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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
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Abm/P-15 ile Alendronatin Kombine Kullanımının 
Histopatolojik  Değerlendirilmesi

The Histopatological Assessment of Abm/P-15 Combined  
With  Alendronate

 Ceren Akcan*, Şule Bulut**, Handan Özdemir***, Ömer Engin Bulut****

Periodontitis sonucu alveolar kemik dokusunda yıkım 
olmakta ve bu yıkım ile doğru orantılı olarak diş kayıp-
lar söz konusu olmaktadır. Klasik tedavilerle hastalığın 
ilerlemesini durdurmak söz konusu olsa da kayıp do-
kuların yeniden kazandırılması için rejeneratif tedaviler 
uygulanmaktadır. Rejeneratif tedavilerde rutin olarak 
kullanılan kemik greftleri ile başarılı sonuçlar elde edilse 
de etkilerini artırmak amaçlı kombine tedavilere ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu çalışmada kemik greftinin başarısını 
artırmak amaçlı lokal olarak bifosfonat grubu ilaçlardan 
biri olan alendronat sodyum kullanılmıştır. Bifosfonatlar 
kemik metabolizmasını etkileyerek kemik yıkımını önle-
mekte ve birçok hastalığın tedavisinde sistemik olarak 
kullanılmaktadır. Bu çalışma, alendronat sodyumun, lo-
kal olarak greftle beraber kullanımının kemik yıkımı ve 
oluşumuna olan etkisinin incelenmesi için planlamıştır. 
Bu amaçla 30 adet ratta, 3 mm çaplı deneysel kemik 
defektleri oluşturulmuş ve sağ mandibuladaki defekt böl-
gesine alendronat emdirilmiş ABM/P-15 kemik grefti, 
sol mandibuladaki defekt bölgesine ise sadece salinle 
nemlendirilmiş ABM/P-15 kemik grefti yerleştirilmiştir. 
Ratlar, işlemden sonraki 2., 4. ve 6. haftalarda sakrifiye 
edilmiştir. Örneklerden elde edilen kesitler, hematoksi-
len ve eozin ile boyanarak iltihabi hücre infiltrasyonu, 
osteoklast ve osteoblast yoğunluğu açısından değerlen-
dirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Alendronat, ABM/P-15, 
osteoblast, osteoklast

As a result of periodontitis destruction occurs in the al-
veolar bone  and this destruction causes loss of  teeth.  
Although it is possible to stop the disease in traditional 
treatments,  regenerative treatments are applied to gain 
the lost tissues back. Successful results are obtained with 
usual bone grafts, still, combined treatments are neces-
sary to increase the effects of the treatment. In this study, 
alendronate sodium, one of the medicines of the bispho-
sphonate group, is used locally to increase the success 
of the bone grafts. Bisphosphonates prevent destruction 
of bones by affecting the bone metabolism and are used 
in the treatment of a number of diseases systematically. 
This study aims to investigate the effects of local use of 
alendronate sodium together with grafts, on bone re-
sorption and formation.  With this purpose, experimen-
tal bone defects of 30 mm diameter are formed in 30 
rats. ABM/P- 15 bone grafts saturated with alondronate 
are placed in the defective region in the right mandibula, 
and  ABM/P- 15 bone grafts damped with only saline 
are placed in the left mandibula. The rats are sacrificed 
in the 2nd, 4th and 6th weeks. The sections obtained 
from the samples  are dyed with hematoxilene and eo-
sine, and evaluated for inflammatory cell infiltration, 
and osteoclast and osteoblast density.          

Key Words: alendronate, ABM/P-15, osteoblast, 
osteoclast
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Periodontal hastalık tedavisinde, hastalık durdurulsa 
da kaybedilen dokuların yeniden oluşturulması olduk-
ça zordur. Bu amaçla kaybedilen dokuların yapısal ve 
fonksiyonel olarak yeniden kazanılmasını sağlayan, 
çeşitli rejeneratif tedaviler günümüzde  uygulanmak-
tadır 1,2. Rejeneratif tedavilerde, başta kemik greftleri 
olmak üzere, membranlar, kök yüzeyini biomodifiye 
eden ajanlar, mine matriks proteinleri , kemik morfoje-
nik proteinleri , büyüme faktörleri ve  kombine teknikler 
kullanılmaktadır 3-9.
Rejeneratif tedavilerde, kullanmak üzere allogreft ve 
ksenogreftlerdeki hastalık bulaşma riski ve otojen greft-
lerdeki ikinci cerrahi bölgesinin yarattığı sıkıntılar göz 
önünde bulundurularak, bunlara alternatif sentetik ke-
mik greftleri önerilmektedir.  ABM/P-15 kemik grefti, 
1996 yılında Qian ve Bhatnagar tarafından geliştiril-
miştir. Bu materyalin organik kısmı olan P-15 (Cell Bin-
ding Peptide), 15 aminoasitten oluşan tip1 kollajenin 
sentetik kopyasıdır. İnorganik kısım ise P-15’i taşımak 
üzere hazırlanmış doğal, anorganik  kemik  minera-
lidir10 (Anorganic  Bovine - Derived  Hydroxyapatite  
Matrix).
Rejeneratif tedavilerin  başarı oranını yükseltmek ama-
cıyla yeni ve kombine teknikler araştırılmaktadır6,7,9. Bu 
noktada  osteoporoz, Paget hastalığı, kortikosteroide 
bağlı kemik kaybı ve metastatik kemik hastalıklarında  
başarıyla kullanılan bifosfonatlar dişhekimliğinde dik-
kat çekmekte ve kemik metabolizmasını değiştirebilen 
bu ilaçlar, yeni bir  tedavi yaklaşımı olarak görülmekte-
dir11-13 . Bu ilaç grubunun ana etkisi, osteoklast aracılı-
ğıyla oluşan kemik rezorpsiyonunu inhibe etmektir. Os-
teoklastlar bifosfonat içeren kemik kristallerini fagosite 
ettiklerinde, metabolik aktiviteleri inhibe olur ve kalan 
kemiği abzorbe edemezler. Genel olarak bifosfonatla-
rın oluşturduğu bu inhibisyon çeşitli yollar aracılığıyla 
oluşmaktadır. Bu yollar ilacın etkili olduğu osteoklast-
lar, osteoblastlar ve inflamasyon üzerinden direkt veya 
dolaylı olarak oluşturulmaktadır14-17.
Yapılan bu araştırmada bifosfonat grubu ilaçlardan 
biri olan alendronat,  sentetik kollajen ve hidroksiapa-
tit kombinasyonundan meydana gelen alloplastik bir 
greft materyaline emdirilerek; oluşturulan kemik defekti 
içerisine lokal olarak uygulanmıştır. Bu uygulamanın 
amacı, lokal ve kombine olarak uygulanan alendrona-
tın kemik ve inflamatuar hücreler üzerine olan etkisini 
değerlendirmektir.

