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Bu dergi Ankara Dişhekimleri Odası’nın (ADO) resmi bilimsel yayın 
organıdır. Ankara Dişhekimleri Odası Klinik Bilimler  Dergisi'nde diş 
hekimliği alanındaki deneysel ve klinik araştırmalar, olgu bildirimleri, 
derlemeler, teknik notlar, editöre mektuplar, odanın bilimsel faaliyetleri 
ile ilgili  haberler ve duyurular Türkçe olarak yayınlanır.
Ankara Dişhekimleri Odası Klinik Bilimler Dergisi yılda 4 sayı olarak 
Ocak, Nisan  ve Temmuz ve Ekim  aylarında yayınlanır, 4 sayıda 1 
cilt tamamlanır.
Makaleler Ankara Dişhekimleri Odası Yayın Kurulu Başkanlığı’na  
hitaben yazılmış bir üst yazı ile aşağıdaki adrese gönderilmelidir. 
Yayın Kurulu başkanlığına teslim edilen bütün yazılar derginin yayım 
tarzına uygunluk sağlamak amacıyla hakem değerlendirmesi önces-
inde yazarlara düzeltme veya kısaltma için gönderilebilir. Makalenin 
gönderilmesinden sonraki yazışmalar için de aşağıdaki elektronik 
posta adresi kullanılabilir. Yayınlanması uygun görülen makaleler 
için yayın kabul belgesi ile birlikte gönderilecek olan "Telif hakkı de-
vir formu"nun yazarlar tarafından eksiksiz olarak doldurularak yayın 
kurulu başkanlığına iletilmesi gerekmektedir. Yazarlar, yayına kabul 
edilmiş olan makaleleri üzerinde değişiklik yapamazlar.

Hedef ve Amaçlar
Ankara Dişhekimleri Odası Klinik Bilimler Dergisi’nde  araştırma , 
vaka raporu, derleme, teknik not , editöre mektup türünde makaleler 
yayımlanır. Dişhekimliği bilimleri ile ilgili olarak, protez, diş hastalıkları 
ve tedavisi, cerrahi, endodonti, pedodonti ve periodontoloji ile oral di-
agnoz ve radyoloji alanlarında özellikle klinik uygulamalar ve klinik 
uygulamalara ışık tutacak nitelikteki arştırmalara öncelik verilmekte-
dir.

Makalelerin hazırlanması 
Araştırmalar ve derlemeler 15, olgu bildirimleri 5 daktilo sayfasını 
geçmemelidir. Metinler A4 boyutunda kağıdın bir yüzüne, çift aralıklı, 
12 punto harf büyüklüğünde ve Times New Roman yazı karakterinde 
yazılmalı, sayfa numaraları kapak sayfası hariç sayfanın altında ve 
sağda olacak şekilde yerleştirilmelidir.
Makaleler her bölüm ayrı bir sayfa üzerinde olacak şekilde kapak 
sayfası, Türkçe özet ve anahtar kelimeler, İngilizce özet ve İngilizce 
anahtar kelimeler, metin, teşekkür yazısı, referanslar, tablolar ve resim 
alt yazılarını içermelidir. Metin ve ekleri (resim, tablo, grafik vb.) 
tümü orijinal olmak üzere tek bir word dökümanı halinde e-mail ile 
aşağıdaki adrese gönderilmelidir. 
Kapak sayfası: Kapak sayfasında şu bilgiler yer almalıdır: (1) 
Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı, (2) yazarların isimleri (yazarların 
unvanları ve çalıştıkları kurumların adları, soyadının sonuna koyulacak 
uluslararası semboller (*,†,‡,§,II,¶,#,**,†† vb.) yardımıyla sayfanın 
altında yer almalıdır), (3) makale ile ilgili yazışmaların yapılacağı 
yazarın açık adresi, telefon ve faks numaraları, e-posta adresini içeren 
yazışma adresi, (4) kısa başlık; derginin sayfa üstlerine yazılabilmesi 
amacıyla konu başlığının 5 kelime ile sınırlandırıldığı ve anlam içeren 
bir kısa başlık yazılmalıdır, (5) araştırma için alınan destekler be-
lirtilmelidir, (6) daha önce bildiri olarak sunulduysa belirtilmelidir. 

Özet: Özet İngilizce ve Türkçe olarak 200 kelimeden fazla olmayacak 
şekilde ve ayrı sayfalarda yazılmalıdır. Özet makaleyi yansıtacak nite-
likte olmalı, amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç alt başlıklarını 
içerecek şekilde yazılmalıdır. Özetlerin altında makale ile ilgili en az 2, 
en fazla 5 anahtar kelime Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.

Metin: Araştırma makaleleri giriş, gereç ve yöntem, bulgular ve 
tartışma bölümlerini içermelidir. Olgu bildirimleri giriş, olgu ve tartışma 
bölümlerini içermelidir. Gereç ve yöntemde kullanılan gereçlerin ve 
malzemelerle üretici firmaların açık adları parantez içerisinde metinde 
belirtilmelidir. Makale içinde kullanılan kısaltmalar uluslararası birim 
sistemi esas alınarak yapılmalıdır.

Kaynaklar: Kaynaklar ayrı bir sayfaya çift satır aralıklı olarak 
yazılmalıdır. Kaynaklar metinde geçiş sırasına uygun olarak 
numaralandırılarak numara metin içinde üst yazı ile belirtilmelidir. 
Eğer yazarların yorumu yazar adı ile bildirilecekse ilk yazarın soyadı 
ve arkadaşları şeklinde belirtilmelidir. Kaynaklar tüm yazarların 
soyadı, isminin baş harfi (tüm yazarların adı yazılmalı, ve ark. gibi 
kısaltmalar yapılmamalıdır), makalenin adı, derginin Index Medicus'a 
göre kısaltılmış adı, cildi, sayısı, sayfa numaraları ve basım yılı, 
şeklinde yazılmalıdır.

Örnekler:
Erkmen E., Şimşek B., Yücel E., Kurt A. Comparison of different fixation 
methods following sagittal split ramus osteotomies using three dimen-
sonal finite element analysis: Part 1 advancement surgery - posteriar 
loading. Int. J. Oral Maxfac Surg. 34: 551-558, 2005.   (Dergiler 
için)
Okeson JP. Orofacial Pain. Illinois: Ouintessen-ce Publishing Co, İne,  
1996, 45-52. (Kitaplar için)
Alaçam A. Pedodontik Endodonti: Alaçam T. Endodonti. Ankara: GÜ 
Yayınları, 1990, 809-859. (Kitap bölümleri için)
 
Tablolar: Makale içindeki geçiş sırasına göre Romen rakamı ile 
numaralandırılmalıdır. Tablo numarası ve içeriği tablonun üzerine, 
dipnotlar var ise tablonun altına yazılmalıdır. Her tablo ayrı bir say-
faya çift aralıklı olarak yazılmalı, her biri ayrı başlık taşımalıdır.
Fotoğraflar: JPEG yada TIFF formatında herbiri etiketlenmiş olarak 
ayrıca attach edilmelidir. 

Şekil alt yazıları: Şekil ve fotoğrafların altına yazılması istenen 
yazılar ayrı bir sayfaya çift satır aralıklı olarak ve şekil numarası 
belirtilerek yazılmalıdır. Histopatolojik fotoğraflarda büyütme ve 
kullanılan boya da yazılmalıdır.

Teşekkür yazısı: Makalenin hazırlanmasına önemli katkısı 
olan kişilere teşekkür yazılabilir. Teşekkür yazısı ayrı bir sayfaya 
yazılmalıdır.

Etik: Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar yayın etiğine 
uygun olmalıdır. Dergide yayınlanacak insan ve/veya hayvan 
çalışmalarında etik kurallara dikkatle uyulmuş olması ve etik kurul izni 
alınmış olması gereklidir.

Önemli bilgiler:
Ankara Dişhekimleri Odası Klinik Bilimler  Dergisi'ne gönderilen 
yazılar ile fotoğraflarına gelebilecek zarardan veya kayıplarından 
yayın kurulu sorumlu tutulamaz.
Yazının aynı anda bir başka dergiye gönderilmemiş olması ve başka 
bir dergide daha önce yayınlanmamış olması gereklidir.
Yayın kurulu yazıda basım öncesi gerekli gördüğü düzeltmeleri yap-
makta, yazıyı kısaltmakta serbesttir.
Yazıda belirtilen veya önerilen görüşler yayın kurulunun görüşlerini 
yansıtmamaktadır.
Dergide yayınlanması uygun görülmeyen makaleler yazara iade 
edilmez.
Yayınlanan makalelerin her türlü yayın hakkı Ankara Dişhekimleri 
Odası Bilimsel Dergisi'ne aittir.Editörden yazılı olarak izin alınmadan 
ve kaynak gösterilmeden kısmen veya tamamen kopya edilemez, fo-
tokopi, teksir, baskı ve diğer yollarla çoğaltılamaz.
 
Kontrol listesi
Makalenizi göndermeden önce lütfen bu bölümdeki maddelerle 
karşılaştırınız.
- Editöre başvuru mektubu (tüm yazarlar tarafından imzalanmalıdır),
- Kapak sayfası
- Makalenin başlığı
- Kısa başlık
- Yazarların isimler, akademik unvanları, çalıştıkları kurumlar, iletişim 

adresleri
- Türkçe ve İngilizce özet
- Metin
- Kaynaklar (ayrı bir sayfaya)
- Tablolar (ayrı bir sayfaya)
- Resim ve şekil alt yazıları (ayrı bir sayfaya)  yazılmalıdır.

Yayınların gönderileceği adres:
adoklinikbilimler@gmail.com

YAYIN KURALLARI
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Tip 2 Diabetes Mellitusu Olan ve Olmayan Kronik 
Periodontitisli Bireylerde Dişeti Oluğu Sıvısı 

İnterlökin-8 Düzeylerinin Karşılaştırılması

Comparison of Gingival Crevicular Fluid Interleukin-8 Levels 
in Chronic Periodontitis Patients With or Without Type 2 

Diabetes Mellitus   
Bahar Füsun Oduncuoğlu*, Şule Bulut**, Emine Elif Alaaddinoğlu**, Ayşegül Haberal***, Ezel Berker****

Amaç: Diş destek dokularını etkileyen enflamatuar bir 
hastalık olan kronik periodontitis (KP), Diabetes Mellitu-
sun (DM) komplikasyonlarından biri olarak kabul edil-
mektedir. Diabetik hastalarda izlenen nötrofil fonksiyon 
ve kemotaksis defektlerinin periodontal hastalık şidde-
ti ile ilişkili olabileceği bildirilmiştir. İnterlökin-8 (IL-8), 
nötrofiller üzerindeki kemotaktik etkisi nedeni ile plak 
bakterilerinin yıkıcı etkilerini sınırlanmasında rol oyna-
maktadır.
Yöntem: Dişeti oluğu sıvısı (DOS) IL-8 düzeylerinin 
belirlenmesi ve karşılaştırılması amacıyla tip 2 DM ve 
kronik periodontitis tanısı konulmuş bireyler (n=15), 
sistemik açıdan sağlıklı kronik periodontitisli bireyler 
(n=15) ve sistemik ve periodontal olarak sağlıklı bireyler 
(n=24) çalışmaya dahil edildi. Ağızda mevcut olan tüm 
dişlerin periodontal ölçümleri yapılarak kaydedildi ve 
anteriror dişlerde örneklemeler için cep derinliği≥ 5mm 
ve gingival indeksi>1 olan dört farklı bölge seçildi. DOS 
içeriğindeki IL-8 total miktarı ve konsantrasyonu ELISA 
yöntemi ile belirlendi.
Bulgular: KP ve DM grupları arasında tedavi öncesi ve 
tedavi sonrası DOS parametreleri açısından anlamlı bir 
farklılık izlenmedi.
Sonuçlar: Tedavi sonrası DOS içeriğindeki sitokin mikta-
rında izlenen belirgin azalma, hastalık ve sitokin üretimi 
arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Sonuçlara dayanarak 
kronik periodontitis ve diabetes mellitus patogenezleri-
nin benzerlikler gösterdiği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: periodontal hastalık/tedavi, 
periodontitis, diabetes mellitus, interlökin-8, dişeti oluğu 
sıvısı

Background: Chronic periodontitis (CP), which is an 
inflammatory disease affecting the supporting structures 
of the teeth, accepted as one of the complications of 
diabetes mellitus (DM). Defects that can be seen in the 
function and chemotaxis of neutrophils are reported to 
be related to the severity of periodontal disease in dia-
betic patients. Interleukin-8 (IL-8) has an important role 
in restricting the destructive effects of plaque bacteria by 
exerting its chemotactic effect on neutrophils.
Materials and Methods: We aimed to determine 
and comparatively evaluate the IL-8 levels in the gingival 
crevicular fluid (GCF) of CP patients (n = 15) which had 
been shown to have type 2 DM, CP patients who were 
otherwise healthy (n = 15), and controls (C) who were 
both periodontally and systematically healthy (n =24). 
Full-mouth periodontal parameters were measured, and 
4 anterior tooth sites with a probing depth≥ 5 mm and 
gingival index> 1 were selected for sampling. ELISA was 
used to determine the total amount and concentration of 
the IL-8 level in the GCF.
Results: No significant differences were seen between 
the CP and DM groups regarding GCF parameters at 
baseline and after therapy. 
Conclusion: The marked reduction of cytokine in the 
GCF following treatment observed in the present study 
suggests a relationship between disease and cytokine 
production. According to the results, we suggest that the 
pathogenesis of chronic periodontitis and diabetes-rela-
ted periodontitis seems to have similarities. 
Key Words: periodontal disease/therapy, periodon-
titis, diabetes mellitus, interleukin-8, gingival crevicular 
fluid
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Introduction 
Chronic periodontitis is an inflammatory disease with 
microbial dental plaque as the initiator. During the ini-
tiation and progression of periodontal disease, inflam-
matory cytokines are thought to play important roles in 
the regulation of host defenses. 
Although fibroblasts and epithelial cells were previous-
ly considered as cells primarily concerned with provid-
ing physical barriers and structural components in the 
periodontium, it is now recognized that these cells may 
be important in the recruitment of immune cells via sol-
uble factors (1) and may contribute to the inflammation 
associated with the progression of periodontal disease 
(2,3). Interleukin-8 (IL-8) is a chemokine (chemotactic 
cytokine) that is produced by different types of cells in 
inflamed tissues, including monocytes, macrophages, 
neutrophils, lymphocytes, endothelial cells, fibroblasts, 
epithelial cells, etc, (4,5) from which neutrophils are 
of particular interest because IL-8 has a marked tar-
get specificity for neutrophil-promoting recruitment and 
activation (6). Increased plasma concentrations of IL-8 
have been reported in untreated rapidly progressive 
periodontitis which was normalized after treatment, 
suggesting that the periodontal lesion has a systemic 
effect (7,8). However, the immune response stimulated 
by bacteria and/or bacterial products depends not 
only on bacterial pathogenicity and virulence but also 
on host-mediated systemic factors, such as neutrophil-
related disorders, diabetes mellitus (DM) etc., and emo-
tional factors and environmental factors (9, 10).
DM is associated with a wide range of microvascular 
and macrovascular complications, such as retinopathy, 
nephropathy, neuropathy, altered wound healing, and 
periodontitis, which is also accepted as the sixth com-
plication of DM, especially if DM is poorly controlled)  
(11,12). DM causes alterations in the mobility, adher-
ence, chemotaxis, phagocytosis, and killing effect of 
polymorphonuclear granulocytes, and those alterations 
correlate with the severity of periodontal disease (13-
16).
Considering the role of neutrophils in periodontal dis-
ease progression and the effect of IL-8 on neutrophil 
recruitment, we hypothesized that in diabetic patients, 
periodontal destruction might be influenced by the dif-
ferences in the level of IL-8. Therefore, in this study we 
aimed to determine and comparatively evaluate the IL-8 
level in the gingival crevicular fluid (GCF) of diabetic 
and non-diabetic chronic periodontitis (CP) patients be-
fore and after non-surgical periodontal therapy.

Materials and Methods 
Study population
Fifteen patients with DM (DM group), 15 non-diabetic 
patients with moderate-to-severe chronic periodontitis 

(CP group), and 24 controls (C group) were recruited 
from the Department of Periodontology at the Baskent 
University Faculty of Dentistry. Exclusion criteria were 
accepted as; patients that received periodontal therapy 
or treatment with a systemic antibiotic during the last 
6 months before the initiation of the study, a require-
ment for antibiotic premedication, any known systemic 
disease (except for subjects in the DM group), intake of 
any medication (except for diabetic medication in the 
DM group), pregnancy or lactation. Patients who had 
been diagnosed with type 2 DM for at least 6 years 
were included in DM group. The study design was ex-
plained to the subjects, all of whom provided written 
consent approved by the ethics committee of Baskent 
University.  

Clinical measurements
The periodontal inclusion criteria for the DM and CP 
groups were diagnosis of CP based on the results of 
clinical and radiographic examinations. Clinical pa-
rameters were evaluated in all teeth. Pocket depth (PD) 
and relative clinical attachment levels (CALs) were mea-
sured at 6 sites per tooth by using a calibrated peri-
odontal probe. Gingival inflammation was assessed 
with the Löe and Silness’s gingival index (GI)(17), and 
the plaque status of the patients was evaluated ac-
cording to the Silness and Löe’s plaque index (PI).(18) 
Clinical measurements were repeated after periodontal 
therapy (scaling and root planing). Antibiotics were not 
prescribed.

Collection of GCF 
GCF samples in the DM and CP groups were obtained 
from 4 anterior non-adjacent teeth with GI ≥1, CAL> 
5 mm and probing depth 5 mm at least. In the control 
group, samples were obtained from upper canine (me-
sial) and central (distal) teeth with PD < 3 mm. GCF 
samples were collected before and after non-surgical 
therapy.
To avoid any alternation in the nature of the crevicu-
lar fluid, the samples were collected at least a week 
after the clinical measurements had been performed. 
The teeth were isolated with cotton rolls, and suprag-
ingival plaque was gently removed to prevent any 
contamination before sampling with standardized fil-
ter paper strips (Periopaper Gingival Fluid Collection 
Strips, Pro Flow Inc, Amityville, NY) was performed. 
The strips were placed approximately 1 mm deep in the 
sulcus and were left in place for 30 seconds. Strips con-
taminated by blood were excluded from the sampled 
group. 
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Cytokine analysis
A calibrated Periotron 8000 (Oraflow Inc., Plainview, 
NY) was used for volume determination of GCF and 
strips were then immediately placed in eppendorf tubes 
and were stored at -70°C until they were analyzed. 
Samplings were repeated after non-surgical therapy in 
the DM and CP groups.
IL-8 was determined in duplicate with an enzyme-linked 
immunosorbent assay (ELISA) (Human IL-8 ELISA Kit 
EH2IL8, Pierce Endogen, Rockford, Ill). The ELISA as-
says were performed according to the manufacturer’s 
instructions, and the IL-8 concentration, the total amount 
of IL-8, and the GCF volume were calculated.
Data analysis
Data analysis and statistical tests were performed on 
the full-mouth level to evaluate the effect of periodontal 
therapy and on the tooth level to evaluate the effect 
of therapy on the IL-8 amount in the GCF. ‘One-way 
ANOVA’ was used to determine the significance of the 
differences between the groups for the analysis of vari-
ance. Comparisons of all intergroup parameters were 

assessed with the Mann-Whitney U test. Intragroup 
comparisons of parameters before and after periodon-
tal therapy were analyzed with the nonparametric Wil-
coxon signed rank test. The Pearson correlation analy-
sis was performed to reveal correlations between the 
clinical parameters and the IL-8 level in the GCF (19).

Results
Twenty-four males and 30 females were enrolled to the 
study. The age range was 23-75, in the DM group, the 
age range was 47 to 75 years (mean age, 55.93 ± 
7.97 years), in the CP group, the age range was 37 to 
62 years (mean age, 50.20 ± 8.18 years), and in the 
C group, the (mean age, 27.87 ± 14.34 years). The 
mean HbA1c was % 7.97 ± 1.89 in the DM group, with 
a range of % 5.5 to 12.9 that decreased to %7.55 ± 
1.68 (range, %5.8-11.6) after therapy.
 A significant difference was seen only in the full-mouth 
PD and CAL parameters of the DM and CP groups, 
(ANOVA). Values for all parameters evaluated on the 
full-mouth (Table 1) and tooth level (Table 2) were sig-

Table 1: Full mouth periodontal clinical parameters (mean values±sd) of diabetes mellitus, chronic periodontitis 
and control groups before and after therapy

Full-mouth PD GI PI CAL

DM group 
(n=15) Before 3,91±0,38† 1,61±0,16† 1,66±0,31† 4,79±0,74†

After 3,41±0,51*† 1,28±0,20* † 1,17±0,24*† 4,32±0,97*†

CP group 
(n=15) Before 4,28±0,63† 1,66±0,23† 1,80±0,42 ‡ 5,30±1,00†

After 3,61±0,50*† 1,26±0,27* † 1,35±0,28* ‡ 4,88±1,06* †

Control (n=24) 2,15±0,25* 0,63±0,26* 0,28±0,40* 2,19±0,23*

* significant at p<0,001 level, † significant at  p≤0,001 level,  ‡ significant at p<0,01 level

Table 2: Periodontal clinical parameters (mean values±sd) of diabetes mellitus, chronic periodontitis and control 
groups at tooth level before and after therapy

Tooth PD GI PI CAL

DM group Before 3,96±0,52* 1,63±0,29 †  1,58±0,41‡ 5,03±0,95 †

After 3,27±0,61* 1,25±0,30 † 1,18±0,36‡ 4,36±1,01 †

CP group Before 4,35±0,79* 1,67±0,27* 1,58±0,63‡ 5,49±1,06 †

After 3,53±0,83* 1,21±0,36* 1,23±0,43‡ 4,81±1,19 †

Control 1,83±0,44 0,45±0,35 0,21±0,31 1,83±0,44
* significant at p≤0,001 level, † significant at p<0,01 level, ‡ significant p<0,05 level
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nificantly lower in the C group than in either the DM 
or the CP group at baseline. No significant difference 
was seen between the DM and CP groups by means of 
clinical parameters, all of which decreased after peri-
odontal therapy. 
GCF parameters of participants are given in Table 
3. Biochemical parameters including total amount 
concentration were calculated for all groups. No sig-
nificant inter-group differences were observed in GCF 
volume, calculated total amount and concentration of 
IL-8 in DM and CP groups before and after therapy 
although concentration levels of DM group was slightly 
higher. The intra-group decrease of total amounts of 
IL-8 after therapy were detected in both DM (p=0,053) 
and CP (p=0,041) groups. The intra-group decrease 
of GCF volume were also detected in DM (p=0,02) 
and CP (p=0,065) groups. No significant differences 
of calculated total amount of IL-8 was seen in test and 
control groups before and after therapy of test groups, 
although the mean total amount of IL-8 in control group 
was slightly higher when compared with the decreased 
total amount in test groups after therapy. IL-8 concen-
tration of control group was detected significantly high-
er when compared with both test groups before and 
after periodontal therapy. In contrast, GCF volume level 
of control group was observed significantly lower when 
compared with CP group before and after therapy, and 
with DM group before therapy.
The correlation of the GCF level of IL-8 and the clini-
cal parameters was evaluated before and after therapy 
in the DM and CP groups. In the DM group before 
therapy, no significant correlation was observed, but in 
CP group, GCF volume and GI (full mouth) were found 
to be correlated at the P <  0.05 level. In the control 
group, GCF volume was correlated with PD and CAL 
(tooth) at the P < 0.01 level.

After therapy in DM group, the PI (full mouth) was posi-
tively correlated with the GCF volume (P < 0.05). In 
the CP group, the treatment resulted in a significant as-
sociation between GCF volume and GI (full mouth and 
tooth) (P < 0.01) and PI (full mouth) (P < 0.05), and 
between the CAL (full mouth and tooth) and the IL-8 
total amount (P < 0.01).

Discussion
Microorganisms induce a wide variety of inflammatory 
reactions in the periodontal tissue of affected site which 
results a group of diseases, including chronic periodon-
titis. The infiltration of leukocytes into an affected site 
is an important process, because those leukocytes are 
involved in the initiation and maintenance of immune 
and inflammatory reactions. 
Numerous studies have shown the role of neutrophils 
in maintenance of periodontal health of patients with 
or without systemic diseases such as diabetes melli-
tus. Reduced function of chemotaxis, adherence and 
phagocytosis of neutrophils have identified in diabetic 
patients (13-16). These studies suggested that this dys-
function could be resulted with impaired host resistance 
to infection and the severity of periodontitis could be 
correlated with these neutrophil defects. Periodontal 
disease and diabetes mellitus both have multifactorial 
characteristics and both are proposed to have a two-
way relationship model (29). The studies suggesting 
that treatment of periodontal disease improved glyce-
mic control in diabetic patients, as measured by reduc-
tion of glycated hemoglobin (HbA1c), underline the 
inextricable link between diabetes and inflammatory 
response (30-31) although conflicting data have been 
reported in literature (32-37). 
The adhesion of leukocytes to endothelial cells and the 
subsequent migration of those neutrophils to the sites 

Table 3: GCF parameters of diabetes mellitus, chronic periodontitis and control groups before and after therapy

Total Amount (ng) IL-8 concentration (ng/µl) GCF volume(µl)

DM Before 599,34±550,09** 108,67±117,97† 1,15±0,92*, ††

After 337,55±319,43** 96,78±87,31║ 0,66±0,39††

CP Before 612,17±512,05‡‡ 95,39±100,33§ 1,31±1,09 ‡, §§

After 388,82±383,79‡‡ 80,65±73,14# 1,05±0,93¶, §§ 

Control 478,38±388,52 264,14±386,70†,§,║, # 0,51±0,31*,‡,¶

* p<0,05 (p=0,017), (Control<DM); † p<0,01 (p<0,004), (DM<Control); ‡ p<0,001 (p=0,000), (Control <CP); § p<0,01 (p= 0,002), 

(CP<Control); ║ p<0,01 (p=0,005), (DM<Control); ¶ p<0,05 (p=0,012), (Control <CP); # p<0,001 (p=0,001), (CP<Control) 

** p= 0,053; †† p<0,05 (p=0,02); ‡‡ p<0,05 (p=0,041); §§ p=0,065 
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of inflammation are directed via chemotactic factors, 
and chemokine expression contributes to the presence 
of various leukocyte populations (20). IL-8 and related 
cytokines are the main tissue-derived chemoattractants 
for neutrophils (21) and due to its critical role in the re-
cruitment and functional activation of neutrophils, IL-8 
has also shown to be important in the initiation and de-
velopment of the inflammation and tissue destruction in 
periodontal disease (22-26). Tonetti et al. reported that 
IL-8 has an important role in maintaining the local equi-
librium between host response and parasite and in the 
limited neutrophil-associated destruction of periodontal 
tissues (27) and uncontrolled release of IL-8 and the 
resultant hyperactivity of neutrophils may be the reason 
of tissue destruction (28). 
Considering the role of IL-8 for neutrophils, we hypoth-
ese that, incompatible levels of IL-8 could be one of the 
pathways that effect the chemotaxis function of neutro-
phils in patients with DM.  To determine and to evaluate 
the possible role of IL-8 in neutrophil defects in chronic 
periodontitis patients with diabetes, GCF samples were 
obtained before and after periodontal therapy. The 
same treatment protocols were applied in both DM and 
CP groups without any adjunctive systemic or local an-
tibiotic therapy. In both test groups, a significant de-
crease was seen in the clinical parameters after scaling 
and root planning.
In a recent study by Engebretson et al., β- glucuroni-
dase and IL-8 levels were examined in GCF of perio-
dontitis patients with or without type 2 DM (56). GCF 
samplings, which were collected from molar sites, were 
evaluated for the correlation with full-mouth clinical pa-
rameters. In subjects with type 2 DM significantly lower 
GCF IL-8 levels were reported and diminished PMN 
response at the gingival sulcus of DM individuals with 
chronic periodontitis was at least partially explained 
by an altered or inadequate chemokine gradient (56). 
In our study, no significant differences were seen be-
tween GCF IL-8 levels of DM and CP groups. The con-
flicting results of these studies may be attributed to dif-
ferences in patient/site characteristics such as; status 
of DM control, duration of DM, smoking, periodontal 
disease activity, sampling tooth/site selection etc., and 
differences in method of reporting data (tooth level/
full-mouth level).
Despite the fact that a non-significant decrease of mean 
level of HbA1c was noted after periodontal therapy, 
our study did not aim to measure the effects of peri-
odontal treatment on glycemic control or to evaluate 
other possible variables (such as genetic predisposi-
tion, duration of disease, macrovascular and micro-
vascular complications of diabetes) that could influence 
treatment results. 

