 
evresi (2. evre) adı verilir.  
 Karbonhidratlar yerine pulpa 
hücrelerinde bulunan lipopolisakkaritler ve 
glikolipitler parçalanmaya ve bakteriler 
tarafından enerji kaynağı olarak 
kullanılmaya başlanır. İkinci evrede kuron 
pulpasında yalnızca protein fermente 
edebilen bakteriler baskın değildir, 
Fusobacterium, Peptostreptococcus gibi 
bakteriler de vardır. Bu dönemin en baskın 
bakterileri Prevotella genusuna aittir.  

Ölü bakterilerden açığa çıkan 
bakteriyel artıkların çoğu konak doku için 
antijeniktir ve pulpa odası boyunca yayılır, 
kanal ağızlarından sızarak periapikal 
dokulara ulaşır. İkinci dönem bakterileri 



Bacteroides pneumosintes, B. ureolyticus, 
Prevotella denticola, P. buccae ve bazı 
Eubacterium türleridir. Bunlar ilk önce 
kuron, sonra kök pulpasında sayıca 
artmaya başlar (Sundqvist, 1992).  
 Bu sırada kök pulpasındaki 
infeksiyon da ikinci evreye ulaşır ve 
bakteriyel toksinlerin kanal içi 
yoğunlukları giderek artar. Kanaldaki 
toksin birikimi, bu maddelerin osmoz ve 
difüzyon yolu ile periapikal dokulara 
ulaşması ile sonuçlanır. Periapeksin tahrişi 
giderek artar. Bakteri toksinleri ve 
antijenik yapıların periapekse 
yayılmasında, pulpanın venöz ve lenfatik 
dönüş yolları küçük bir rol oynar, çünkü bu 
dönemde kök pulpasında kan dolaşımı 
büyük ölçüde durmuştur veya durmak 
üzeredir. 

 Kök pulpası infeksiyonun ikinci 
evresine girdiğinde, pulpada bazı ekolojik 
dengeler değişmeye başlar. Kuron 
pulpasında tamamen durmuş olan kan 
akımı nedeniyle Eh potansiyeli giderek 
düşer. Ortam proteolitik-anaerop bakteriler 
için daha uygun duruma gelir. Diğer 
bakteriler (sakkarolitik ve fakültatif 
olanlar) floradan kaybolurken, onların 
yerine protein kullanma yeteneği olan 
anaeroplar gelir (Şekil 16.15). Bu sırada 
bakteriler, bakteri ürünleri ve immün 
etkileşimler foramen apikaleden kanala 
giren kan damarlarının bozulmasına neden 
olur. Apikal bölümde ikinci bir venöz staz 
daha oluşur. Daha sonra kök pulpasında 
kuron pulpasına benzer şekilde lizis oluşur. 
Kök kanalı infeksiyonunun üçüncü ve son 
dönemi başlar.  

 
 
Şekil 1615. Kök kanalı infeksiyonunda 
bakteri profili (Sundqvist, 1992) 
 Bu dönem protein fermentasyon 
evresi (3.üncü evre) olarak bilinir. Kök 
pulpası ve kuron pulpası kısa aralıklar 
(saatler) ile üçüncü döneme girerler. Yavaş 
ilerleyen pulpitislerde, arada günlerle 
ölçülebilen süre geçebilir. Veya hem kuron 

pulpası ve hem de kök pulpası birlikte bu 
döneme girerler. Pulpanın akut pulpitis 
döneminden bu döneme ulaşması yaklaşık 
100 saat sürer.  

Üçüncü evre kalıcıdır. Artık diş 
periapikal lezyonlu olarak tanımlanabilir. 
Bakterilerin sindirebilecekleri pulpa ve 
hasarı iletebilecek sinir lifleri kalmadığı 



için ağrı kaybolur. Klinik yakınma 
olmadığı için hasta durumundan memnun 
olabilir, fakat bu durum, dişin tedavi 
edilmesini engellememelidir.  
 Bakteri çeşitlili ğinde azalma 
olurken, yalnızca ekolojisi uygun olan 
bakterilerin sayıları artar. Bu dönemin en 
belirgin bakterileri Actinomyces, 
Bacteroides, Eubacterium, Fusobacterium, 
Peptostreptococcus, Porphyromonas, 
Selenomonas, Veillonella, Wolinella 
genuslarının üyeleri ve spiroketlerdir. 
Fakat halen anaerobik bakterilerin total 
floraya oranı yalnızca %24,3'tür, Gram 
negatiflerin oranı %24’tür (Stashenko ve 
arkadaşları, 1994). Bu oran hızla artar. Bu 
bakteriler daha sonra kendi aralarında 
etkileşerek belirli bir oranda sabit kalırlar 
(Sundqvist, 1992). Her bakterinin total 
floraya oranı o infeksiyon için küçük 
değişimler göstererek tedavi edilinceye 
kadar kısmen sabit kalmaya devam eder.  

İnfekte kök kanalında çoğunlukla 
F. nucleatum ss. vincentii bulunmaktadır. 
C. sputigena %90, A. gerencseriae, C. 
ochracea, S. constellatus, ve V. parvula 
%80, P. gingivalis, P. melaninogenica, ve 
S. sanguis %75 bulunur, A. israelli, C. 
showae, F. nucleatum ss. polymorphum, N. 
mucosa, ve S. noxia ise >%70 oranında 
bulunur. Periodontal patojenler (T. 
forsythensis, A. actinomycetemcomitans, C. 
gracilis, E. nodatum, F. periodonticum, S. 
gordonii, ve T. socranskii) infekte kök 
kanalında bulunmuştur (Souza, 2005).  
 Onbeşinci günden sonra anaerobik 
bakterilerin oranı %47.3'e, Gram 
negatiflerin oranı %46.9'a çıkar (Stashenko 
ve arkadaşları, 1994). Üçüncü ay dolduğu 
zaman sabit orana ulaşılmış olur, anaerobik 
bakterilerin oranı %90’dan fazladır 
(Sundqvist, 1994). Maymun dişlerinin 
pulpası mekanik olarak açılıp, 1 hafta 
boyunca ağız ortamına açık bırakılmış ve 
daha sonra üzeri 3 yıl boyunca 
kapatılmıştır (Fabricius, 1982). 7, 90, 180, 
1060 gün sonra bu dişten yapılan 
mikrobiyolojik muayenede anaeropların 
oranı sırası ile %50, 85, 95, 98 olarak 
bulunmuştur. Gram negatif çomaklarda 

artış olmuştur. Bu sayılar bize anaeropların 
ortama egemen olma hızları hakkında fikir 
verir. İlk 1 hafta sonra bile anaerop 
hakimiyeti %50 dolaylarındadır.  Bu 
dönem bakterilerinin ortak özellikleri 
anaerop ve proteolitik olmasıdır. E. 
faecalis, Eikenella corrodens ve bazı 
Eubacterium üyeleri sakkarolitik 
olmalarına karşın dentin proteinlerini 
kullanabilirler.  

Bu dönemde pulpadaki proteinler 
yıkıldığı için tirnerf ile tutulabilecek bir 
pulpa dokusu yoktur. Onun yerine lizis 
olmuş bağ dokusu kalıntıları, eksüda ve 
serumdan oluşan müköz bir yapı vardır. 
İleri dönemlerde bu da bulunmaz. Diş 
hekimi kök kanalı tedavisine başladığında, 
kanal içerisinde pulpa dokusu yerine 
kıvamını kaybetmiş bir yapı gördüğünde 
olasılıkla 3. evreye girmiş bir dişe 
girişimde bulunuyor demektir. Bu 
dönemde pulpa odasında bol bakteri vardır. 
Dentin kanalcıkları tamamen 
kontaminedir. Bakteriler sement altına 
kadar ulaşarak odontoblastik uzantıların 
protein artıklarını parçalar. Bakterilerin 
katabolik atıkları arasında hidrojen, metan, 
hidrojen sülfit ve uçucu yağ asitleri, 
aromatik (kokulu) bileşikler bulunur. 
Bunlar, (pulpa odası kapalı ise) basıncı 
artıran bir etkendir. Bakterilerin uçucu 
olmayan ve aromatik artıkları da vardır ve 
bu kimyasal maddeler kök kanalı boşluğu 
içerisinde kanal duvarlarına sıvanmış 
olarak bulunabilir. Kök kanalı tedavisi 
sırasında pulpa odası açıldığında duyulan 
fena kokunun kaynağı bu aromatik 
ürünlerdir. Bakterilerin üredikleri ortamda 
ortaya çıkan bu ürünlerin 
yoğunluklarındaki artış, bakteri üremesini 
olumsuz etkiler. Bakteriyel artıklar kanal 
içerisinde belirli bir yoğunluğa 
ulaştıklarında, bakteri üremesini durduran 
bir mekanizma oluşur. 
 Apikal deltanın bakteri 
kontaminasyonunun hemen ardından, 
periapekste başından beri bulunan immün 
yanıt, kompetan hücrelerin periapekse 
kemotaksisi ile artarak devam eder. 
Bakterilerin toksinleri ve periapikal 



dokularda oluşan antijen-antikor 
kompleksleri periapeksteki damar 
endotelinde birikir. Pulpadaki olaylar 
periapikal dokulara kayar. 
 