GEREÇ ve YÖNTEM
Araştırmada ağırlıkları 250-300 gr arasında değişen 
genç (3-5 aylık)  30 adet Wistar albino rat kullanıldı. 
Çalışma Grupları; 2., 4., 6., hafta deney gruplarında 

her birinde 10 adet rat olacak şekilde sağ korpus man-
dibuladaki defekt bölgelerine alendronat emdirilmiş 
kemik grefti yerleştirildi ve deney tarihinden itibaren 2., 
4., 6. haftalarda sakrifiye edildi. 2., 4., 6. hafta kontrol 
gruplarında ise her birinde 10 adet rat olacak şekilde 
sol karpus mandibuladaki defekt bölgelerine alendro-
nat emdirilmemiş kemik grefti yerleştirildi ve deney tari-
hinden itibaren 2., 4., 6. haftalarda sakrifiye edildi. 
Cerrahi İşlem; Çalışma gruplarının hepsinde hayvan-
lara aynı işlemler uygulandı. Ratlara, işlem öncesi 
ketamin 50 mg/kg ve xylasin 10 mg/kg IP verilerek 
genel anestezi yapıldı. Ratların ramus mandibulaya 
yakın bölgelerinden  ekstraoral insizyon yapılarak 
korpus mandibulaları açığa çıkartıldı. Piyasemen ve 3 
mm çapındaki çelik rond frez kullanılarak bol irrigas-
yon altında kemik defektleri oluşturuldu (Resim 1). Sağ 
mandibuladaki defekt bölgesine alendronat emdirilmiş 
ABM/P-15 kemik grefti, sol mandibuladaki defekt böl-
gesine sadece salinle nemlendirilmiş ABM/P-15 kemik 
grefti yerleştirildi (Resim 2).
Alendronat Emdirilmiş ABM/P-15 Greft Materyalinin 
Hazırlanması; 10 mg’lık etkin maddesi alendronat sod-
yum olan fosamax tablet içinde 10 ml distile su bulunan 
steril kapaklı cam şişe içine konuldu, çözünene kadar 
çalkalandı ve  çözünme işlemi tamamlandıktan sonra 
0.2 μm porlu filtreden geçirilerek gode içersine akıtıldı. 
ABM/P-15 greft materyali bu alendronat solusyonun-
da (1 mg/ml) 10 dakikalığına bekletildi. 10 dakikanın 
sonunda alendronat solusyonunun suyu akıtıldı ve ka-
lan ABM/P-15 greft materyali 1 dakika distile suyla 
yıkandı18 .
Doku Takibi ve Değerlendirmesi; Ratlar cerrahi işlem  
sonrası 14., 28. ve 42. günde 150 mg/kg tiyopental-
sodyum IP verilerek sakrifiye edildi ve mandibulaları 
çıkartıldı. Bu işlemden sonra örnekler alt gruplara ay-
rıldı. Gruplandırılan dokular eksize edildikten hemen 
sonra %10 tamponlanmış formaldehite alındı. Tespit 
olan bu dokulardan kesit alındı, rutin takip işlemi ya-
pıldı ve parafin bloklara gömüldü. Parafin bloklardan 
hazırlanan 4μ incelikteki kesitler hematoksilen-eozin 
boyası ile boyandı. Hematoksilen ve eozin ile boyanan 
kesitler stromal iltihabi hücre infiltrasyonu, osteoklast ve 
osteoblast yoğunluğu açısından değerlendirildi. Her bir 
hücresel infiltrasyon grubu 0-3 arası skala ile ayrı ayrı  
derecelendirildi. 
İstatistiksel Değerlendirmeler; İstatistiksel değerlendir-
melerde SPSS (statistical package for social sciesces) 
paket programı kullanıldı. Osteoblast, osteoklast ve inf-
lamatuar hücre sayılarının dahil olduğu veriler değer-
lendirildi. Veriler, nonparametrik olduğu için Wilcoxon 
Signed Ranks testi ve Kruskal-Wallis testi kullanıldı.
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BULGULAR
Histopatolojik Sonuçlar
2. hafta deney grubunun osteoblast sayısı: 5 adet ör-

nekte derece 1, 5 adet örnekte  derece 2’ dir (Tablo 

1). 2. hafta deney grubunun osteoklast sayısı: 4 adet 

örnekte derece 1, 3 adet örnekte derece 2, 3 adet ör-

nekte derece 3’dür (Tablo 2).  2. hafta deney grubu-

nun inflamatuar hücre sayısı: 4 adet örnekte derece 0, 

4 adet örnekte derece 1, 2 adet örnekte derece 2’dir 

(Tablo 3). 2. hafta kontrol grubunun osteoblast sayısı: 

Resim 2: Kemik grefti yerleştirilmesi

Resim 1: 3 mm çapındaki kemik defektinin hazırlanması
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Resim 5: 6. hafta deney grubuna ait bu örnekte az 
sayıda (derece1) osteoblast izlenmektedir (H&E).