In previous studies, different results have been reported 
regarding the effect of periodontal therapy on the IL-8 
level in the GCF (5, 23, 25, 26, 38). In our study, scal-
ing and root planning generally reduced the levels of 
IL-8 in the GCF within the groups. Patient and site se-
lection, sampling method and duration of the sampling 
that employed, due to timing of second GCF samplings 
and possible variations in periodontal therapy proto-
col, reassessment of treatment and treatment outcomes 
achieved, and the method of reporting data may be 
some of the factors that could be attributed to explain 
the differences among these studies. In this study, ante-
rior teeth with GI≥1, CAL>5mm and PD ≥ 5 mm were 
selected to standardize the sampling region and to 
achieve the most standardized treatment outcomes, as 
it has been reported that single-rooted teeth and pos-
terior teeth with intact furcations usually respond bet-
ter to treatment and are more easily maintained than 
are multi-rooted teeth and molars with furcation defects 
(39, 40). Reassessment and sampling were performed 
4 to 6 weeks after scaling and root planning, as recom-
mended (41). 
IL-8 was also detected in the GCF of the control group 
in our study. Its presence in GCF samples of healthy 
sites could be related to the host-parasite equilibrium 
and the steady state of the gingiva. Chung et al. eval-
uated the GCF levels of IL-8 and β-glucuronidase in 
control and periodontitis groups (26). When compared 
with healthy controls, periodontitis patients demonstrat-
ed significantly lower IL-8 levels (26). In another study, 
Jin et al. examined the levels of IL-8 and granulocyte 
elastase in GCF (24). IL-8 concentration and IL-8 total 
mount were found to be higher in control group than 
the adult periodontitis groups. When evaluated with-
in the group, IL-8 concentration was detected higher 
in clinically healthy sites of adult periodontitis group 
(24). Ozmeric et al. also reported, although statistically 
insignificant, the higher IL-8 total amount in control 
group when compared to localized juvenile periodon-
titis group (38). Our findings of control group were in 
agreement with these studies.
 In patients with periodontitis, various mediators are 
likely to regulate PMN influx, and this may lead to the 
recruitment of a large number of activated PMNs (26).  
In studies by Gamonal et al (23), Tsai et al (25), Mathur 
et al (43), and Kurdowska et al (44), higher levels of 
IL-8 was reported in periodontitis groups when com-
pared to controls. We suggest that our findings in the 
control group may have been the result of lower IL-8 
total amount and lower GCF volume, which caused a 
higher IL-8 concentration than that in the other groups 
studied when calculated. In the light of these findings 
and in accordance with the results of previous studies 
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(45), we concluded that the volume, total amount, and 
concentration should be reported when evaluating and 
reporting the data.
 In their study evaluating electronic volume quantifica-
tion, Tozum et al. reported that, a prominent fluid loss 
was not observed if the strips were transferred to the 
device in 10 seconds (42). Determinations of precise 
volume quantifications were made by the use of a cali-
brated device immediately after sampling, in order to 
minimize the risk of evaporation of samples.
Periodontopathogens were examined in adult periodon-
titis patients before and after therapy by Jin et al.(24). 
Depending on the results they suggested that in dis-
eased sites infected with subgingival periodontopatho-
gens, a low concentration of IL-8 might be insufficient to 
attract and activate an adequate number of neutrophils, 
and therefore might impair the host defense against 
challenge of these bacteria. In a study by Yoshimura 
et al. it was shown that bacterial lipopolysaccharide 
(LPS)-stimulated neutrophils could release IL-8 and its 
potent inducers IL-1 and TNF-α and could also secrete 
IL-1ra, which blocks IL-8 synthesis in monocytes and 
IL-8 secretion by neutrophils (28). It has been reported 
that the LPS from various periodontopathogens exert 
different abilities to elicit IL-8 production from neutro-
phils (46-52). Although the role of periodontopatho-
gens on IL-8 synthesis and release from different cell 
populations have been shown in previous studies (24, 
28, 46-52), microbiological samplings of the sites were 
not performed as it was beyond the scope of this study. 
After periodontal therapy, a decrease in the IL-8 total 
amount and the GCF volume were observed with the 
evident recovery of periodontal tissues. Depending on 
the results of in vitro studies, it can be speculated that 
periodontal therapy decreased the bacterial load and 
also the number of gram-negative bacteria (could be 

speculated that; clinically observed as decrease in PI 
and GI in this study), which might have caused a de-
crease in GCF parameters. On the other hand, while 
correlating clinical parameters and cytokine levels, al-
though clinical parameters were evaluated at the full-
mouth and tooth level in this study, it must be kept in 
mind that those clinical parameters such as PD, CAL, or 
PI do not necessarily reflect the current disease activity 
(23, 53, 54). In agreement with other studies our re-
sults indicate that cytokine production does not merely 
reflect the presence of gingival inflammation, clinical 
signs of inflammation, and disease activity (55).
The local production of IL-8 by bacteria and by bac-
terial LPS stimulation and the reflection rate of those 
products in GCF are unknown. Determining the exact 
production source of IL-8 in GCF is difficult, because 
IL-8 can be expressed from different kind of cell popu-
lations by stimulation of various factors. 
The marked reduction in the level of cytokines in the 
GCF following treatment observed in the present study 
clearly suggests a relationship between disease and cy-
tokine production in chronic periodontitis patients with 
or without type 2 DM. According the results, it could 
be suggested that the pathogenesis of chronic perio-
dontitis and diabetes-related periodontitis seems to 
have similarities. It seems reasonable and necessary to 
investigate GCF cytokine levels, tissue IL-8 levels, and 
IL-8 receptors in addition to the factors that affect IL-8 
production to determine the exact role of IL-8 in health 
and periodontal disease.
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Daimi Dişlerdeki Tünel Restorasyonların
3 Yıllık Klinik Takibi

Three Years Follow Up Study Of Tunnel Restorations In 
Permanent Teeth

Ertuğrul Ercan*, Ç.Türksel Dülgergil**, Işıl  Yıldırım***, Mehmet Dallı****

Amaç: Bu çalışmanın amacı, tünel kavitelerde uygula-
nan kompomer restorasyonların üç yıllık başarısını de-
ğerlendirmekti.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya ara yüzlerinde çü-
rük lezyonu bulunan 25 hasta çalışmaya dahil edildi. 
Bu hastalardaki 33 arayüz çürük lezyonu, tünel kavite 
yöntemi ile temizlendi ve kompomer materyal olan, Dy-
ract eXtra (poliasit modifiye kompozit rezinler) (Dentsply 
DeTrey, Konstanz, Almanya) kullanılarak restore edildi. 
Tüm restorasyonlar, aynı araştırıcı tarafından klinik ve 
radyolojik olarak başlangıçta ve 3.yılda değerlendirildi. 
Bu değerlendirmede Lunder’in tünel restorasyonların de-
ğerlendirmek için kullandığı kriterler kullanıldı.
Bulgular: Toplam 30 restorasyondan 24’ünün (%73,3) 
çok iyi veya kabul edilebilir durumda olduğu gözlendi. 
Üç restorasyonda marjinal sırt kırığı olduğu (%10.0) ve 
restorasyonlardan sadece birinin (%3.3) tamamen kayıp 
edildiği tespit edildi.  İki (%6,7) restorasyonun altında 
sekonder çürük geliştiği belirlendi.
Sonuç: Üç yıllık bu çalışmanın sonucunda kompomerle 
restore edilen tünel restorasyonların başarılı kabul edi-
lebilir bulunmuştur. Bununla beraber, daha çok restora-
yonun dahil edildiği uzun süreli klinik çalışmalar daha 
yaralı sonuçlar vereciktir.

Anahtar sözcükler: Klinik çalışma, aproksimal çü-
rük, tünel restorasyon, kompomer

Aim: Aim of the study was to evaluate success of tunnel 
restoration made by compomers resin in a three years 
follow up study.
Material and Methods: Twenty five patients with 
aproksimal caries were included in the study. After the 
tunnel cavity preparations, 33 approximal caries lesi-
on were restorated with with a compomer, Dyract eXtra 
(polyacid modified composite resin) (Dentsply DeTrey, 
Konstanz, Germany). All restorations were clinically and 
radiographically evaluated by the same clinicians at 
base line third year, using Lunder’s evaluation criteria. 
Results: Of 30 restorations, 24 were clinically accep-
table, 3 (%10.0) had marginal ridge fracture and one 
(3.3%) was totally lost. Only two (6.7%) restorations had 
secondary caries. 
Conclusions: At the end of this three years follow up 
study, the success of tunnel restorations was found to 
be clinically acceptable. However, further clinical studies 
including much more restorations and longer evaluati-
ons period are necessary. 

Key Words: Clinical study, approximal caries, tunnel 
restoration, compomer
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Gelişen adeziv teknolojisine paralel olarak diş doku-
sunun korunması ve daha konservatif çürük temizleme 
yöntemlerinin geliştirilmesi kaçınılmaz hala gelmiştir. 
Özellikle ikiyüzlü kavitelerde rastlanılan teknik sorun-
lar, dişeti kanama problemi aşırı diş dokusunun uzak-
laştırılması ve yan dişte oluşturulması muhtemel doku 
zararları sebebiyle daha koruyucu yaklaşımlar gelişti-
rilmiştir1-3. Bu yaklaşımlardan biri ilk defa Jinks tarafın-
dan 1963’te geliştirilen “tünel restorasyonlarıdır”4. Ge-
nellikle molar ve premolar dişlerde tercih edilen bu pre-
parasyon tekniğinde amaç; mesial yada distal marjinal 
kenarın korunması yoluyla okluzalden girilip arayüz 
çürüğünü uzaklaştırmak ve mümkün olan en az doku 
kaybını sağlamaktır4. Direkt görüşün sınırlı olduğu ka-
vite preparasyonu tekniğinde kalması muhtemel çürük 
dokusunun stabilizasyonu için flor salan bir restorasyon 
materyalin kullanımı genellikle önerilmektedir.   
1980’lerin başından itibaren hızlı bir çürük azalışının 
izlendiği İskandinav ülkelerinde bu yöntemle hızla po-
pülerlik kazanmış ve cam iyonomer siman sıklıkla ter-
cih edilen dolgu materyali olmuştur. Norveçli 640 diş 
hekimi arasında yapılan bir araştırmada, hekimlerinin 
%47’sin tünel preparasyonunu, %28’inin klasik II. sınıf 
preparasyonu ve %24’ünün ise modifiye II. sınıf (sa-
ucer-shaped) kaviteyi preparasyonunu tercih ettikleri 
belirlenmiştir5. İsveç de yapılan benzer çalışmada ise 
bu oranlar sırasıyla; %48, %20 ve  %32 olarak tespit 
edilmiştir6.
 Çürüğün ilerlemesine veya lokalizasyonuna göre tünel 
kavite şekli farklılık göstermektedir. Genellikle minenin 
dış duvarları korunarak kavite, demineralizasyon böl-
gesinin önünde bitirilir ya da etkilenmiş mine bölge-
si kaviteye dahil edilir7. Parsiyel tünel preparasyonu, 
çürük ara yüzde mine dış yüzeyine kadar ulaşmadığı 
durumlarda, total tünel preparasyonu ise ara yüzde çü-
rük mineyi tamamıyla etkilendiği durumlarda genellikle 
tercih edilir7 .
Hasselrot, parsiyal tünel restorasyonların aproksimal 
de etkilenmemiş mine dokusunun korunmasıyla daha 
avantajlı olduğunu ve cam ionomer simanın flor salı-
nımıyla çürüğün durdurulabileceğini belirtmiştir8. Jinks 
de parsiyel tünel restorasyonlarında flor salınımının 
daha uzun süreli olabileceğini ifade etmiş ve böylelikle 
aproksimal de çürük gelişiminin önleneceğini vurgula-
mıştır 4. 
Değişik araştırmacılar farklı sürelerde yaptıkları takip 
çalışmaları sonucunda %92.7, ile %20 arasında deği-
şen oranlarda başarı elde etmişlerdir8,9,10. Wilson ve 
Mclean ise minenin korunduğu ve sadece aproksimal-
de lokalize olan kavite şeklini tavsiye etmişler, cam iyo-
nomerlerin ise bu tip durumlarda antikoryojenik etkile-
rinde dolayı tercih edilebileceklerini savunmuşlardır11.  
Cam iyonomerler, tünel restorasyonlarda genellikle 

tercih edilmelerine rağmen, son yıllarda RMGI ve po-
liasit modifiye kompozit rezinlerin de gerek üstün fi-
ziksel yapıları ve gerekse flor salma özellikleriyle bu 
tip durumlarda kullanılabileceği bildirilmiştir12. Kom-
pomerler, daha çok kompozit rezinlerin renk, estetik 
görünüm, ışıkla polimerize edilebilme gibi karakteristik 
niteliklerini taşımakla birlikte, geleneksel cam iyonomer 
simanların flor salınımı,  nem hassasiyeti gibi özellikle-
rini de kısmen gösteren dental restoratif materyallerdir. 
Poliasit modifiye kompozit rezinler olarak da adlandı-
rılan bu materyaller, kompozit rezinlerinkine benzeyen 
klinik avantajlara sahiptirler. Örneğin süt dişlerinde ve 
daimi dişlerin bir kısım restorasyonlarında daimi veya 
geçici dolgu materyali olarak kullanılabilmeleri, kavite-
ye kolaylıkla taşınabilmeleri, el aletleriyle işlenebilir ol-
maları,  çeşitli renk seçeneklerine sahip bulunmaları ve 
cam iyonomerlere göre dayanıklılıklarının daha uzun 
süreli olması avantajları arasındadır8,9,13.  Bu bilgile-
rin ışında yapılan bu çalışmanın amacı; kompomerle 
yapılan tünel restorasyonların üç yıllık klinik başarısını 
değerlendirmekti. 

GEREÇ ve YÖNTEM
Bu çalışmaya, Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fa-
kültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Kliniği’ne çürük te-
davisi sebebiyle başvuran, optimal ağız hijyenine sa-
hip, premolar-molar dişlerinde arayüz çürüğü bulunan 
hastalar dahil edildi. Hastaların arayüz çürükleri, klinik 
muayene ve bite-wing radyografi görüntüleri kullanıla-
rak değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda, yaşları 
17–55 arasında değişin 25 hasta ve toplam 33 arayüz 
lezyonu çalışmaya kabul edildi.
Kavite preparasyonuna başlamadan önce çalışma için 
belirlenen dişlerde vitalite kontrolleri yapıldı. Daha son-
ra dişlerde tünel preparasyonu yapıldı. Öncelikle diş-
lerin mine dokusu sağlam mesial veya distal marginal 
kısımlar korunarak hava su soğutmalı yüksek devirli ae-
ratör ve elmas frezle kaldırıldıktan sonra çürük dentin 
dokusu çelik rond frezlerle uzaklaştırıldı. Frezin oklü-
zal fossaysa giriş noktası marjinal kenardan yaklaşık 
2 mm mesafedeydi. Frez minede aksiyale doğru açı-
landırıldı fakat dentine ulaşıldığında aproksimal çürük 
lezyonuna doğru yönlendirildi. Daha sonra Prime & 
Bond NT bonding sistemi (Dentsply DeTrey, Konstanz, 
Almanya) ve kompomer rezin (Dyract eXtra Dentsply 
DeTrey, Germany) kullanılarak restore edildi. Materyal 
tabakalama tekniği ile kaviteye yerleştirildi ve ışınlama 
sonrası matriks bant kaldırıldı. Restorasyonlar tamam-
landıktan sonra tüm yüzeylere sırasıyla orta-ince ve çok 
ince Sof-Lex disklerinin (3M/ESPE St Paul, MN, USA) 
her biri 30 sn süreyle su soğutması olmadan uygulan-
dı. Daha sonra restorasyonlar, mikroelmas partiküller-
le kaplı bir polisaj diski olan PoGo (Dentsply DeTrey, 
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Konstanz, Almanya) kullanılarak, düşük devirde mik-
romotor yardımıyla ve hafif basınç ile 30 sn süreyle 
parlatıldı. Hastalara, öncelikle diş ipi kullanımı içeren 
oral hijyen eğitimi verildi. Üç yıl sonra hastaların 23’ 
üne (30 tünel restorasyonu) telefonla ulaşıldı ve kliniğe 
davet edildi. Toplam 2 hastaya (3 tünel restorasyonu) 
ulaşılamadı. Hastaların dişleri klinik muayene yapıldık-
tan sonra bitewing film alınarak değerlendirildi. Tüm 
restorasyonlar, Lunder’ e göre klinik değerlendirmeye 
tabi tutuldu14. 

BULGULAR
Toplam 23 hastanın 30 adet tünel restorasyonu değer-
lendirildi. Tünel restorasyonların diş türü (premolar-
molar) ve diş yüzeylerine (mesial-distal) göre dağılımı 
Tablo 2’de görülmektedir. Tünel restorasyonların Lun-

der (14) kriterleri göre klinik değerlendirmeleri ise Tab-
lo 1 de gösterilmiştir.
Toplam 30 restorasyonun 24’ü çok iyi veya kabul edi-
lebilir durumda olduğu gözlendi (Tablo 3, Resim 1A, 
1B, 2A ve 2B). İki restorasyonun altında sekonder çürük 
geliştiği tespit edildi. Dört restorasyonda marjinal sırt 
kırık olduğu ve restorasyonlardan sadece birinin tama-
mıyla düştüğü tespit edildi (Tablo 3). 

TARTIŞMA
Bu çalışmada toplam 23 hastadaki 30 arayüz çürük 
lezyonu, bir kompomer restorasyon materyali ile resto-
re edilmiş ve 3 yıllık değerlendirme sonucunda başarı 
oranı % 73.3 olarak bulunmuştur. Tünel restorasyonlar 
klinik olarak dişlerin mesial yada distal yüzeyinde çü-
rüklerin tedavisinde marjinal sırt korunarak uygulana-

Tablo 1: Çalışmamızda tünel restorasyonları değerlendirmek için kullanılan Lunder in kriterleri. (14)

Başarılı

Dolgu çok iyi durumda Dolguda kayıp yok ve diş çürük yok

Kabul edilebilir
Dolguda orta düzeyde kayıp (aproksimal veya 
okluzal bölgede), Minede başlangıç çürüğü

Başarısız

Sorgulanabilir Restorasyon şüpheli veya ilerlemiş mine çürüğü

Kabul edilemez

Dolgu tamamıyla kayıp
Mine lezyonu ilerlemiş veya ilerleme mevcut
Dentin lezyonu ilerlemiş
Marginal sırt kırık
Ağrı veya diğer subjektif semptomlar

Tablo 2: Tünel restorasyonların klinik diş ve diş yüzeylerine göre dağılımı

I.Premolar diş II. Premolar diş I.Molar diş

Mesial Distal Mesial Distal Mesial Distal

Üst Çene 4 7 3 5 1 1

Alt çene 2 3 3 1 3 0

Tablo 3: Tünel restorasyonların Lunder kriterlerine göre üç yıllık değerlendirme sonuçları

Restorasyon sayısı Yüzde dağılımı(%)

Başarılı Dolgu çok iyi durumda 
(Kabul edilebilir) 24 %73.3

Başarısız

Marjinal sırt kırığı 3 %10.0

Dolgu tamamıyla düşmüş 1 %3.3

Sekonder çürük 2 %6.7

Toplam 30 %100
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bilmektedir.  Kavitedeki minimal preparasyon tekniği 
yanında, hastanın çürük aktivitesi, dişin lokalizasyonu 
ve dolgu yüzeyi, kullanılan restorasyon maddesi, has-
tanın kötü alışkanlıkları gibi durumlar klinik başarısını 
etkileyen faktörler olarak tesbit edilmiştir. 
Tünel restorasyonla ilgili yapılan bir çalışmada, ap-
roksimal kontağın ve marjinal kenar bütünlüğünün ko-
runmasının, dişin ve dolayısıyla restorasyonun fraktür 
direncini artırarak başarılı klinik sonuçlar elde edile-
bileceği belirtilmiştir15. Wang ve Yang’ın yaptıkları bir 
klinik çalışmada ise, 35 dişte endodontik tedaviden 
sonra tünel restorasyonu değerlendirilmiş ve ikinci yılın 
sonunda incelenebilen 33 restorasyonda başarı oranı 
%100 olarak bildirilmiştir 16. Çalışmamızda, başarısız 
olan 9 restorasyonun 4 (%12.1) tanesinde marjinal sırt 
kırığı tespit edilmiş, sadece bir restorasyon tamamıyla 
düştüğü için dolgu yenilenmiştir. Pilebro ve arkadaşı-
nın cam ionmer siman (Ketac silver) ile yapmış olduğu 

tünel restorasyonlarda 3 yıl sonunda %14 marjinal sırt 
kırığı oluştuğu tespit edilmiştir17. Hasselrot’un yaptığı 
çalışmada, 224 hastanın daimi ve süt dişlerinde 318 
tünel restorasyonunda cam ionomer siman ve kompozit 
dolgu maddesi kullandıkları çalışmada 3,5 yıl sonunda 
daimi dişlerde marjinal kenar kırığı %35 iken süt dişle-
rinde bu oranın %84 gibi yüksek bir oran olduğu tespit 
edilmiştir18.  Wiegand ve Attin ise tünel restorasyonların 
sonuçlarını karşılaştırdıkları derlemelerinde, tünel res-
torasyonların klasik II.sınıf kavitelere alternatif olabile-
ceklerini ifade ederek, bu restorasyonlarda başarısızlık 
oranın %7-10 olduğunu belirtmişlerdir19. Bu bulgular, 
çalışmamızın sonuçlarını destekler niteliktedir. 
Tünel kavitelerin kompomer ile restore edildiği 3 yıl-
lık bu takip çalışmasının sonucunda kabul edilebilir 
restorasyonların yüzdesi 73,3 olarak tespit edilmiştir. 
Bu oran; tünel restorasyonlarda gümüş ile kuvvetlen-
dirilmiş cam ionomer materyali kullanan Hasselrot’un8 

Resim 1A: 46 no’lu dişin distal bölgesindeki tünel 
restorasyonunun ilk radyografisi

Resim 1B: 46 no’lu dişin distal bölgesindeki tünel 
restorasyonun 3 yıl sonraki bitewing radyografisi

Resim 2A: 36 no’lu dişin mesial yüzündeki tünel 
restorasyonun ilk radyografisi

Resim 2B: 36 no’lu dişin mesial bölgesindeki tünel 
restorasyonun 3 yıl sonraki bitewing radyografisi
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bulguları ile benzer (6.yılın sonunda %50); Holst ve 
Brännström’ün9 3 yıllık çalışma bulgularından daha 
düşük (3.yılsonunda %84,3) ve Pilebro ve ark.’nın 
aynı süreçte elde ettikleri %20’lik başarıdan daha yük-
sek izlenmektedir10. Aynı konuda çalışan Kinomoto ve 
arkadaşları ise; kompozit resinle restore edilmiş tünel 
restorasyonların sadece birinde ikinci yıl sonunda mar-
jinal sırt kırığı bildirmişlerdir20. Çalışmalar arasındaki 
bu fark, çoğunlukla operatör deneyimi ve materyal da-
yanımı ile ilişkilendirilebilir. 
Konuyla ilgili yapılan radyografik takip çalışmalarında 
ise minimal giriş kavitesinden dolayı çürüğün yeteri ka-
dar temizlenemediği, okluzal girişin genişletilmesi ge-
rektiği ancak böyle bir durumda ise koruyucu tedavinin 
olasılığının azalacağını ifade etmişlerdir8,18. Ayrıca, 
çürük aktivitesi yüksek hastalarda, başlangıç lezyonun 
büyük olduğu kavitelerde ve preperasyonun aproksi-
male ulaşmadığı durumlarda başarısız sonuçlar elde 
edilebileceği ifade edilmiştir8,13,17,18. Strand ve ark. ise;  
demineralize mineyi dikkatli bir şekilde temizleyerek 
cam ionomer simanla restore etkileri tünel kavitelerinin  
%14’ünde marjinal sırt kırığı bulgulamışlardır13. 
Bununla beraber, restorasyonun başarısının sınırlı pre-
parasyona bağlı olduğunu ve özellikle çürük aktivitesi 
yüksek bireylerde aproksimal yüzeyde kavitasyondan 
kaçınmak için demineralize aproksimal minenin bıra-

kılmasını önermişlerdir13,17. Çalışmamızda, bulgular 
içinde belirtilmememsine rağmen, başlangıç DMFT si 
dördün üzerinde olan ortalama 5 hastanın üçündeki 
6 restorasyon daha başarısız restorasyonlar olarak 
izlenmiştir. Bununla beraber, tünel restorasyonların 
değerlendirildiği değişik çalışmalarda; Hasselrot18, 
klinik başarının çürük aktivitesi ile ilişkilendirilebilece-
ğini, Strand15 ise çürük aktivitesinin tünel restorasyo-
nun başarısını etkilemediğini belirtmişlerdir. Zanata ve 
arkadaslari yaptiklari klinik çalışmada, yüksek çürük 
riskli hastalarda minimal kavite preparasyonunda  cam 
inomer simanin 2 yil sonunda basarili olduğunu rapore 
etmişlerdir21.  Strand ve arkadaşlarının yapmış olduk-
ları çalışmada, 54. ayın sonunda klinik ve radyografik 
değerlendirmede %57’lik bir başarı bulgulanmıştır15. 
Aynı araştırıcılar, çürük aktivitesinin tünel restorasyon-
ların başarısını etkilediğini, yüksek çürük aktivitesinin 
zararlı etkisinin olduğunu ve bu tip restorasyonların, 
koopersayonu iyi sağlanan düşük çürük riskli hastalar-
da uygulanması gerektiğini ifade etmiştir. Çalışmamı-
zın bulguları bu savı desteklemekle birlikte uzun süreli 
klinik çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir.
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İki Farklı Ortodontik Braket Ligasyon Tekniğinin 
Dental Plak Mikrobiyal Kolonizasyonuna ve 

Tükürük Ph’ina Etkileri

Effect Of Two Different Orthodontic Bracket Ligation 
Systems On Dental Plaque Microbial Colonization and 

Salivary Ph

Aylin Gökçelik*, Bahar Oduncuoğlu**

Amaç: Bu klinik ve mikrobiyolojik çalışmanın amacı iki 
farklı ligasyona sahip ortodontik braket yerleştirilen has-
talarda supra ve subgingival mikrobiyolojideki ve tükü-
rük pH’ındaki değişimlerin karşılaştırılmasıdır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya dahil edilen 30 hasta 
2 gruba ayrıldı: Grup I: Geleneksel ligasyon sistemi kul-
lanılan braket (Roth GAC), Grup II: Kendinden ligasyonu 
olan (In-ovation GAC) braket ile ortodontik tedavilerine 
başlandı. Braketleme sonrası 9. gün ve 3. ayda plak in-
deksi ölçümleri yapıldı. Braketleme öncesi ve braketle-
me sonrası 3. ayda tüm bireylerden tükürük ve supra ve 
subgingival plak örnekleri  alındı. Alınan plak örnekle-
rinde kültür yöntemiyle Porphyromonas  Gingivalis ve 
Streptococcus Mutans’ın tespiti ve dijital pH-meter cihazı 
kullanılarak toplanan tükürük örneklerinin pH ölçümleri 
yapıldı.
Bulgular: Gruplara ait başlangıç ve 3. ay değerleri 
karşılaştırıldığında Roth grubunda Streptococcus mutans 
düzeyindeki artış istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. 
Plak indeksi, tükürük pH değerleri ve plakta Porphyro-
monas gingivalis saptanan hasta sayısı karşılaştırıldığın-
da her iki grup arasında istatistiksel olarak önemli bir 
fark saptanmamıştır.
Sonuç: Geleneksel ligasyon sistemi kullanılan braketle-
rin hastaların dental plaklarında Streptococcus mutans 
miktarını önemli derecede arttığı tespit edildi. 