 
KÖK KANAL İNFEKSİYONUNUN 
GELİŞİMİ 

 İnfekte kök kanalı 
içerisindeki bakteriler, toksinler ve litik 
artıklar periapekse sızarak burada iyi 
tanımlanabilen bir infeksiyon oluştururlar 
(periapikal infeksiyon). Bu olay erken 
dönemde bakterisiz olarak başladığı halde 
(iltihap) kök pulpasının 
kontaminasyonunun hemen ardından akut 
bir infeksiyon halinde ortaya çıkar. 
Retrograt infeksiyonlar hariç, bakteriyel 
ürünler periapekse, daima bakteri 
hücrelerinden önce ulaşır. Pulpitisin henüz 
erken dönemlerinde pulpa dokusunun artan 
kan akımını karşılamak amacıyla 
periapeksteki kapillerler genişler ve iltihap 
hücreleri buraya infiltre olmaya başlar. Bu, 
periapikal iltihabın erken evresidir ve 
periapikal dokular henüz sterildir. 
Periapeksin bu alarm durumunun nedeni 
nörojenik iltihap ile açıklanmaktadır. 
Periapeksteki erken cevaplar pulpanın bağ 
dokusundan salınan nörojenik iltihap 
mediyatörlerinin periapekste başlattığı 
öncül bir otonom refleks ile oluşur. 
Bakteriyel ürünler (toksin, antijenik 
bakteriyel artıklar, bakterinin selüler 
komponentleri) periapekse vardığında 
iltihap artarak devam eder, buradan sonraki 
iltihabın mekanizması klasik bilgilerimiz 
ile açıklanabilen şekildedir. Bu defa 
immün sistemi uyaran stimülatörler 
kimyasaldır ve bunlar bakteriyel 
ürünlerdir.  

Kök kanalı içerisinde kolonize 
olmuş mikroorganizmalara ait ürünler 
(endotoksin, lipoteikoik asit, 
bakteriosinler, vb) periapekse çıksa da, 
mikroorganizmaların kendileri vücut 
savunma sistemini aşamamaktadırlar. 
Periapikal alanda mikroorganizmalar ancak 
belirli durumlarda söz konusu olmaktadır 
(Nair, 2001; Dahlen ve Haapasalo, 2001): 

1. Endodontik eksaserbasyonla 
periradiküler apse oluşumunda,  

2. Kronik apikal apse durumunda 
fistül varlığında, 

3. Periapikal aktinomikozlarda 
(Actinomyces türlerinin varlığı 
gösterilmiştir), 

4. Kök kanalı ile ilişkili kistlerin 
(bay kist, cep kisti) infekte 
olması durumunda, 

5. Enstrümantasyon sırasında 
mikroorganizmaların veya 
infekte materyalin apeksin 
ötesine itilmesi, taşırılması 
durumunda. 

Ayrıca son yıllarda anlaşılmış bir 
diğer kavram da ekstraradiküler 
mikrobiyal kolonizasyondur. 
Mikroorganizaların nekrotik pulpalı 
dişlerde veya tedaviye yanıt 
vermeyen olgularda foramen 
apikale dışında eksternal kök 
yüzeyi üzerinde biofilm 
oluşturdukları belirlenmiştir. Bu 
mikroorganizmalar arasında 
mantarlar (Lomçalı ve arkadaşları, 
1996) ve Fusobacterium 
nucleatum, Porphyromonas 
gingivalis ve Tannerella 
forsythensis gibi zorunlu anaerop 
bakterilerin olduğu bilinmektedir 
(Noguchi ve arkadaşları, 2005).  
Kronik apikal periodontitisli 
dişlerde periapikal iltihabi lezyon 
içerisinde mikroorganizma 
bulunduğunu bildiren çalışmalar da 
bulunmaktadır. Bununla beraber 
mikroorganizmaların örnek alımı 
sırasında kök kanalından, kök 
yüzeyinden veya cerrahi alandan 
kontamine olma olasılığı göz ardı 
edilmemelidir.  
Bakteriler yukarıda belirtilen 
durumlarda periradiküler alana 
çıktıklarında fagositozdan 
kurtulmak amacıyla teorik olarak: 

 1. Fagositik hücreyi toksinleri ile 
öldürebilirler. Bunu en iyi yapan bakteri 
Actinobacillus actinomycetemcomitans’dır. 
Bu özelliğe sahip diğer kök kanal 



patojenleri lökotoksin isimli enzimleri 
salabilen Fusobacterium, Porphyromonas 
ve Prevotella üyeleridir. Lökotoksin isimli 
enzim, lökosit ve makrofajların 
yüzeylerinde çapı 50-140 oA  olan delikler 
açarak, bu hücrelerin ölmelerini sağlar 
(Bilgehan, 1994). 
 2. İmmün refleksi baskılayabilirler. 
P. endodontalis, P. gingivalis, P. 
intermedia, P. loeschii gibi bakteriler, 
pulpa ve periapikal dokularda sentezlenen 
immünglobulin antikorları ve 
komplemanın C3 proteinini 
parçalayabilirler. Ayrıca bu bakteriler, 
beraber bulundukları fakültatif anaerop 
bakterileri de fagositozdan korurlar 
(Sundqvist, 1994). 
 3. Kapsülleriyle fagositik hücreden 
korunabilirler. Bakteriler dokuya yayılır 
yayılmaz glikokaliks yapıda kalın bir 
polisakkarit kapsül oluştururlar. Bu kapsül, 
fagositik hücrenin onlara adezyonuna 
engel olur. Aslında bunu her bakteri yapar. 
Fakat bu özellik periapekste bakterinin 
fagositozdan kaçışı demektir.  
 4. Yüzey antijenik 
determinantlarında varyasyonlar 
geliştirebilirler. Böylece immün sistem 
tarafından üretilen özgül antikorlar bakteri 
yüzeyine tutunamaz.  
 5. Bazı bakteriler kendi dış 
duvarından tomurcuklanarak meydana 
getirdikleri küçük kesecikler (ekstraselüler 
veziküller) salarlar, bu şekilde fagositik 
hücreler için hedef şaşırtırlar. Bu 
veziküller bakteri hücresi membranından 
oluştuğu için fagositik hücreler bunlara 
kolayca bağlanırlar, dolayısıyla bakteri 
hücresi kendisini fagositozdan korur. P. 
gingivalis bu konuda en iyi örnektir. Bir 
tane P. gingivalis  hücresi etrafa 100 tane 
ekstraselüler vezikül saçabilir. 
6. Periapikal dokuya çıkıp, orada gruplar 
ve kümeler halinde bir araya 
toplanabilirler. Bu durumda konak 
savunma hücreleri kendisinden daha büyük 
bakteri kümesini fagosite edemez ve Tip-2 
aşırı duyarlılığa neden olurlar. Bunu en iyi 
yapanlar Actinomyces türleri (bilhassa A. 
israelii) dir. Bu bakteri laboratuvarda 

saflaştırılıp üzerine duyarlı nötrofiller ilave 
edildiğinde öldükleri ve fagosite edildikleri 
görülür. Halbuki konak doku içerisinde 
bulunduklarında kümeler yaparlar ve 
fagosite olmazlar (Nair, 1997). Ayrıca, 
Propionibacterium propionicum, 
Porphyromonas ve Prevotella türleri, 
periapikal dokuda böyle kümeler 
yapabilirler (Happonen ve arkadaşları, 
1984). 
 7. Bazı kok cinsi bakteriler, 
fagositik hücrenin fagolizozomuna alınsa 
bile, saldıkları enzimlerle fagositozun 
gerçekleşmesini durdurabilirler. Fagositik 
hücrenin içerisinde yaşarlar. Bu bakteriler 
fagositik hücrenin ölümünden sonra 
yeniden serbest kalırlar. 
 8. Bazı bakteriler, Ts hücrelerini 
uyararak TGF-ß (Transforming Growth 
Factor) salınmasını sağlayabilirler. 
Böylece akut konak cevabı frenlenir ve 
selüler tipte aşırı duyarlılık reaksiyonlarına 
dönüşür. Bunları Actinomyces ve 
Propionibacterium cinsi bakteriler 
yaparlar. Bu bakteriler tedaviye dirençli 
ekstraradiküler lezyonlar yaparlar. 
 9. Proteolitik bakteriler serum 
proteinlerini parçalayarak, antikor oluşumu 
için gerekli olan immünglobulinleri 
ortadan kaldırırlar. Böylece antikor sentezi 
gecikebilir. Ayrıca akut faz proteinlerini de 
ortadan kaldırarak CRP (C reaktif 
protein)'yi engellerler ve opsonizasyon 
olanaklı olmaz. Ayrıca IgA, IgM ve IgG 
antikorlarının Fab parçasını, S-S bağından 
kırabilirler. Bu özelliğe sahip olan 
bakterilerin başında Peptostreptococcus 
micros, P. anaerobius, P. magnus, 
Prevotella ve Porphyromonas üyeleri gelir 
(Nair, 1997). Lenfosit yüzey markerlarını 
kendi üzerlerine çekerek, immün 
hücrelerin, onları görmesini 
engelleyebilirler. Ayrıca antikorların Fc 
parçasını bozabilirler.  
Kanal dışına sızan ölü bakterilerin selüler 
ekstraktları, yıkım ürünleri, doku 
elemanlarının litik artıkları ve eksüda, 
konak doku için iyi bir antijendir ve 
periapekste kronik iltihabı devam ettirir. 
Bakterilerin kimyasal yapılarının hepsinin 