Resim 6: 6. hafta kontrol grubuna ait bu örnekte az 
sayıda (derece1/ince ok) osteoklast ve çok sayıda (de-
rece3) osteoblast izlenmektedir (H&E). 

Tablo 1: Osteoblast yoğunluğunun derecelenmesi;

DENEY GRUBU KONTROL GRUBU

DERECELER 0 1 2 3 0 1 2 3

2.hafta osteoblast sayısı - 5 5 - - 2 4 4

4.hafta osteoblast sayısı - 8 2 - - 5 2 3

6.hafta osteoblast sayısı - 4 6 - - 5 2 3

(1): Kontrol grubundan %10 daha fazla osteoblast proliferasyonunun olması 
(2): Kontrol grubundan %20 daha fazla osteoblast proliferasyonunun olması 
(3): Kontrol grubundan %30 daha fazla osteoblast proliferasyonunun olması

Resim 4: 4. hafta kontrol grubuna ait bu örnekte az 
sayıda (derece1) osteoklast izlenmektedir (H&E).

Resim 3: 4. hafta deney grubuna ait bu örnekte çok 
sayıda (derece3) osteoklast izlenmektedir (H&E).
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2 adet örnekte derece 1, 4 adet örnekte  derece 2, 4 
adet örnekte derece 3’dür (Tablo 1). 2. hafta kontrol 
grubunun osteoklast sayısı: 8 adet örnekte derece 1, 2 
adet örnekte derece 2’dir (Tablo 2).  2. hafta kontrol 
grubunun inflamatuar hücre sayısı: 4 adet örnekte de-
rece 0, 4 adet örnekte derece 1, 2 adet örnekte derece 
2’dir (Tablo 3). 
4. hafta deney grubunun osteoblast sayısı: 8 adet ör-
nekte derece 1, 2 adet örnekte  derece 2’ dir (Tablo 1). 
4. hafta deney grubunun osteoklast sayısı: 4 adet ör-
nekte derece 1, 3 adet örnekte derece 2, 3 adet örnekte 
derece 3’dür (Tablo 2) (Resim 3).
4. hafta deney grubunun inflamatuar hücre sayısı: 4 
adet örnekte derece 0, 4 adet örnekte derece 1, 2 adet 
örnekte derece 2’dir (Tablo 3). 4. hafta kontrol grubu-
nun osteoblast sayısı: 5 adet örnekte derece 1, 2 adet 
örnekte  derece 2, 3 adet örnekte derece 3’dür (Tablo 
1). 4. hafta kontrol grubunun osteoklast sayısı: 10 adet 
örnekte derece 1’dir (Tablo 2) (Resim 4).
4. hafta kontrol grubunun inflamatuar hücre sayısı: 2 
adet örnekte derece 0, 5 adet örnekte derece 1, 3 adet 
örnekte derece 2’dir (Tablo 3). 
6. hafta deney grubunun osteoblast sayısı: 4 adet ör-

nekte derece 1, 6 adet örnekte  derece 2’ dir (Tablo 1) 
(Resim 5). 6. hafta deney grubunun osteoklast sayısı: 4 
adet örnekte derece 1, 2 adet örnekte derece 2, 4 adet 
örnekte derece 3’dür (Tablo 2).  6. hafta deney grubu-
nun inflamatuar hücre sayısı: 5 adet örnekte derece 1, 
5 adet örnekte derece 2’dir (Tablo 3). 6. hafta kontrol 
grubunun osteoblast sayısı: 5 adet örnekte derece 1, 
2 adet örnekte  derece 2, 3 adet örnekte derece 3’dür 
(Tablo 1). 6. hafta kontrol grubunun osteoklast sayısı : 
1 adet örnekte derece 1, 9 adet örnekte derece 2’dir 
(Tablo 2) (Resim 6). 6. hafta kontrol grubunun infla-
matuar hücre sayısı: 4 adet örnekte derece 0, 6 adet 
örnekte derece 1’dir (Tablo 3). 
İstatistiksel Sonuçlar:
Wilcoxon Signed Ranks testi kullanılarak 2., 4. ve 6. 
hafta deney grupları ile kontrol grupları karşılaştırılmış-
tır. Karşılaştırma osteoblast, osteoklast ve inflamatuar 
hücre sayıları üzerinden yapılmıştır. 2. hafta kontrol 
grubu ile deney grubunun karşılaştırılmasında sonuçlar 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 4. hafta kon-
trol grubu ile deney grubunun karşılaştırılmasında oste-
oblast (p<0.05) ve osteoklast (p<0.05) sayıları arasın-
daki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bunun 

Tablo 3: Stromada izlenen iltihabi hücre infiltrasyonu derecelenmesi;

DENEY GRUBU KONTROL GRUBU

DERECELER 0 1 2 3 0 1 2 3

2.hafta inflamatuar hücre sayısı 4 4 2 - 4 4 2 -

4.hafta inflamatuar hücre sayısı 4 4 2 - 2 5 3 -

6.hafta inflamatuar hücre sayısı - 5 5 - 4 6 - -

(0): İltihabi hücre infiltrasyonu mevcut değil. 
(1): Biyopsinin %20’sinden azını infiltre eden iltihabi hücre infiltrasyonu mevcut 
(2): Biyopsinin %20-40’ını infiltre eden iltihabi hücre infiltrasyonu mevcut 
(3): Biyopsinin %40’ından fazlasını infiltre eden iltihabi hücre infiltrasyonu mevcutİstatistiksel Sonuçlar

Tablo 2: Osteoklast yoğunluğunun derecelenmesi;

DENEY GRUBU KONTROL GRUBU

DERECELER 0 1 2 3 0 1 2 3

2.hafta osteoklast sayısı - 4 3 3 - 8 2 -

4.hafta osteoklast sayısı - 4 3 3 - 10 - -

6.hafta osteoklast sayısı - 4 2 4 - 1 9 -

(1): Kemik trabekülleri etrafında ortalama 3 ve altında osteoklast izlenmesi 
(2): Kemik trabekülleri etrafında ortalama 3 ve 6 arasında osteoklast izlenmesi 
(3): Kemik trabekülleri etrafında ortalama 6’dan fazla osteoklast izlenmesi
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sonucu olarak deney grubunda osteoklast sayısı kontrol 
grubuna göre daha fazla olarak saptanırken osteoblast 
sayısı daha az olarak saptanmıştır. Son olarak 6. hafta 
kontrol grubu ile deney grubunun karşılaştırılmasında 
osteoblast (p<0.05) ve osteoklast (p<0.01) sayıları 
arasındaki fark  istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş-
tur. Bunun sonucu olarak deney grubu osteoklast sayısı 
kontrol grubununkine göre daha fazla olarak saptanır-
ken osteoblast sayısı daha az olarak saptanmıştır.