Anahtar kelimeler: Streptococcus Mutans, Porphy-
romonas gingivalis, Orthodontik braket, Dental plak

Aim: The purpose of this clinical and microbiological 
study was to evaluate the changes occurring in the supra 
and subgingival microbiota and salivary pH in children 
following the orthodontic treatment with conventional or 
self-ligating brackets. 
Material and Methods: 30 patients were divided 
in two groups: group I included patients treated with 
conventional brackets (Roth GAC) and group II; subje-
cts treated with self-ligating (In-ovation GAC) brackets. 
All subjects were examined 9 days and 3 months after 
bracket placement. At each examination, microbiologi-
cal subgingival plaque samples were collected by me-
ans of sterile paper points. The microbiological samples 
were processed using continuous culturing techniques to 
quantify Porphyromonas gingivalis and Streptococcus 
mutans. Salivary pH was determined using a digital pH 
meter and plaque index scores were recorded.
Results: A statistically significant increase from baseli-
ne was found for Streptococcus mutans numbers in the 
conventional ligation group. No statistically significant 
difference between groups was detected for plaque in-
dex, salivary pH and numbers of patient with P. gingi-
valis. 
Conclusion: Our results document the potential of 
conventional ligated orthodontic brackets in favoring the 
dominance of S. mutans.

Keywords: Streptococcus mutans, Porphyromonas 
gingivalis, Orthodontic Brackets, Dental Plaque

* Dr.,  Başkent Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı
** Dr.,  Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı

Özet Abstract
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GİRİŞ
Ortodontik braket ve bantların ağız içinde yerleşti-
rilmesi sonrasında oral hijyen işlemlerinde güçlükler 
meydana gelmektedir. Bunun nedeni, ortodontik bant, 
braket ve ark tellerinin diş fırçası ve diş ipi için engel 
oluşturmasıdır. Ortodontik tedavi gören hastaların di-
şetlerindeki patolojik değişimler, sıklıkla dişeti enfla-
masyonu, kanama, dişeti büyümesi ve cep derinliğinde 
artış şeklinde izlenmektedir1. Periodontal hastalığın ge-
lişiminde, uygulanan ortodontik apareylerin plak tutucu 
özelliklerinin ve hastaların bunları etkin şekilde temizle-
yememelerinin etkili olduğu bildirilmektedir2,3.
Çoğu araştırmacılara göre bakterial plak, periodon-
tal hastalıklarda ana etyolojik faktördür4. Ağız içinde 
200-300 arasında bakteri türü bulunmaktadır. Ancak, 
diş çürüklerine veya periodontal hastalıklara yol açan 
bakteriler sınırlı sayıdadır5. Periodontal hastalığa yol 
açan bakterilerden en önemlileri arasında Porphyro-
monas gingivalis ve diş çürüklerine neden olan bak-
terilerden en önemlisi olarak da Streptococcus mutans 
gösterilmektedir3,6.
Periodontal hastalık etyopatogenezinden sorumlu bak-
terilerden biri olarak gösterilen Porphyromonas gingi-
valis, özellikle yıkıcı tipteki periodontal hastalıklarda 
Actinobacillus actinomycetemcomitans’la birlikte izole 
edilmiştir7. Porphyromonas gingivalis’in özellikle gin-
givitisli çocuklarda yoğun olarak tespit edildiği ve mik-
roorganizmanın periodontal hastalığın ilerlemesiyle 
ilişkili olduğu belirtilmiştir8. 
 Karyojenik bakterilerin başında  gösterilen Streptococ-
cus mutans’ın  ortodontik tedavi gören hastaların oral 
floralarında yoğun olarak bulunduğu tespit edilmiş ve 
bu bakterinin ortodontik braketlere tutunma kapasitesi-
nin yüksek olduğu saptanmıştır9. 
Ortodontik tedavilerde kullanılan braketler hem yapıl-
dıkları materyal, hem de tasarımları açısından farklılık 
gösterebilmektedirler. Eliades ve arkadaşları tarafından 
gerçekleştirilen bir dizi çalışmada, farklı materyallerden 
yapılmış (plastik, seramik ve paslanmaz çelik) braketle-
rin yapışma kuvvetleri, morfolojik yapıları ve plak tutma 
kapasiteleri incelenmiştir. Bu çalışma sonuçlarına göre, 
en yüksek yüzey gerilimi paslanmaz çelikten yapılan 
braketlerde tespit edilmiş ve bu özelliğin plak tutuculu-
ğunu arttırabileceği sonucuna varılmıştır10. 1998 yılın-
da yapılan bir diğer çalışmada ise, metal braketlerin 
afiniteleri nedeniyle plastik ve seramik braketlere oran-
la daha az bakteriyel akümülasyon potansiyeli göster-
diği bulunmuştur. Sonuçlar arasındaki bu farklılıkların, 
braketlerin şekillerine, boyutlarına, pozisyonlarına ve 
profilaksi yapılmamasına bağlı olabileceği bildirilmiş-
tir9.  Son yıllarda yapılan bazı çalışmalarda ise farklı 
materyallerden yapılan braketlerin Streptococcus mu-
tans tutunmasında etkisi olmadığı belirtilmektedir11,12.

Çürüğün gelişiminde tükürük de önemli bir rol oyna-
maktadır. Tükürük akış hızı, pH düzeyi, tamponlama 
kapasitesi intra-oral asidojenik dengenin oluşmasını 
sağlar.13 Ortodontik tedavi süresince en fazla dekal-
sifikasyon, en az tükürükle temasta olan üst anterior 
dişlerde görülür.14 Bu da tükürük akış hızı ile dekalsifi-
kasyona direnç  arasında yakın bir ilişki olduğunu gös-
termektedir. Düşük pH düzeyi Streptococcus mutans’ın 
kolonizasyonu için uygun ortam oluşturmaktadır. Yük-
sek pH düzeyi Streptococcus mutans üremesi için uygun 
ortam oluşturmaz ve  düşük çürük insidansına  neden 
olur.15 
Braket dizaynı açısından bakıldığında, kendinden li-
gasyonu olan braketler kanat içermemeleri, dizaynları 
ve tel ligasyonun kullanılmaması nedeniyle yiyecek biri-
kimini azaltmakta ve hasta açısından temizleme kolay-
lığı sağlamaktadır 16,17.  
Yapılan literatür taramalarında, farklı ligasyona sahip 
braket tiplerinin plak akümülasyonu, plak içeriği üze-
rine etkilerinin değerlendirildiği herhangi bir çalışma 
tespit edilememiştir. Bu nedenle bu çalışmada Roth ve 
In-ovation olmak üzere farklı ligasyona sahip iki braket 
tipi ele alınmış; bu iki farklı braket tipinin plak birikimi 
ve plak içerisindeki Porphyromonas gingivalis ve Strep-
tococcus mutans varlığı ve tükürük pH’ı üzerine etkisi-
nin değerlendirmesi hedeflenmiştir.

BİREYLER VE YÖNTEM
Çalışmaya ortodontik tedavi görmek için Başkent Üni-
versitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti kliniğine baş-
vuran  30 birey dahil edildi. 
Araştırma kapsamına alınan  bireyler seçilirken; Angle 
Class 1, 2 veya 3 kapanışa sahip, çekimli yada çekim-
siz sabit tedavi endikasyonu koyulmuş olması, sistemik 
bir hastalığa sahip olmamaları, son 3 ay içinde antibi-
yotik kullanmamış olmaları, anterior dişlerinde çürük, 
defekt veya restorasyon olmaması, periodontal olarak 
sağlıklı olmaları, çalışma öncesi ve süresince gingival 
sulkusdaki mikrobiyal florayı etkileyen  gargara kullan-
mamış olmaları kriterleri göz önünde tutuldu.
Bu şekilde seçilen 30 bireye diş taşı temizliği yapıldı. 
Doğru diş fırçası ve interdental fırça kullanımını içeren 
oral hijyen eğitimi verildi. 
Löe&Silnes indeks’i18 kullanılarak yapılan gingival in-
deks ölçümleri  0 olduğunda, hastalar periodontal açı-
dan sağlıklı kabul edilerek ortodontik tedaviye geçildi. 
Braketleme öncesi tüm bireylerden tükürük, subgingi-
val plak örnekleri  alındı. Tüm bireylerden subgingival 
plak örnekleri bölgenin izole edilmesinden sonra steril 
paperpointlerin kullanımıyla ağız içinde sol üst santral 
dişin distalinden elde edildi. Steril 3 paperpoint gingi-
val sulkusun en derin yerine sokularak 30 sn süreyle 
beklendi  ve tüm paperpointler 2 ml reduced transport 
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sıvısında  mikrobiyoloji laboratuarına iletildi 19. 48 saat 
içerisinde işleme sokuldu.
Hastalardan ortodontik tedavi başlangıcında ve 3. 
ayda stimüle edilmeden 2 ml tükürük toplandı ve deney 
gününe kadar –70°C de donduruldu. Dijital pH-meter 
(Hanna pH Pocket Meters) cihazı kullanılarak toplanan 
tükürük örneklerinin pH ölçümleri yapıldı. 
Braketleme aşamasında, 15 hastaya (Grup 1)  Roth 
tipi preadjusted metal edgewise braketler, 15 hastaya 
(Grup 2)  In-ovation tipi metal kendinden ligasyonu olan 
braketler keser dişler, kanin dişler ve premolar dişlere, 
standart molar bantlar 1. molar dişlere yerleştirildi. 
Braketleme işleminde asitle pürüzlendirmede %37’lik 
fosforik asit  kullanıldı. Asitlenen bölgeye Ortho-Loc 
Braket Bonding System Primer uygulandı ve Ortho-Loc 
Braket Bonding System kompozit rezin materyali kulla-
nılarak braketlerin bonding işlemi tamamlandı. Her iki 
gruptaki bireylere 0,014 inchlik nitinol ark teli takılarak 
oral hijyen eğitimi tekrarlandı.
Braketleme sonrası 9. gün ve 30.günde hastaların an-
terior 12 dişi için  plak indeksi ölçümleri yapıldı. . Plak 
indeksi ölçümlerinde dişler Eritrosin+metilen mavisi 
içeren plak boyası ile boyandıktan sonra Quigley-He-
in modifikasyonu Turesky plak indeksi  kullanıldı20. Bu 
indekste 0 ile 5 arasında değişen değerlerde skorlama 
yapıldı: 0.  Plak yok, 1.  Dişin servikal marjin bölge-
sinde birbirinden ayrı lekeler şeklinde plak mevcut, 2. 
Dişin servikal marjin bölgesinde ince sürekli bant şek-
linde plak mevcut, 3. Dişin kronunun 1/3’ünden daha 
az bölümünü kaplayan 1mm den daha geniş, bant şek-
linde plak mevcut, 4. Diş kronunun 2/3’ünden daha 
az fakat 1/3’ünden fazla bölümünü kaplayan plak 
mevcut, 5. Diş kronunun 2/3’ünden fazla bölümünü 
kaplayan plak mevcut.
Plak indeksi ölçümlerinde araştırmaya dahil olan diş-
lerin hem fasial hem de lingual yüzü değerlendirmeye 
alındı.  
Bireylerin sonraki ortodontik tedavisine preadjusted 
braketler kullanılarak yapılan edgewise teknik pren-
siplerine göre devam edildi. Farklı braket tipiyle bra-
ketlenen her iki grup için tedavi süresince elastomerik 

ligatür, chain, coil spring gibi hijyene etki edebilecek 
ortodontik malzemelerin kullanılmamasına dikkat 
edildi. 
Braketleme sonrası 3. ayda tüm bireylerden tükürük ve  
sol üst santral dişin distalinden  subgingival  plak ör-
nekleri alındı. 
Kültür yöntemiyle Porphyromonas  Gingivalis ve Strep-
tococcus Mutans’ın tespiti şu şekilde yapıldı: Örnekler 
30 saniye vortekslendikten sonra PBS içerisinde seri 
olarak 10 defa dilüe edildi. Bu dilüsyonlardan 100 ml 
örnekler alınarak kanlı agar platelerinde ve Trypton 
Yeast Cysteine Sucrose Bacitracin (TYCSB) agar plate-
lerinde inoküle edildi. (Oxoid no. 2 agar, horse blood 
(5%), hemin (5 mg/l) and menadione (1 mg/l)), Tryptic 
Soy-serum Bacitracin Vancomycin (TSBV) agar plates. 
TSBV agar plateleri 5 gün inkübe edildi (5% CO2, 37C). 
Kanlı agar plateleri ve TYCSB agar plateleri sırasıyla 14 
ve 4 gün boyunca 80% N2, 10% CO2 ve 10% H2 de 
inkübe edildi. Total anaerobik sayısı ve Porphyromo-
nas gingivalis varlığı ve sayıları nonselektif kanlı agar 
platelerinde tespit edildi.  Bakterilerin tanımlanması ko-
loni morfolojilerine ve bazı biyokimyasal reaksiyonlara 
göre yapıldı (BANA hidroliz ile tripsin-benzleri proteaz 
üretimi, indol üretimi ve glikozidaz aktivitesi). Strepto-
coccus mutans tespiti TYCSB’deki büyüme ve karakte-
ristik koloni morfolojisine göre yapıldı.
Çalışma gruplarına ait olan değerler istatistiksel olarak 
değerlendirildi. Araştırmanın farklı dönemlerinde her 
iki grup için elde edilen değerler student t testi kulla-
nılarak, her iki grup içinde farklı dönemlerde ölçülen 
değerler birbirleriyle Wilcoxon Signed Rank testi kulla-
nılarak karşılaştırıldı. Dönemler arası ve gruplar arası 
Porphyromonas gingivalis varlığı açısından farklılıklar 
Ki-kare ve Fisher Tam Ki-Kare testine göre değerlendi-
rildi.

BULGULAR
Bu araştırmaya alınan bireylerin kronolojik yaşları Tab-
lo I’de gösterilmiştir. İki grup arasında yaş ortalamaları 
açısından istatistiksel olarak önemli bir fark olmadığı 
belirlenmiştir. 

Tablo I: Araştırma Başlangıcında Gruplara Ait Kronolojik  Yaş Değerleri Arasındaki Farkların Önem Kontrolleri.
 *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001

Grup N X SD Sx Mak Min P

Kronolojik yaş
Grup II 15 13,4 2,56 0,66 18 8

  0,29
Grup I 15 14 3,34 0,86 21 10



İki Farklı Ortodontik Braket Ligasyon Tekniği Cilt: 2, Sayı: 3, 2007 Sayfa: 154-161

157

Braketleme sonrası 9. günde ve 3. ayda her iki grup 
plak indeksi değerleri arasında istatistiksel olarak 
önemli bir fark saptanmamıştır (Tablo II).
 Gruplar arasında başlangıç dönemine ve 3. aya ait 
Streptococcus mutans değerleri karşılaştırıldığında 
Grup II’de Grup I’e göre istatistiksel olarak önem-
li oranda daha fazla Streptococcus mutans değeri 
saptanmıştır(Tablo III).
Gruplara ait başlangıç ve 3. ay değerleri karşılaştırıl-
dığında Grup I’de Streptococcus mutans düzeyindeki 
artış istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Grup II’de 

ise başlangıç ve 3. ay değerleri arasında önemli bir 
fark saptanmamıştır (Tablo IV).
 Başlangıç ve 3. ay döneminde  tükürük pH değerle-
ri  karşılaştırıldığında her iki grup arasında istatistiksel 
olarak önemli bir fark saptanmamıştır (Tablo V). 
Her iki grup içinde başlangıç ve 3. ay tükürük pH de-
ğerleri karşılaştırıldığında önemli düzeyde bir değişik-
lik belirlenmemiştir (Tablo VI).
Her iki grup plakta Porphyromonas gingivalis saptanan 
hasta sayısı yönünden değerlendirildiğinde başlangıç 
ve 3. ay dönemleri arasında istatistiksel olarak önemli 
fark bulunmamıştır (Tablo VII).

Tablo II: Braketleme Sonrası 9. Güne ve 3. Aya Ait Plak İndeksi Değerleri Arasındaki Ölçüm Farklarının Önem 
Kontrolleri.
*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001

               Grup II Grup I

X±SD Min Mak Sx X±SD Min Mak Sx P

9.gün 3,66±0,93 1,71 5 0,30 3,78 ±0,78 2,28 4,76 0,21 0,69

3.ay 3,40±0,74 2,05 4,49 0,19 3,56±0,75 1,97 4,88 0,19 0,57

Tablo III: Gruplar Arasında Farklı Dönemlere Ait Ortalama Streptococcus mutans Değerleri Arasındaki Ölçüm 
Farklarının Önem Kontrolleri.
 *p<0,05  **p<0,01 ***p<0,001

Dönem Grup N X SD Min Mak Sx P

S. mutans baseline
Grup II 15 25334 76631,68 20 300000 19786,21

0,03*
Grup I 15 1190 2254,97 100 300000 563,74

S. mutans 3. ay
Grup II 15 29800 78849,07 0 9000 20358,74

0,01*
Grup I 15 2518,75 2860,87 0 10000 715,21

Tablo IV: Gruplara Ait Başlangıç ve 3. Ay Streptococcus mutans  Ortalama Değerleri  Arasındaki  Ölçüm Fark-
larının Önem Kontrolleri.
  *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001

Grup Dönem N X SD P

Grup II S. mutans başlangıç 15 25334,00 76631,68
0,11

S. mutans 3. ay 15 29800,00 78849,08

Grup I S. mutans başlangıç 15 1190,00 2254,98
0,03*

S. mutans 3. ay 15 2518,75 2860,89
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Tablo V: Gruplar Arasındaki  Başlangıç ve 3. ay Tükürük pH’ı Ölçüm Farklarının Önem Kontrolleri.
*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001

Grup X±SD  Min Mak Sx P

Başlangıç Tükürük pH Grup II 7,45±0,48 6,5 8 0,12
0,41

Grup I 7,31±0,39 6,5 7,9 0,1

3. Ay Tükürük pH Grup II 7,30±0,51 6,5 8 0,13
0,72

Grup I 7,37±0,59 6,5 8 0,15

Tablo VI: Gruplara Ait Başlangıç ve 3. Ay Dönemlerine Ait Tükürük pH Ölçümleri Arasındaki Farkların Önem 
Kontrolleri.
*p<0,05  **p<0,01 ***p<0,001

Grup X±SD Min Mak Sx P

Grup II Başlangıç Tükürük pH 7,44±0,48 6,5 8 0,12
0,12

3. Ay Tükürük pH 7,29±0,51 6,5 8 0,13

Grup I Başlangıç Tükürük pH 7,31±0,39 6,5 7,9 0,10
0,26

3. Ay Tükürük pH 7,36±0,59 6,5 8 0,15

Tablo VII: Gruplara Ait Başlangıç ve 3. Ay Dönemlerinde Porphyromonas Gingivalis Varlığı Açısından 
Farklılıklar. 
*p<0,05  **p<0,01 ***p<0,001

 P. gingivalis 
baseline

P. gingivalis 
3. ay

Fisher’s Exact 
Test

Pearson Chi-
Square

  yok var yok var

Grup
Grup II 13 2 12 3 NS NS

Grup I 12 3 11 4 NS NS

Total  25 5 23 7

TARTIŞMA
Ortodontik tedavi süresince iyi bir plak kontrolünün 
sağlanması, gingival sağlığın devam ettirilmesi açısın-
dan önemlidir21. Bu amaçla tedavi süresince hastalara 
profilaktik programların önerilmesi başarılı sonuçlar 
vermektedir. Hasta kooperasyonu gerektirmesi ve yük-
sek maliyet bu programların en önemli dezavantajla-
rıdır1.

Ortodontik tedavi gören hastalarda dişlerin malpozis-
yonu ve kullanılan apareyin tipi plak gelişiminin dere-
cesini etkiler 22,23. Özellikle ark telinin bağlanma yön-
temi de önemli bir faktördür . Forsbeg ve Brattström’ün 
yaptığı çalışmada, elastomerik ligatürle bağlanan diş-
lerin plak floralarında çelik ligatürle bağlanan dişlere 
göre daha fazla sayıda mikroorganizma olduğu bu-
lunmuştur24.
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  Farklı ligasyon özelliğine ve farklı dizayna sahip 
braketlerin plak mikroorganizmaları üzerine etkilerini 
araştırmak amacıyla yaptığımız bu çalışmada; farklı 
yaş dönemlerinde diş fırçalama alışkanlıkları değişe-
ceğinden ve ortodontik tedavinin dişetleri üzerindeki 
etkisi farklı olacağından grupların yaş ortalamalarının 
birbirine yakın olmasına dikkat edilmiştir. 
Plak indeksi değerlerine bakıldığında braketleme son-
rası 9. gün ve 3. ayda gruplar arasında önemli bir 
farklılık gözlenmemiştir. Bu sonuçlara göre her iki bra-
ketin dental plak birikimi üzerinde aynı etkiye sahip 
olduğunu söyleyebiliriz(Tablo II).
Streptococcus mutans’ın ampisilin, penisilin, eritromi-
sin, sefalotin, metisilin, ve diğer antimikrobiyal ajan-
lara duyarlı olması nedeniyle seçilen hastaların son 
3 ay içinde antibiyotik kullanmamış olmasına dikkat 
edilmiştir25,26.
Glatz ve Featerstone27 yaptıkları çalışmada, deminera-
lizasyon şiddeti ile plak miktarının düz bir ilişki içinde 
olmadığı, plak tipinin patojenitenin belirlenmesinde 
önemli rol oynadığı belirtilmektedir. Bu nedende dola-
yı çalışmamızda dental plak, çürük oluşumuna neden 
olan Streptococcus mutans düzeyindeki değişimler yö-
nünden  değerlendirilmiştir.
Gruplar 3. ay sonrası plakta Streptococcus mutans de-
ğeri yönünden karşılaştırıldığında, Grup II’de Strepto-
coccus mutans düzeyinin daha yüksek olduğu belirlen-
miştir (TabloIII). Bu da başlangıç döneminde Grup II’de 
Streptococcus mutans değerinin daha yüksek olmasına 
bağlanabilir.
Grup II içinde başlangıç ve 3. ay değerleri karşılaştırıl-
dığında istatistiksel olarak önemli artış saptanmamıştır. 
Grup I’de ise istatistiksel olarak önemli artış belirlen-
miştir (Tablo IV). 
Mine dekalsifikasyonu sabit ortodontik tedavinin en 
istenmeyen fakat en yaygın  komplikasyonudur. Plak 
bakterilerinin asit üretimini takiben mineden kalsiyum 
ve fosfat iyonlarının difüzyonu sonucu  mine dekalsifi-
kasyonu görülmektedir28. 
Bu sonuçlara göre Roth braketlerin, In-ovation bra-
ketlerle karşılaştırıldığında Streptococcus mutans’ların 
yerleşmesi için daha uygun ortam oluşturduğunu ve  
Roth braket yerleştirilen hastalarda beyaz nokta görül-
me oranının artabileceğini söyleyebiliriz.
Ortodontik tedavi sırasında plakta Streptococcus mu-
tans düzeyindeki değişimler konusunda yapılan diğer 
çalışmalarda bizim çalışmamızla aynı doğrultuda so-
nuçlar elde edildiğini görebiliriz29,30. 
Mattingly ve Sauer31 10 hasta üzerinde  yaptıkları ça-
lışmada, sabit ortodontik apareyler yerleştirildikten 1 
ay sonra plak örnekleri değerlendirildiğinde Strepto-

coccus mutans düzeyinin arttığı belirlenmiştir.
Sinclair ve Berry32 yaş ortalaması 14 olan 13 hasta 
üzerinde yaptığı çalışmada, ortodontik apareyler yer-
leştirilmeden önce ve 1 yıl sonra plak floraları değer-
lendirilmiştir.  Plak mikrobiyal florasındaki değişimlere 
bakıldığında  özellikle streptococcal florada önemli de-
recede artış gözlenmiştir.
Bizim çalışmamızda tükürük pH düzeyi değerlendirme-
sinde, Grup II’de 3. ay ölçümlerinde başlangıç değerle-
rine göre azalma gözlenmiştir. Fakat istatistiksel olarak 
önemli düzeyde değildir. Grup I’de ise başlangıç döne-
minden 3. ay dönemine doğru pH düzeyinde istatistik-
sel olarak önemli düzeyde olmayan artış gözlenmiştir 
(Tablo V). Her iki braket arasında başlangıç ve 3. ay 
ölçümleri arasında önemli fark belirlenmemiştir (Tablo 
VI). Bu sonuçlara göre her iki braketinde tükürük pH ‘ı 
üzerindeki etkisi arasında bir fark olmadığını söyleye-
biliriz. Her iki gruba bakıldığında tükürük pH düzeyle-
rinin nötr değere yakın olduğu görülmektedir. pH dü-
zeylerinde önemli düzeyde bir düşüş olmaması her iki 
braketinde tükürük üzerinde çürük oluşumunu arttırıcı 
bir etkiye neden olmadığını göstermektedir.
Tükürük akış hızı, tükürük pH düzeyi çürük hassasiye-
tinin klinik değerlendirmesinde önemli değerler olarak 
kabul edilmesine rağmen bu testlerin, çürük tahmininde 
Streptococcus mutans düzeyinden daha az bilgi verici 
olduğu genel olarak kabul edilmektedir.33 Bu değerler, 
diyet kontrol ayarlamalarında ve khlorheksidin kullanı-
mı gibi antimikrobiyal önlemlerin etkinliğinin değerlen-
dirilmesinde kullanılabilir.
Chang ve Walsh ‘ın34  yaptıkları çalışmada ise, orto-
dontik tedavi gören 21 hastadan tedaviye başlamadan 
önce  ve aparey yerleştirildikten 1 ay ve 3 ay sonra 
alınan tükürük örnekleri değerlendirilmiştir. Bizim çalış-
mamızdan farklı olarak aktif tedavinin 3. ayında  tükü-
rük pH değerinde artış gözlenmiştir. 
İki farklı braket tipi plakta Porphyromonas gingivalis 
varlığı yönünden değerlendirildiğinde, braketleme ön-
cesi dönemde  Grup II’de  2  hastada   Grup I’de ise 3 
hastada Porphyromonas gingivalis’e rastlanmıştır (Tab-
lo VII). Hastalara diş taşı temizliği ve kök yüzeyi dü-
zeltiminden oluşan periodontal tedavi uygulanmasına 
rağmen başlangıç döneminde çalışmaya dahil olan 30 
hastadan 5’inde Porphyromonas gingivalis saptanmış-
tır.  Yapılan çalışmalarda tek seanslık profesyonel oral 
hijyen işlemlerinin subgingival çevreden periodontal 
patojen mikroorganizmaların eliminasyonu için yeterli 
olmadığı gösterilmiştir.35 
3. ayda alınan plak örneklerinde ise Porphyromonas 
gingivalis’e  Grup II’de 3 hastada Grup I’de ise 4 has-
tada rastlanmıştır. Her iki hasta grubunda da Porphy-
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romonas gingivalis görülen hasta sayısında artış görül-
müş fakat bu artış  istatistiksel olarak önemli bulunma-
mıştır (Tablo VII). 
Ortodontik apareylerin yerleştirilmesinden sonra sub-
gingival plağın spesifik mikrobiyal kompozisyonunda 
oluşan değişiklikler hakkında yapılan diğer çalışmalara 
baktığımızda sabit ortodontik aparey yerleştirilen has-
taların subgingival plak örneklerinde motile organiz-
malar, spiroketler, siyah pigmentli bakterilerin sayısın-
da artış olduğu belirlenmiştir.36,37

Naranjo ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada ise 
yine ortodontik apareyler yerleştirildikten sonra dental 
plakta başta Porphyromonas gingivalis olmak üzere di-
ğer periodontal patojenlerin düzeyinde önemli ölçüde 
artış belirlenmiştir.38

Sallum ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ortodontik 
tedavi sırasında gingival inflamasyonla birlikte subgin-
gival ve supragingival olarak periodontal patojenlerin 
varlığı tespit edilmiş; apareylerin çıkarılmasını takiben 
bu patojenlerin sayısında önemli düzeyde azalma tes-
pit edilmiştir.38

SONUÇ
Roth ve In-ovation braketlerin dental plak birikimi ve 
gingival sağlık üzerine etkileri ve subgingival plak ko-
lonizasyonu üzerine etkilerinin karşılaştırıldığı bu çalış-
mada şu sonuçlar elde edilmiştir:
1. Her iki grupta ortodontik apareyler yerleştirildikten 

sonra plakta Streptococcus mutans düzeyinde ar-
tış görülmüştür. Fakat, sadece Roth grubunda artış 
istatistiksel olarak önemli bulunmuştur.