az veya çok antijenik özelliğinin 
bulunduğu bilinmektedir. Bu ürünlerin 
etkisi ile periapikal dokuların pH'sı 
önceden nötr veya alkalen iken, sonra asite 
doğru değişir. Buraya gelen nötrofiller, 
alkalen pH da daha etkili iken asit ortamda 
parçalanırlar. Nötrofillerden açığa çıkan 
litik enzimler, yıkım ürünleri, fagosite 
edilmiş bakteri artıkları ve antijenleri 
periapikal dokuya yayılır. Antijenik 
maddelerin uyarısıyla salınan histamin, 
prostoglandinler, bradikinin, seratonin gibi 
vazoaktif mediyatörlerin dahil olduğu bir 
mekanizma ile kapiler geçirgenlik artar. 
Periapekste parçalanan nötrofillerden açığa 
çıkan maddeler lökosit yığılmasına ve 
serum geçişine neden olurlar. İmmün 
mekanizmayı uyaracak başka kimyasal 
mediyatörler de salınır. Bunun sonucunda 
dokuda serum birikmeye başlar. Böylece 
diş kendi alveolünde hafifçe yükselir, 
mobilite gösterir. Dokuda biriken histamin 
ve protoglandinler, ağrı eşiğini aşağı 
düşürür. Perküsyon duyarlılığı artar. 
 Henüz çekilmiş kronik periapikal 
infeksiyonlu 10 dişin apeksine yakın 5 
mm’lik bölümünden anaerobik muayene 
yapılmış ve 50 cins bakteri elde edilmiştir. 
Bunların çoğu (%68) anaeroptur. 
Actinomyces, Lactobacillus, Bacteroides, 
Peptostreptococcus, Veillonella, 
Enterococcus faecalis, Fusobacterium 
nucleatum, ve Streptococcus mutans’tır 
(Baumgartner, 1991). Aynı araştırıcı 
bunların hangilerinin patojen olduğunu 
incelemek amacı ile bakterileri saf kültür 
ve miks kültür şeklinde fare sırtına inoküle 
edip 3 ve 14 üncü günlerde dokudaki 
değişimleri mikroskopik olarak 
yorumlamıştır. Fusobacterium nucleatum, 
Peptostreptococcus anaerobius ve 
Veillonella parvula saf iken patojeniktir. F. 
nucleatum hem Porphyromonas gingivalis 
ve hem de Prevotella intermedia ile 
birlikte verildiğinde saf kültürüne göre 
daha patojenik bulunmuştur (Baumgartner, 
1992) 
 Periapeks, kanal içerisinden sızan 
bakteriyel ürünler ve litik bağ dokusu ile 
irrite olduğunda iltihabi cevabın sonucu 

olarak immün hücreler ile kuşatılır. Bu 
şekilde, periapikal lezyonu çevreleyen bir 
"stimülasyon zonu" oluşur. İmmün 
savunma ve bakteriyel ürünler arasında en 
ileri mücadele bu zonda yapılır. Genellikle 
az sayıda bakteri bulunmasına karşın, 
periapikal lezyonun en aktif yeri burasıdır. 
Bir yandan, bu zonun iç bölümüne 
(iritasyon zonuna) yeni bakteriyel ürünler 
gelir, diğer yandan kompetan savunma 
hücreleri bu zonun dış hattı boyunca 
dizilirler. Subanguler lenf bezlerinde 
antijene özgül IgG ve IgM tipinde 
antikorlar sentez edilir. Monoklonal T 
hücreleri ve fagositik hücreler bu zonda 
toplanırlar. Konağın fagositik hücreleri ve 
nötrofiller, lezyonun iç tabakalarına 
(iritasyon zonuna) sızarak belirli sayıda 
fagositoz yaptıktan sonra burada ölürler, 
çoğu hücre lezyonun dış tabakalarına geri 
dönemez. Eğer lezyonun merkezinde onları 
besleyecek kadar bol miktarda serum 
toplanmışsa ve fibrin ağı varsa bazı 
fagositik hücreler iritasyon zonuna geri 
dönebilirler. Burada gerçekleşen fagositoz 
ender olarak bakteriyi hedef alır, büyük 
ölçüde ya daha önce ölen fagositik 
hücrelerin artıklarının veya bakteriyel 
ürünlerin veya incinmiş doku hücrelerinin 
fagositozu yapılır. Ölen fagositik hücreler, 
lezyonun merkezinde (primer eksüdatif 
zonda) toplanır. Bu hücreler, bir süre 
sonra, asit pH nedeniyle lizis olur ve/veya 
proteolitik enzimlerle parçalanır. Bunların 
parçalanmasında bakterilerin rolü sınırlıdır. 
Fagositik hücreler parçalandıklarında 
içerdikleri ve aslında bakterileri sindirmek 
için bulundurdukları bir çok intraselüler 
litik enzim dokuya sızar ve bu durum 
periapikal dokular için bir başka ve yeni 
bir tahriş nedeni olur. Öte yandan, uyarı 
zonundaki arteriyoller dokuya daha bol kan 
ve savunma hücresi taşıyabilmek için  
dilate durumdadır ve vasküler 
permeabilizasyon artmıştır. Damar 
genişlemesi, aslında iltihabi cevabın doğal 
bir parçasıdır ve immün hücrelerden 
salınan vazoaktif mediyatörler, 
interlökinler ve diğer immün mediyatörler 
tarafından uyarılıp, düzenlenip uyumlanır. 



Damar permeabilitesindeki artışın 
sonucunda, serum, damar dışına çıkar ve 
doku içinde birikmeye başlar (ödem). Bu 
dönemde, sorunlu dişte geceleri artan 
kuvvetli ağrı, perküsyona aşırı duyarlılık, 
dişte mobilite, periodonsiyumda 
genişleme, yüzde şişlik başlıca klinik 
belirtilerdir (akut periapikal apse). Serum, 
periapikal lezyonun merkezine kadar 
infiltre olur. Burada önceden bulunan ölü 
fagositik hücreler ve bakteriyel ürünler ile 
birleşir. Bu sıvı eksüda (pü, cerahat) adını 
alır.  
 İnfekte kök kanalında 3 farklı 
eksüda çeşidi bulunabilir. 1. Seröz eksüda: 
Serum sızıntısından ibarettir, içerisinde 
hem konak hem de bakteri hücreleri azdır. 
Akıcıdır, berraktır. 2. Fibröz eksüda: 
Serum proteinlerinden zengindir, sümüksü 
yapıdadır. 3. Süpüratif (pürülan) eksüda: 
Proteinden, nötrofilden, ve bakteri 
hücrelerinden zengindir. Daima bol olması 
ile karakterizedir. Beyaz, gri-sarı renklerde 
olabilir, kısmen patojen bakteriye özgül bir 
kalitesi vardır. Bazı bakteriler eksüda 
kalitesini değiştirebilirler, fakat bu bilgi 
hekim için bağlayıcı değildir. 

İnfekte kök kanalından kültür yapılması 
düşünülüyorsa, en mükemmel materyal, 
enjektör içerisine çekilen pürülan 
eksüdadır. 

 
Bazen yırtılan periapikal damarlardan 
sızan kan, böyle eksüdaların içerisine 
karışabilir. Bu sıvı hemorajik eksüda 
adını alır. Eksüdaların gitmesi beklenen 
yer, lenf düğümleridir. Fakat bu yöndeki 
drenaj yetersiz olursa, periodontal aralıkta 
eksüda birikimi olur ve cep tabanından 
dışarı sızabilir. Bazen bu eksüda 
periodontal aralık boyunca yükselir 
periodonsiyumu yırtarak apeks ve kuron 
arasında bir yerden drene olur. Buna 
parulis denir. Periapikal dokularda artan 
basınç, yalnızca periodonsiyumdan değil, 
ayrıca alveol kemiğinin direncinin en 
düşük olduğu yerden kendisine bir delik 
açarak fistülasyona neden olabilir. 
Çiğneme kaslarının locaları içerisine  
de yayılabilir.  