TARTIŞMA
Bu çalışmada daha çok miktarda, daha iyi kalitede ve 
daha hızlı şekilde kemik dokuyu oluşturarak tedavideki 
başarıyı artırmak hedeflenmiştir. Buna göre daha ön-
ceki  çalışmalara bakıldığında3,19,20 ABM/P-15 kemik 
greftinin uygulandığı bölgelerde olgunlaşmamış ke-
mik ile olgun kemiğin hızla yer değiştirmesi, daha çok 
miktarda kemik dolumunu sağlaması, ikinci bir cerrahi 
bölgesine ihtiyaç duyulmaması ve ayrıca hidroksiapa-
patitin test edilen ilaç için uygun bir taşıyıcı olabilme-
si bu materyalin çalışmamızda tercih edilmesine yol 
açmıştır21. Öte yandan greftlerin rejeneratif etkilerini 
artırmak amaçlı kombine tedavi seçenekleri araştırıl-
maktadır18.  
Alendronat kemik yıkımını önleyen bir ilaç olarak son 
yıllarda dişhekimliğinde oldukça dikkat çekmekte ve 
destekleyici bir tedavi seçeneği olarak gündeme gel-
mektedir13,22,23. Literatürdeki çalışmaların çoğu bifos-
fanatların sistemik kullanıma yöneliktir. Ancak, peri-
odontolojide karşılaşılan hastalıkların büyük ölçüde 
lokal olması ve bütün vücuda uygulanacak sistemik bir 
tedaviye gerek duyulmaması; aynı zamanda alendro-
natın sistemik uygulamasıyla karşımıza çıkan istenme-
yen etkileri nedeniyle alendronatın lokal kullanımı bir 
tercih sebebi olabilmektedir 24,25 
İlk olarak 1997 yılında Yaffe ve arkadaşları alendrona-
tın lokal uygulamada mukoperiosteal flap kaldırılması 
sonrası oluşan kemik yıkımını engelleyebileceğini ratlar 
üzerinde göstermişlerdir. Araştırmacılar 20 mg’lık ilacı 
1 ml’lik  serum fizyolojik solusyonunda çözdükten sonra 
pamuk ruloya emdirmişler ve bu pamuk ruloyu 2 saat 
süreyle kemik yüzeyinde bırakarak lokal uygulamayı 
yapmışlardır. Sonuçta, radyografik olarak alendronat 
uygulanan bölgelerde kemik yoğunluğununda arttığını 
gözlemlemişlerdir 26 . Daha sonraki yıllarda Yaffe ve 
arkadaşları, benzer bir hayvan çalışması yapmışlar-
dır. Burada radyoaktif alendronat kullanarak tibia ve 
mandibulada ilacın ne kadar biriktiğini görmeye ça-
lışmışlardır. Sonuçta bekleme zamanına bağlı olarak 
ilacın kemikteki konsantrasyonunun arttığı, mandibula-
da tibiadan daha çok emilim olduğu ve en önemlisi, 

ilacın oluşum yüzeylerinde değil, yıkım yüzeylerinde 
depolandığını ortaya koymuşlardır 27. Buna benzer 
yapılan uygulamaların haricinde alendronatın lokal 
uygulanmasına yönelik farklı teknikler oluşturulmaya 
çalışılmaktadır 11,28.
Bazı araştırmacılar, sistemik veya lokal kullanımda 
kemik yıkımını önleyen bu ilaçların kemik oluşumuna 
yardımcı olan greft materyalleriyle beraber kullanımı 
gündeme getirmiştir. Buna göre Aspenberg lokal uygu-
lanan alendronatın otojen kemik grefti üzerine olan et-
kisini incelemiştir. Çalışmasından elde ettiği sonuçlara 
dayanarak alendronatın otojen kemik greftinin rezorp-
siyonunu geciktirdiğini ve bu etkisiylede greftin erken 
rezorbsiyonuna bağlı oluşabilecek mekanik başarı-
sızlıkların önlenmesinde yararlı olabileceğini ileri sür-
müştür18. Myoung ve arkadaşları bu sonuçlara paralel 
olacak şekilde, bifosfonatların sistemik uygulamasının 
da otojen kemik greftinin rezorpsiyonunu azalttığını 
göstermişlerdir29.
Alendronatın, osteoklast, osteoblast ve inflamatuar hüc-
re sayısı üzerine olan etkisi çeşitli çalışmalarda konu 
alınmış, ancak net bir sonuca varılmamıştır. Örneğin 
Altundal ve Güvener, alendronatın çekim boşluğundaki 
rezorbsiyona olan etkisini inceleyen hayvan çalışmala-
rında, osteoblast ve osteoklast sayısında azalma oldu-
ğunu belirtmişlerdir30 