2. Tükürük pH düzeyleri yönünden değerlendirildi-
ğinde her iki grupta da gözlem periyodu süresince 
önemli bir değişiklik belirlenmemiştir. Başlangıç ve 
3. ay ölçümlerinde iki grup arasında istatistiksel 
olarak önemli fark gözlenmemiştir.

3. In-ovation ve Roth gruplarının her ikisinde de 3 
aylık dönem içinde plakta Porphyromonas gingi-
valis görülen hasta sayısında istatistiksel olarak 
önemli düzeyde artış belirlenmemiştir.

4. Kendinden ligasyonu olan braketler dental plak-
ta Streptococcus mutans düzeyini önemli ölçüde 
arttırmadığından  özellikle oral hijyeni kötü olan 
hastalarda tercih edilebilir.
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Bone Augmentation Techniques in Oral and Maxillofacial 
Surgery: A Review of the Literature

Ufuk Tatlı*, Yakup Üstün**

Oral implantolojideki gelişmeler, geçmişte geleneksel 
hareketli protez kullanmak zorunda kalan pek çok has-
tanın, günümüzde implant destekli sabit protezler ile 
rehabilite edilebilmesine imkan tanımıştır. Aynı şekilde 
atrofik kretlere sahip birçok hastanın yetersiz tutuculuk 
nedeniyle şikayet ettiği hareketli protezlerdeki problem-
ler de, implant destekli protezlerin kullanılması ile orta-
dan kalkmıştır. 
Sert doku artırım teknikleri ile ilgili çalışmaların önemli 
bir bölümü kullanılan greft materyalleri üzerinde yoğun-
laşmaktadır. Altın standart olarak nitelendirilen otojen 
kemiğe alternatif olarak farklı kaynaklardan elde edilen 
greft materyallerinin arayışları halen devam etmektedir.
Doku mühendisliği, genetik ve rekombinasyon teknolo-
jilerindeki gelişmeler augmentasyon uygulamalarının 
geleceği hakkında ipuçları vermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Augmentasyon, dental implant, 
greft materyali.

The improvement of dental implantology has provided 
the opportunity to rehabilitate the patients, who previ-
ously had to use conventional removable prosthesis, with 
implant-supported fixed prosthesis today. Similarly, the 
stability problem of conventional removable prosthesis 
which most of the patients with atrophic alveolar ridge 
suffer from has been eliminated with the use of implant 
supported dental prosthesis.
Many studies regarding hard tissue augmentation tech-
niques have focused on graft materials. Research has 
been going on for an alternative graft material in place 
of autogenous bone which is accepted as the gold stan-
dard.
The improvements in tissue engineering, genetic and re-
combination technology give some hints regarding the 
future of augmentation procedures.

Key Words: Augmentation, dental implant, graft ma-
terial

*  Dt., Çukurova Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı
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Giriş:
Diş çekimi sonrasında oluşan kemik rezorpsiyonu, alve-
oler kemikte yetersizliğe neden olarak estetik ve fonksi-
yonel problemlere yol açar. Diş çekimi sonrasında olu-
şan hızlı kemik rezorpsiyonu ile ilk yıl kemik hacminde 
%25 ’lik kayıp oluşur.1 Sonraki ilk 3 yıl içinde kemik 
kaybı %40-60’lara ulaşır.1 Bu yüzden dental implant 
yerleştirilmesinden önce veya implant yerleştirilmesi ile 
aynı anda uygulanan augmentasyon işlemleri, sadece 
implant destekli protezleri desteklemekle kalmaz, aynı 
zamanda ilgili fasiyal yapıları da destekler.
Alveoler kemikteki rezorpsiyon şekline, defektin boyu-
tuna ve tipine bağlı olarak uygun greftleme işlemi se-
çilmelidir. Örneğin; minör alveoler kemik defektlerinin 
augmentasyonu için alloplastik veya allogref materyal-
lerin kullanılması önerilirken, daha ileri seviyedeki ye-
tersizlikler için otojen greft materyallerinin kullanılması 
önerilmektedir.2

Bu derlemede kemik dokusunun rejenerasyon pren-
sipleri ve kemik greft materyalleri ile yeni kemik elde 
etmek amacıyla uygulanabilecek sistematik bir metodo-
loji sunulmuştur. (Tablo 1)

Kemik Rejenerasyonu  Prensipleri:
Kemik rejenerasyonu 3 farklı mekanizma ile gerçekle-
şir. Bu mekanizmalar; osteogenesis, osteoindük-
siyon ve osteokondüksiyon’dur. Osteogenesis, 
farklılaşmamış mezenşimal hücrelerin olmadığı durum-
da bile kemik formasyonu gelişimidir. Greft materyali 
içerisindeki osteoblastik hücreler direk olarak yeni ke-
mik formasyonunu sağlarlar. Osteojenik özelliğe sahip 
greft materyali otojen kemiktir. Ayrıca sadece vaskü-
ler otojen kemiğin osteojenik özelliğe sahip olduğunu, 
serbest otojen kemik greftlerinin yerleştirilmelerini takip 
eden 3-5 gün içerisinde osteojenik özelliklerinin kay-
bolduğu da belirtilmektedir.3,4

Osteoindüksiyon, canlı kemikte bulunan büyüme fak-
törleri aracılığıyla farklılaşmamış mezenşimal hücrele-
rin osteoblastlara veya kondroblastlara dönüşmesidir. 
Kemik şekillendirici protein  (bone morphogenic prote-
in, BMP), osteoindüktif etkili bir materyaldir. BMP kıkır-
dak formasyonu ve sonrasında enkondral kemikleşme 
oluşumu ile yeni kemik formasyonunu indükler.
Osteokondüksiyon, greft içerisindeki proteinlerin mat-
riks oluşturarak osteogenezise rehberlik etmesidir. Bu-
rada yerleştirilen greftin direk olarak kemik oluşumuna 

Tablo 1. Sert Doku Greftleme Teknikleri

Mandibula için Greftleme Teknikleri Maksilla için Greftleme Teknikleri

Yetersiz Genişlik Durumunda
Yetersiz Yükseklik 
Durumunda

Yetersiz Genişlik 
Durumunda

Yetersiz Yükseklik 
Durumunda

Blok Onley Greftleme
Blok Onley 
Greftleme

Blok Onley Greftleme
Nasal Taban 
Augmentasyonu

Yönlendirilmiş Doku 
Rejenerasyonu 

İnferior Sınır 
Augmentasyonu

Yönlendirilmiş Doku 
Rejenerasyonu 

Blok Onley Greftleme

Kret Bölme ve Genişletme 
Tekniği

İnterpozisyonel 
Greftleme

Kret Bölme ve Genişletme 
Tekniği

İnterpozisyonel Greftleme

Tünel Tekniği
Distraksiyon 
Osteogenezisi

Tünel Tekniği
Sinüs Tabanı 
Augmentasyonu

Osteotom Ekspansiyon 
Tekniği

Yönlendirilmiş 
Doku 
Rejenerasyonu 

Osteotom Ekspansiyon 
Tekniği

Sinüs Tabanı 
Augmentasyonu ve Le Fort 
1 osteotomisi

Sinüs Tabanı 
Augmentasyonu ve 
Stabilizör Uygulaması

Yönlendirilmiş Doku 
Rejenerasyonu

Distraksiyon Osteogenezisi
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katkısının olmadığı ancak rehberlik görevi üstlendiği-
nin bilinmesi önemlidir. Osteokondüksiyon, kemik veya 
farklılaşmamış mezenşimal hücrelerin varlığında mey-
dana gelir. Osteokondüktif iyileşmeye örnek olarak al-
loplastik greftler gösterilebilir.

Kemik Greft Materyallerinin Sınıflandırma-
sı:
Kemik greftleri 4 gruba ayrılır; otojen greftler, homojen 
greftler, heterojen greftler (allogreftler-ksenogreftler-) 
ve alloplastik greftler.5

Otojen kemik grefti, bireyin kendi vücudunun başka 
bir bölgesinden elde edilen kemiktir ve osteojenik et-
kili tek greft materyalidir. Bu yüzden tüm greft mater-
yalleri arasında altın standart olarak değerlendirilir.6 
Greftlenen otojen kemik osteogenesis, osteoindüksiyon 
ve osteokondüksiyon süreçlerince iyileşir. Serbest oto-
jen kemik grefti, yerleştirilmesini takiben ilk 2 haftalık 
sürede osteojenik etki gösterir. Greftlemeden 2-6 hafta 
sonra osteoindüktif etkisi başlar ve 6 ay kadar sürer. 
Son olarak osteokondüktif etki ile apozisyonel kemik 
oluşumu gerçekleşir.
Homojen kemik grefti (allogreft), aynı türden fakat fark-
lı genetik özelliklere sahip bireylerden elde edilen greft 
materyalidir. Donörler yaşayan ilgili kişiler veya ka-
davralar olabilir. Kemik allogreftleri konak immün ya-
nıta neden olur. Bu cevabı azaltmak için greftin yapısı 
değiştirilir. 4 çeşit allogreft kullanılabilir:
*Dondurulmuş kurutulmuş kemik allogrefti (freeze-dried 
bone allograft, FDBA)
*Demineralize dondurulmuş kurutulmuş kemik allogrefti 
(demineralized freeze-dried bone allograft, DFDBA)
*Işınlanmış kansellöz kemik allogrefti (irradiated can-
sellous bone allograft, ICBA)
*Demineralize Kemik Matriksi
Ksenogreftler (KG), alıcı canlıdan farklı bir türde canlı-
dan elde edilen greft materyalleridir. Söz konusu ma-
teryaller doğal hidroksiapatit ve organize olmamış sığır 
kemiğidir. Bu materyaller osteokondüktif özelliktedir.
Alloplastik greftler, sentetik materyallerdir. 4 ana gru-
ba ayrılabilir:1 Seramikler (sentetik HA, TCP ve cam), 
kalsiyum karbonat, kompozit polimerler ve kalsiyum 
sülfat.

Sert Doku Greftleme Teknikleri:

Blok Onley Greftleme:
Blok kemik grefti ile alveoler kemiğin yüksekliği ve ge-
nişliği arttırılabilir. Maksimum teması sağlayabilmek 
için alıcı bölgenin dış yüzeyi ve greftin iç yüzeyi pre-
pare edilmelidir. Daha sonra stratejik bölgelere yer-
leştirilen vidalar ile greftin fiksasyonu sağlanmalıdır. 
(Şekil.1) Mukoza uygun şekilde hazırlanarak (periost 
çizilir) gerilimsiz primer kapanma sağlanır.

Yönlendirilmiş Kemik Rejenerasyonu (YKR):
Bu teknik ile alveoler kemiğin yüksekliği ve genişliği art-
tırılabilir. Bu teknikte bariyer membran kemik yüzeyine 
adapte edilerek fiksasyon pinleri ile veya membran ke-
narları mukoza altına sıkıştırılarak fikse edilmektedir. 
Membran uygulaması ile amaçlanan; ilgili bölgeye 
migrasyon hızı daha fazla olan yumuşak doku hücre-
lerinin göçünü engelleyerek, defekt alanına osteoblast-
ların migrasyonunu sağlamaktır. Membranın yerleştiril-
mesinden önce, kemik rejenerasyonunu arttırmak için 
kortikal tabakada delikler oluşturulabilir (dekortikas-
yon). Diğer yandan Lundgren ve ark.7 yönlendirilmiş 
kemik rejenerasyonunda dekortikasyonun etkinliğini 
inceledikleri bir çalışmada, üç aylık iyileşme periyodu 
sonrasında dekortikasyon yapılmayan grup ile kontrol 
grubu arasında yeni oluşan kemik formasyonu açısın-
dan anlamlı bir fark olmadığı sonucuna varmışlardır. 
Membranın kollapsını engellemek için, membran altına 
destek olarak kemik greftleri veya titanyum mini vidalar 
yerleştirilebilir. (Şekil 2.A-D)
Tünel Tekniği:
Bu teknik ile alveoler kemik genişliği arttırılabilir. Her iki 
kanin diş  bölgesinde labial gingivada kret tepesinden 
vestibüle doğru birer vertikal insizyon yapılır. Mental 
damar sinir paketi üzerinde arkada retromolar bölgeye 
uzanan yeterli genişlikte oda oluşturulur. Bu sağlandık-
tan sonra sağ ve soldaki her iki insizyona tekrar girile-
rek elevatör ucu karşı insizyondan çıkacak şekilde an-
terior yönde tünel oluşturulur. Bu işlem tamamlanınca 
bir anterior ve iki posterior tünel oluşur. Seçilen greft 
materyali distal alandan başlayarak tünel içerisine yer-
leştirilir. Greftin ilgili bölgede stabilizasyonu yeterince 
sağlanamadığından fazla miktarda greft rezorpsiyonu 
ile karşılaşılır, bu sebeple günümüzde pek tercih edil-
memektedir.

Şekil 1. Sinüs tabanı greftlemesi ve otojen onley blok 
greftleme
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İnferior Sınır Augmentasyonu:
Aşırı derecede atrofiye mandibulada vertikal augmen-
tasyon amacıyla kullanılmaktadır. Bu tekniğin sağladı-
ğı avantaj, greftlenen kemik içerisine yerleştirilen imp-
lantlarda görülen periimplant rezorpsiyonun daha az 
olmasıdır.8 Mandibulanın inferior sınırının 3 cm medi-
alinden ciltte eğimli bir insizyon yapılır. Fasiya ve pla-
tisma boyunca diseksiyon yapılır. Digastrik kas da in-
ferior sınırdan ayrılmalıdır. Periost insize edilir ve çene 
kemiği açığa çıkarılır.  Delikli titanyum kafes (mesh), 
mandibulanın inferior sınırına uyumlanır. Daha sonra 
titantum mesh’in iç yüzeyine otojen kemik partiküleri 
doldurulur ve mesh mandibulanın inferior sınırına yer-
leştirilir. Kemik partikülleri ile doldurulmuş mesh, üst 
kenarındaki deliklerden geçen vidalar ile mandibulaya 
sıkıca fikse edilir. Greftin matürasyonu için 6 ay bek-
lendikten sonra, ameliyathane şartlarında metal mesh 
çıkarılır. 

İnterpozisyonel Greftleme:
İnterpozisyonel kemik grefti, segmental osteotomi son-
rası hareketli kemik ile basal kemik arasına yerleştirilir. 

Maksilla ve mandibulada vertikal kemik augmentasyo-
nu için kullanılan bir tekniktir. Bu prosedür için endi-
kasyon, üç veya dört dişlik bir segmentte implant yer-
leştirilmesi için yetersiz vertikal yüksekliğin bulunduğu 
alveoler defektlerdir.

Kret Bölme ve Genişletme Tekniği:
Alveoler kret genişliğinin yetersiz olduğu durumlarda 
kullanılan bir tekniktir. (Şekil 3.A-B) Kret tepesi, ke-
mik pensi ve kemik eğesi kullanılarak fissür frezler için 
yeterli bukkolingual boyuta ulaşacak bir plato haline 
getirilir. Rond frez kullanılarak plato şeklindeki kret 
tepesine, midkortikal olacak şekilde yuvalar açılır. 
Daha sonra bu yuvalar fissür frez kullanılarak birleş-
tirilir. Osteotomi, yumuşak dokulara zarar vermemesi 
avantajından dolayı, ultrasonik cihazlar kullanılarak 
da yapılabilir.9 Daha sonra osteotomi hattına spatül 
osteotom yerleştirilir ve çekiçle nazikçe vurularak ka-
demeli genişletme sağlanır. İmplantlar yerleştirildikten 
sonra, aralarda kalan oluklar, partiküler kemik grefti 
ile doldurulur. Kretin genişletilmesinden sonra, yeter-
siz spongioz kemik veya fraktür nedeniyle implantların 

Şekil 2-A, 2-B, 2-C ve 2-D. Yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu uygulaması
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yerleştirilmesi kontrendike hale gelirse; osteotomi hattı 
greftlenir ve implantlar 6 aylık matürasyon periyodun-
dan sonra yerleştirilir. 

Osteotom Ekspansiyon Tekniği:
Osteotomlar kretteki bukkolingual yetersizliğin hafif ol-
duğu durumlarda kullanılır. Kemiğin elastikliğinden do-
layı daha çok maksillada kullanılmakla beraber, man-
dibulada da kullanılabilir. İmplant planlanan bölgelere 
rond frez ile yuvalar açılır. Her yuva driller ile en küçük 
boyutlu osteotomun uygulanabileceği boyuta kadar ge-
nişletilir. Daha sonra kademeli olarak osteotomlar ile 
genişletme sağlanır.

Distraksiyon Osteogenesis (DO):
Alveoler kemikte U şekilli osteotomi yapılarak hareketli 
alveoler kemik segmenti oluşturulur. Transport segment, 
özel bir distraktör ile hareket ettirilir ve alveoler aug-
mentasyon sağlanır. DO ile alveoler kret augmentasyo-
nu iki kategoriye ayrılabilir.10 Vertikal augmentasyon ile 
kret yüksekliği, horizontal augmentasyon ile kret geniş-
liği arttırılabilir. Distraktörün yerleştirilmesi sırasında, 
transport segmentin stabilitesinin sağlanabilmesi için, 
başlangıç vertikal osteotomisi sadece bukkal kortikal 
kemiği içermelidir. Distraksiyon cihazı yerleştirildikten 
sonra, vertikal osteotomi lingual korteksi de içerecek 
şekilde tamamlanır. Transport segmentin yüksekliği en 
az 5 mm olmalıdır. 5-7 günlük latent periyodu takiben, 
günlük hızı 0.5 - 1 mm olacak şekilde distraksiyona 
başlanır. Distraktör genellikle günde 1-3 kez aktive 
edilir. Distraksiyonun tamamlanmasından sonra 6-12 
haftalık konsolidasyon periyodu beklenir. Rejenere ke-
miğin yeterli dansiteye ulaştığı radyografik olarak teyit 
edildikten sonra lokal anestezi altında distraktör çıkar-
tılır.

Nasal Taban Augmentasyonu:
Anterior maksiller rezidüel kret yüksekliğinin yeter-
siz olduğu fakat arklar arası mesafenin yeterli oldu-
ğu durumda implant yerleştirilmesi için yeterli vertikal 
kemik yüksekliğinin sağlanması amacıyla subnasal 
augmentasyon tekniği uygulanabilir.3 Nasal mukoza, 
sinüs tabanı augmentasyonu prosedüründe olduğu gibi 
bir küret ile 3-5 mm eleve edilir. Nasal mukoza diğer 
membranlara kıyasla daha kalın ve yırtılmaya karşı 
daha dirençli olduğu için eleve etmesi daha kolaydır. 
Greft materyali, nasal boşluğun en posterior bölgesin-
den başlayarak anterior bölgeye gelecek şekilde uy-
gulanır. 

Sinüs Tabanı Augmentasyonu:
Maksiller posterior bölgede vertikal augmentasyon sağ-
lamak amacıyla, arklar arası mesafenin yeterli olduğu 
durumlarda kullanılır.11, 12

a) Kapalı Teknik: İmplant uygulanacak bölgelere driller 
ile veya osteotomlar ile antral tabana 2 mm mesafe 
kalacak şekilde osteotomi yapılır. Sonra osteotomi ala-
nına partiküler kemik grefti yerleştirilir ve son kullanılan 
osteotom tekrar uygulanarak antral kemik tabanında 
fraktür oluşturulur. Osteotomi alanına yeniden ufak 
miktarlarda greft materyali yerleştirilir ve son kullanı-
lan osteotom yeniden uygulanır. Böylece sinüs tabanı 
yavaşça eleve olur. Bu şekilde 3-4 kez greft materyali 
yerleştirilir. Son olarak, yerleştirilen implant, greft ma-
teryalini apikal yönde iten son osteotom görevini gö-
rür. Bu teknik ile 2-3 mm’lik bir kazanım sağlanabilir. 
Farklı bir teknik olarak Jensen ve ark.13 yaptıkları bir 
çalışmada maksiller molar dişlerin çekimi sonrasında 
interradiküler septumu sinüs tabanına doğru intrüze 
ederek sinüste oluşan perforasyonları oksidize selüloz 
ile kapatmışlar ve 4 aylık iyileşme periyodundan sonra 
ortalama 4 mm’lik vertikal kemik kazancı sağladıklarını 
bildirmişlerdir.

Şekil 3-A ve 3-B. Kret bölme ve genişletme tekniği
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b) Açık Teknik: Subantral kemik yüksekliğinde daha 
fazla miktarda artış gerektiğinde açık teknik uygulanır. 
(Şekil.1) Elmas rond frez kullanılarak, maksillanın la-
teral korteksinde antral taban hizasında krete paralel 
horizontal bir osteotomi hattı oluşturulur. Bu hat korti-
kal plağa ulaşılıncaya dek nazikçe derinleştirilir. Daha 
sonra bu hattın 15 mm yukarısından ikinci paralel hat 
oluşturulur. Bu horizontal hatlar, her iki sonlanım alan-
larından vertikal hatlar oluşturularak birleştirilir. Böyle-
ce lateral duvarda pencere oluşturulur. Çekiç ve yuvar-
latılmış uçlu bir enstrüman kullanılarak kemik pencere 
içeri yönde hareketlendirildikten sonra sinüs membranı 
kemik tabandan sıyrılarak ayrılır. Oluşturulan boşluk 
greft materyali ile doldurulur.

Sinüs Tabanı Augmentasyonu ve Stabilizör Uygula-
ması:
Maksiller sinüsün altında yeterli alveoler kemiğin ol-
madığı (5 mm’den az) durumlarda, implantların an-
troplasti ile simültane olarak yerleştirilmemesi önerilir. 
Diğer yandan bu koşullara rağmen implantların sinüs 
tabanı elevasyonu ile aynı anda yerleştirilebilmesini 
sağlayan bir teknik geliştirilmiştir.3 Bu teknikte greft 
materyalinin mineralizasyonu sağlanana kadar geçi-
ci fiksasyon görevi görecek olan titanyum mini plaklar 
kullanılır. Bilinen protokol ile sinüs tabanı elevasyonu 
yapıldıktan sonra, 2mm çaplı delikleri olan titanyum 
mini plak kret tepesine adapte edilir. İmplantların yer-
leştirileceği bölgeler deliklerin ortasına gelecek şekilde 
ayarlanır. İmplantların gelmeyeceği bölgelere vidalar 
yerleştirilerek plak uygun pozisyonda sabitlenir. Bilinen 
protokol ile implant osteotomisi yapılır. İmplantlar, fik-
sasyon için iyileşme başlıkları kullanılarak mini plakta-
ki uygun yerlere yerleştirilir. Sonrasında, plak-implant 
kompleksi kemiğe yerleştirilir. İmplantlar yerleştirildik-
ten sonra, sinüs tabanı ve implant çevresinin greftleme-
si tamamlanır. 

Sinüs Augmentasyonu ve Le-Fort 1 Osteotomisi Kom-
binasyonu:
Le-Fort-1 osteotomisinin gereksinimi, sefalometrik ana-
liz ve artikülatöre bağlı modellerin değerlendirilmesi ile 
yapılır. Le-Fort-1 osteotomi kesileri, sinüs membranını 
korumak için dikkatlice yapılır. Sinüs membranı ele-
vasyonu (bilateral olarak tüm sinüs) yapıldıktan sonra, 
maksilla ileri ve aşağı yönde mobilize edilir ve ortog-
natik pozisyonda fikse edilir. Maksillanın fiksasyonunu 
takiben sinüs tabanı greftlenir. Maksilla, inferior yönde 
de hareket ettirildiği için nasal fossaya da greft yerleş-
tirilir.

Sonuç:
Yeni gelişmeler, ileri derecede alveoler kret rezorpsiyo-
nu olan hastalar için güvenilir çözümler sağlamaktadır. 
Bu gelişmeler augmentasyon tekniklerinin geleceği ile 

ilgili ipuçları vermektedir. Değişik türlerde kemik reje-
nerasyon materyalleri otojen kemik greftlerinin yerini 
almaktadır. Kemik rejenerasyonunun farklı aşamala-
rına etki eden birçok çeşit proteinler ve sitokinler bu-
lunmuştur. Bu materyaller; BMP (bone morphogenic 
protein- kemik şekillendirici protein), TGF-║ (transfor-
ming growth factor- dönüştürücü büyüme faktörü), 
PDGF (platelet derived growth factor- trombosit kay-
naklı büyüme faktörü), fibroblast growth factor (fibrob-
last büyüme faktörü), insulin like growth factor (insülin 
benzeri büyüme faktörü) dür. 1980’lerin sonlarında ve 
1990’ların başlarında bu büyüme faktörleri sentetik 
olarak üretilmeye başlanmıştır. 14-17

İnoda ve ark.18 intramuskuler (kasiçi) bir alanda ekto-
pik olarak oluşturdukları kemik greftini fare kafatasında 
oluşturulan kemik defektlerine yerleştirerek yeni kemik 
oluşumu açısından otojen kemik grefti ve donmuş allo-
jenik kemik grefti ile karşılaştırmışlardır. Sonuçta doku 
mühendisliği ile oluşturulan greftin kullanıldığı grupta, 
otojen greft ve allojenik greftin kullanıldığı gruba kıyas-
la anlamlı miktarda fazla yeni kemik oluştuğunu rapor 
etmişlerdir.
Diğer yandan Zizelman ve ark.19 sinüs tabanı greft-
lemesinde iliak kretten alınan otojen kemik ve doku 
mühendisliği ile üretilen kemiği karşılaştırdıkları bir ça-
lışmada; postoperatif 3 aylık süre sonunda otojen ke-
mikteki rezorpsiyon oranını %29, doku mühendisliği ile 
üretilen kemikteki rezorpsiyon oranını %90 olarak bul-
muşlardır. Sonuç olarak doku mühendisliği ile üretilen 
kemiğin, otojen kemiğe kıyasla, daha yüksek oranda 
rezorbe olduğunu belirtmişlerdir. 
Smiler ve ark.20 yaptığı bir çalışmada sinüs tabanı 
greftlemesi ve soket greftlemesi amacıyla iliak kret ve 
sternum kemik iliğini aspire ederek greft materyalleri 
ile karıştırmışlardır. Transplante ettikleri kök hücreler 
aracılığıyla kemik indüksiyonunun arttığını bildiren 
araştırmacılar lokal anestezi altında yapılabilen basit 
bir işlem olan kemik iliği aspirasyonunun, otojen kemik 
grefti sağlamak amacıyla yapılan ikinci cerrahi işleme 
gereksinimi elimine ettiğini belirtmişlerdir.
Augmentasyon prosedürlerinde düşük enerji seviyeli 
lazer tedavisinin biyostimülasyon etkisinden faydala-
nılması da amaçlanmıştır. Silva ve Camilli’nin farelerde 
yaptığı bir deneysel çalışmada parietal kemikte oluştu-
rulan defektler kontrol grubunda otojen kemik grefti ile 
doldurulurken diğer iki çalışma grubunda otojen kemik 
greftine ek olarak iki farklı seviyede gallium arsenid 
(GA-AS) lazer ışını uygulanmıştır. Sonuç olarak ça-
lışma gruplarında kontrol grubuna kıyasla daha fazla 
hacimde yeni kemik oluşumu gözlenmiştir.21

Bu başlangıç çalışmaları, çene kemiklerinde kemik reje-
nerasyonunu arttırmak ve daha iyi sonuçlar elde etmek 
için farklı materyallerin arayışının devam etmekte oldu-
ğunu göstermektedir.
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Trombositten Zengin Plazma ve 
Dişhekimliğindeki Yeri

Platelet Rich Plasma And Its Importance For Dentistry 

Burcu Özdemir*, Emel Ökte**

Trombositten zengin plazma (TZP) hastanın kanından 
santrifüj yöntemiyle elde edilen, yüksek trombosit ve bü-
yüme faktörü konsantrasyonuna sahip plazma olarak 
tanımlanmıştır. TZP içerisindeki başlıca büyüme faktör-
leri trombosit kaynaklı büyüme faktörü (Platelet derived 
growth factor, PDGF) ve dönüştürücü büyüme faktörü-
beta (transforming growth factor-beta, TGF-β) olarak 
tanımlanmıştır. TZP uygulamasının, yara iyileşmesi böl-
gesinde trombosit konsantrasyonunu %338 artırdığı ve 
dolayısıyla büyüme faktörlerinin konsantrasyonlarında 
da artış olduğu bilinmektedir. Son yıllarda TZP kullanımı 
ortopedi ve dermatoloji gibi tıp dallarında yaygınlaşır-
ken, diş hekimliğinde de kemik rejenerasyonuna katkı-
sının araştırıldığı deneysel ve klinik çalışmaların arttığı 
dikkat çekmektedir. Bu nedenle derlememizde, TZP’nin 
özellikleri ve günümüze kadar bu konuda yapılan de-
neysel ve klinik çalışmalar irdelenmiştir. TZP’nin hala 
bilinmeyeni fazla olan yeni bir bilimsel konu olduğu ve 
kemik oluşumuna katkısını inceleyen ve özellikle stan-
dardize araştırma metodlarıyla yapılacak uzun dönemli 
klinik çalışmalara ihtiyaç duyulduğu görülmektedir.