Bu karmaşık mekanizma içerisinde 
mikrobiyolojik açıdan serum, konak hücre 
kalıntıları ve ölmüş bakteri hücreleri önem 
taşır. Serum içermesi nedeniyle, eksüda 
içerisinde bulunan serum albuminleri, 
kanal içerisindeki bakterilerin beslenmesini 
sağlar. Bir miktar ölü fagositik hücre 
artıkları da bakteri beslenmesine yardım 
eder. Bu beslenme şekli neden infekte kök 
kanalına proteolitik bakterilerin hakim 
olduklarını açıklar. Çünkü burada ana 
beslenme kaynağı proteindir. Ayrıca, kök 
kanalı tedavisi  yaparken, kanal içerisinde 
neden protein artıklarından kaçınılması 
gerektiğini ve neden foramen apikalenin 
iyi tıkanması gerektiğini de açıklar. 
Dahası, kök kanalı iyi tıkanmışsa, dentin 
kanalcıklarının içerisinde hapsedilen çok 
sayıda bakterinin neden infeksiyona neden 
olamadıklarını da açıklar.  

Kök kanal sistemine gizlenmiş bakterilerin 
beslenmesi kesilirse bulundukları yerde 
ölecektir. 

Kanal pulpasının istilasından günler 
sonra kök kanalı boşluğundaki sıvı basıncı 
periapeksin basıncına eşitlenir. İki yönlü 
olan sıvı trafiği durur. Her iki tarafta da 
basınç (ağız boşluğuna göre) yüksektir, 
ama eşittir. Lenfatik drenaj yalnızca 
periapikal bölgedeki basıncı düşürür. 
Basıncı dengeleyebilmek için, durmuş olan 
sıvı trafiği yeniden başlar ve bu defa 
yalnızca kanaldan periapekse doğrudur. Bu 
dönemde kanaldaki bakteri sayısı ve 
çeşitlili ği azalır. Actinomyces israelii ve 
Propionibacterium propionicum gibi türler 
periapekse bu dönemde çıkarlar. Bu 
bakteriler vezikülöz tabiatlı kapalı 
lezyonlar (apse) oluşturma özelliğindedir. 
Lezyonda kontaminasyon ve iritasyon 
zonu daralırken granülamatöz zon 
kalınlaşır. Bu zondaki kalınlaşma hem apse 
periferine ve hem de apse odağına doğru 
olur. Periapikal lezyon artık kronik 
döneme girer ve Fusobacterium 
nucleatum, Camphylobacter üyeleri, 
Bacteroides gracilis, Peptostreptococcus 
üyeleri üstün sayılara ulaşır. Özellikle 
Actinomyces genusunun üyeleri 
stimülasyon zonuna doğru yerleşirler. 



Merkezde yine litik artıklar vardır ve apse 
odağı göreceli olarak bakteriden fakirdir 
(Şekil 16.16).  
 İltihabın kronik döneminde, bir 
denge kurulur. Bu denge dinamiktir. Apse 
merkezinde üretilen eksüdanın hacmi 
lenfatiklerden drene olan miktara eşittir 
veya daha küçüktür. Lenfatik dönüş yolları 
daha fazla pü’yü boşaltmak için dilate 
halde bulunur, subangüler ve 
submandibuler lenf bezleri palpe edilebilir 
sertliktedir. Lenf bezlerinin çevresinde 
infeksiyon etkeninin spesifik antijenlerine 
karşı antikor yapımı devam eder. Diş bu 
durumda yıllarca sessiz kalabileceği gibi 
dengenin konak aleyhine bozulduğu 
durumlarda olaylar tekrar başa dönebilir 
(subakut apikal apse). Kanal içerisindeki 
basınç iyice düşüktür ve hatta yalnızca 
uçucu bakteriyel ürünler ile dolu 
bulunabilir, periapekste çok az bakteri 
bulunur, fakat bakteriden en zengin bölge 
kök kanallarıdır.  
 Bakteri ürünlerinin periapekse 
sızması periapikal lezyonun ana nedenidir. 
Kanaldan dışarı sızan ürünlerin 3 benzer 
etkisi vardır:  

 Periapekste bir irritasyona neden 
olurlar. Bu irritasyon iki türlüdür. Birincisi 
mekanik basınç, diğeri ise kimyasal 
iritasyondur. Sonuçta periapikal dokularda 
cAMP (cyclic-adenosin-mono-phosphate), 
araşidonik asit ve prostoglandin sentezine 
neden olurlar. Bu kimyasallar gelecekte 
başlayacak olan osteoklastik aktivitenin 
(kemik yıkımının) erken işaretleridir.  

  Periapikal bir kemik locası varsa 
içerisinde birikirler ve kemik içinde oluşan 
bu locayı zamanla genişletirler. 

 Eğer periapekste bir loca varsa 
ve bakteriyel ürünler ile tamamen dolu ise, 
kanal içerisine geri dönerler. Bu durumda 
periapikal lezyonu drene eden subanguler 
veya submandibuler lenfatikler doludur ve 
kolayca palpe edilebilir.  
Kronikleşen periapikal infeksiyonlarda 
foramen apikalede sıvı trafiği iki yönlüdür. 

A) Kanaldan periapekse sızıntı: 
Kanaldan periapekse sızan başlıca üç grup 
yapı vardır.  

Litik pulpa: Pulpa hücreleri, kök 
kanalı infeksiyonunun 3.üncü evresinin 
başlarına kadar nekroze ve koagüle olsa 
bile lizis olmazlar. Üçüncü evrede kanal 
içerisinde bulunan bakteriler, pulpa 
hücrelerini lizis yaparak sıvılaştırır, bu 
durumda yeni oluşan kimyasal ürünler 
(mikropsuz olsa bile), artık ait olduğu 
konak için yabancı bir maddedir. Litik 
pulpa, periapekse sızar ve immün uyarıya 
neden olur. 

 Ölü savunma hücreleri: Daha çok 
birinci evreye ait olan ve pulpa dokusunda 
kan akımı varken buraya gelmiş olan mast 
hücreleri, nötrofiller ve diğer iltahap 
hücreleri yukarıda anlatılan mekanizma ile 
bakteriler tarafından parçalanırlar veya 
ömürleri dolar ve ölürler. Özellikle 
fagositik olan hücreler parçalandıklarında 
taşıdıkları pek çok litik enzim pulpa 
odasında serbest kalarak periapekse sızar 
ve iltihabı artırır. Bunlar: eksudin, lökosit 
promoting faktör (LPF), lökopenik faktör, 
lökotaksin, nekrosin ve pireksindir.  
Bakteriyel ürünler: Kanaldan periapekse 
sızan başka maddelerde vardır: fosfataz, 
amilaz, N-asetil-glükozaminidaz, esteraz, 
mukopeptitler, bakteri DNAsı, gliserol 
teikoik asitler, fosfolipitler, sitoplazmik 
membran içerenleri, bakteriyel ribozomal 
proteinlerin pek çok fraksiyonu ve onların 
prekürsörleri, dış duvarı oluşturan 
peptidoglikanın kendisi ve peptit 
köprülerinin her birisi, nöraminidaz ve 
kondritin sülfataz. Bakteri toksin ve 
enzimlerini tek-tek ayırmaktansa, bakteri 
gövdesini bütünüyle antijenik kabul etmek 
daha doğru olabilir. Bu durumda kanal 
dışına sızan bakteriyel ürünler, sayıları 
yüzlerle ifade edilebilen kimyasal 
maddelerden oluşur. 
 

 
 



 
Şekil 16.16. İstirahat halinde iyi kapsüllenmiş bir granülomu istila eden plak. ResimA’daki dörtgen 
içerisindeki alan Resim B’de büyütülmüştür. Üçgen şeklindeki ok başları ile işaretlenmiş noktalar 
daire içerisinde büyültülmüştür. BA ile işaretli yerde ve foramen apikalenin hemen önündeki huni 
şeklindeki bölge doku nekrozudur. Bu plak Resim C’de elektron mikroskopik olarak gösterilmiştir. 
Merkezdeki yuvarlak bölgede dallanan hifal elementlere benzeyen yapılar görülmektedir. D = dentin; 
NG = neutrophilic granulocytes.  (Nair, 1987). 
  



   

 B) Periapeksten kanala sızıntı: 
Periapeksten kanala olan sızıntı daha yalın 
ve tek düzedir. Sızıntı içeriği, kanaldan 
sızıp geri dönen infektif materyalin 
dışında, yalnızca ölü savunma hücreleri ve 
serumdan oluşur. Bu yöndeki sızıntı, 
kronik periapikal infeksiyonlar için önem 
taşır. Çünkü, pulpa odası kapalı olan 
kronik periapikal infeksiyonlarda kök 
kanalında bulunan bakterilerin tek 
beslenme kaynağı periapeksten kanala 
giren serum sızıntısı ve ölü hücrelerdir. 
 