Diğer yandan Halasy-Nagy ve arkadaşları, yaptıkla-
rı in vitro bir çalışmada aminobifosfonatlar (alendro-
nat, risedronat) ile nonaminobifosfonatların (etidronat, 
klodronat) osteoklastlar üzerine olan etkisini sayı ile ters 
orantılı bulmuştur. Bu araştırmacılar, osteoklast apop-
tozisinin kemik yıkımını kesin engelleyecek bir yol ola-
rak değerlendirirken, in vivo olarak alendronat üzerine 
yapılmış bazı çalışmalarda kemik yıkımının engellen-
mesiyle  osteoklast sayısında artışın beraber görüldü-
ğünü tespit etmişler, alendronatın osteoklastların hücre 
iskeletinin düzenlemesini sağlayan ve dalgalı membran 
yapısını bozduğunu belirtmişlerdir31.  Van Beek ve ar-
kadaşları, ise alendronatın mevcut etkisinin olgun mak-
rofaj ve osteoklastlar üzerine olduğunu bulmuşlardır14. 
Roger ve arkadaşları, düşük dozda kullanılan aminobi-
fosfonatların osteoklastik aktiviteyi engelleyebileceğini 
ancak in vivo olarak geçicide olsa osteoklast sayısında 
bir artışa neden olabileceğini ve osteoklastların sayısı 
artmış olsada kemik rezorbsiyon yüzeylerinde osteok-
lastların inaktif olduklarını ileri sürmüşlerdir. Bu çelişkili 
durumun kemik yıkımının engellenmesine karşı görülen 
bir tepki olarak değerlendirilebileceği ayrıca belirtil-
miştir15.
Osteoklastların ve makrofajların mononüklear fagosi-
tik sisteme ait olduğu düşünüldüğünde, bifosfonatların 
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sadece kemik metabolizmasında değil inflamatuar ce-
vapta da etkili olabileceği, bifosfonatların, osteoklastlar 
ve osteoblastlar üzerine olan etkilerinin yanında infla-
masyonda da etkili olduğu araştırmacılar tarafından 
belirtilmektedir17, 32-34.  
Alendronatın sadece osteoklastlar üzerinde değil olgun 
osteoblastlar üzerinde de çeşitli etkileri olduğu bilin-
mektedir. Bu etki daha çok osteoblastların salgıladı-
ğı ve osteoklastlar için gerekli faktörlerin inhibisyonu 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Alendronatın kemik re-
zorpsiyonunu azaltmasında önemli mekanizmalardan 
biride osteoblast üzerinden osteoklastları etkilemesi 
olarak yorumlanmaktadır. Tam mekanizma bilinmese-
de osteoblastlar üzerindeki etkinin ilacın dozuna göre 
değişiklik gösterdiği söylenebilmektedir15,35. 
Farklı bir yaklaşım olarak,  kemik yapım ve yıkım sü-
recinin birbirine eşlik eden bir bütün olduğunu gözö-
nünde bulundurulmuş ve alendronatın etkisinin kemik 
oluşumunun beklendiği işlemler sonrasında da ince-
lenmesi gerektiği belirtilmiştir11,30,36. Bu yönde yapılan 
çalışmaların sonuçları doğrultusunda süreye bağlı fark-
lı etkilerin gözlenebileceğini belirlenmiş36 yapılan bu 
çalışmada da 2, 4 ve 6 hafta olmak üzere üç farklı 
dönemdeki verilerin incelenmesi uygun görülmüştür. 
 Kemik oluşumu sırasında osteoblast sayısında, kemik 
yıkımında ise  osteoklast sayısında artış beklenebilmek-
tedir. Bu çalışmada bu iki hücre tipi değerlendirilmiştir. 
Kemik yıkımını veya oluşumunu değerlendirmede sade-
ce hücre sayısına bakmak kesin bir sonuç vermesede 
temelde bir fikir oluşturulmasına yardımcı olabileceği 
düşünülmektedir. Çalışmamızda 4. hafta kontrol grubu 
ile deney grubu için yapılan karşılaştırmalarda oste-
oblast ve osteoklast sayıları arasındaki fark istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmuştur. Benzer şekilde 6. hafta 
osteoblast ve osteoklast  sayıları arasındaki farkta ista-
tistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bunun sonucu ola-
rak 4. ve 6. hafta deney gruplarındaki osteoklast sayısı 
kontrol gruplarına göre daha fazla olarak saptanmış 
ve osteoblast sayısı deney grubunda daha az olarak 
izlenmiştir.
Alendronatın etki mekanizmasını inceleyen araştır-
malar gözönüne alındığında alendronatın osteoklast 
sayısına olan etkisi net olarak anlaşılmamaktadır15,31. 