Anahtar kelimeler: Trombositten zengin plazma, 
deneysel ve klinik uygulamalar

Platelet rich plasma (PRP), which is derived from patients’ 
blood by centrifugation, is defined as a plasma rich from 
platelets and growth factors. Platelet derived growth fac-
tor (PDGF) and transforming growth factor-beta (TGF-β) 
are determined as the major growth factors in PRP. PRP 
application, previously, shown to increase the local pla-
telet concentration by 338% and consequently increase 
the local growth factor concentration. In recent years PRP 
become extensively used in branches of medicine such 
as orthopedics and dermatology, meanwhile in dentis-
try, experimental and clinical studies examining efficacy 
of PRP on bone regeneration has boosted up. Therefore, 
in the present review, we tried to go over the features of 
PRP applications and also summarize the related expe-
rimental and clinical studies. In conclusion, PRP is a new 
scientific topic which is still a terra incognita in many 
terms, thus, there appears to be an obvious need for 
long term clinical researches, executed standardized re-
search methods, particularly.  

Keywords: Platelet rich plasma, experimental and cli-
nical applications

Özet Abstract

*  Dr., Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji ABD.
**  Prof.Dr., Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji ABD.
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Trombositler, hem pıhtı formasyonundaki rolleri, hem 
de yara iyileşmesini başlatan ve destekleyen büyüme 
faktörlerini salgılamalarıyla, yara iyileşmesinde primer 
rol oynarlar.1 Otojen elde edilen trombositten zen-
gin plazma (TZP) kullanımının temel mantığı, yara 
bölgesindeki trombosit sayısını arttırmak ve böylece 
trombosit kaynaklı büyüme faktörlerinin lokal konsan-
trasyonunu yükseltmektir.2,3,4 Yara iyileşmesinde kemik 
rejenerasyonunun başlangıcını hızlandırmak ve yeni 
kemiğin kalite ve kantitesini artırmak hedeflenir.4

TZP’nin sahip olduğu yüksek fibrin içeriği nedeniyle 
“yapışkan” olmasından dolayı, hemostatik ve stabili-
zasyon ajanı olarak da rol aldığı ve defekt bölgesinde 
pıhtı formasyonu ve kemik greftinin immobilizasyonuna 
yardımcı olduğu bildirilmiştir.5,6,7 Bu biyolojik yapıştırıcı 
özelliği ile yönlendirilmiş doku rejenerasyonunda adeta 
bir membran gibi , epitelin apikale göçünü engelleme 
potansiyeli olabileceği ileri sürülmüştür.8,9 

Martinez-Gonzales ve ark., prekanseröz lezyonların 
varlığı ve karsinojenlere maruz kalma hikayesi ya da 
şüphesi olan bireylerde, TZP içerisindeki büyüme fak-
törlerinin kanserojenik hücre aktivitesini tetikleyebile-
ceğinden dolayı TZP uygulamasının tercih edilmemesi 
gerektiğini sürmüşlerdir.10 

TZP, otojen elde edildiği için, hastalık geçişi veya im-
mun reaksiyon oluşturma riski taşımaması yönünden 
avantajlıdır.9,11 TZP uygulamalarında enfeksiyon veya 
hastalık geçişi gibi yan etkilerin görüldüğüne dair bir 
yayın literatür bilgilerimiz dahilinde bulunmamaktadır. 
TZP’nin hazırlanması sırasında farklılıklar dikkati çek-
mektedir. Hastadan alınan kana ilave edilen antikoagü-
lan sitrat bileşiklerinin etkisini inhibe etmek için, TZP’ye 
kalsiyum bileşiklerinin ilave edildiği4,7,9,12,13, bazı çalış-
malarda ise böyle bir uygulama yapılmadığı8,14,15,16,17 
görülmüştür. Ancak, kalsiyum bileşiklerinin kullanılma-
sı ya da kullanılmaması arasındaki farkı ortaya koyan 
kanıtlara ya da ortak kabul görmüş bir yaklaşıma rast-
lanamamıştır. 
Hazırlanan TZP’ye trombositlerin aktivasyonu amacıy-
la, Tisseel fibrin6, ITA jel15, sığır trombini4,7,13,18,19 veya 
otojen trombin8,15,18 gibi farklı preparatların ilave edil-
diği görülmektedir. Ancak, sığır trombini kullanımının 
trombin, pıhtılaşma faktörü V ve XI’e karşı antikor olu-
şumu sonucu koagülopatilere yol açabileceği de iddia 
edilmiştir.14,20,21 Ticari trombin preparatlarının, hastalık 
transmisyonu ve immunolojik reaksiyonlar açısından 
TZP’nin güvenilirliğini azaltacağı düşüncesiyle8,15,18 
otojen trombin kullanımı savunulmaktadır. 
Trombositlerde bulunan ve dolayısıyla TZP içeriğinde 
saptanmış başlıca büyüme faktörleri trombosit kaynaklı 
büyüme faktörü (platelet derived growth factor, PDGF), 

dönüştürücü büyüme faktörü beta (transforming growth 
factor-beta, TGF-β), insülin benzeri büyüme faktörü (in-
sulin like growth factor, IGF), endotelyal büyüme faktö-
rü (endotelial growth factor, EGF) , fibroblast büyüme 
faktörü (fibroblast growth factor, FGF) ve damarsal 
endotelyal büyüme faktörü (vascular endotelial growth 
factor, VEGF)’dir.4,11,14,22,23 Bunlar arasında PDGF ve 
TGF-β predominant büyüme faktörleridir.4 Mitogenez, 
anjiyogenez ve makrofaj aktivasyonunun düzenlenme-
sinde PDGF’in; osteoblastogenezin ve osteoblastlardan 
kollajen matrix salınımının stimülasyonu, osteoklasto-
genezin düzenlenmesinde TGF-β’nın önemli rol oyna-
dığı bilinmektedir.4 IGF ve FGF de osteoblast proliferas-
yonunu stimüle etmektedir.4,11,24 PDGF, TGF ve IGF’nin 
kombine uygulamalarnda tek tek uygulanmalarına 
kıyasla daha olumlu sonuçlar görülmüştür.25,26 Kültüre 
edilmiş yetişkin insan osteoblastlarında maksimum pro-
liferasyonun PDGF, IGF-1, TGF-β ve EGF kombinasyo-
nu ile görüldüğü bildirilmiştir.27 

TZP İçerisindeki Trombosit ve Büyüme Fak-
törü Konsantrasyonu
Sağlıklı bireylerde periferal kanda trombosit sayıları 
150.000-400.000/μl (1,5-4 x 108/ml kan) olarak bi-
linmektedir.10 TZP hazırlanmasıyla %300-700 oranında 
trombosit zenginleştirilmesinin mümkün olduğu göste-
rilmiştir.14 TZP uygulamasının bölgedeki trombosit kay-
naklı büyüme faktörlerinin toplam konsantrasyonunu 
%338’e kadar arttırılabildiği bildirilmiştir.4 Tsay ve ark., 
ELISA yöntemi ile TZP içerisindeki büyüme faktörlerini 
incelediklerinde periferal kana göre, PDGF oranının 30 
kat,  TGF-β’in ise 7 kat arttığını bildirmişlerdir.21 
Ancak TZP’nin büyüme faktörü içeriği ile venöz kan 
veya TZP’deki trombosit miktarı arasında bir korelas-
yon bulunamamıştır.16,23 Weibrich ve ark., sistemik 
sağlıklı bireylerde ne venöz kan örneğinde, ne de bu 
örnekten hazırlanan TZP’de yapılan trombosit sayım-
larının TZP içindeki büyüme faktörü miktarını tahmin 
etmede kullanılamayacağını bildirmişlerdir.23 Yaş veya 
cinsiyet ile de trombosit ve büyüme faktörü miktarları 
arasında bir ilişki saptanamamış ve bu nedenle henüz 
tanımlanamamış başka faktörlere bağlı olabileceği ileri 
sürülmüştür.16

TZP’nin Saklama ve Etki Süresi
TZP içindeki PDGF ve TGF-β’nin venöz kan alımını 
takiben, 4 saat ile 3 gün arasında, hücre büyümesini 
stimüle edici etkilerinin giderek azaldığı bildirilmiştir.28  

Trombositlerin agregasyon cevaplarında da belirgin 
düşüş rapor edilmiştir.29 Materyal kontaminasyonu ve 
hastalık taşıyıcılığı risklerini düşük tutmak açısından da 
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TZP’nin hazırlandıktan sonra en kısa zamanda29, özel-
likle ilk 6 saat içerisinde kullanımı önerilmiştir.8

Trombositlerin  degranülasyonu ve büyüme faktörleri 
salınımının ilk 3-5 günde olduğu, bu nedenle TZP akti-
vitesinin de 7-10 gün olduğu ileri sürülmüştür.30 Trom-
bositlerin ve trombosit kaynaklı büyüme faktörlerinin 
direkt etkilerinin ilk 5-6 günden8  sonra yavaş yavaş 
kaybolacağı, ancak aktif osteoblastların ömrünün yak-
laşık 3 ay24 olduğu göz önüne alındığında, kemik reje-
nerasyonunun hızlanmış bir şekilde devam edeceği öne 
sürülmüştür.3,4 Son yıllarda, TZP’nin kontrollü salınımını 
sağlayarak, etki süresinin arttırılması hedeflenmekte-
dir.31  

TZP Çalışmaları
Diş hekimliğinde ilk olarak “trombosit jeli” adıyla 
1997 yılında Whitman ve ark.’nın yayınında yer al-
mıştır.13 Marx ve ark.’nın 1998 yılında yayınladıkları 
olumlu sonuçlardan sonra da TZP uygulamaları artış 
göstermiştir.4,32 Günümüze kadar TZP’nin, alveoler 
kret augmentasyonları4, alveoler kleftler33 ve diş çe-
kimleri sonrası oluşan defektlerin34,35 cerrahi teda-
visinde, implant cerrahilerinde11,28,36, mandibular 

rekonstrüksiyonda11,37, periapikal kist rezeksiyonları 
sonrasında38, periodontal kemik defektleri7,9 ve dişeti çe-
kilmelerinin tedavisinde39, biofosfonatlarla ilişkili kemik 
nekrozlarında40,41 ve sinüs tabanı elevasyonunda30,36 
kullanıldığı görülmektedir. 

TZP’nin, kültür ortamlarında, osteoblastlar, kemik ve 
periost gibi çeşitli hücrelerin proliferasyonunu stimü-
le ettikleri bildirilmiştir.28,42,43,44,45 TZP’nin monositlerle 
ilişkili proinflamatuar sitokin/kemokin salınımında is-
tatistiksel anlamlı değişikliklere yol açabileceği, sitokin 
salınımını baskılayıp inflamasyonu sınırlandırarak da 
doku rejenerasyonuna katkıda bulunabileceği in vitro 
olarak gösterilmiştir.46

Büyüme faktörlerinin tek başına uygulamalarında ta-
şıyıcı olarak metilselüloz ya da kollajen matriks kulla-
nıldığında yara bölgesine hücre göçü, proliferasyonu 
ve yeni matriks bileşenlerinin depolanmasının engel-
lendiği gösterilmiştir.2,25,47 Taşıyıcı maddenin rezorpsi-
yonu uzun sürdüğünde, periodontal doku iyileşmesinde 
önemli gecikme ve bozulmalara yol açabileceği, re-
zorpsiyonu kısa sürdüğünde ise, büyüme faktörü varlı-
ğının da bundan etkileneceği ve kemik oluşumu için ye-
terli boşluğun korunamayacağı ileri sürülmüştür.2,25,48 

Bu nedenlerle TZP çalışmalarında taşıyıcı materyallerin 
kullanılmadığı, TZP’nin tek başına ya da çeşitli kemik 
greftleriyle kombine edilerek uygulandığı görülmüştür.
Günümüze kadar TZP ile ilgili klinik ve deneysel çalış-
maları, 5 ana grupta özetlemek mümkündür:

TZP / otojen kemik1. 
TZP / ksenogreft ve alloplastik greft 2. 
TZP / allogreft 3. 
TZP / yönlendirilmiş doku rejenerasyonu 4. 
Tek başına TZP5. 

1. TZP ve Otojen Kemik 
Marx ve ark., mandibular rezeksiyonları takiben kemik 
defektlerine, TZP ile kombine otojen kansellöz kemik 
iliği grefti uyguladıkları klinik çalışmalarında 6. ayda 
tek başına otojen greft uygulamasına göre radyogra-
fik olarak kemik mineralizasyonunda 1.62-2.16 kat ve 
trabeküler kemik densitesinde %15- 30 artış elde edil-
diğini, bu nedenle TZP’nin otojen kemik greftlerinin iyi-
leşme süresini %40 oranında kısaltabileceği ve özellikle 
erken implant  yerleştirilmesinde ve/veya yüklemelerin-
de avantaj sağlayabileceği bildirilmişlerdir.4 

Fennis ve ark., keçi modelinde deneysel mandibular 
defektlerde TZP’yi iliak kemik kaynaklı otojen kortiko-
kansellöz kemik greftleriyle birlikte uygulamışlar, rad-
yolojik ve histomorfometrik yönden 3. haftada gruplar 
arasında fark bulamazken, 6. ve 12. haftalarda TZP/
greft bölgeleri lehine kemikte istatiksel anlamlı iyileşme  
bildirmişlerdir.49,50 Aghaloo ve ark., ise tavşanlarda 
kraniyal kemik defektlerinde otojen kemik grefti ile TZP 
kombinasyonunu incelemişler ve 1., 2. ve 4. aylarda 
radyografik olarak gruplar arasında  istatistiksel an-
lamlı fark bulunmasa da, TZP’li grupta trabeküler kemik 
yüzdesinde hafif artış saptadıklarını bildirmişlerdir.51

Schlegel ve ark., domuz kraniyal defektlerinde mikro-
radyografik olarak ilk 2 haftada TZP’nin iyileşmeyi sa-
dece otojen kemiğin uygulandığı kontrol grubuna göre 
belirgin derecede artırdığını, ancak, bu farkın 12. haf-
tada neredeyse kapandığını bildirmişlerdir.52 Benzer 
olarak Wiltfang ve ark. da, tavşan deneysel defektle-
rinde, TZP/otojen kemik uygulanan bölgelerde kemik 
rejenerasyonu açısından ilk 2 haftada gözlenen istatis-
tiksel anlamlı farkın 4. ve 12. haftalarda izlenemediğini  
ifade etmişlerdir.53

Thornwarth ve ark.da, otojen kemik ve TZP/otojen ke-
mik kombinasyonunu, kritik boyutlu domuz kraniyal 
defektlerinde immunohistokimyasal olarak değerlendir-
dikleri çalışmada kombine uygulama grubunda, 2 ve 
4. haftalarda osteokalsin ve osteonektin miktarını daha 
fazla bulmuşlar ve bu durumu kemik yapısının daha 
iyi desteklendiği şeklinde yorumlamışlardır, ancak 12. 
hafta değerlendirmesinde TZP’nin otojen kemiğe ila-
vesiyle istatistiksel anlamlı fark saptanamadığı bildiril-
miştir.54 Hatakeyama ve ark., tavşan kalvaryalarında 
oluşturdukları kritik boyutlu kemik defektlere TZP’li ve 
TZP’siz otojen kemik uygulaması sonucunda kemik yo-
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ğunluğu ve yeni kemik matriksi alanı açısından 15 gün 
sonra gruplar arasında fark bulamadıklarını bildirmiş-
lerdir.55 
Jakse ve ark., koyunlarda sinus tabanı elevasyonunda 
otojen kemik ile TZP/otojen kemik kombinasyonunu 4 
ve 12. haftalarda histomorfometrik olarak inceleyen 
çalışmalarında, TZP ilavesi ile %3-4’lük yeni kemik artı-
şı saptamışlar ancak bu farkın istatiksel anlamlı olmadı-
ğını ve TZP’nin otojen kemiğin rejeneratif potansiyelini 
arttırmada etkisinin düşük olduğunu ileri sürmüşlerdir.3 

Butterfield ve ark. da, tavşanlarda bilateral sinüs taba-
nı elevasyonu çalışmalarında, otojen kemik greftleriyle 
elde edilen sonuçlara TZP katkısının istatistiksel olarak 
önemsenecek düzeyde olmadığını bildirmişlerdir.56

TZP ile Ksenogreft ve Alloplastik Kemik 2. 
Grefti Uygulamaları
TZP etkisinin vital hücreler üzerine olduğunu savunan 
Marx, hücresel olmayan greft materyalleri ile uygulan-
dığı zaman etkisiz olabileceğini ileri sürmüştür.57  

Aghaloo ve ark., deneysel tavşan çalışmalarında, Bio-
Oss, TZP/Bio-Oss ve otojen kemik uygulamışlar ve 
son bölgeyi kontrol olarak boş bırakarak 1., 2. ve 4. 
aylarda histomorfometrik olarak TZP ilavesinin kemik 
formasyonu yüzdesini artırdığını, ancak yine de otojen 
kemiğin bütün gruplara karşı üstünlüğünü koruduğunu 
göstermişlerdir.51 Fürst ve ark. 2003 yılında mini-do-
muzlar üzerinde Bio-Oss ve TZP/Bio-Oss kullanarak, 
bilateral sinüs tabanı elevasyonu sırasında dental imp-
lant yerleştirmişlerdir, 3., 6. ve 12. haftalarda yaptık-
ları bilgisayarlı tomografi incelemelerinde, implant-
greft kontakt yüzdesinde ve greft uygulanmış kemik ile 
implant arasındaki kontaktda artış gözlemişler; ancak 
TZP’nin istatiksel olarak önemli bir katkısını saptaya-
mamışlardır.58

Kim ve ark., 2002 yılında, köpeklerde, implant çevre-
sindeki kemik defektlerinde, Paris alçısı ile TZP/Paris 
alçısı uygulamışlar, 6 ve 12. haftalarda histolojik ve 
histomorfometrik olarak kemik dolumu ve osseointeg-
rasyon açısından, kombinasyon grubunun istatistiksel 
üstün sonuçlarını bildirmişlerdir.59

Kovacs ve ark. 2003 yılında, köpeklerde oluşturulan 
mandibular defektlerde, β-TCP alloplastik kemik gref-
tini tek başına ve TZP ile birlikte uygulamışlar ve yeni 
oluşan kemiğin kalitesini histolojik ve histomorfometrik 
metodlarla 6. ve 12. haftalardaki incelemelerinde, TZP 
ilavesi ile istatistiksel anlamlı daha hızlı kemik trans-
formasyonu sağlandığını bildirmişlerdir.60 Aynı grup 
tarafından 2005 yılında yayınlanan benzer çalışma-
da da, TZP/β-TCP kombinasyonuyla elde edilen kemik 
formasyonunun, 6 ve 12. haftalarda, β-TCP’a üstün 

olduğu ve kalite olarak otojen kemik ile benzerlik ta-
şıdığı, kemik yoğunluğu ölçümleri ve histomorfometrik 
verilerin istatistiksel analizleriyle gösterilmiştir.61 Bu so-
nuçlardan farklı olarak, 2008 yılında Tamura ve ark., 
tavşan kalvarya modelinde venöz kan ya da TZP ile 
ıslatılmış β-TCP blokların uygulandığı gruplar arasında 
3. ay sonunda kemik mineralizasyonu açısından fark 
bulamadıklarını bildirmişlerdir.62

Wiltfang ve ark. 2003 yılında, maksiller sinüs elevas-
yonunda TZP/β-TCP uygulayarak, 6 ay sonunda timp-
lant yerleştirilmesi sırasında rephine frezlerle bölgeden 
aldıkları örnekleri histomorfometrik değerlendirdikleri 
klinik çalışmalarında, TZP ilavesi ile % 8-10 oranında 
daha fazla kemik oluşumu saptadıklarını bildirmişler-
dir.36 Demiralp ve ark. da vaka raporlarında, devital 
1 disteki periapikal kemik içi defekte TZP/β-TCP uy-
gulayarak 1 yıllık süreçte klinik olarak gözlemlemişler 
ve TZP’nin kemik oluşumunu indükleme potansiyeline 
sahip olabileceği yorumunu yapmışlardır.38 Velich ve 
ark., hidroksiapatit esaslı kemik grefti, β-TCP ve TZP/β-
TCP uygulayarak, 186 vakada bilateral ve 438 vakada 
unilateral sinus tabanı elevasyonu yapmışlar ve orto-
pantomograf, 2 ve 3 boyutlu bilgisayarlı tomografi de-
ğerlendirmelerinde, her üç grupta da 6 ve 12. aylarda 
tatmin edici sonuçlar saptanmasına rağmen, en hızlı 
kemik oluşumu, olgunlaşması ve şekillenmesini TZP/β-
TCP  bölgelerinde gözlemlediklerini bildirmişlerdir.63 

TZP ile Allogreft Uygulamaları3. 
Kim ve ark. 2002 yılında köpek modelinde iliak kemiğe 
yerleştirdikleri dental implantlar etrafında kemik defekt-
leri oluşturarak, TZP’li ve TZP’siz dondurulmuş-kurutul-
muş demineralize kemik tozu (freeze-dried deminera-
lized bone powder, FDDB) uygulamışlar ve histomor-
fometrik olarak, TZP’li grubun en yüksek yeni kemik ve 
kemik olgunlaşması oranlarına ve en düşük fibröz bağ 
dokusu temasına sahip olduğunu ve 6. haftada implant 
çevresinin hemen tamamının yeni kemik ile çevrelendi-
ğini saptamışlardır.64 
Harris ve ark., ise, köpeklerin zigomatik arklarında mi-
neralize kemik greftini TZP’li ve TZP’siz uygulamışlar; 
ancak gruplar arasında, 4. ve 12. haftalarda, radyo-
lojik ya da histolojik olarak belirgin fark saptayama-
dıklarını bildirmişlerdir.65 Dudziak ve Block, köpekler-
de diş çekimini takiben oluşturdukları alveolektomilere 
kret augmentasyonu için demineralize kemiği TZP ve 
trombositten fakir plazma (TFP) ile kombine ederek uy-
gulamışlar; ancak 12 hafta sonra yaptıkları histolojik 
değerlendirmelerde test ve kontrol grupları arasında 
istatiksel fark göremediklerini bildirmişlerdir.66 Tek ba-
şına absorbe olabilen kollajen süngerler (AKS) ile TZP 
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kombinasyonunun, sıçanlarda oluşturulan kalvarya 
defektlerinde karşılaştırıldığı çalışmada 8 haftada TZP/
AKS ile %81 ve  AKS ile %64 kemik dolumu bulun-
masına rağmen fark istatiksel anlamlı olmadığından, 
TZP’nin lokal kemik formasyonuna etkisinin sınırlı ola-
bileceği sonucuna varılmıştır.67

Kassolis ve ark. çalışmalarında, 15 bireyde maksiller 
sinüs tabanı elevasyonu ve/veya kret augmentasyo-
nunda, TZP ve dondurulmuş kurutulmuş kemik allogrefti 
(freezed dried bone allograft, FDBA) kombinasyonunu 
uygulamışlar; 4-5 ay sonra klinik ve trephine frezler-
le elde edilen histolojik verilerine dayanarak, TZP ve 
FDBA birlikte kullanıldığında, yeni kemik oluşumu ve 
olgunlaşmasının istatistiksel anlamlı seviyede arttığını 
bildirmişlerdir.8 İlgenli ve ark., demineralize dondu-
rulmuş-kurutulmuş kemik allogreftini TZP’li ve TZP’siz 
olarak peridontal kemik içi defektlere uygulamışlar ve 
18  ay  sonunda klinik ve radyografik incelemelerinde 
TZP’nin anlamlı katkısını bildirmişlerdir.68

4. TZP ile Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyo-
nu Uygulamaları                   
Gurgel ve ark.,  köpek mandibulalarında uyguladıkları 
titanyum implantların vestibülünde dehisens tipi kemik 
defektleri oluşturarak, TZP, titanyumla güçlendirilmiş 
polietrafloroetilen membran (Gore-Tex) ve TZP/ Gore-
Tex kombinasyonu uygularlarken sonuncu defekti kon-
trol amacıyla boş olarak iyileşmeye bırakmışlar ve 3 ay 
sonra kemik-implant teması, kemik yoğunluğu ve yeni 
kemik alanı açısından, TZP’nin dental implantlar etra-
fında oluşturulan kemik defektlerinin iyileşmesine ilave 
katkıları olmadığını bildirmişlerdir. 69

Camargo ve ark., insan periodontal kemik içi defekt-
lerinde, TZP/allogreft karışımı ve absorbe olabilen 
polilaktik asit esaslı memran ile gerçekleştirilen yön-
lendirilmiş doku rejenerasyonuyla (YDR), YDR uygula-
masını karşılaştırmışlar ve reentry tekniğiyle elde edilen 
6 aylık sonuçlarda, yalnızca YDR uygulamasına göre, 
TZP/porlu sığır kemik minerali allogrefti (bovine porous 
bone mineral, BPBM)/YDR kombinasyonuyla, klinik 
ataşman seviyelerinde ve defekt dolumlarında belirgin 
kazanç saptadıklarını bildirmişlerdir.70 Lekovic ve ark. 
ise, kemik içi defektlerde TZP/BPBM ve bu kombinas-
yonun YDR ile uygulanması arasında, 6. ayda klinik 
açıdan istatistiksel fark bulunmadığını, bu nedenle de 
TZP etkisinin sadece hemostatik değil, aynı zamanda 
kök yüzeyine yapışarak flepten epitel ve bağ dokusu 
hücrelerinin apikale migrasyonunu engellediğini ileri 
sürmüşlerdir.9 Yassıbağ-Berkman ve ark., periodontal 
kemik içi defektlerin tedavisinde β-TCP, TZP/ β-TCP ve 
TZP/ β-TCP/kollajen membran uygulamalarının sonuç-

ları karşılaştırdığında, 6, 9 ve 12. haftalarda klinik ve 
radyografik olarak  gruplar arasında fark bulamadık-
larını bildirmişlerdir.71

5. Tek Başına TZP Uygulamaları
2002 yılında Aghaloo ve ark., tavşan kraniyal defekt-
lerinde  tek başına uygulanan TZP’nin, hiçbir mater-
yal uygulanmayan kontrol grubuna göre belirgin bir 
avantaj getirmediğini bildirmişlerdir.51 Fontana ve ark. 
ise 2004 yılında Wistar tipi sıçan modelinde tibiaya 
TZP’li (Ti/TZP) ve TZP’siz titanyum (Ti) implant uygula-
mışlar, radyografik ve histomorfometrik olarak 30 gün 
sonra, Ti/TZP grubunda yeni oluşan peri-implant kemik 
miktarını 30 ± 7 cm2, Ti grubunda ise 16 ± 3 cm2 bul-
duklarını ve farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğunu 
bildirmişlerdir.72 
Anitua, 20 sistemik sağlıklı bireyde,l kök kırığı veya 
periodontitis sonucu çekilen dişlerin soketlerine uygula-
dığı TZP ve kontrol grubunu içeren karşılaştırmalı çalış-
masının 10. ve 16. Haftalarında, implant yerleştirilmesi 
sırasında kemik örneklerini incelemişler ve TZP bölge-
lerinde negatif yan etkiler olmadığını, epitelizasyon ve 
kemik rejenerasyonunun da daha iyi olduğunu bildir-
miştir.11 Benzer olarak Mancuso ve ark. da 3. molar çe-
kim bölgelerine TZP yerleştirildiğinde kontrol bölgeleri-
ne göre daha az alveolar osteitis ve ağrı, daha fazla 
radyografik kemik dolumu olduğunu bildirmişlerdir.34