PERİAPİKAL İLT İHABIN AK İBETİ 

Benzer bakteriler nedeni ile oluşan 
bir apikal iltihap bir bireyde derhal 
kronikleşirken bir başka bireyde yayılım 
göstererek yaşamsal tehdit oluşturan 
bakteriyemi, septisemi ve süpürasyon ile 
devam edebilir. Periapikal lezyonların 
yayılması, apseleşmesi immün sistemin 
belirlediği bir olaydır. İki grup farenin diş 
pulpası açılıp, Prevotella intermedia, 
Fusobacterium nucleatum, 
Peptostreptococcus micros, ve 
Streptococcus intermedius inoküle 
edilmiştir. İmmün sistemi defektif olan 
gruptaki farelerin üçte birisinde apseleşme 
görüldüğü halde kontrol grubunda 
görülmemiştir. Periapikal lezyonlar B ve T 
hücre aracılıklı immün savunmanın 
sonucunda şekillenmektedir (Teles, 1997). 
İmmün sistem yetersiz olursa beklenmeyen 
bakteriler bile tehlikeli infeksiyonlar 
yapabilirler. Periapikal iltihaplar genellikle 
şöyle devam eder:  
1. Sessiz kalabilir: Bulundukları yerde 
yıllarca hiçbir klinik şikayet vermeden 
uyku döneminde kalabilir. Oluşan 
serözitenin hacmi lenfatiklerin kapasitesini 
aşmıyorsa, periapekse sızan antijenik 
yapılar enkapsüle edilebilmiş ise lezyon 
ömür boyu sessiz kalabilir. Çevresinde Tip 
4 aşırı duyarlılık reaksiyonu hep devam 
eder, fakat olay subkliniktir. Organizmada 
benzer durum geçirilmiş tüberküloz 
kavern’lerinde görülür. 

2. Dejenere olabilir: Kronik iltihap 
tarafından osteoklastları tetikleyen her 
etmen (mesela prostoglandinler veya 
kallikrein), belirli bir oranda osteoblastları 
da uyarır. Dolayısıyla periapikal 
lezyonlarda ortaya çıkan kemik aktivitesi 
aslında, osteoklastik ve osteoblastik 
aktivitelerin hangisinin üstün geldiğine 
bağlıdır. Bu dengenin, beklenenin tersine, 
osteoblastlar lehine bozulması olasıdır. 
Böylece osteogenez öne geçerek, kronik 
fokal skleroze osteomyelitis (Focal 
Sclerosing Osteomyelitis, condensing 
osteitis)'e neden olabilir. Bu olguların 
%85'i, alt çenenin büyük azılar 
bölgesindedir, %50'si 30 yaşın altındaki 
hastalardır (Douglass ve Trowbridge, 
1993). Bu olgularda periapikal dokularda 
yaygın bir radyoopasite vardır, olguların 
%12'sinde internal rezorpsiyon görülür. 
Histolojik olarak trabeküllerde artış, 
lenfosit ve plazma hücresi infiltrasyonu 
vardır. Bu durumu, pulpası canlı olan 
dişlerde görülen "periapikal idyopatik 
osteosklerozis" ile karıştırmamak gerekir. 
Her iki hastalık da kök kanalı tedavisi ile 
iyileşir.  
3. İyileşebilir: Kanal tedavisi çoğunlukla 
yeterlidir.  

Özenli ve kurallara uyularak yapılan bir 
kök kanalı tedavisinden sonra, 
iyileşmeyen periapikal hastalık yok 
gibidir. 

Ender olarak apikal cerrahi girişimler 
gerekli olabilmektedir. Tedaviye dirençli 
infeksiyonlar, genellikle ekstraradiküler 
olanlardır. 
4. Yayılabilir: Periapikal iltihap 
apseleşerek komşuluk ilişkileri ile çeşitli 
dokulara yayılabilir. Periapikal iltihaplar 
bulundukları yerde osteomiyelitise 
dönüşebilirler (Baurmash, 1996). Zaten 
osteomiyelitis ile periapikal periodontitisin 
histopatolojik olarak ciddi farkları yoktur 
(Szymaniak, 1976). 
 Periapikal dokulardan yumuşak 
dokulara yayılan infeksiyonların prognozu 
daha ciddidir (Holbrook, 1991).  
 



ANTİBİYOTİK SEÇİMİ 
Akutlaşan ve/veya sistematize olan 

periapikal infeksiyonlar ve profilaksi 
dışında endodontide antibiyotik kullanım 
gereksinimi son derecede sınırlıdır. Sık 
kullanılan antibiyotikler ve özellikleri 
şöyle özetlenir: 

PENİSİLİN ve 
SEFALOSPORİNLER:  Penisilin ve 
sefalosporinler bakteri hücre duvar 
sentezini bozarlar, kök kanal patojenleri 
için hala en etkili antibiyotiklerden birisidir 
(Baumgartner JC, 2004). Bugün 180’den 
fazla alt gruba ayrılan penisilinlerin 
hepsinin moleküler yapısında β-laktam 
halkası adı verilen siklik bir molekül 
bulunur. Bu halka bakterilerin ürettiği β-
laktamaz isimli enzim ile parçalanmakta ve 
böylece penisilinler etkisiz duruma 
gelmektedir. Bu durum klinik başarıyı 
olumsuz etkiler. 
 Penisilinaz (ß-laktamaz): 
Bakterilerin üretebildikleri penisilinaz 
enzimi penisilinlerin (ve sefalosporinlerin) 
ß-laktam halkasını bozduğunda, penisilinik 
asite dönüştürmektedir. Penisilin 
molekülünün inaktivasyonu sonucu ortaya 
çıkan penisilinik asitin mikrop öldürücü 
etkisi yoktur, hatta allerjendir. ß-laktamaz 
enzimi, bakteri hücresinin sitoplazmasında 
sentez edilerek periplazmik boşluk 
içerisinde biriktirilir. Bu enzim, penisilin 
molekülünü henüz sitoplazmik 
membrandan geçemeden yakalar ve 
inaktive eder. Böylece penisilin ve 
sefalosporin bakteriler tarafından etkisiz 
hale getirilmiş olur.  
 Bakterilerin üretebildikleri β-
laktamaz enziminin 50’den fazla farklı 
cinsi tanımlanmıştır (Sandham, 1994). 
Gelişigüzel antibiyotik kullanımı devam 
ettikçe, olasılıkla bakterilerin ürettikleri bu 
ve benzer enzimlerin sayıları da artacaktır. 
Bakterilerin kendilerini savunması düşük 
doz ve/veya kısa süren antibiyotik 
tedavileri sonucu oluşmaktadır. 
 Penisilinazlar a, b ve c olmak üzere 
3 grupta incelenir. Bunlardan a grubu 
penisilinazlar birer ekzoenzimdir. Yani 
bakteri bu maddeyi hücre dışına salar. Bu 

şekilde a grubu penisilinaz üreten bir 
bakteri genetik bilgi aktarımına gerek 
kalmadan, yalnızca kendisini değil, 
floradaki diğer bakterileri de penisilinden 
koruyabilir. Bir florada bulunan 
bakterilerden yalnızca bir tanesi a grubu 
penisilinaz üretiyor ise, o floradaki diğer 
bir bakteriyi (duyarlı olsa bile) penisilinden 
korur. Bu gerçek, in vitro duyarlılık 
testlerinin neden invivo sonuçlarla uyumlu 
olmadığının açıklamalarından birisidir. 
Penisilinleri β-laktamaz enzimlerinden 
korumak icin “β-laktamaz inhibitörü” adı 
verilen bazı kimyasal maddeler penisilin 
hapının içerisine ilave edilmektedir. 
Bunlara örnek olarak 
Amoxicillin+clavunat veya 
ampicillin+sulbactam verilebilir. Her iki 
grup antibiyotik de kök kanalı patojenleri 
üzerinde üstün etki sağlar.  
 Dentoalveolar infeksiyonlarda 
Prevotella genusu en çok penisilinaz 
salgılayan ailedir. 87 tane kök kanal 
akıntısından alınan örneklerde nitrocefin 
disk kullanarak beta laktamaz aranmış ve 
Prevotella'ların %31'inde beta laktamaz 
belirlenmiştir. İzole edilen diğer kök kanal 
patojenlerinin hiç birisinde β-laktamaz 
bulunamamıştır (Iwahara, 2006)  