Bu çalışmada 4. ve 6.  haftada osteoklast sayısında 
alendronatın kullanıldığı tarafta artış izlenmiştir. Bunun 
nedeni olarak  osteoklastların fonksiyonunun bozuldu-
ğu ve osteoklastik rezorbsiyonu gerçekleştirmek üzere 
osteoklastların reaksiyonel olarak artabileceği düşü-
nülebilir. Daha kesin sonuçlara varabilmek için hücre 
fonksiyonlarının inceleneceği detaylı çalışmalar yapıl-
malıdır. 
Osteoblastların sayısı ise ilacın kullanıldığı tarafta 4. 
ve 6. haftada  azalmıştır. Bu durumun ilacın bölgede-
ki konsantrasyonu ile ilgisinin olabileceği düşünülebil-
mektedir. Garcio-Moreno ve arkadaşları alendronatın 
yüksek dozunun osteoblast sayısını azaltabileceğini 
vurgulamışlardır35.
İlacın osteoklastların sayısını artırmış olmasıyla osteob-
last sayısını azaltmış olması arasında paralellik olduğu 
söylenebilir. Bifosfonatların önemli mekanizmalardan 
biride osteoblast üzerinden osteoklastları etkilemesi 
olarak yorumlanmaktadır15 . Her ne kadar Rogers ve 
arkadaşları bifosfonatların osteoblastlardan salınan ve 
osteoklast formasyonu ile aktivasyonunu inhibe eden 
faktörleri  arttırabileceğini rapor etmişse de15; Garcio-
Moreno ve arkadaşlarının belirttiği gibi yüksek doz 
alendronatın osteoblast sayısını azaltması osteoklast 
inhibisyonundan sorumlu faktörlerin kantitatif olarak 
da azalmasına yol açabilir35. Bu durum çalışmamızda 
ortaya çıkan ve alendronatın yüksek dozuna bağlı geli-
şen osteoblast sayısındaki azalmayı ve buna bağlı ola-
rak osteoklast inhibisyon faktörlerindeki düşüşü, sonuç 
olarak osteoklast sayısındaki artışı yorumlamaktadır. 
Osteoklast sayısındaki artış ve osteoblast sayısında 
azalma, 4. ve 6. haftada gözlenirken 2. haftada göz-
lenmemiştir. Bunun nedeni ise ilacın zaman içersinde 
bu  etkinliğini göstermesiyle ilişkilendirilebilir. Bifos-
fonatların etkilerinin doza ve süreye bağlı olduğu bi-
linmektedir12,37-39. Planlanan çalışmamızın alendronat 
dozuna bağlı farklı deney grupları içermemesi grefte 
emdirilen ideal alendronat dozunun saptanamama-
sında etkili olmuştur. İleride planlanacak çalışmalarda 
bu durum gözönüne alındığında yüksek doz alendro-
nattan kaynaklanan osteoblast sayısındaki azalma ve 
buna paralel osteoklast sayısındaki artış kontrol edile-
bilecektir.
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İç Anadolu Bölgesi Şehir Merkezinde Yaşayan 
Çocuklarda, Farklı Koruyucu Uygulamaların 
Yeni Çürük Oluşumu Üzerindeki Etkinliğinin 

Değerlendirilmesi: 12 Aylık Çalışma Sonuçları

Evaluation of the effect of Different Preventive Measures 
on new caries occurrence in the children living in Middle 

Anatolia-city center: Results after 12 months

Ertuğrul Ercan*, Türksel Dülgergil**, Işıl Yıldırım***, Mehmet Dallı****, Rojan Arcak*****

Bu çalışmada; değişik çürük aktivitelerine sahip karma 
dişlenmedeki bireylerin, farklı koruyucu uygulamalar 
sonucundaki yeni çürük deneyimlerini orta ve uzun va-
dede takip etmek; yöreye özgü etkin bir veya birden çok 
çürük önleme uygulamaları için bir örnek oluşturabil-
mek amaçlanmıştır.Kırıkkale İli İsmail Üstüner İlköğretim 
Okulunda eğitim gören yaşları 7- 11 arasında değişen 
322 çocuk çalışmaya alındı ve çürük sayılarına göre 5 
gruba ayrıldı; Grup–1: kontrol grubu (bir yada daha az 
çürük, 176 çocuk) , grup 2 a: ART-yüzey örtücü grubu  
(26 çocuk),  grup 2b: Fırça- jel grubu (33 çocuk), grup 
2c: Profesyonel jel grubu (69 çocuk) ve grup 3: Yüzey 
örtücü- flor jel grubu (18 çocuk). Uygulamalar öncesi iki 
hekim tarafından gerçekleştirilen ilk muayenenin ardın-
dan çocuklar birinci yılın sonunda tekrar muayene edil-
di. Çalışmada, grupların yıllık çürük artış hızlarının grup 
içi karşılaştırılmasında Ki-kare (Pearson ) testi kullanıldı.  
Grup 1, grup 2a, b, c ve grup3 için birinci yıllık ortalama 
daimi dişte çürük artışı sırasıyla %12, %0,3, %13, %0,12 
ve  %0,032 olarak belirlendi. Gruplar arasındaki fark is-
tatistiksel olarak anlamlı bulundu (p> 0,05).  Çalışmanın 
12. ay kontrollerinde, fissür örtücü ve fissür örtücü-flor 
kombine uygulamalarının yeni çürük oluşumları açısın-
dan daha üstün olabileceği, bununla birlikte sadece oral 
hijyen eğitiminin yeterli olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar sözcükler: Diş çürüğü, ART yüzey örtücü, 
florlu jel, diş fırçası uygulaması, koruyucu önlemler.

In this study, we aimed to follow the new-caries-
experience of the children in mix dentition after the 
application of different preventive measure, and to create 
an regional-example for different caries-preventive 
measures which are specified for domestic- natures. A 
primary school, Ismail Ustuner, nearby the city center 
of Kirikkale in Middle Anatolia was selected as study-
site. Three hundred twenty-two schoolchildren whose 
age 7 to 11, were divided into 2 experimental and one 
control groups according to past caries experience as 
followed; Group 1- Control  group(one or less caries, 
176 children), Group 2a-ART-Fissure sealing group (26 
children), Group 2b-Brushing with fluoride gel group 
(33 children), Group 2c-professional gel group (69 
children) and Group 3- the combination of ART-fissure 
sealing and fluoride gel group (18 children). After the 
first examination that was practiced by two examiners 
before applications, children were examined annually. 
For statistical analysis Chi-square (Pearson) test was 
used to compare annual caries increasing in 3 groups. 
After 12 month, percent distribution of the new caries 
occurrence in permanent dentition for groups 1, 2a-
b-c and 3 were 12%, 0.3%, 13%, 0.12% and 0.032%, 
respectively. There were statistical differences between 
groups (p>0.05). According to 12-month-results, it 
could be pointed out that ART-fissure sealant, and its 
combination with professional-fluoride-gel application 
showed the best preventive effect against to new caries 
occurrence in permanent dentition; however, oral 
hygiene application was not effective, alone.