Jain ve ark., tek başına TZP uygulamasının, flep ope-
rasyonları ile elde edilen sonuçlara istatistiksel anlamlı 
katkıda bulunmadığını bildirmişlerdir.73  Monov ve ark., 
7 hastanın mandibular anterior bölgesinde, TZP’li ve 
TZP’siz uyguladıkları implantların stabilite ölçümlerini 
değerlendirmişler ve 6 haftalık iyileşme döneminde iki 
grup arasında fark bulamamışlardır.19 2005 yılında 
Sammartino ve ekibi 18 sistemik sağlıklı bireyde, bi-
lateral gömülü 3. molarların çekimini takiben 2. mo-
larların distalindeki periodontal defektlerin tedavisinde 
TZP uygulamışlar ve 12 hafta sonunda, yeni kemik olu-
şumu, cep derinliğindeki azalma ve ataşman kazancı 
açısından TZP grubunu, boş bırakılan kontrol grubun-
dan istatistiksel anlamlı üstün bulduklarını bildirmiş-
lerdir.35 Cieslik-Bielecka ve ark., odontojenik kistlerin 
rezeksiyonunu takiben mandibular kemik içi defektler-
de test grubunda TZP uyguladıkları ve kontrol grubunu 
boş bıraktıkları çalışmalarında TZP ile oral mukozanın 
daha hızlı iyileştiğini ve 24 haftalık çalışma sürecinde 
istatistiksel olarak da anlamlı daha fazla kemik mineral 
yoğunluğunu saptamışlardır.37 
Keçeli ve ark. 2008 yılındaki klinik çalışmalarında, Mil-
ler I/II tip dişeti çekilmelerinin tedavisinde bağ dokusu 
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greftini tek başına ve TZP ile kombine ederek uygula-
mışlar ve 6. hafta, 6. ay ve 12. ayda yapılan gruplar 
arası karşılaştırmalarda, TZP ile sadece dişeti çekilme-
si genişliğindeki azalma açısından istatistiksel anlamlı 
daha iyi sonuç aldıklarını bildirmişlerdir.39

SONUÇ
TZP ile ilgili deneysel ve klinik çalışmalarda olumlu 
sonuçların yanı sıra, TZP’nin yara iyileşmesine katkısı 
olmadığını ifade eden bulguların da yer aldığı dikkat 
çekmektedir.4,7,8,11,22,28,59 Ancak, bu farklı sonuçların 
izlendiği çalışmalarda, özellikle TZP’nin hazırlanması 
açısından, hastadan alınan venöz kan miktarı, kul-
lanılan antikoagülan maddeler, santrifüj işlemleri ve 

trombosit aktivasyonunda kullanılan ajanlar gibi bir-
çok farklılıklar olduğu da görülmüştür. Ayrıca, venöz 
kanda ve bu venöz kandan hazırlanan TZP içeriğindeki 
trombosit miktarı ve buna bağlı olarak TZP’nin içerdi-
ği büyüme faktörü miktarı ve korelasyonunun da bu 
çalışmalarda benzer olup olmadığı bilinmemektedir. 
Ayrıca, en uygun TZP/greft kombinasyonu ile igili ola-
rak da farklı bulguların varlığı izlenmektedir. Yanısıra, 
TZP ve oluşturduğu hücresel aktivite ve  süresi gibi hala 
bilinmeyeni çok olan, yeni bir bilimsel konudur. Bu ne-
denlerle, TZP’nin diş hekimliğindeki yerini ortaya koya-
bilecek TZP ile ilgili çok yönlü ve standardize araştırma 
kuralları ile yapılacak, özellikle uzun dönemli klinik ça-
lışmalara gereksinim olduğu açıktır. 
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Kök Çürüklerinin Teşhisi ve Antibakteriyel Tedavisi

Diagonosis and Antibacterial Treatment of Root Caries

Yonca Korkmaz*, Meserret Başeren**

Kök çürükleri diş kayıplarının önemli sebeplerinden 
biridir ve ilerleyen yaş ile birlikte artış göstermektedir. 
Dişhekimliğinde antibakteriyel  kullanımı yaygındır ve 
ağız gargaraları, diş macunları veya jeller şeklinde 
bulunurlar. En iyi bilinen ve sıklıkla araştırılan antibak-
teriyel madde, çürüklerin ve periodontal hastalıkların 
önlenmesinde kullanılan klorheksidindir. Kök çürükleri 
kuron çürüklerine göre sıklıkla daha zor teşhis edilirler 
ve restore edilmeleri zordur hatta imkansızdır. Kök çü-
rüklerini önlemek için florür içeren ağız gargaraları ve 
antibakteriyel vernikler tavsiye edilmektedir. Bu makale, 
kök çürüklerinin teşhisine ve antibakteriyel tedavisine ge-
nel bir bakış sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Antibakteriyel, kök çürükleri, 
florür

Root caries is a major reason for tooth loss and is a 
problem that increases with age. The use of antibacteri-
als in dentistry is widespread, being employed in rinses, 
toothpastes and gels. The bestknown and most intensely 
investigated antibacterial substance is chlorhexidine whi-
ch has been used in both caries and periodontal disease 
prevention. Root caries is often more difficult to diag-
nose than coronal caries and restoration is challenging 
or even impossible. Fluoride containing mouthrinses and 
antibacterial varnishes are recommended in order to 
prevent root caries. This article provides an overview of 
the diagnosis and antibacterial treatment of root caries.

Key Words: Antibacterial, root caries, fluoride
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Sağlık alanındaki gelişmeler, yaşam koşullarının daha 
elverişli hale gelmesi ve hijyene verilen önemin artma-
sı insan ömrünün uzamasına neden olmaktadır. Yaşın 
ilerlemesi ile birlikte bazı hastalıkların görülme sıklığı 
da artış göstermektedir.1 Günümüzde artan sayıda 
yaşlı birey, eski jenerasyonlardan farklı olarak dişlerini 
ağzında muhafaza etmeye daha fazla önem vermek-
tedir. Doğal dişlere sahip olan erişkinlerin sayılarının 
ve oranın artması, periodontal hastalık ve dişlerde çü-
rük oluşma riskini artırmaktadır. Bunun sonucu olarak, 
yaşlı hastaların bulunduğu toplumlarda kök çürüğüne 
daha sık rastlanmaktadır.2 Türkiye’de 2004’de yapılan 
çalışmanın sonucunda 65-74 yaş grubunun kök çürü-
ğü yüzdesi %28.4 olarak saptanmıştır.3 2007 yılında 
yayınlanan bir başka çalışmada ise, Ankara ilinde bu-
lunan bir huzurevinde ortalama kök çürüğü oranı 2.2 
+/- 3.1 (medyan=1.0) olarak bulunmuştur.4 Günümüz-
de kök çürüğü; yüksek görülme sıklığı ve tedavisindeki 
zorluklar nedeni ile önem verilmesi gereken sağlık so-
runlarından birisi haline gelmiştir.5-7

Klinikte, kök çürüğü lezyonlarını aktivasyon durumla-
rına göre sınıflandırma ve uygun tedaviyi planlama 
hedeflenmektedir. 
Diş çürüğü, bakteri kökenli enfeksiyon hastalığı olarak 
kabul edilmektedir.8 Bu yüzden bu hastalığın önlenme-
sinde ve kontrolünde antimikrobiyal yaklaşım gerekli-
dir. Başlangıç düzeyinde kök çürüğü teşhis edildiğinde, 
farklı antibakteriyel ajanlar kullanılarak çürüğün inaktif 
hale dönüşmesine çaba harcanmalıdır.9 Antibakteriyel 
tedavi ile çürük önlemenin amacı, özellikle karyojenik 
bakterileri azaltmak veya elimine etmektir. Tüm oral 
floranın değiştirilmesine yönelik tedavi, istenmeyen et-
kilere neden olabilir.9

Diş çürüğünün önlenmesinde ve durdurulmasında, flo-
rür uygulaması ve şeker kısıtlaması ile beraber plağın 
antimikrobiyal kontrolü de yararlı olabilir. Ancak flo-
rür dışında az sayıda antimikrobiyal ajan klinik olarak 
kullanışlıdır. En çok tercih edilen ve üzerinde çalışılan 
antimikrobiyal ajan klorheksidindir.10 Antibakteriyel 
ajanlar plak oluşumunu, bakteri kolonizasyonunu in-
hibe ederek, bakteri büyümesini ve metabolizmasını 
engelleyerek, olgun plağa zarar vererek, plak biyokim-
yası ve ekolojisinin modifikasyonu prensiplerinden bir 
veya birkaçını kullanarak engeller.11,12 
Diş macunu, jel, gargara ve vernik şeklinde uygulanan 
antibakteriyel ajanlar, plak formasyonunun engellen-
mesinde ve periodontal hastalıkların kontrolünde meka-
nik oral hijyen işlemlerinin etkinliğini artırırlar. Florürler 
ve klorheksidin klinikte en çok kullanılan antibakteriyel 
ajanlardir.13-15

Kök çürüğü lezyonunun oluşumu, büyük olasılıkla mine 
yüzeyi çürüğünün oluşumu ile aynı mekanizmaları gös-
terdiğinden kök çürüklerinin gelişiminde florürün anti-

karyojenik etkisi mine çürüğündekine benzer olacaktır.16 
In-situ ve in-vivo çalışmalarda başlangıç düzeyindeki 
kök çürüklerine topikal olarak uygulanan florürlerin 
kariostatik etki gösterebileceği savunulmuştur.17,18 Flo-
rürlü su içilmesi veya florürlü diş macunu kullanılması 
insanlarda kök çürüğü görülme oranını azaltmaktadır. 
Bu etki, yapılan bilimsel araştırmalar ile deney hayvan-
larında da doğrulanmıştır.19,20

Florürlü diş macunları ile yapılan klinik ve epidemiyolo-
jik çalışmalarda diş çürüğü görülme oranında azalma 
olduğu saptanmıştır. Standart diş macunlarında top-
lam florür oranı 1000-1500 ppm civarındadır. Lynch 
ve Baysan21 5000 ppm florür içeren diş macunlarının 
standart florürlü diş macunlarına göre, kök çürüklerinin 
önlenmesinde belirgin olarak daha etkili olduğu sonu-
cunu bulmuşlardır. Bununla beraber fırçalama sadece 
bukkal ve lingual yüzeylerde etkili olmakta, ara yüzey-
ler çoğu zaman yüksek risk altında kalmaktadır. 
Wyatt ve MacEntee22, 2004 yılında yapmış oldukları 
çalışmalarında, %0.2 Nötral Sodyum Florür (NaF) ağız 
gargarasının günlük kullanımının uzun süre bakım gö-
ren yaşlı hastalarda çürük insidansını azaltmadığı so-
nucunu bulmuşlardır. Florürlü içme suyu kullanan böl-
gede yaşayan halkta (1.6ppm, 84.2 μ mol/l), florürlü 
içme suyu kullanmayan bölgeye göre (0.1 ppm, 5.3μ 
mol/l) %50 daha az kök çürüğü prevalansı bulunduğu 
rapor edilmiştir.23 4000 ppm florür solüsyonunun, 400 
μm kalınlığının üstündeki kök dentin lezyonlarının remi-
neralizasyonunda bile etkili olabileceği bulunmuştur.24

Dişhekimlerinin uyguladıkları florürlü preparatlar ilk 
yıllarda solüsyon şeklinde olmasına karşın günümüzde 
jel veya köpük formunda olanları tercih edilmektedir. 
Yapılan çalışmalarda bu preparatların uygulanması ile 
çürükte %30-40 oranında azalma olduğu saptanmış-
tır. %2’lik Nötral Sodyum Florür, %8’lik Kalay Florür ve 
%1.23 Asidüle Fosfat Florür (APF) ve Amin Florür en sık 
kullanılan florür preparatlarıdır.25,26 
Evde kullanılabilen florürlü jeller daha çok tükürük akı-
şı azalmış hastalarda önerilmektedir. %1.1 Sodyum 
Florür, %0.4 Kalay Florür veya %0.5 Asidüle Fosfat 
Florür formları vardır. Bu preparatlardan başka ara 
yüzlerde kullanılabilecek florürlü diş ipleri ve kürdanlar 
mevcuttur.25,27 
Topikal olarak uygulanan florürlü bileşiklerin, mine 
yüzeyinde CaF2 birikimi yaptığı bilinmektedir. Florür 
içeren topikal solüsyon ve jellerin uygulanmasından 
sonra ilk 24 saat içerisinde uygulanan florürün büyük 
bir kısmı yitirilmektedir. Bu durum araştırmacıları, diş 
yüzeyi üzerinde daha uzun süre temas halinde kala-
bilecek yöntemler bulmaya yöneltmiştir. Bu amaçla 
geliştirilen florürlü vernikler daha uzun süre diş yüze-
yinde kalabilmekte ve ortama yavaş bir şekilde florür 
salmaktadır.25,28,29 
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Florür verniği, doğal ya da sentetik bazı florür tuzları-
nın, etanol gibi bir çözücünün içinde hazırlandığı bir 
lak veya likit olarak tanımlanabilir. Dişhekimliğinde ilk 
ticari florür verniği Duraphat’tır (Woelm Pharma Co., 
Eschwege, FRG). 1 ml’si içinde 50 mg Sodyum Florür 
(%5 NaF) bulunmaktadır. 
Araştırmacılar tarafından geliştirilen Fluor Protector 
(Vivadent, Schaan, Liechtenstein) Silan florür {2, 2(4), 
4–trimetilheksa-metilen-1,6-dikarbamat-2-metoksi-
4-2-difluoro-hidroksisili-etil-sikloheksan}, poliüretan 
esaslı kompleks ve organik bir florür bileşiği yapısında-
dır.27 1 gr Fluor Protector’de 9 mg Silan Florür çözün-
müş olarak bulunur. Bu miktar 6.21 mg florüre eşittir 
ve diş yüzeyine uygulamada alkolün uçmasıyla ince 
bir film tabakası dişin üzerine yerleşir. Duraphat’ın sarı 
renkli visköz yapısına karşılık Fluor Protector renksiz 
ve asidiktir.30,31 Fluor Protector, Duraphat gibi vernik-
ler nispeten uzun zamanlarda (haftalar veya aylar) diş 
yüzeyine bağlanabilir, vernikten direk tükürüğe veya 
diş dokusuna florür salınmasında uzun dönemde etkili 
olurlar.28

Florürlü vernikler, tüm hasta grubunda güvenle kulla-
nılmakta toksik yan etkiler görülmemektedir.32 Bununla 
beraber alerji riskine karşı, florür içeren vernikler kana-
yan dişeti dokusuna uygulanmamalıdır.27

Klorheksidin en etkili anti-plak ajanı olarak bilinmek-
tedir. Bu konuda pek çok çalışma yapılmıştır. Aynı za-
manda diğer ajanların etkinliğini ölçmede kontrol ola-
rak kullanılmaktadır.33

 Klorheksidin, gram negatif ve gram pozitif bakterilere 
etki eden geniş spektrumlu bir antibakteriyel ajandır. 
Streptococcus’lara, stafilococcus’lardan daha fazla 
etkilidir. Yüksek çürük riski bulunan gruplarda yapı-
lan çalışmalarda, Streptococcus mutans türlerini uzun 
süre baskılıyabildiği ve çürük oluşumunu azalttığı 
gözlenmiştir.33-38 Florürün dışında hiçbir antimikrobiyal 
bileşim diş çürüğünün önlenmesinde klorheksidinden 
daha etkili değildir. Streptococcus mutans sayısının 
azalmasında en büyük etki sırası ile klorheksidinli ver-
nikler, jeller ve ağız gargaraları ile elde edilmiştir.33

Gargaralar ile yapılan çalışmalarda, klorheksidinin 
actinomyces türleri üzerine etkili olduğu saptanmıştır. 
Bu özelliği kök çürükleri ve periodontal hastalıkların 
önlenmesinde etkilidir.37,39 Bununla beraber kök yüzey-
lerine uygulanan klorheksidinin, Actinomyces viscosus 
ve Actinomyces naeslundii suşlarının baskılanmasında 
Streptococcus mutans suşlarına göre daha az etkili ol-
duğu sonucu bulunmuştur.40

  Klorheksidin gargarasından sonra asidik gargara 
kullanılması ilacın retansiyonunu ortadan kaldırırken, 
ajanın plağı inhibe etme kapasitesini düşürmektedir.41

%0.05 klorheksidin solüsyonları ile günlük çalkalama-
nın ve %1 klorheksidin jellerinin 3 ay boyunca 8-14 kez 

uygulanmasının çürüğün azaltılmasında etkili olduğu 
bildirilmiştir.14,42

Yapılan in-vitro çalışmalarda klorheksidinin tükürük 
müsinlerine affinitesi olduğu ve bu etkinin in-vivo me-
kanizmasını açıklamada etkili olduğu bildirilmiştir. 
Klorheksidin molekülleri oral yüzeylerde geri dönü-
şümlü elektrostatik bağlanma sayesinde tutunabilirler 
ve retansiyon sahalarından tükürükteki konsantrasyon 
düştükçe ve relatif tükürük kalsiyum konsantrasyonu 
yükseldikçe salım yaparlar.39

Jenkins ve ark.14 yaptıkları çalışmalarında, çalkalama 
veya topikal uygulamada klorheksidinin kısa süre-
li bakterisit etki gösterdiğini, bunu takiben pelikıl ile 
kaplanmış diş yüzeyine absorbe olan antiseptiğe bağlı 
uzun süreli bir bakteriostatik etkinin meydana geldiğini 
bildirmişlerdir. Scanning Electron Mikroskop bulgula-
rı, klorheksidinin bakteri yapışmasını engellemediğini, 
uzun süreli bakteriyostatik etkisi ile bakteri büyümesini 
inhibe ettiğini göstermiştir.43

Balanyk ve ark.44,45 yaptıkları iki araştırmada, Chlor-
zoin (Imperial Chemical Industries, Macclesfield, Eng-
land) isimli klorheksidin verniği geliştirmişler ve bu ver-
niğin Streptococcus mutans’lara etkili olduğu sonucuna 
varmışlardır. 
1990 yılında ise Huizinga ve ark.30 Cervitec (Vivadent 
Schaan Liechteinstein) isimli klorheksidin verniğini kök 
çürüklerini remineralize etmek amacıyla kullandıklarını 
rapor etmişlerdir.
Schaeken ve ark.38 klorheksidin ve florürlü verniklerin 
kök yüzeyi mikroflorası ve kök çürüğünün ilerlemesi 
üzerine etkilerini araştırmışlar, klorheksidinli verniğin 
kök yüzeylerindeki plakta Streptococcus mutans suşla-
rını baskıladığını saptamışlardır. 1995 yılında ratlarda 
yapılan bir başka çalışmada, klorheksidin içeren vernik 
uygulamasının Streptococcus mutans suşlarını altı hafta 
süre ile baskıladığı bildirilmiştir.46

Ekenback ve ark.47 2000 yılında yaptıkları çalışmaların-
da, dört değişik verniğin kök yüzeylerindeki karyojenik 
bakteriler üzerine etkilerini araştırmışlardır. Klorheksi-
din verniği (Cervitec) ile bir hafta ve 1 ay sonra Strepto-
coccus mutans düzeyinde baskılanma saptanırken, top-
lam streptococcus ve lactobacillus sayılarında değişiklik 
görülmemiştir. Çalışmada klorheksidin verniğin, bütün 
gruplar arasında plak Streptococcus mutans düzeyini 
en fazla baskılayan vernik olduğu bildirilmiştir.47

Antiplak ajanların uzun süreli kullanımı, oral florada 
değişiklik yapmakta ve dirençli mikroorganizma mey-
dana getirme riski taşımaktadır.44,45 Klorheksidin plak 
ve gingivitis oluşumunu önlerken, diş macununa konul-
duğunda veya gargara olarak uygulandığında dişler 
üzerinde boyayıcı etki göstermiştir. Uygulama sırasın-
da eğer oral hijyen işlemleri yerine getirildi ise boyan-
ma oranı düşmektedir. En fazla renklenme, kuronun 
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gingival üçlüsünde gözlenmektedir ki bu da o bölgenin 
temizliğindeki zorluklardan kaynaklanmaktadır. Uzun 
süreli klorheksidinli gargaraların kullanımında supra-
gingival diş taşı oluşumu gözlenmektedir. Klorheksidi-
nin bir başka yan etkisi kötü tat hissidir. Oral muko-
za, dil ve tükürük bezleri üzerine bir başka yan etkisi 
saptanmamıştır.39,48 
Klorheksidin en fazla feçes ile daha düşük miktarlarda 
ise, karaciğer ve böbrek kanalı ile emilip atılmaktadır. 
Klorheksidinin oral toksisitesi düşüktür. 2 yıllık kullanımı 
sonucunda hemoglobin, sedimentasyon oranı, eritrosit 
ve lökosit sayısında değişiklik olmadığı bulunmuştur.49

Bazı araştırıcılar, klorheksidin ve florürün kombine kul-
lanımının daha uzun süreli antibakteriyel etki meydana 
getirdiğini bildirmişlerdir.43,50-52

 Sandham ve ark.53 %20’lik ve %40’lık klorheksidin 
verniğinin üst yüzeyini florür verniği ile kaplamanın 
tükürük Streptococcus mutans suşlarının düzeyinde bir 
buçuk yıla uzayan bir baskılama meydana getirdiğini 
saptamışlardır. Çalışmada, klorheksidin verniğinin üst 
yüzeyini florürle kaplamanın aynı zamanda klorheksi-
dinin kötü tadını düzelttiğini bildirmişlerdir.
Atakuran52 tarafından 2001 yılında yapılan bir dokto-
ra tezi çalışmasında, mekanik temizlikle birlikte gerek 
klorheksidin ve florürlü verniklerin gerekse kombine 

kullanımının yüksek çürük riskli gruplarda Streptococ-
cus mutans düzeyini baskılamada etkili olduğu sonucu-
na varılmıştır. Giertsen ve Scheie51 yaptıkları çalışma-
larında, klorheksidin ve florürlü gargaraların tüm ağız 
florasındaki mikroorganizmaları baskıladığını, sadece 
florürlü gargaralarda böyle bir etkinin gözlenmediğini 
bildirmişlerdir.
İngiltere’deki huzurevlerinde gerçekleştirilen çalışma-
da, florürlü verniklerin klorheksidinli vernikler ile bir-
likte uygulanmasının kök çürüklerinin kontrolünde ve 
tedavisinde basit, hızlı ve etkili bir yöntem olduğu vur-
gulanmış, antibakteriyel verniklerin Parkinson hastalığı 
ve ağız kuruluğu bulunan kişilerde de uygulanabileceği 
bildirilmiştir.54 2007 yılında yapılan başka bir çalışma-
da kloheksidin ile çalkalamanın yaşlılarda sağlam diş 
dokusunun korunmasında önemli bir etkisi olmadığı so-
nucu bulunmuştur. 55

Kök çürükleri, diş kayıpları açısından oldukça önemli-
dir. Yüksek ağız hijyeni olan bireylerde, ileri yaşlarda 
periodontal hastalıkların görülme sıklığı azalır. Perio-
dontal açıdan sağlıklı bir ağızda da kök çürükleri nadi-
ren görülür. Kök çürüğü görülen kişilere, antibakteriyel 
ajan uygulanmasına rağmen önlenemeyen veya dur-
durulamayan bu tür çürüklerin restorasyonu için farklı 
restoratif tedavi seçenekleri önerilmektedir.
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Premolar Diş Eksikliğinin Otojen Diş 
Transplantasyonu İle Ortodontik Tedavisi

Orthodontic Treatment Of Missing Premolar Tooth Via 
Otogenous Tooth Transplantation

Ayça Arman Özçırpıcı*, Aylin Gökçelik**

Otojen diş transplantasyonu uygun donör diş varlığında 
eksik dişlerin tedavisinde alternatif bir tedavi yöntemidir. 
Bu makalede hatalı diş çekimi ve diş agenezisi nedeniy-
le üst sağ bölgesinde premolar eksikliği olan  bir vaka 
sunulacaktır. Vakanın ortodontik tedavisi eksik bölgeye 
karşıt taraftaki gömülü premolar dişin başarılı bir şekilde 
ototransplantasyonuyla yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ototransplantasyon, gömülü 
diş, diş eksikliği. 

Autogenous tooth transplantation is an alternative tre-
atment for replacing missing teeth when suitable donor 
teeth are avaible. This study presents a case with missing 
upper right premolar teeth due to wrong tooth extracti-
on and tooth agenezis. Ortodontic treatment of the case 
was achieved by transplantation of the impacted left up-
per second premolar tooth to the right premolar region.

Key Words: Autotransplantation, impacted tooth, 
missing teeth.

* Doç.Dr.,  Başkent Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı
** Dr., Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı
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Giriş
Otojen diş transplantasyonu, sürmüş ya da gömülü 
bir dişin aynı bireyde bir bölgeden başka bir bölgeye 
transplantasyonu olarak tanımlanabilir. Dişin transp-
lante edildiği bölge çekim boşluğu veya cerrahi olarak 
hazırlanmış soket olabilir1. 
Otojen diş transplantasyonu, travma, çürük veya peri-
odontal hastalık nedeniyle kaybedilen veya konjenital 
olarak eksik olan dişlerin tedavisinde; implant uygula-
maları, ortodontik ve protetik tedavilere alternatif ola-
rak önerilmektedir2,3,4. Kök gelişiminin devam etmesi, 
dişin kendi fonksiyonel adaptasyonunu devam ettir-
mesi, yeni kemik oluşumunun stimüle edilmesi, alveol 
kret şeklinin korunması gibi avantajlara sahiptir2,5,6,7. 
Otojen diş transplantasyonunun apeksi kapalı ve açık 
dişler için güvenli bir yöntem olduğu ve iyi prognoza 
sahip olduğu bildirilmiştir8. 
Maksiller ve mandibuler premolarlar, gelişimsel olarak 
en çok eksikliği görülen dişlerdendir. Premolar age-
nezisi nedeniyle oluşan boşlukların kapatılması için 
çapraşıklık olan herhangi bir bölgedeki premoların, 
eksiklik olan bölgeye ototransplantasyonu ile çapraşık-
lığın çözülmesi sağlanırken diş eksikliğinin tedavisi de 
yapılmış olur7,8,9.
Josefsson ve arkadaşları, alt ikinci premolar eksikliği 
nedeniyle, premolar ototransplantasyonu gerçekleştir-
dikleri vakalarında kök gelişimi tamamlanmış grupta 
%92, tamamlanmamış grupta %82 başarı elde etmiş-
lerdir10.
Righellis ve arkadaşlarının çalışmasında, üst sol 1. pre-
molar  dişin konjenital  eksikliği alt sol 1. premolar dişin 
ototransplantasyonu ile tedavi edilmiş ve 8 yıllık takip 
döneminde dişin sağlığını devam ettirdiği gözlenmiş-
tir11.

Bu vaka raporunda, konjenital diş eksikliği ve hatalı diş 
çekimi nedeniyle oluşan premolar diş eksikliğinin,  kar-
şıt taraftaki gömülü premolar dişin eksik bölgeye otot-
ransplantasyonuyla tedavi edildiği bir vakanın sunumu 
yapılacaktır.

Vaka
Ortodontik tedavi görmek için kliniğimize başvuran 
hastamız, tedavi başında 11 yıl 4 ay kronolojik yaşa 
sahipti. Klinik muayenede hastanın sağ tarafta Angle 
Sınıf I, sol tarafta Sınıf II molar ve kanin ilişkiye sa-
hip olduğu görülmüştür.  Maksillada sağ tarafta süt 2. 
molar dişinin ağızda olduğu ve daimi 1.premoların 
ağızda olmadığı; sol tarafta ise daimi 1. premolar ve 
süt ikinci moların ağızda mevcut olduğu gözlenmiştir. 
Hastanın üst sağ 1. premolar dişinin kanin dişe yer aç-
mak amacıyla daha önce çekilmiş olduğu öğrenilmiştir. 
Panoramik filmi incelendiğinde sağ maksiller bölgede 
2. premolar dişin konjenital olarak eksik, sol maksiller 
bölgede 2. premolar dişin ise gömülü olduğu ve kök 
gelişiminin tamamlanmamış olduğu görülmüştür (Resim 
1,2). Hastanın tedavi başındaki sefalometrik analiz öl-
çümleri tablo 1’de görülmektedir.
Tedavi planlaması olarak üst sağ bölgede süt 2. molar 
dişinin çekilerek, bu bölgeye sol tarafta gömülü olan 2. 
premolar dişin transplante edilmesine karar verilmiştir. 
Bu tedavi planlamasının avantajı hastanın protetik bir 
restorasyondan veya implant tedavisinden kurtarılma-
sıdır. 
Cerrahi işlem şu şekilde yapılmıştır: Üst sol taraftaki gö-
mülü 2. premolar diş bölgesinde lokal anestezi altında 
flep kaldırılarak, diş üzerindeki kemik retansiyon kaldı-
rılmıştır. Üst sağ 2. süt molar diş lokal anestezi altında 
çekildikten sonra çekim boşluğu gömülü diş yerleştiril-

Resim 1. Vakanın tedavi başındaki ekstraoral fotoğ-
rafları ve panoramik röntgeni.