İnfekte kök kanalı patojenleri 
içerisinde kuvvetle görülme olasılığı olan 
Prevotella genusunun üyeleri a grubu 
penisilinaz üretebilirler. Könönen ve 
arkadaşları (1995), 226 adet P. 
melaninogenica suşunu incelemiş ve 
bunlardan 168 tanesinin ß-laktamaz 
ürettiğini bildirmişlerdir (%74,3). Brook ve 
arkadaşları (1991) 21 Prevotella üyesinin 7 
tanesinin ß-laktamaz ürettiğini 
bildirmişlerdir. Aydın ve arkadaşları 
(1998) infekte kök kanallarından izole 
edilen 19 tane Prevotella’nın 10 tanesini 
penisiline dirençli, bununla beraber ß-
laktamaz inhibitörlerine duyarlı bulmuştur. 
İnfekte kök kanalı florasında ß-laktamaz 
üreten bakteriler çoğunlukta olduğuna 
göre, apikal lezyonlarda penisilin grubu 
antibiyotikleri tek başlarına değil, bir ß-
laktamaz inhibitörü ile birlikte kullanmak 
daha güvenli bir yaklaşım olacaktır 



(Yüksel ve Verimer, 1993). Eczanelerde 
bulunan penisilin türevi ve beta laktamaz 
inhibitörü antibiyotikler şunlardır (Güncel 
Farmalist 2008): Klavupen, Bioment, 
Klavunat, Croxilex, Alfasid, Ampisid, 
Combisid, Duobactam, Bobecid, Sulcid, 
Sultamat, Sultasid, Sultibac, Duobak ve 
diğerleri. 
  Beta laktamaz inhibitörü ilave 
edilmiş penisilinlerin üstün etkilerine 
karşın moleküler yapıları penisiline çok 
benzeyen sefalosporinlerin diş 
hekimliğinde ve özellikle endodontide 
üstünlükleri yoktur.  
 Penisilin gruplarının dışında başka 
etkili antibiyotikler de vardır. 113 Gram 
pozitif anaerobik bakteri üzerinde 10 farklı 
antibiyotik denenerek yapılan bir 
çalışmada metronidazole, 
piperacillin/tazobactam, cefoxitin, 
imipenem ve chloramphenicol’e direnç 
görülmemiştir. Co-amoxiclav’a %3,5, 
klindamisine %7,1, penisiline %7,1, 
tetrasikline %41,6 ve eritromisine %27,4 
oranında direnç görülmüştür. Macrolide-
lincosamide arası çarpraz direnç %6,2 
bulunmuştur. En dirençli olan türler 
Fusobacterium magna ve 
Peptostreptococcus anaerobius olmuştur 
(Brazier, 2003). 
 KL İNDAM İSİN: Bakterinin 50S 
ağırlığındaki ribozomal proteinlerinin 
sentezini engeller. Kök kanalı 
infeksiyonlarında tercih edilebilecek 
antibiyotiklerden birisidir. Pek çok 
Streptococcus türü, 0,04 µg/ml klindamisin 
yoğunluğunda inhibe olur (Karchmer ve 
arkadaşları, 1975). Pek çok anaerop için 
MIC değeri 1,6 µg/ml'dir (Sutter, 1977). 
Bu konuda eritromisinden üstündür. Hatta 
B. Fragilis için en etkili antibiyotik olduğu 
ileri sürülmektedir. Bacteroides fragilis 
suşlarının %90'ı, 0,03-32 µg/ml 
konsantrasyonda (medyan 2 µg/ml) inhibe 
olmaktadır (Salaki ve arkadaşları, 1976). 
Hatta eritromisine dirençli olan 
Streptococcus üyeleri bile klindamisine 
duyarlı bulunmuştur. Gram negatif 
aeroplara etkisizdir (Openheimer ve Turck, 
1978). Kök kanalı patojenleri üzerine etkisi 

gayet tatminkardır. Peptostreptococcus 
üyeleri üzerine 0,1-0,5 µg/ml, P. 
melaninogenica üzerine 0.1-1.0 µg/ml, 
Fusobacterium üyeleri için 0,5 µg/ml, 
Peptococcus üyeleri için 1-100 µg/ml 
klindamisin konsantrasyonu yeterli 
olmaktadır (Sutter, 1977). Actinomyces 
israelii’de bu antibiyotiğe duyarlıdır. Kök 
kanalı patojenlerinin %46,5'i klindamisine 
duyarlıdır (Aydın ve arkadaşları, 1998). Bu 
antibiyotiğe direnç gelişimi penisilinden 
daha ender olarak görülür. Bacteroides’ler 
%6, Gram pozitif anaerop koklar ise %10 
oranında klindamisin direnci 
kazanabilmektedir (Pien ve arkadaşları, 
1972). 
 Klindamisin oral kapsülleri 
içerisinde bulunan HCl tuzu suda hızla 
çözünür ve aktif madde sindirim 
kanalından %90 oranında emilir. 
Yiyecekler ile birlikte alınması emilim 
süresini uzatır, ancak emilim oranını 
değiştirmez (McGhee ve arkadaşları, 1978; 
DeHaan ve arkadaşları, 1972A). Bu ilacın 
ampül formu klindamisin fosfat 
şeklindedir, inaktif bir maddedir ve 
serumda serbestleşerek aktif klindamisine 
dönüşür. Serum yarılanma süresi 4,5-5,3 
saattır. 12 saat sonraki serum düzeyi 1.6, 2 
ve 2.8 mg/ml olarak ölçülmüştür (DeHaan 
ve arkadaşları, 1972B).  
 Klindamisin proteinlere %90 
oranında bağlanmasına karşın plasentadan 
geçebildiğinden gebelerde kullanımının 
güvenilirliği kesinlik kazanmamıştır. 
Atılımı safra ve karaciğer yolu iledir. 
%10’luk bir bölümü değişmeden idrar ile 
atılır. Büyük bölümü karaciğerde N-dimetil 
klindamisine dönüşür, bu madde 
klindamisinden daha aktif bir 
antimikrobiyaldir (DeHaan ve arkadaşları, 
1972). Bir bölümü ise klindamisin 
sulfoksite dönüştürülür, bu maddeler 
safraya geçer ve dışkı ile atılır. Yüz 
hastadan 8 tanesinde barsakta dirençli 
mikroorganizmaların üremesine neden 
olarak enterit yapabilir. Eğer metronidazol 
veya penisilinler ile birlikte kullanılırsa 
böyle bir yan etki çok daha ender olarak 
görülür. Klindamisin+gentamisin 



kombinasyonu da önerilmektedir (Fass, 
1977). Çok uzun süreli kullanımlarda bile 
karaciğer fonksiyonlarının bozulmadığını 
savunanlar vardır (Fass ve Saslaw, 1972). 
Aktif katabolitlerinin barsaktan atılması 
ilacın kesilmesinden 5 gün sonrasına kadar 
devam edilebilir. Barsak florası üzerine 
etkisi ise 2 hafta sonrasına kadar devam 
edebilir (Kager ve Jiljeqvist, 1981).  
Damar içi yolla ortalama 2400 mg/gün 
klindamisin ile tedavi edilen, kemik ve 
eklem hastalığı olan 70 hastanın geriye 
doğru incelemesi yapıldığında sadece 3 
tanesinde istenmeyen etki görüldüğü, 
bunlardan birisinin allerji, diğerinin ishal 
olduğu saptanmıştır (Zeller, 2010) 

Bu ilacın kemiklerde oluşturduğu 
yoğunluk serum düzeyinin çok üzerindedir 
(Nicbolas ve arkadaşları, 1975; Dornbusch 
ve arkadaşları, 1977). Hem tükürükte hem 
de prostat salgılarında yeterli 
antimikrobiyal düzeylere ulaşabilir (Panzer 
ve arkadaşları, 1972). Klindamisin  apse 
içeriğinde yüksek yoğunluk 
oluşturmaktadır (Joiner ve Lowe, 1981). 
Bunlar endodontide kullanılabilecek bir 
antibiyotik için aranan özelliklerdir. 
Aktinomikoz apselerinde tek başına bile 
kullanılması önerilmiştir (Rose ve Rytel, 
1972). S. viridans kaynaklı subakut 
bakteriyel endokardit olgularında 
klindamisin başarı ile kullanılmıştır 
(Freeman ve Roberts, 1973). Üst solunum 
yollarının bademcik, orta kulak, yutak ve 
paranasal sinüslerin stafilokok ve 
streptokoklar ile oluşan infeksiyonlarında 
klindamisinin etkisi penisiline (Chernak ve 

arkadaşları, 1976), ampisiline (Jackson, 
1973)  
ve eritromisine eşit (Breese ve arkadaşları, 
1974), tetrasiklinlerden daha üstün 
bulunmuştur (Werterman ve arkadaşları, 
1975). Anaerobik akciğer apselerinin 
tedavisinde 4x600 mg/gün klindamisin 
uygulamasının standart penisilin G 
uygulamasından daha başarılı olduğu 
bildirilmi ştir (Levison ve Mangura, 1983). 
Yalnızca 2x150 mg/gün dozunda 
kullanıldığında bile en inatçı kök kanalı 
patojenlerinden birisi olan  
Propionibacterium’lar üzerine etkili 
bulunmuştur (Dhawan ve Thadepalli, 
1982). Diş hekimliğinde proflaksi amacı 
ile kullanıldığında penisilin kadar uygun 
bir antibiyotiktir (Wisenbaugh, 1971). 
 Eczanelerde bulunabilen türevleri 
şunlardır (Güncel Farmalist 2008): 
Cleocin, Clin, Klindan, Klindaver, 
Klitopsin, meneklin ve diğerleri. 
 NİDAZOL GRUBU : Anaerop 
bakteri infeksiyonlarının vazgeçilmez 
alternatifi nidazol grubudur. Bu grubun 
seçkin üyeleri metronidazol ve 
ornidazol’dur. Kök kanalı infeksiyonları 
anaerop bakteriyoz olduklarından bu grup 
antibiyotikler daima hatırlanmalıdır. Bu 
antibiyotiğe direnç gelişmesi enderdir, 
fakat Prevotella’larda metronidazol direnci 
görülmüştür (Alauzet, 2010). 
Eczanelerdeki nidazol türevleri şunlardır 
(Güncel Farmalist 2008): Flagyl, Metrajil, 
Metrazol, Nidazol, Ornidal, Ornisid, 
Ornitop, Bitazol ve diğerleri. 
  