Key Words: Dental caries, ART-fissure sealant, 
fluoride gel, brush-on application, preventive measure.
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Okul çağında eğitim ile önlenebilecek sağlık sorunları 
arasında büyüme-gelişme gerilikleri, diş çürükleri 
ve bulaşıcı hastalıklar yer almaktadır. Diş çürükleri 
sağlık sorunları arasında yaşamı tehdit edici olmadığı 
için genellikle önemsenmemektedir. Oysa ağız ve diş 
sağlığı; genel sağlığın, yaşamsal fonksiyonların ve 
yaşam kalitesinin önemli bir parçasıdır.1 Bununla birlikte 
birçok hastalığın diş çürükleri ve diş hastalıklarıyla 
ilişkili olduğu bilinmektedir.1,2, 3

Gelişmiş çoğu ülkede gerçekleştirilen bir dizi önleminin 
sonucu diş çürük oranı azalmıştır.4,5 Bu azalma, floridli 
diş macunu, şeker tüketiminin kontrolü, sosyoekonomik 
düzeyin artışı, diş hekimliği hizmetlerinin 
yaygınlaştırılması ve kişisel hijyen uygulama bilincinin 
artışı gibi çeşitli faktörlere bağlanmıştır.5,6,7 Oysa 
gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yer alan 
ülkemizdeki diş çürüğü prevalansı en yaygın oral 
problemdir.6,7 Ülkemizde, 5 yaşında çocuklarda 
(%69,8), ve ortalama DMFT 3,7’dir8. 12 yaşta 1,9 olan 
DMFT, 15 yaşta 2,3’e çıkmaktadır8. Süt dişlerinde, 6-8 
yaş grubunda, ortalama 4.5-5 diş çürüğü bulunmakta 
ve prevalansı %80 düzeyini aşmaktadır8. 
Dişhekimliğinde temel korunma, toplumda diş ve dişeti 
hastalıklarının artmasına neden olan sosyal, kültürel ve 
ekonomik etmenlerin elimine edilmesidir.9 Diş çürüğü 
ve dişeti hastalıklarının nedenlerini ve risk faktörlerini 
kontrol ederek, başlangıç döneminde önlemeyi ve 
kontrolünü amaçlayan koruyucu yöntemler, birinci 
koruma olarak adlandırılırlar.9 Birincil koruma, sağlıklı 
bireyleri hedefler; hastalık nedenleri, yayılma biçimi ve 
korunma yöntemleri hakkında bilgilendiren eğitim plan 
ve programlarının hazırlanması ve uygulanmasıdır.9,10 
Tarama programları ile toplumdaki yüksek çürük riskli 
bireyler tespit edilerek spesifik önlemler alınabilir.
Koruyucu diş hekimliği, florürlerin kullanımı, fissür örtücü 
uygulaması,  beslenmenin alışkanlığının düzenlenmesi 
ve ağız hijyeninin düzeltilmesi içerir.1,6,9    Koruyucu 
amaçlı uygulanan bir yöntem dişlerin çiğneyici 
yüzeylerinde bulunan pit ve fissürlerin kaplanarak 
çürük oluşumunun önlenmesidir.10 Fissür örtücülerin 
uygulanma kolaylığı ve anestezi gerektirmemesi 
en önemli avantajıdır.10,11 Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından desteklenen 1990’lerden itibaren uygulanan 
atravmatik restoratif tedavi (ART), gelişmekte olan 
ülkelerde çocukların ağız diş sağlığında umut verici bir 
yöntem olmuştur.12,13 Bu teknik, hastanın klinikte tedavi 
zorunluluğu olmadan konvansiyonel yönteme göre 
ucuz, basit ve ağrısız olması gibi avantajlara sahiptir 
ve son zamanlarda koruyucu yöntem olarak (yüzey 
örtücü uygulamaları) geçerliliğini kanıtlamıştır. 12,13 
Bu çalışmada, İç Anadolu yarı-kırsalına model olabilecek 
bir grup ilkokul öğrencisinde, ağız hijyen eğitimi, 
profesyonel topikal florür, ART-fissür örtücü, fırça ile 
uygulanan florür ve bunların kombinasyonlarının, 
DMFT-dft üzerindeki etkilerinin orta ve uzun vadede 
değerlendirmek amaçlanmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEM:
Kırıkkale İli Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Karşıyaka 
Semti İsmail Üstüner İlköğretim Okulunda eğitim 
gören tüm 7–11 yaş grubu çocuklar (322 çocuk) 
çalışmaya dahil edildi. Çalışma K.Ü Diş Hekimliği 
Fakültesi etik kurul raporu ile İl Valiliği ve Kırıkkale İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan izinler dahilinde 
gerçekleştirildi. Çalışmanın gerçekleştirileceği okulda, 
uygulamaya tabi tutulacak tüm bireylere öncelikle 8 
haftalık bir ağız sağlığı eğitim programı verildi. Bu 
eğitim süreci devamında öğrenciler muayene edilerek 
çürük sayılarına göre aşağıdaki gruplara ayrıldı; 
Grup–1: Kontrol grubu; çürüksüz yada düşük çürük 
aktivitesine sahip çocuklar (bir yada daha az çürük, 
176 çocuk ), yalnızca ağız hijyen eğitimi verildi.
Grup–2: Orta seviyede çürük aktivitesine sahip çocuklar 
(ortalama 2-4 çürük), ağız hijyen eğitimi verildi ve 
kendi içinde 3 gruba ayrıldı; grup2a- ART-yüzey 
örtücü uygulandı (26 çocuk). İzolasyon sonrasında ağız 
içindeki tüm birinci molarlar akıcı kıvamda karıştırılan 
yüksek dirençli bir cam ionomer ile (Ketac-Molar, 3M/
ESPE Dental Products, St. Paul, MN, USA) yüzey örtücü 
uygulandı. Grup 2b- fırça ile flor jel uygulananlar (33 
çocuk). Bu guruba yılda 4 defa öğretmeni tarafından 
diş fırçası ile flor jel uygulandı (Voco Profluorid Gelee-
2000 ppm- VOCO Gmbh 27472 Cuxhaven). Grup 
2c- profesyonel florlu jel uygulana grup (69 çocuk); 
sınıf ortamında diş izolasyonunu takiben trey ile yılda 
2 defa uygulama yapıldı. 
Grup–3: Aşırı çürük aktivitesine sahip çocuklar (5 ve 
daha çok çürük), ağız hijyen eğitimi ile beraber ART- 
yüzey örtücü ve profesyonel flor jel kombinasyonu 
uygulandı. 
İşlemlerin tamamı okul şartlarlında, Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) kuralları çerçevesinde gerçekleştirildi. Tüm 
gruplardaki çocukların, tedavi edilebilecek nitelikteki 
daimi diş çürükleri, ART el aletleri ve yüksek dirençli 
cam ionomer dolgu materyali (Ketac-Molar, 3M/ESPE 
Dental Products, St. Paul, MN, USA)  kullanılarak okul 
ortamında tedavi edildi. 
Muayene işleminde “Modifiye Ekstrand” kriterleri 
kullanıldı.14 (0=kurulama sonrasında mine yüzeyinde ya 
hiç ya da çok az translösent değişim var, 1=kurulama 
sonrasında çok net bir renk değişimi yada opasite var, 
2=lokalize mine kırığı ve/veya alttaki dentinde belirgin 
bir renk değişimi var). 
Tüm kontroller aynı iki hekim tarafından (ÇTD, EE) 
12.ayda yapıldı. Araştırıcılar arasında çürük varlığı-
yokluğu, DSÖ muayene kriterleri ve Modifiye Ekstrand 
kriterleri arasındaki uyumun sağlanabilmesi için, 
her bir muayene kriterleri açısından farklı 20 kişilik 
çocuk gruplarında uyumluluk ön çalışması yapıladı 
(Inter-examiner reliability). Bu uygulamada olası 
kappa değerleri sırasıyla 0.90, 0.80 ve 0.60 olarak 
belirlenmiştir.
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BULGULAR:
Çalışmaya dahil edilen toplam 322 çocuğun ortalama 
yaşı 8.87 ±1,36 olarak tespit edildi (Tablo 1). Çalışma 
grubunun 154’ü kız (%48) ve 168’i (%52) erkekti. 
Çürük prevelansı (görülme sıklığı) %62.4, df(t): 1.9 
ve DMF(T) ise 0.23 olarak belirlendi. Başlangıçta 
muayeneleri yapılan çocukların ancak 9’unda toplam 
20 adet dolguya rastlandı.