Resim 2. Vakanın tedavi başındaki intraoral fotoğ-
rafları.
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meden önce steril saline ile soğutulmuş cerrahi frez ile 
prepare edilmiştir. Operasyon öncesi donör diş ve alıcı 
bölgenin meziodistal boyutları paralel teknikle alınan 
periapikal filmlerde ölçülmüş ve alıcı bölge ile donör 
dişin meziodistal boyutlarının birbirine benzer olması-
na dikkat edilmiştir. Tranplante edilecek gömülü diş çe-
kilerek alıcı bölgeye okluzal seviyenin biraz aşağısında 
olacak şekilde yerleştirilmiş ve sutürle sabitlenmiştir. 
Sutür alındıktan 1 hafta sonra twist flex (Masel 2701 
Bortram Road Bristol PA 19007 USA) teller ile yandaki 
dişe splintlenmiştir. Transplantasyondan sonra ilk haf-
tada ve sonraki dönemde  periodontal doku iyileşmesi, 
pulpa obliterasyonu ve kök gelişimi radyografik olarak 
takip edilmiştir (Resim 3). 

International Inc. Bohemia, NY, USA)  keser dişler, ka-
nin dişler ve premolar dişlere, standart molar bantlar 1. 
molar dişlere yerleştirililerek, 0,014 inch’lik nitinol ark 
teli geçirilmiştir. Seviyeleme aşamasından sonra keser 
retraksiyonu yapılmıştır. İntermaksiller elastikler kulla-
nılarak, Sınıf I kanin ve Sınıf II molar ilişkide ortodontik 
tedavi sonlandırılmıştır. Tedavi sonunda vakada ideal 
overjet, overbite ilişkisi ve iyi bir interdijitasyon sağ-
lanmıştır (Resim 4,5). Tedavi sonunda alt-üst Hawley 
plaklarıyla pekiştirme tedavisine geçilmiştir. Tedavi so-
nunda ve tedavi bitiminden 1 yıl sonra yapılan klinik ve 
radyolojik muayenelerinde dişte patolojik bir değişim 
gözlenmemiş, apeksifikasyonun oluştuğu belirlenmiştir 
(Resim 6, 7).  

Tartışma:
Periodontal iyileşme transplantasyonun başarısının 
belirleyen en önemli faktörlerden birisidir12. Periodon-
tal ligamentte hasar yüzey, replacement, inflamatuar 
olmak üzere çeşitli tipte kök rezorpsiyonlarına neden 
olmaktadır. Kök gelişiminin derecesi ve periodontal 
ligamentte hasar miktarı kök rezorbsiyonunun dere-
cesini belirleyen en önemli faktörlerdir13. Radyografik 
olarak yüzey ve replacement rezorbsiyon transplan-
tasyon sonrası 4. ve 8. haftalarda görülebilmektedir14. 
İnflamatuar rezorbsiyon ise transplantasyondan 2 ay 
sonra görülen ve çoğunlukla geç dönem kök gelişimiyle 
ilgili bir durumdur. Çünkü nekroz genellikle transplan-
tasyondan sonra apikal foramen kapandıktan sonra 
görülür.  Operasyon esnasında Hertwing epitel kınının 
zedelenmemesinin başarıyı arttırdığı belirtilmektedir13. 
Bu nedenle operasyon sırasında dişin kron kısmından 
tutulmasına ve kökün zedelenmemesine dikkat edilmiş-
tir.

Klinik muayenelerinde dişin pozisyonu, mobilitesi, per-
küsyon tonu, vitalite testi, gingival durum ve cep derin-
liği kontrolleri yapılmıştır. Bu dönem içinde dişte her-
hangi bir kök rezorbsiyonu veya pulpa nekrozu belirtisi 
gözlenmemiştir.
Transplantasyondan yaklaşık 3 ay sonra hastanın orto-
dontik tedavisine başlanmış ve tedavi yaklaşık olarak 14 
ay kadar sürmüştür. Ortodontik tedavi aşamasında ilk 
olarak, Roth  braketler (Roth Omni C-PM/Hook, GAC 

Tablo 1. Vakanın tedavi başı ve tedavi sonu sefalometrik analiz bulguları

Tedavi Başı Tedavi Sonu

SNA 75.7° 73°

SNB 73.9° 73.9°

ANB 1.8° -0.9°

GoGnSN 34.6° 35.9°

FMA 30° 32°

1- NA 6mm/27° 9mm/31°

1-NB 4mm/18° 5mm/19°

IMPA 86° 86°

İnterinsizal Açı 133° 131°

Overjet 5.6mm 3.2mm

Overbite 3.8mm 1.8mm

Resim 3. Donör dişin splintleme sonrası (a), braketle-
me sonrası (b) ve tedavi sonundaki (c) periapikal rad-
yografları.
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 Çoğu araştırmacıya göre transplantasyon sonrası pul-
pal iyileşme büyük oranda kök gelişim düzeyine bağ-
lıdır. Revaskülarizasyon açık apeksli immatür dişlerde 
başarılı olmakta, küçük apikal foramene sahip matür 
dişlerde ise başarısızlıkla sonuçlanmaktadır12. And-
reasen ve arkadaşları15 klinik çalışmalarında, apikal 
fromen çapı 1mm’den büyük olan dişlerde pulpa nek-
rozu görülme oranının düşük olduğunu belirlemişlerdir. 
Daha küçük olan dişlerde ise pulpal iyileşmenin tahmin 
edilemez olduğunu belirtmişlerdir. Pulpa revaskülari-
zasyonu olan tüm dişlerde obliterasyon görülür. Vita-
lite testi negatifse ve transplantasyondan 6 ay sonra 
pulpa obliterasyonu görülmüyorsa pulpa nekrozundan 
şüphenilmelidir16. Vakamızda transplante edilen diş 
açık apeksli ve immatür olduğundan pulpa iyileşmesi 
sağlanmıştır ve dişe edodontik tedavi yapılması gerek-
memiştir.

Transplante edilen dişin kök gelişim dönemi, operasyon 
sonrasında maksimum kök uzunluğuna ulaşması hedef-
lendiği için primer önem taşıyan bir konudur. Kristerson  
ototransplantasyonu yapılan dişin kök gelişiminin 3/4’ü 
veya 1/2’sini tamamlamış olmasının  pulpanın canlılı-
ğını koruması ve kök rezorbsiyonu riskini azaltması ne-
deniyle tercih edildiğini belirtmektedir12. Kristerson ve 
Lagerstom kök gelişiminin 3/4’ü ile 4/4’ü arasındaki 
geniş ve açık apeksli dişlerin transplantasyonu sonucu, 
en yüksek başarı ve maksimum kök uzunluğuna ulaşıl-
dığını belirtmiştir17,18. Sunulan vakada transplantasyon 
öncesi dişin kök gelişiminin yarısından azı tamamlan-
mıştı. Bu durumda dişin ideal kök gelişim döneminden 
daha erken dönemde transplante edildiği söylenebilir. 
Andreasen ve arkadaşları16, kök gelişiminin erken dö-
neminde transplante edilen dişlerin, daha matür ama 
apeksi açık dişlere göre transplantasyon sonrası daha 

Resim 4. Vakanın tedavi sonundaki ekstraoral fotoğ-
rafları ve panoramik filmi.

Resim 5. Vakanın tedavi sonundaki intraoral fotoğ-
rafları.

Resim 6. Vakanın tedavi bitiminden 1 yıl sonraki eks-
traoral fotoğrafları ve panoramik filmi.

Resim 7. Vakanın tedavi bitiminden 1 yıl sonraki in-
traoral fotoğrafları.
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az kök gelişimi gösterdiğini belirtmişlerdir. Bu vakada 
kök gelişiminin az olması bu nedene bağlanabilir. 
Transplantasyon sonrası kron kök oranının 1:1 olması 
başarı kriteri olarak kabul edilmektedir17,19. Bu vakada 
final kron- kök oranı 1:1’e yakın olduğundan   kök ge-
lişimi az olmasına rağmen ototransplantasyonun başa-
rılı olduğu söylenebilir. 
Transplante edilen dişte osteoklastik aktiviteyi ve mo-
biliteyi azaltmak, hücresel proliferasyonu sağlamak 
için stabilizasyon önem taşımaktadır20. Uzun süreli ve 
rijit fiksasyonun dişin periodontal ve pulpal iyileşmesi 
üzerinde istenmeyen etkileri olduğu bildirilmektedir21. 
Çoğu çalışmada, dişin fonksiyonel hareketlerine izin 
verdiği için esnek splintleme yapılması önerilmektedir. 
Splintleme süresi mobilitenin azalmasıyla ilişkilidir ve 2 
haftadan 2 aya kadar değişim gösterebilir22. Sunulan 
vakada ortodontik tedaviye başlanana kadar yaklaşık 
3 ay esnek splintlemeye devam edilmiştir. Ortodontik 
kuvvetlerin transplantasyondan 3-6 ay sonra uygula-

nabileceği belirtilmektedir2. Bu nedenden dolayı bu 
vakada 3. ayda ortodontik tedaviye başlanmıştır. Or-
todontik tedavi bitiminde ve 1.yılda yapılan radyolojik 
ve klinik muayenelerde pulpal, periapikal inflamatuar 
değişiklik ve progresiv kök rezorbsiyonu belirlenmemiş-
tir.

Sonuç 
Sunulan vakada otojen diş transplantasyonu yapılarak 
herhangi bir protetik restorasyona gerek kalmadan 
hastanın ortotondik tedavisi başarıyla bitirilmiştir. So-
nuç olarak, uygun hasta seçimiyle birlikte uygun donör 
diş ve alıcı bölge varlığında, otojen diş transplantasyo-
nu dişsiz bölgelerin tedavisinde iyi bir yöntem olarak 
kabul edilebilir.
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Tip III Osteogenezis Imperfekta: Periodontal 
Bulgular Ve Tedavi: Olgu Sunumu 

Type III Osteogenesis Imperfecta: Periodontal Findings and 
Treatment: Case Report

Esra Baltacıoğlu *, Pınar Yuva **, Ufuk Sezer *, Özlem Saraç **

Osteogenezis imperfekta (Oİ), kemik kırılganlığı ve kı-
rıkları ile karakterize hereditier bir bağ dokusu hasta-
lığıdır. Bu raporda, atrialseptal defekt (ASD) ve şiddetli 
büyüme geriliği olan Tip-III Oİ  tanısı konmuş,  şiddetli 
dişeti iltihabı  ve dişeti büyümeleri şikayeti olan 20 ya-
şındaki kadın hastanın, dental ve periodontal bulguları 
değerlendirilmiş, uygulanan periodontal tedavinin (cer-
rahi-olmayan tedavi ve cerrahi tedavi) klinik sonuçları 
sunulmuş ve Oİ’de oral hijyenin iyileştirilmesi ve peri-
odontal dokuların rehabilitasyonunun, sistemik yönden 
önemi vurgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Osteogenezis imperfekta, dişeti 
bulguları, periodontal tedavi.

Osteogenesis imperfecta (OI) is a hereditary connective 
tissue disease characterized by bone fragility and frac-
tures. In this report,  dental and periodontal findings of a 
20 year-old female patient diagnosed as type-III OI, with 
atrial septal defect (ASD) and severe growth retardation, 
suffering severe gingivitis and gingival enlargements are 
evaluated, the clinical outcomes of the applied periodon-
tal treatment (non-surgical and surgical treatment) are 
presented and the systemic significance of the improve-
ment of oral hygiene and rehabilitation of periodontal 
tissues in OI are emphasized. 

Key Words: Osteogenesis imperfecta, gingival fin-
dings and periodontal treatment.

*  Yrd.Doç.Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Dişhekimliği Fak., Periodontoloji AD  
** Dt., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Dişhekimliği Fak., Periodontoloji AD  

Özet Abstract

— Bu çalışma 37. Periodontoloji Bilimsel kongresinde bildiri olarak sunulmuştur. 
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GİRİŞ
Osteogenezis imperfekta (Oİ), tip-I kollajen şifresi taşı-
yan genlerin (COL1A1 ve COL1A2) mutasyonu sonucu 
oluşan, kemik kırılganlıkları ve kırıkları ile karakterize, 
çoğunlukla otozomal dominant geçiş gösteren bir bağ 
dokusu hastalığıdır 1-3. Genellikle klinik   ve radyografik 
bulgular ile kalıtım şekli gözönüne alınarak sınıflandı-
rılır. Tip-I, II, III ve IV olarak bilinen 4 farklı hastalık 
tipinin yanı sıra, daha seyrek görülen ve tip-V, VI ve VII 
olarak isimlendirilen 3 yeni türü daha bulunmaktadır 
1-5. Klinik olarak en hafif seyreden türü olan tip-I, kol-
lajen sayısındaki azalma sonucu oluşurken; çoğunlukla 
ölümcül seyreden tip-II, oldukça ağır seyreden tip- III ve 
daha ılımlı seyreden tip-IV kollajen sentezindeki sayı-
sal azalma ve aminoasit zincirindeki helikal stabilitede 
bozulma gibi niteliksel değişimler sonucu oluşmaktadır 
1, 2. Oİ’ li hastalarda; spontan veya travmaya bağlı ke-
mik kırıkları, büyüme geriliği, mavi sklera, işitme kaybı, 
eklemlerde gevşeklik ve kalp kapakçıklarında defekt 
gibi sistemik bulgular gözlenebilir 1-3, 6. Ayrıca bu has-
talardaki oral bulgular incelendiğinde, dentinogenezis 
imperfekta (Dİ), agenezis, apikal olarak genişlemiş 
pulpa odası, ankiloze dişler gibi dental anomaliler, 
maloklüzyon, açık kapanış ve çapraz kapanış gibi or-
todontik bozukluklar olabileceği görülebilmektedir 1-3, 

7. Oİ, Dİ ile birlikte görülebilme durumuna göre farklı 
alt gruplara ayrılır 2. Oİ ile birlikte görülen Dİ, tip-I Dİ 
olarak isimlendirilmekte ve aynı zamanda Dİ’nin Oİ ile 
ilişkili olmayan çeşitleri de bulunmaktadır (tip-II ve III 
Dİ) 8. Bu raporda, Dİ bulgusu gözlenmeyen, tip-III Oİ’ 
li bir hastanın klinik, dental ve periodontal bulguları 
değerlendirilmiş uygulanan periodontal tedavinin klinik 
sonuçları sunulmuştur.

OLGU SUNUMU 
Tip-III Oİ tanısı ile takip edilen 20 yaşındaki kadın has-
ta, şiddetli dişeti iltihabı ve dişeti büyümeleri şikayeti ile 
kliniğimize gönderildi. Hastada fiziksel durumu ince-
lendiğinde şiddetli büyüme ve gelişim geriliği, kifoskol-
yoz (omurga eğriliği)  ve el kemiklerinde şekil bozuklu-
ğu olduğu gözlenirken, alınan anamnezinde atrialsep-
tal defekti (ASD) bulunduğu ve kalsiyum kanal blokeri 
(Diltiazem) kullandığı saptandı. Hasta el kemiklerindeki 
deformiteler sebebi ile ellerini kullanamamakta ve ağız 
bakımını kendi başına gerçekleştirememekteydi (Resim 
1). Yapılan ağız içi muayenede; dental maloklüzyon 
(açık kapanış), kötü ağız hijyeni, yoğun diştaşı ve plak 
birikimi, özellikle posterior bölgelerde daha fazla ol-
mak üzere pseudo ve periodontal cepler ve şiddetli 
dişeti büyümeleri gözlendi (Resim 2, 3a,b). Hastadan 
fiziksel durumu nedeni ile panoramik radyograf elde 
edilemez iken, çok net olmayan periapikal radyograf-

larda posterior bölgelerde alveolar kemik kaybı izlen-
di. Elde edilen klinik periodontal parametrelerde pe-
riodontal cep derinliği ortalamasının anterior bölgede 
4mm, posterior bölgede 6,5 mm olduğu ve diğer peri-
odontal parametre değerlerinin (plak indeksi, gingival 
indeks ve kanama indeksi) en yüksek sınırda olduğu 
saptandı. Oİ’li hastalarda sıklıkla görülen Dİ bulgusu, 
bu hastada bulunmamaktaydı. Kardiyoloji bölümüyle 
yapılan konsültasyonlar sonucu, proflaksi altında ya-
pılacak tedavilerin hasta için bir sakıncası olmadığı 
öğrenildi ve tüm tedaviler antibiyotik proflaksisi altında 
yapıldı. Aynı zamanda başlangıç periodontal tedavi-
sini takiben hastaya 10 gün süre ile amoksisiklin (250 
mg x 3) ve metranidazol (250 mg x 3) kombinasyonu 
ile tüm periodontal tedaviler boyunca klorhegzidinli 
gargara önerildi. 
Diştaşı temizliği, kök düzeltmesi işlemleri uygulanıp, 
ağız hijyeni motivasyonu sağlandı. Başlangıç perio-
dontal tedavi ile anterior bölgelerde periodontal sağ-

Resim 1: Hastanın el kemiklerindeki şekil bozukluğu-
nun klinik görünümü.

Resim 2: Hastanın dental maloklüzyon ile birlikte, 
kötü ağız hijyeni, yoğun diştaşı, plak birikimi ve şiddetli 
dişeti büyümelerinin klinik görünümü.
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lık elde edilirken, periodontal yıkımın ve dişeti büyü-
melerinin gözlendiği posterior bölgelere periodontal 
cerrahi uygulanmasına karar verildi. İlgili bölgelere, 
lokal anestezi altında, modifiye-Widman flep cerrahisi 
uygulandı. Periodontal tedavilerden sonra, tüm klinik 

periodontal parametrelerde belirgin bir düzelme elde 
edildi (Resim 4a,b,c). Plak kontrolünün sağlanması ile 
birlikte dişeti büyümelerinin tekrar oluşmadığı gözlen-
di. Hasta kliniğimizde 3’er aylık periyodlar ile düzenli 
olarak kontrol edilmektedir.

A B

Resim 4a,b,c: Uygulanan periodontal tedavilerden 6 ay sonra periodontal dokuların ve gingival 
sağlığın düzelmesi. 

Resim 3 a,b: Sol maksillar ve mandıbular bölgede gözlenen şiddetli dişeti büyümeleri.  

C



Osteogenezis Imperfekta’nın Periodontal Bulguları Cilt: 2, Sayı: 3, 2007 Sayfa: 190-194

193

TARTIŞMA
Osteogenezis imperfekta’da dental anormallikler yay-
gın olarak gözlenebilmekte ve kesin tanının konulma-
sında yardımcı olabilmektedir 1-3. Dİ, Oİ’nin en yaygın 
ağız içi bulgusu olduğundan, klinik olarak Dİ gözlenen 
hastalar, Oİ açısından da  değerlendirilmelidir 1-3, 7, 8. 
Literatürde Oİ’nın oral bulgularını ve dental tedavisini 
inceleyen çok az çalışma bulunmaktadır ve bu çalış-
maların çoğu olgu sunumu şeklindedir 1-3, 7-11. Bunun 
yanı sıra, Oİ’li hastalardaki Dİ prevelansını inceleyen 
az sayıda araştırma da mevcuttur. Malmgren ve Norg-
ren, 68 Oİ’li hastalarda yaptıkları inceleme sonucu, 
hastaların %42’sinde Dİ gözlendiğini, Dİ’nin tip-III Oİ’li 
hastalarda daha yaygın olduğunu belirtirken 3, Lukin-
maa ve arkadaşları ise 68 Oİ’li hastanın 22’sinde Dİ 
bulunduğunu rapor etmişlerdir 12. Oİ’nin ayrıcı tanısı 
sınırlıdır ve hipofosfatazya, otozomal resesif hiperfos-
fatazya, panostatik fibröz displazi, Bruck Sendromu 
ayırıcı tanı için incelenebilecek hastalıklardır 1, 6. 
Oİ’li hastalara uygulanacak dental tedavi hastanın ge-
nel sağlığına ve kendini daha iyi hissetmesine katkıda 
bulunabilir. Hastalığın şiddetinin geniş spektrumlu olma-
sı nedeniyle, dental durum, gereksinimler, limitasyonlar 
ve aynı zamanda hekimin kişisel tecrübe ve yeteneğini 
içeren hastaya özgü tedavi yaklaşımları oluşturulma-
lıdır 1. Bu hastalarda, fonksiyon ve estetiği sağlamak 
amacı ile tüm ağız restorasyonların 1, 11, 13 ve maloklüz-
yonu önlemek amacı ile ortodontik tedavi ve ortognatik 
cerrahi uygulamaların yararlı olabileceği belirtilmiştir 
1, 9, 13. Ancak yapılan çalışmalarda, Oİ’nin periodon-
tal dokulardaki etkisi, dişeti büyümeleri  ve periodontal 
cerrahi girişimler ile ilgili kesin bir bulgu bulunmadığı, 
daha çok konservatif, protetik ve ortodontik tedavi yak-
laşımları üzerinde durulduğu da görülmektedir. 
Oİ’de dental girişimlere bağlı bakteriyemi riskini orta-
dan kaldırmak için gerektiğinde tedavi öncesi antibi-
yotik proflaksisi uygulanmalıdır 14. Kalp kapağı defekti 
bulunan Oİ’li hastalarda bakteriyemiye neden olabile-
cek bir diğer önemli sorun periodontal problemlerdir. 
Periodontal hastalıklı bireylerdeki son araştırmalarda, 
diş fırçalama ve çiğneme fonksiyonları, periodontal 
muayene, cerrahi ve cerrahi olmayan periodontal te-
davi gibi işlemler sırasında,  periodontopatojenik bak-
terilerin kandolaşımına geçerek bakteriyemiye neden 
olduğu gösterilmiştir 15. Aynı zamanda periodontal 
hastalık ve kardiyovaskular sistem hastalıkları arasında 
güçlü bir ilişki bulunmakta, özellikle kalp kapağı de-
fekti olan hastalarda meydana gelen bakteriyemi in-
fektif endokardit’e (İE) neden olabilmektedir 15, 16. Tüm 
bu araştırma sonuçları göz önüne alındığında, kalp 

kapağı defekti bulunan Oİ’li hastalardaki periodontal 
iltihabın  bakteriyemi ve buna bağlı olarak İE riskini ar-
tırması önemli bir sistemik sorun olarak görülmektedir. 
Bu raporda sunduğumuz olgu, yaşayan en ileri defor-
matif Oİ olarak bilinen ve ASD tanısı ile takip edilen, 
şiddetli gingival iltihabın ve dişeti büyümelerinin göz-
lendiği   tip-III Oİ olgusu idi. Bilindiği gibi, kardiyo-
vaskuler hastalıkların tedavisinde kullanılan kalsiyum 
kanal blokerleri gibi ilaçlar dişeti büyümesi gibi önemli 
bir yan etkiye sahiptir 17, 18. Seymour ve arkadaşları 18 
ilaca bağlı dişeti büyümelerinin ilacın cinsi, kullanım 
süresi, periodontal parametreler, yaş, cinsiyet ve gene-
tik faktörlere bağlı olduğunu ifade ederken, Miranda 
ve arkadaşları 19 dişeti büyümelerinde gingival infla-
masyonun ilaçtan daha güçlü bir etkiye sahip olduğunu 
ileri sürmüştür. Ayrıca, kalsiyum kanal blokerlerinin B-
lenfosit sayısını artırarak dişeti iltihabı ve büyümelerine 
neden olduğu, bakteri plağının etkin eliminasyonu ile  
dişeti iltihabının ve büyümelerinin azaldığı  da gösteril-
miştir 17. Biz olgumuzda gözlenen dişeti büyümeleri ve 
periodontal problemlerin,  kalsiyum kanal blokeri (Dil-
tiazem) kullanımı ve fiziksel yetersizlik nedeni ile ağız 
hijyeninin tam olarak sağlanamaması gibi nedenler ile 
meydana geldiğini düşünmekteyiz.
Oİ’de kanama süresindeki artış, malign hipertermi, 
yara iyileşmesinde gecikme, latex duyarlılığı, intübas-
yon güçlüğü gibi sorunlar genel anestezi ve cerrahi 
uygulamalar sırasında karşılaşabilecek önemli sorun-
lardandır 1, 9, 10. Bu olguda, cerrahi uygulamaya karar 
vermeden önce, sistemik antibiyotik ve klorhegzidin’li 
gargara kullanımı ile birlikte başlangıç periodontal 
tedavisi uygulanmış, ağız hijyeni tam olarak sağlan-
dıktan sonra, şiddetli dişeti büyümesinin gözlendiği 
posterior bölgelerde kanama kontrolü sağlanarak 
modifiye-Widman flap cerrahisi uygulanmıştır. Cerra-
hi uygulamanın zorlukları düşünülse bile, periodontal 
doku hasarının bakteriyemiye neden olabilme riski, 
periodontal cerrahi uygulamayı zorunlu hale getirmiş-
tir. Tedavi sonucunda, herhangi bir komplikasyona 
rastlanmazken, periodontal sağlık yeniden kazandırıl-
mış ve aynı zamanda hastanın ağız hijyenini idame 
ettirebileceği dişeti formu sağlanmıştır. Sonuç olarak; 
Oİ’li hastalarda periodontal dokuların rehabilitasyonu 
ile ilgili yeterli veri bulunmamakla birlikte bizim düşün-
cemize göre; kalp kapağı defekti olan Oİ’li hastalarda, 
periodontal dokuların rehabilitasyonu bakteriyemi riski 
yönünden önemlidir ve periodontolog ve kardiyolog-
ların dişeti-kaynaklı bakteriyemi ve İE konusunda 15, 16 
multi-disipliner bir tedavi yaklaşımı içinde bulunmaları 
gerekmektedir.
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Vertikal Ekstrüzyonlar ve Tedavileri: İki Olgu Raporu 

Vertical Extrusions and Treatments: Two Case Report

Ceyhan ALTUN*, Günseli Güven*, Harun Canoğlu**, Feridun Başak***, A. Erman  Akbulut****

Dişhekimleri dentoalveolar travmalarla sıklıkla karşıla-
şırlar. Bazı durumlarda, daimi dişlerin korunması çocuk, 
ebeveyn ve dişhekimi için zor durumlar yaratır. Dental 
arklarındaki pozisyonlarından dolayı süt ve daimi diş-
lenmede en çok etkilenen dişler üst çene kesici dişleri-
dir. Bu dişleri üst ve alt lateral kesiciler ve üst kaninler 
izlemektedir. Bu iki olgu raporunda; spor kazası sonucu 
travmatik yaralanmaya uğramış daimi üst çene ve alt 
çene kesici dişlerin tedavileri sunulmaktadır. Daimi üst 
çene sol lateral ve daimi alt çene kesici dişleri vertikal 
ekstrüzyona uğramış 13 yaşındaki erkek ve 15 yaşın-
daki kız hastalarımız travmadan yaklaşık bir saat sonra 
kliniğimize başvurmuşlardır. Travmaya uğramış dişler 
orijinal pozisyonlarına hemen repoze edilmiş, ortodon-
tik tel ile splintlenmiş ve kanal tedavilerine başlanmıştır. 
Kanal tedavilerinden sonra, klinik ve radyolojik kontrol-
leri her 3 ayda bir yapılmıştır. Tedaviden bir yıl sonra 
yapılan klinik ve radyolojik muayenelerinde internal ve/
veya eksternal rezorbsiyon, ankiloz, patolojik lüksasyon 
gibi patolojik oluşumlara rastlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Dental Travma, vertikal ekstrüz-
yon

Dental practitioners frequently encounter dentoalveolar 
traumas. In some instances the permanent teeth are in-
volved that can create a difficult situation for the child, 
his parents and the dentist in saving these teeth. The te-
eth most commonly affected in both primary and perma-
nent dentition are the maxillary incisors, because of their 
exposed position in the dental arch. They are followed 
by traumatic injuries of the upper and lower lateral in-
cisors and the upper canines. In the present two case 
reports, treatment of the permanent maxillary and man-
dibular incisor’s which had a traumatic injuries resulting 
from sports accident are presented. A 13–year-old male 
and 15-year-old female patient were seen at the depart-
ment of Pediatric Dentistry, approximately 1 hour after 
traumatism, which presented a vertical extrusion of the 
left maxillary permanent lateral incisor and both mandi-
bular permanent incisors. The teeth which had a dental 
trauma were done repositioning the original position 
immediately, splinted by the orthodontic wire and pulps 
were extirpated. After endodontic treatment, clinical and 
radiographic controls were repeated every 3 months. A 
year after the treatment no pathologic sign was observed 
(such as internal and/or external resorption, ankylosis 
or pathalogic luxation) in clinical and radiographic exa-
minations.