Çizelge 16.2.  Endodontik infeksiyonlarda akla ilk gelecek antibiyotik grupları sırası ile 
şunlardır: 

  
- Amoksisilin+klavulanik asit  
- Klindamisin 
- Nidazol türevleri 

Bunlar uygulanamıyorsa, alternatif olarak: 
- Eritromisin (türevleri değil) 
- Tetrasiklin ve türevleri (tetradoxycycline, monocyccline)  
- Kloramfenikol ve türevleri (thiamphenicol) 

Bu ilaçların ticari isimleri yukarıda metin içerisinde listelenmiştir. 

 



DİĞER ANTİBİYOTİKLER : Tetrasiklin 
ve türevleri, eritromisin, kloramfenikol ve 
türevleri gerektiğinde kullanılabilecek 
diğer antibiyotiklerdir. Bunların piyasa 
isimleri şunlardır (Güncel Farmalist 2008): 
Erimisin, Eritro, Ertitrosif, Eritro, 
Tetradox, Monodoks, Doksin, Tetra, 
Tetralet, Tetramin, Armisetin, 
Klorasuksinat, Urfamycin, Tiamycin ve 
diğerleridir. Hepsi oral patojenler üzerine 
kısmen etkilidir. 
  
ANTİBİYOTİK TEDAV İSİNDE ÖZEL 
DURUMLAR 

Hamile anneye antibiyotik: Gebelere 
çok gerekli olmadıkça antibiyotik 
vermemek en tedbirli davranıştır. Özellikle 
annenin birinci gebeliğinin ilk üç ayında 
ise daha tedbirli olmalıdır. Gebelere 
verilecek antibiyotiklerin proteinlere çok 
iyi bağlanarak fetusa geçmemesi istenir. 
Bu özelliği taşıyanlar: Cloxacillin, 
dicloxacillin, spiramycin, ampicillin’dir. 
Bunların içerisinde oral patojenlere en 
etkili olan ampisilin’dir. Zorunlu 
koşullarda hamile anneye Ampisilin, 
Alfasilin, Amoksilin vb daima tercih 
edilmelidir. Gebelik toksoplazması için 
geliştirilen Spiramycin (Rovamycine)’i 
hamile anneye yazmak güvenlidir, fakat 
yararsız ve gereksiz bir uygulamadır. Hatta 
hastayı oyaladığı için zararlı olabilir. 

Emziren anneye antibiyotik: Anneye 
verilen her antibiyotiğin süte geçerek 
çocuğa ulaşacağı düşünülmelidir. Anneye 
ilaç yazarken sanki çocuğa ilaç yazıyormuş 
gibi seçim yapmak kuraldır. Bu nedenle 
yeni doğana emniyetle verilecek bir antibi-
yotik anneye yazılabilir. Bu konuda en 
emniyetli antibiyotikler yine yarı sentetik 
penisilinlerdir. Ampisilin, Amoksilin ve 
diğer aminopenisilinler verilebilir. 

Çocuklara antibiyotik : Yeni 
doğandan 12 yaşa kadar olan dönemde 
antibiyotik verirken dikkat edilecek önemli 
kural organogenezi rahatsız etmemek ve 
doz aşımına neden olmamaktır. Örneğin 

tetrasiklin ve türevleri başta olmak üzere 
kloramfenikol ve türevlerinin  sert dokuda 
organogenezi bozabileceği hatırlanmalı, 
zorunlu olmadıkça çocuklara bu grup 
ilaçlar verilmemelidir. Bu konuda en 
güvenli antibiyotik yine penisilin grubudur 
ve çocuğun kilosu 50 ile çarpılıp 3 eşit 
doza bölünür. Örneğin 15 kilo bir çocuğa 
penisilin grubu (15x50=750 mg) bir ilaç 
verirken (750/3=) 250 mg’lık şuruptan 
sabah-öğlen-akşam olmak üzere birer kaşık 
verilir.  

Yaşlıya antibiyotik:  Yaşlılarda 
böbreğin korunması önem taşır. Geçirilmiş 
hepatik bir sorun bulunduğunda karaciğeri 
korumak gerekebilir. Kural olarak: bir 
hastada karaciğeri korumak gerekiyorsa 
böbrek atılımlı ilaçlar verilir, böbreği 
korumak gerekiyorsa karaciğer atılımlı 
ilaçlar verilir. Her ikisini de korumak pek 
olanaklı değildir. 
 Kinolon ve aminoglikozit böbrek 
atılımlıdır. Fakat oral patojenlere 
etkisizdir. Bu nedenle endodonti hastasına 
verilemez. İmipenem’in %70’i böbrek, 
eritromisin’in %75’i karaciğer ile atılır. 
Tetrasiklinler idrarla atılır, ama 
karaciğerde yoğunlaşırlar. %60 idrar ile 
%40 karaciğerden safraya ve dışkı ile atılır. 
Minosiklinin’in yalnızca %10’u idrara 
gider, %90’ı karaciğer atılımlıdır. 
Klindamisin ve doksisiklinin tamamı 
karaciğer ve dışkı atılımlıdır. Penisilinlerin 
çok sayıda çeşidi vardır, her birisinin 
atılımları farklılıklar gösterir. Büyük bir 
bölümü aktif veya inaktif formda idrar ile 
atılır. Bir çoğu karaciğerde metabolize 
olur. Carbenicillin’in %82’si, penicillin 
G’nin %80’i, methicillin’in %75’i, 
Penicillin V’nin %30’u, Oxacillin’in %17 
si, Cloxacillin’in %32’si, Ampicillin’in 
%25’i değişmemiş biçimde idrarla atılır. 
Oxacillin ve Penicillin V’nin %50’si 
karaciğerde metabolize olarak değiştirilir. 
Bu bilgiler doğrultusunda karaciğer veya 
böbrek atılımlı ilaçlar yazılmalıdır. Eğer 
bir yaşlıda böbrek problemi varsa damar 
yatağında ilaç birikimine engel olmak için 
daima doz azaltılmaldır. Yaşlı bireydeki 



organları rahatsız etmemek için zayıf 
antimikrobiyal etkiye razı olmak 
zorunluluğu ortaya çıkarsa böbrek atılımlı 
zayıf toksisitesi olan bir antibiyotik 
trimetoprimsulfametaksazol (ticari ismi: 
Kemoprim, Metoprim, Mikrosid, Trimoks 
vs) verilebilir. Bu ilaç uzun süreli 
(haftalarca) olarak da kullanılabilir. 

Topikal antibiyotik : Endodontide 
infekte kök kanalına topikal antibiyotik 
uygulaması tercih edilen bir yöntem 
değildir. Bu amaç ile kullanılacak ilacın, 
ticari şeklinin antibiyotiğin aktif formu 
olması gerekir. Neomisin, Gramisidin, 
Gentamisin, Rifocin, Furacin, Tetrasiklin, 
Basitrasin, Vankomisin isimli 
antibiyotikler ya ampul veya göz pomadı 
şeklinde eczanelerimizde bulunmaktadır 
(Örneğin, Rifcap, Rifex, Rifadin, 
Rifampin, Rifocin, Vankomisin, Genta 
amp, Genta damla, Furasin pomat, Furazol 
damla vs. yurt dışında doxycycline ve 
metronidazol içeren pomat ve solüsyonlar 
kanala uygulamaya hazır bir şekilde 
satılmaktadır. 