Key Words: Dental trauma, vertical extrusion.
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Çocuklarda ön dişlerin vertikal yönde yaralanmala-
rı sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.1-7 Kesici dişlerin 
pozisyonları, sürme şekilleri ve bireyin spor aktiviteleri 
travma için önemli risk faktörleridir. Vertikal ekstrüz-
yonlar genellikle lateral yönde lüksasyonla beraber 
gözlenir.6 Bu tip yaralanmalarda periodontal ve pulpal 
harabiyet söz konusudur. Yer yer periodontal ligamen-
tin kopması ve yer yer de ezilmesi ile karekterize komp-
leks bir yaralanmadır.1-7 
İyileşme, travmanın periodontal ligament ve pulpadaki 
damarsal desteğe etki şiddetine ve dişin orijinal pozis-
yonunda repoze edilip edilmediğine bağlıdır. Ayrıca 
kök oluşumunu tamamlamamış dişlerde hertwing epitel 
kınına zarar verdiyse, kök oluşumu durabilir. Sonuç 
olarak pulpal-periodontal iyileşme olabilir, pulpada 
nekroz gelişebilir, external rezorbsiyon olabilir.8 Trav-
manın şiddeti ve tedavi iyileşme sırasında prognozu 
etkiler. Bu tip yaralanmalara uğramış dişlerin tedavi-
sinde; dişler repoze edilir ve 2 hafta splintlenir.7 Repo-
zisyon parmak basıncı ile kontrollü ve nazikçe olmalı-
dır. Tedavisi biten hasta klinik ve radyolojik olarak üçer 
aylık periyodlarla takip edilmelidir.7 
Bu olgu raporunda, spor yaralanmaları sonucu vertikal 
ekstrüzyona uğramış keser dişlere sahip iki hastanın te-
davileri sunulmuştur.

Olgu 1:
13 yaşında bir erkek çocuğu, spor yaralanması sonucu 
ağız bölgesinde travma nedeni ile vertikal yönde eks-
trüzyona uğramış 22 nolu dişi ile travmadan yaklaşık 
bir saat sonra kliniğimize başvurmuştur. Anemnezinde 
herhangi bir sistemik rahatsızlığının olmadığı tespit edi-
len hastanın klinik muayenesinde 22 nolu dişin vertikal 
yönde lükse olduğu ve hastanın ağzını kapatamadığı, 
çevre dokular ile diğer dişlerde herhangi bir travmanın 
olmadığı tespit edilmiştir(Resim 1).  

Travmaya uğramış diş parmak basıncı ile kontrollü ve 
nazik bir şekilde yerine repoze edilmiştir (Resim 2). 
Yapılan radyolojik incelemede ise kesici lateral dişin 
kök oluşumunu tamamladığı ve kök ile çevre dokular-
da herhangi bir kırık olmadığı belirlenmiştir (Resim 3). 
Daha sonra diş 0.7 mm’lik ortodontik tel-kompozit yar-
dımıyla splintlenmiştir (Resim 4). 

Resim 1. Birinci olgunun tedavi öncesi ağız içi görü-
nümü

Resim 2. Birinci olgudaki üst sol lateral dişin repoze 
edilmiş görünümü

Resim 3. Birinci olgudaki üst sol lateral dişin ilk peri-
apikal radyografik görünümü

Resim 4. Birinci olgunun splintli ağız içi görünümü
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Kök gelişimini tamamlamış dişin pulpası 1 hafta son-
ra mekanik enstrümantasyon ve irrigasyon ile boşaltıl-
mış ve CaOH2 (Calcium Hydroxide Dressing, Produits 
Dentaires SA CH-1800 Vevey, Switzerland) ile doldu-
rulmuştur. İki hafta sonra yapılan klinik ve radyolojik 
kontrolde herhangi bir patalojik işarete rastlanmamıştır 
ve 2. haftanın sonunda splint çıkarılmıştır. CaOH2 re-
zorbe olabileceği için üçer haftalık periyodlarla yeni-
lenmiştir. Periodontal iyileşmeyi takiben kanal tedavisi 
bitirilmiştir. Sağlığına kavuşan dişin kanal tedavisi; kal-
siyum hidroksit bazlı kanal dolgu maddesi (Sealapex, 
Sybron/Kerr, Indústria e Comércia Ltda, Guarulhos, 
SP, Brazil) ve gutta-perka yardımıyla tamamlanmıştır. 
Kanal tedavilerinden sonra, klinik ve radyolojik kon-
trolleri üç aylık periyodlarda yapılmıştır. Tedaviden bir 
yıl sonra yapılan klinik ve radyolojik muayenelerinde 
internal ve/veya eksternal rezorbsiyon, ankiloz, pata-
lojik lüksasyon gibi patalojik değişimlere rastlanmamış-
tır (Resim 5, 6).

Olgu 2:
İkinci olgumuz 15 yaşında bir kız hastadır. Okulda 
meydana gelen spor yaralanmasını takiben yaklaşık bir 
saat içerisinde hasta kliniğimize başvurmuştur. Anem-
nezinde herhangi bir sistemik rahatsızlığının olmadığı 
ve travmaya bağlı olarak alt santral dişlerinin yaklaşık 
0.5 cm kadar yerinden çıktığı ve hastanın dişlerini ken-
di eliyle yerine oturttuğu bildirilmiştir. Hastanın klinik 
muayenesinde alt santral dişlerde mobilite olduğu, sol 
alt lateral dişinde 1/2 kron kırığı meydana geldiği ve 
pulpa odasının 2 mm açık olduğu tespit edilmiştir (Re-
sim 7). Yapılan radyolojik incelemede ise travmaya uğ-
ramış dişlerde kök oluşumunun tamamlandığı ve kök ile 
çevre dokularda herhangi bir kırık olmadığı belirlen-
miştir (Resim 8). İkinci olgumuzda da dişler 0.7 mm’lik 
ortodontik tel-kompozit yardımıyla splintlenmiş ve bir 
hafta sonra kanal tedavilerine başlanmıştır (Resim 9). 
İkinci haftanın sonunda klinik ve radyolojik bulgularına 
bakılarak splintin sökülmesine karar verilmiştir. Üçer 

Resim 7. İkinci olgunun tedavi öncesi ağız içi görü-
nümü

Resim 5. Birinci olgunun bir yıl sonraki ağız içi gö-
rünümü

Resim 8. İkinci olgunun ilk periapikal radyografik 
görünümü

Resim 6. Birinci olgunun bir yıl sonraki kontrol peria-
pikal radyografik görünümü



Altun C., Güven G., Canoğlu H., Başak F., Akbulut A. E. Cilt: 2, Sayı: 3, 2007 Sayfa: 195-199

198

Resim 9. İkinci olgunun splintli ağız içi görünümü

Resim 11. İkinci olgunun bir yıl sonraki kontrol peri-
apikal radyografik görünümü.

Resim 10. İkinci olgunun bir yıl sonraki ağız içi gö-
rünümü

haftalık CaOH2 uygulamasından sonra dişlerin tedavi-
leri birinci olgumuzda da olduğu gibi kalsiyum hidrok-
sit bazlı kanal dolgu maddesi (Sealapex, Sybron/Kerr, 
Indústria e Comércia Ltda, Guarulhos, SP, Brazil) ve 
gutta-perka yardımıyla tamamlanmıştır. Alt sol lateral 
diş kanal tedavisinden sonra kompozit dolgu materyali 
(Tetric Ceram, Ivoclar Vivadent AG,FL-9494 Schaan/
Liechtenstein) ile restore edilmiştir. Tedavileri tamamla-
nan dişlerin kontrolleri, klinik ve radyolojik olarak her 
üç ayda bir yapılmıştır. Bir yıl sonra yapılan kontrol-
lerinde herhangi bir patalojik oluşuma rastlanmamıştır 
(Resim 10, 11). 

Tartışma
Çocuklarda çoğunlukla bir diş travmatik yaralanma-
lardan etkilenirken,9 Zerman ve Cavalleri,10 Rocha ve 
Cardosa11 ise bu sonucun aksine çoğunlukla birden 
fazla dişin travmatik yaralanmalardan etkilendiğini 
bildirmişlerdir. Bizim birinci olgumuzda bir diğer ol-
gumuzda da birden fazla diş etkilenmiştir. Travmatize 
diş tedavisinde en önemli kriterlerin başında travmatik 
yaralanma ile çocuğun dişhekimine götürülmesi ara-
sında geçen zaman gelmektedir. Literatürler gözden 
geçirildiğinde travmatik yaralanma sonrası aynı gün 
hekime götürülen çocukların oranının % 9-48, bir gün 
sonra götürülen çocukların oranının % 25-49 arasında 
değiştiği görülürken,11 bizim olgularımızda hastalar ilk 
bir saat içerisinde kliniğimize başvurmuşlardır.
Vertikal ekstrüzyon olgularında kazanın oluş anı ile 
dişin orijinal pozisyonuna repoze edilmesi arasında 
geçen zaman periodontal liflerin canlılığının korunma-
sı açısından önemlidir. İdeal olanı travmadan hemen 
sonra dişin orijinal pozisyonuna repoze edilmesidir.6 

Bizim olgularımızda travmadan sonra bir saat içersin-
de kliniğimize başvurmuş, dişler orijinal pozisyonla-
rına yerleştirilmiş ve splintlenmişlerdir. Kök gelişimini 
tamamlamamış dişlerde replantasyonu takiben yeni-
den damarlanma olasılığı vardır. Replantasyon işlemi 
travmayı takiben derhal veya ilk 30 dakika içerisinde 
yapılmışsa bu olasılık oldukça yüksektir.6 Kök gelişimini 
tamamlamış dişlerde ise; replantasyonu takiben pulpa-
nın yeniden damarlanması çok nadirdir ve inflamatuar 
cevap alışılmış bir sonuçtur.12 Bu sebepten olgularımız-
da kanal tedavileri uygulanmıştır. 
Repoze edilen dişlerde splintleme şekli ve süresi de 
önemli bir faktördür. Daha önceleri splintleme süresi 
4-8 hafta olarak önerilirken, son yıllarda; uzun süreli 
splintlemenin periodontal ligamentin fonksiyon dışı kal-
ması dolayısıyla ankiloz ve inflamatuar rezorpsiyona 
yol açacağı öne sürülerek 2 hafta sonra çıkarılması 
tavsiye edilmektedir.7 Bizim olgularımızda da splintler 
2 hafta sonra çıkartılmıştır. Vertikal yönde ekstrüzyona 
uğramış dişlerin tedavisinde travmanın şiddeti ve yapı-
lan tedavinin etkinliği prognozun belirleyicisidir.
Sonuç olarak özellikle okul çağındaki çocuklarda spora 
bağlı travmatik yaralanmalara sıklıkla rastlanılmakta-
dır. Travmatik dental yaralanmalar hakkında aileler, 
okul personeli ve dişhekimlerinin bilgilendirilerek za-
manında ve doğru tedavi yöntemlerinin uygulanabil-
mesi sağlanmalıdır. 
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Büyük Azı Dişinin Ototransplantasyonu ile 
Gerçekleştirilen Alveoler Kret Ogmentasyonunun 

3 Yıllık Takibi: Olgu Raporu 

3 Years Follow Up For Alveolar Crest Augmentation With 
Molar Autotransplantion: A Case Report

Fatih Arıkan*,  Oya Türkoğlu*, Banu Yeşilbek**,

Amaç: Bu olgu sunumunun amacı, gömük üçüncü bü-
yük azı dişinin ototransplantasyonu ile birlikte gerçekleş-
tirilen horizontal kret ogmentasyonun anlatılmasıdır.
Yöntem: 18 yaşında erkek hasta alt çenesinin sol ta-
rafında kısmi diş eksikliği ile kliniğimize başvurdu. Rad-
yografide üçüncü büyük azı dişinin horizontal olarak 
konumlandığı ve kemik içerisinde kısmen gömük olduğu 
tespit edildi. Bu olguda gömük üçüncü büyük azı dişi 
birinci büyük azı dişi bölgesine nakledildi. Alıcı sahada-
ki dar alveol kemiğinin vestibülü ogmentasyon amacıyla 
otojen greft materyali olarak kullanıldı.
Bulgular: Üçüncü yılda sondalanan cep derinlikleri en 
fazla 3 mm idi. Patolojik mobilite, ankiloz ya da kök 
rezorpsiyonu belirtisi saptanmadı. 
Sonuç: Bu olguda dar alveoler krette, diş ototransp-
lantasyonu ile birlikte yapılan horizontal kret ogmentas-
yonunun uygulanabilir yeni bir yöntem olduğu gösteril-
mektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ototransplantasyon, kret og-
mentasyonu, periodontal ligament

Objectives: The aim of this case report is to present 
augmentation of the alveolar crest horizontally combi-
ned with autotransplantation of impacted third molar.
Methods: An 18-year old male presented with a par-
tially edentulous area on the left side of mandible. Ra-
diographic examination revealed that third molar was 
horizontally located and partially impacted in bone. In 
this case, impacted third molar was transplanted to the 
first molar site. Bone at the recipient site was used as 
autograft for augmentation purposes.
Results: Probing depths were utmost 3 mm around the 
transplanted tooth at third years. No pathological mobi-
lity, sign of root resorption or ankylosis were observed. 
Conclusion: This report represents useable new met-
hod for horizontal crest augmentation with autotransp-
lantation of a tooth into a narrow alveolar crest. 

Key Words: Autotransplantation, crest augmentation, 
periodontal ligament

* Dr., Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji ABD İzmir
** Serbest periodontist İzmir

Özet Abstract
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GİRİŞ
Ototransplantasyon dişin ağız içerinde bir bölgeden 
başka bir bölgeye nakledilmesidir. Kayıp dişlerin yerine 
yenisinin konulmasında ototransplantasyon en hızlı ve 
en ekonomik prosedürlerdendir ve özellikle çocuklarda 
ve genç erişkinlerde uygulanan bir tedavi şeklidir1. Os-
seoentegre dental implantlar genç hastalarda alveoler 
kemiğin gelişimini sürdürüyor olması nedeniyle gelişim 
tamamlanmadan kontraendikedir1. 
Otojen diş transplantlarının prognozu cerrahi tekniğe, 
cerrahın yeteneğine, hastanın yaşına ve transplante 
edilen dişin tipine bağlıdır1. Periodontal ligament hüc-
releri iyileşmeyi belirleyen hücre tipi olduğu için sağlıklı 
periodontal ligament hücrelerinin varlığı ototransplan-
tasyon için en kritik faktördür2. Transplante edilen di-
şin kök yüzeyi ve alıcı kemik arasındaki uygun kemik 
temasının olması, kan desteği ve periodontal ligament 
hücrelerinin beslenmesi nedeniyle ototransplantasyo-
nun başarısını etkileyen diğer bir faktördür2. Dişin etra-
fındaki periodontal ligamentin kemiğin yeterli olmadığı 
bölgelerde kemiği rejenere etme yeteneğine sahip ol-
masına rağmen, yeni oluşan kemik fonksiyonel olarak 
yeterli olmayabilir2. Bu nedenle yeterli kemiğin mevcut 
olmadığı durumlarda kemik ogmentasyonu yapılması 
bir zorunluluktur.
Azı dişleri farklı sebeplerle kayıp edilebilmektir. Üçüncü 
büyük azı dişlerinin ototransplantasyonu özellikle genç 
bireylerde, kayıp büyük azı dişlerinin yerine yerleştiril-
mede, implant veya protetik tedavi yaklaşımlarına bir 
alternatif sunmaktadır3. Üçüncü büyük azı dişlerinin 
ototransplantasyonlarının bu dişlerin apeksifikasyonla-
rının tamamlanmasından önce ya da sonra yapılabil-
diği bildirilmiştir4.  
Bu olgu sunumu, kist operasyonu nedeniyle önceden 
çekilmiş olan birinci büyük azı dişinin yerine gömük 
üçüncü büyük azı dişinin transplantasyonunun alıcı böl-
geden elde edilen otojen kemik grefti ile çok dar alveol 
kretinin genişliğini artırılması tekniğini açıklamaktadır. 

OLGU SUNUMU
18 yaşındaki erkek hasta alt çenesinin sol tarafında 
kısmi diş eksikliği ile kliniğimize başvurdu. Hastanın 
alınan anamnezinden sol kanin, birinci küçük azı ve 
birinci büyük azı dişlerinin 2 yıl önce kistik lezyonlar 
nedeniyle çekilmiş olduğu öğrenildi. Radyografik in-
celemede üçüncü büyük azı dişinin horizontal olarak 
konumlandığı ve kemik içerisine kısmen gömük olduğu 
tespit edildi (Resim 1). Aynı zamanda üçüncü büyük 
azı dişinin altında kistik bir lezyon görülmekteydi. İkinci 
büyük azı dişi mevcuttu ancak tamamen yumuşak doku 
ile kaplıydı. Birinci büyük azı bölgesindeki alveoler kret 
sınırlı bukkolingual boyuta sahipti ve kum saati görünü-
mü vermekteydi.

Tedavi amacıyla, gömük üçüncü büyük azı dişinin, bi-
rinci büyük azı dişi bölgesine ototransplantasyonu ve 
ikinci büyük azı dişinin klinik kronunun açığa çıkarıl-
ması planlandı. İkinci küçük azı dişinin meziyalinden 
retromolar bölgeye doğru bukkal ve lingual tam kalın-
lıklı flepler kaldırıldı. İkinci büyük azı dişinin üzerindeki 
yumuşak dokuların çıkarılmasıyla bu dişin klinik kronu-
nun açığa çıkarılmasının ardından üçüncü büyük azı 
dişinin etrafındaki kemik aşındırıldı. Üçüncü büyük azı 
dişi, periodontal ligamente zarar vermemeye azami 
dikkat edilerek çekildi. Çekimden hemen sonra üçüncü 
büyük azı dişi, birinci büyük azı dişi bölgesindeki yeni 
diş soketi cerrahi olarak hazırlanana kadar kendi so-
ketinde bekletildi.
Cerrahi işlemin ikinci adımı alıcı bölgenin hazırlanma-
sıydı. Birinci büyük azı dişi bölgesindeki alveoler kret 
sadece 4 mm genişliğinde idi. İlk olarak 3.0 X 10.0 
X 1.0 mm (vertikal X horizontal X sagital) boyutların-
da bukkal alveoler kemik Microsaw1* cihazı kullanıla-
rak, otojen kemik greft materyali olarak bu bölgede 
daha sonra kullanılmak üzere  çıkarıldı (Resim 2A, 
Resim,3A,B,C,D). Lingual alveoler kemiğe dokunul-
madı. Birinci büyük azı dişinin meziyal ve distal kök-
lerine uyacak kök yuvaları implant frezleri kullanılarak 
hazırlandı. Daha önce çekilmiş ve kendi diş soketinde 
bekletilmekte olan üçüncü büyük azı dişi yeni hazırla-
nan diş soketine yerleştirildi (Resim 2B,C). Alveol kret 
tepesinden alınan kemik enlemesine ikiye bölünerek 
yeni soketin meziyal ve distal duvarlarının eksik kısmı-
nı tamamlamakta kullanıldı. Yeni soketin açıkta kalan 
vestibül duvarı daha önce alveolün vestibülünden alı-
nan parça ile kapatıldı. Alveol bir büyük azı dişi içi-
ne alacak kadar genişletilmiş oldu. Tüm alveol kemik 
parçaları yerlerine uyumlandırıldıktan sonra flepler 
kapatıldı ve 5-0 polipropilen dikiş materyali ile dikildi. 

1 * Bien-Air, Inc. Langgasse, Switzerland 

Resim 1. Hastanın başlangıç panoramik görüntüsü
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Transplante edilen diş parmak basıncıyla yeni soketin-
de tutularak ışıkla polimerize olan resin materyali ile 
4 haftalık bir süre için komşu dişlerle splintlendi. Ok-
luzyon, protrüziv ve lateral hareketlerde temas olmak-
sızın sentrik okluzyonda vertikal stop sağlayacak şe-
kilde ayarlandı.10 gün süresince proflaktik antibiyotik 
(Amoksisilin 500X2) ve cerrahi işlemden 4 gün önce 
başlanarak ve işlemden sonra 6 gün devam edecek 
şekilde non-steroid-anti-enflamatuvar ilaç kullandırıldı 
(Diklofenakpotasyum 50mgX2). Ağız gargarası olarak 
2 hafta boyunca %0.12’lik klorheksidin günde 2 defa 
kullandırıldı. İşlemden hemen sonra hastaya, cerrahi 
girişim bölgesine soğuk kompres uygulaması önerildi.
Operasyon sonrası iyileşme komplikasyonsuz gerçek-
leşti. Dikişler 7. günde alındı. Dikişlerin alınmasından 
1 hafta sonra transplante edilen dişte kanal tedavisine 
başlandı. Geçici kök kanal dolgu malzemesi olarak kal-
siyum hidroksit kullanıldı ve daimi kök kanal dolgusu 6. 
ayda tamamlandı (Resim2D). Daha sonra diş protetik 
olarak metal destekli seramik kuron ile kaplanarak ok-
luzal uyumu tamamlandı (Resim 4).
Transplante edilen dişin marjinal diş eti ve periapikal 
durumu klinik ve radyografik olarak değerlendirildi. Üç 
yıl sonraki klinik muayenede transplante edilen dişin 

dört yüzeyinde de en fazla 3 mm’lik sondalanan cep 
derinliği tespit edildi. Sondalamada kanama ya da pa-
tolojik mobilite gözlenmedi. Perküsyon testinde ses ya 
da ağrı açısından transplante edilen diş ve ikinci bü-
yük azı dişi arasında herhangi bir farklılık gözlenme-
di. Radyografik olarak herhangi bir kök rezorpsiyonu 
izlenmedi. Transplante edilmiş dişin etrafındaki perio-
dontal ligament boşluğu ve laminadura radyografide 
kesintisiz bir biçimde izlenmekteydi (Resim 4).

Resim 2A. Operasyon öncesi bölgenin klinik görü-
nümü; Birinci büyük azı dişi bölgesinde dar alveolar 
kret ve yumuşak doku altındaki ikinci büyük azı dişi 
görülmektedir 2B. Klinik kronu açığa çıkarılmış ikinci 
büyük azı dişi ve cerrahi olarak hazırlanmış yeni diş 
soketi görülmektedir. Vestibulden kemik duvarı otojen 
greft olarak kullanılmak üzere alınmıştır ve üçüncü bü-
yük azı dişi çekilmiştir 2C. Üçüncü büyük azı dişi yeni 
hazırlanan diş soketine yerleştirilmiştir 2D. 6ay sonraki 
klinik görünüm. Transplante edilen diş doğal dentisyon 
ile uyum içerisinde izlenmektedir.

Resim 3A. Dar alveoler kretin cerrahi işlem önce-
si şematik görünümü 3B. Microsaw ile alınan kemik 
greftlerinin şematik görünümü 3C. Transplante edilen 
üçüncü büyük azı dişinin şematik görünümü 3D. Kemik 
tabakaları ile kutulanmış üçüncü büyük azı dişinin şe-
matik görünümü

Resim 4. 3 yıl sonraki klinik ve radyografik görünüm. 
Sağlıklı periodontal ligament, herhangi bir kök rezorp-
siyonu olmaksızın transplante edilen dişin etrafında iz-
lenmektedir. 
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TARTIŞMA
Bu olgu sunumunda gömük üçüncü büyük azı dişi, ka-
yıp birinci büyük azı dişinin yerine transplante edildi ve 
bu işlem sırasında transplante edilen diş ve otojen ke-
mik grefti ile dar alveoler kret genişletildi. Aynı zaman-
da tamamen yumuşak doku içine gömülü olan ikinci 
büyük azı dişinin klinik kronu açığa çıkarıldı. 
Ototransplantasyon işlemi esnasında kök yüzeyleri üze-
rindeki canlı periodontal ligament hücrelerinin varlığı 
eksternal kök rezorpsiyonu ve ankilozdan korunmada 
en önemli faktördür2. Alveoler kemik ya da bağ doku-
su hücreleri zedelenmiş periodontal ligament bölgesine 
göç ederse kök rezorpsiyonu ve ankiloz meydana ge-
lebilir5. Periodontal ligament hücrelerinin 2 mm2 lik ha-
sarlı bölgeleri tamir ederek rejenerasyon sağladıkları 
gösterilmiştir6. Bu olguda, üç yıl sonraki radyografik in-
celemede transplante edilen dişin etrafında periodontal 
ligament boşluğu gözlenirken kök rezorpsiyonu ya da 
ankiloz gözlenmedi. Bunun nedeni işlemler esnasında 
mümkün olduğunca az travmatik çalışılması ve kökler 
üzerindeki periodontal ligamente mümkün olduğunca 
az dokunulmasıdır. Ayrıca, transplante edilecek dişin 
ağız dışında tutulma süresi kısa olduğundan (8 daki-
ka) periodontal ligament hücreleri canlılıklarını koru-
yabilmişlerdir. Bu nedenle bu olguda kökler üzerinde 
ki canlı periodontal ligament hücrelerinin alveol kemiği 
ve periodontal ligamentin rejenerasyonunu sağladığını 
düşünmekteyiz.
Kök rezorpsiyonu cerrahi işlemden 4-8 hafta sonra 
klinik ya da radyografik olarak ayırt edilebilir düzeye 
ulaşabilmektedir7. Bu olguda, cerrahi işlemden 2 hafta 
sonra transplante edilen diş enflamatuvar kök rezorpsi-
yonu riskini azaltmak için kalsium hidroksit kanal patı 
kullanılarak endodontik müdahale yapıldı ve kök kanal 

tedavisi operasyondan sonraki 6. ayda tamamlandı. 
Periradiküler enflamasyon ve sonraki enflamatuvar 
kök rezorpsiyonu pulpal enfeksiyonları takip ettiği için, 
pulpal bir enfeksiyondan kaçınmak amacıyla 2-4 hafta 
içerisinde endodontik tedaviye başlanması ve ortam PH 
sını dengelemek için kalsium hidroksit kanal patı gerek-
tiği bildirilmiştir8. 
Genetik olarak periodontal ligament hücreleri fibrob-
last, sementoblast ve osteoblastlara farklılaşma yetene-
ğine sahiptir. Farklılaşmış osteoblastlar transplante edi-
len dişin etrafında kemik oluşturabilirler. Transplante 
edilen dişin kökleri ve kemik duvarları arasındaki boşluk 
geniş olsa bile kemik grefti materyalleri gerekli değildir. 
Bununla beraber transplante edilecek diş bukkolingual 
boyutu yetersiz olan alıcı sahaya yerleştirilirse transp-
lante edilen dişin kökleri üzerindeki kemikte dehissens 
gelişebilir ve bunu yumuşak doku çekilmesi izleyebilir. 
Transplante edilen dişin periodontal ligamenti alveoler 
kemik oluşturma potansiyeline sahip olmasına rağmen, 
alveoler kretin bukkolingual boyutunun yetersiz oldu-
ğu durumlarda otojen kemik greftleri kullanılabileceği 
gösterilmiştir9,10. Bu nedenle bu olguda alıcı bölgeden 
elde edilen otojen kemik grefti vestibül köklerin üzerine 
yerleştirilmiştir.
Sonuç literatürde benzerini bulamadığımız bu olguda, 
transplante edilen dişin periodontal ligament zedelen-
mezse rezorpsiyon veya ankiloz olmadan normal bir 
dişten farksız olarak fonksiyon görebildiğini ve alıcı 
kemik bölgesinden elde edilen otojen kemik grefti kul-
lanılarak kret ogmentasyonunun mümkün olduğunu 
göstermektedir. Yöntemle ilgili bilgilerin artması işlemin 
endikasyon sınırlarını daha iyi anlamamızı ve uygula-
ma başarısını arttırmada yardımcı olacaktır. 
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