Antibiyotik ate şi: Antibiyotikler 
(özellikle penisilinler) bakteride dış duvar 
defektlerine neden olabilir. Sonuçta 
bakterinin dış duvarında bulunması 
gereken toksin ve endotoksin periapikal 
dokuya serbestleşir. Akut periapikal 
apselerin tedavisinde hasta antibiyotik 
kullanmaya ilk başladığı dönemde, hafifçe 
yükselen ateşin nedeni, yapısı bozulan 
bakteri hücrelerinden periapikal dokulara 
serbestleşen toksinlerdir. Bu olay 
antibiyotik ateşi veya Jarisch-
Herxheimer reaksiyonu adı ile bilinir. 
Hekim, antibiyotik verdikten 4-6 saat sonra 
yükselen ateşi yaklaşık bir gün kadar 
dikkate almamalıdır. Bu durum antibiyotik 
tedavisinin başarısız olduğunu ve o 
antibiyotiğin kesilmesini veya 
değiştirilmesini gerektirmez. Tam aksine 
antibiyotik seçiminin isabetli olduğu 
düşünülebilir. Bu durum sifiliz ve brusella 
gibi bazı Gram negatif bakteri 

infeksiyonlarının tedavisinde biraz daha 
sık görülür. 

Antibiyotik ishali: Geniş spektrumlu 
antibiyotik kullanan bireylerde görülen 
ishalin birçok nedeni vardır. Bunlardan en 
sık görülenleri şunlardır: 
 1. Pseudomembranöz enterekolit: 
Clostridium difficile, sporlu, Gram pozitif, 
0,3-3,0 µm uzunluğunda, hareketli ve 
zorunlu anaerop bir bakteridir. Her sağlıklı 
bireyin barsak florasında belirli sayıda 
bulunur, fakat diğer bakteriler ve barsak 
floarasının ekolojisi tarafından 
engellenerek baskı altında tutulur. 
Antibiyotikler, barsak florasında bulunan 
bakteriler arasındaki mevcut dengeyi 
bozarak C. difficile sayısında bir artışa 
neden olabilirler. Bu bakterinin toksinleri 
sert bir kolitis başlatır. Kolonoskop ile 
muayenede, barsak lümeninin gri-beyaz 
renkli pseudo membranlar ile örtülü olduğu 
belirlenir. Bu hastalıkta rol oynayan en 
önemli etmen bakterinin saldığı alfa 
toksindir. Bu toksin, sadece toksijenik C. 
difficile suşları tarafından üretilir ve bu 
hastalığa yalnızca toksijenik C. difficile 
türleri neden olabilirler. Diğer C. difficile 
suşları hastalık geliştiremezler.  
 Penisilin dışında pek çok 
antibiyotik barsak florasının değişmesine 
neden olabilir. Antibiyotik ishalinin 
meydana gelme sıklığı 100 hasta için 1’dir. 
Klindamisinde 100 hasta için 8’dir (Kager 
ve Liljeqvist, 1981). Fakat klindamisin 
ishalinin nedeni C. difficile değildir; 
yukarıda klindamisin başlığında anlatıldığı 
şekildedir.  

Bir antibiyotiğin C. difficile 
enterekolitine neden olabilmesi için: 

1. O antibiyotik C. difficile üzerine hiç 
etki etmiyor olmalıdır, 

2. O antibiyotiğin aktif formları 
emilememiş ve bir bölümü barsakta kalmış 
olmalıdır, 

3. O antibiyotik emilmiş ama kan yolu 
ile veya enterohepatik dolaşıma katılarak 
barsakta yığılmış olmalıdır, 

4. Birey, C. difficile’ye ve onun 
toksinine duyarlı bulunmalıdır. 



5. Antibiyotiğin ağızdan kullanılması 
şart değildir. Paranteral kullanılan 
antibiyotikler de antibiyotik ishali 
yapabilir. 

Antibiyotik kullanımına bağlı 
olarak gelişen enterekolitlerde barsakta 
önceden bulunan C. difficile bakterisinin 
buna neden olduğu tartışmalıdır. Çünkü C. 
difficile enterekoliti aynı odada yatan diğer 
insanlara bulaşabilmektedir. Bu durum, 
hastalığın eksojen kaynaklı olduğunu 
düşündürmektedir. Yani bu görüşe göre, 
antibiyotikler ile flora bozulmakta ve 
patojen olan toksijenik C. difficile endojen 
değil dışarıdan oro-fecal kontaminasyon ile 
barsağa yerleşmektedir. Antibiyotik 
kullanırken C. difficile enterekoliti gelişen 
ve mikrobiyolojik olarak tanı konan 
hastaların aile bireylerinin dışkılarında C. 
difficile sayısı anlamlı düzeyde (%85) 
yüksek bulunmuştur (Akan, 1993). 
  Antibiyotik ishalinden 
sorumlu bakteri C. difficile olmak zorunda 
değildir. Vibriyolar, Camphylobacter'ler, 
diğer bazı Clostridium'lar ve anaerobik 
koklar da pseudomembranöz enterekolit 
nedeni olabilirler. Bu neden karmaşasına 
mantar ve mayaları eklemek de olasıdır.  
 İnfeksiyonun tedavisinin öncelikli 
olduğu durumlarda diyare göz ardı 
edilecek ve antibiyotik tedavisi 
sürdürülecek ise kullanılmakta olan 
antibiyotiğe ilave olarak oral Vancomicin 
ve/veya Metronidazol verilerek barsak 
florasındaki C. difficile üstünlüğü 
giderilmelidir (Teasley, 1983). Antibiyotik 
ishalinin tedavisinde kullanılacak 
antibiyotik ne olursa olsun ağızdan 
verilmesi avantaj sağlar. Eğer barsağa 
egemen olan bakteri C. difficile değilse 
veya verilen antibiyotiğe dirençli ise sonuç 
alınamayacaktır. 
 2. Enterik mikozlar: Özellikle 
Candida tipi mayalar antibiyotik 
kullanımının 2-4. gününden başlayarak 
yalnızca gastrointestinal kanalı değil bütün 
floraları sessizce işgal etmeye başlarlar. 
Bütün floralarda bakteri sayısı düşerken 
açığı kapatmak istercesine mantar ve maya 
sayısı artmaya başlar. Buna bakteriyel 

diskordans denir. Bu mayalar ilk 
dönemlerde belirgin bir hastalık tablosuna 
neden olamazlarken, antibiyotik 
tedavisinin uzaması durumunda atipik 
rahatsızlıklara neden olabilirler. Örneğin 
ağızda kandida plakları, dudak birlelşim 
yerlerinde perleş, kasık, koltukaltı ve 
meme altında yüzeyel mikozlar, vajinal 
kandidiyasis nedeni olabilirler ve kliniği 
gayet sert olan bir diyare yapabilirler.  
 3. Enzimatik diyareler: 
Antibiyotikler başka yollarla da diyare 
başlatabilirler. Antibiyotikler barsak 
lümeninde adenilat siklaz'ı veya guanil 
siklazı doğrudan uyarabilirler ve lümende 
su tutulmasını sağlayabilirler. Bu durumda 
da diyare kaçınılmazdır. Bu tip diyareler 
pseudomembranöz kolitisten daha 
masumdurlar ve ilave antibiyotiklere cevap 
vermezler. Yalnızca sorumlu antibiyotiğin 
kesilmesi ile dururlar. Bazen antibiyotikler 
prostoglandinleri uyararak barsakta 
histamin ve 5-HT (5-hydroxytryptamine) 
salınmasına neden olabilirler. Düz kasların 
peristaltizminin artmasına neden 
olabilirler. Bu durumda günlük dışkı sayısı 
fazladır, karın ağrısı vardır, bazen hasta 
istek duyar, fakat defekasyon 
gerçekleşmez, üstelik dışkı sulu da 
değildir. Böyle diyareler 
antihistaminiklerin uygulanması ile veya 
sorumlu antibiyotiğin kesilmesi ile durur. 

Antibiyotik ishalinin tedavisi nde, 
ister mayalar ve mantarlar ile isterse C. 
difficile veya başka bakteriler ile meydana 
gelsin veya enzimatik olarak gelişsin, her 
koşul altında kullanılmakta olan 
antibiyotiğin durdurulması eski dengelerin 
yeniden oluşarak floranın kendiliğinden 
düzelmesi için yeterlidir ve aslında 
yapılabilecek en akılcı girişim budur. Fakat 
kullanılmakta olan antibiyotiğin 
kesilmemesi gerekiyorsa ve dışkı 
tetkikinde eğer mayalar fazla miktarda 
saptanabiliyorsa, bu durumda tedaviye oral 
antifungal atibiyotikler ilave edilmelidir. 

 

Antibiyotik ishali vitamin ile tedavi 
edilemez ve engellenemez.  
Antibiyotik yanına vitamin yazılmamalıdır. 



Vitaminler (özellikle B kompleks 
ve PP vitaminleri) yalnızca antibiyotiklerin 
neden olduğu deri döküntülerini 
engelleyebilir. Bununla beraber ne 
pseudomembranöz koliti ve ne de 
enzimatik gelişen diyareleri 
engelleyemezler. Vitaminler antibiyotik 

ishalinin gelişmesini sağlayan diğer 
mekanizmaları da etkileyemezler. 
Antibiyotik içeren reçetelere rutin vitamin 
yazılması ülke ekonomisini olumsuz olarak 
etkilemektedir. Bu alışkanlık 
durdurulmalıdır. 
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