Çalışma boyunca toplam 61 çocuğa 43 adet ART 
restorasyonu ve 103 adet ART yüzey örtücü yapıldı. 
Birinci yıl sonunda ulaşılabilen 43 ART restorasyonun 
41’i mevcut (%95); ulaşılan 99 ART yüzey örtücünün; 
50’si tamamen mevcut, 21’i parsiyel mevcut, 28’i kayıp 
idi. Fırça -jel grubunda yılda en az 2-4 defa; topikal jel 
gruplarında ise yılda 2 defa jel uygulaması yapıldı. 
Birinci yılsonunda 306 çocuk kontrol edildi. Başlangıç ve 
birinci yılsonunda ulaşılabilen çocukların gruplara göre 
dağılımları tablo 2 ‘de gösterilmiştir. Birinci yıl sonunda, 
grupların yeni çürük (daimi yada süt dişlerinde) oluşturan 
bireyler açısından karşılaştırmaları yapıldı (Tablo 
3,4). Grup-1 (kontrol), Grup-2a (ART-yüzey örtücü 
grubu),  b (Fırça- jel grubu),  c (Profesyonel jel grubu) 
ve Grup-3 (Yüzey örtücü- flor jel grubu) gruplarında 
sırasıyla çocukların; % 65, %50, %87, %74, ve %55’ i 
süt dişlerinde yeni çürük oluşumu sergiledi. Grupların 
Ki-kare analizi ile karşılaştırmaları sonucunda (Pearson 
chi-square= 37,551), gruplar arasında önemli bir 
farklılık belirlendi (p>0,001). Buna göre; fissür örtücü 
ve fissür örtücü-topikal flor uygulanan gruplarda en iyi 
koruma elde edildiği ve aralarında fark olmadığı; fırça 
jelin, topikal uygulanan flor jelden daha az koruduğu 
ve bu iki grupta hiç çürüksüz olan kontrol grubundan 
bir yıl içinde daha çok çürük oluştuğu anlaşıldı. 
Grupların birinci yılsonunda yeni daimi diş çürüğü 
oluşturan bireyler açısından değerlendirilmesinde yine 
Ki-kare analizi yapıldı (Tablo 3) (Pearson chi-square= 

Tablo 1: Değişik yaş gruplarındaki çocuk sayılarına 
ve cinsiyete göre ortalama değerleri 

İSMAİL ÜSTÜNER 

İLKÖĞRETİM OKULU
ÇOCUK SAYISI

7 65

8 72

9 75

10 56

11 54

Cinsiyet
Kız 155

Erkek 167

Toplam 322

Tablo 2. Başlangıç ve birinci yılsonunda ulaşılabilen çocukların gruplara göre dağılımları 

Kontrol ART-Fissür 
örtücü

Fırça jel Profesyonel
florlu jel

Fissür örtücü- 
florlu jel

Başlangıç çocuk sayıları 176 26 33 69 18

Birinci yılda ulaşılabilen 
çocuk sayıları

166 24 33 65 18

Tablo 3. Daimi dişlenmede birinci yılsonunda yeni çürük oluşumları ve gruplara göre dağılımları

Kontrol 
(n= çocuk sayısı)

ART-Fissür 
örtücü

Fırça jel
Profesyonel 

florlu jel
Fissür örtücü- florlu 

jel

166(6)/6 24(1)/2 33(4)/5* 65(9)/10 18(1)/1

ΔDMFT:0.12 ΔDMFT:0.15 ΔDMFT:0.08 ΔDMFT:0.05 ΔDMFT:0.03

*33 kişilik grubun 5 bireyinde toplam 4 yeni çürük oluştuğunu ifade etmektedir.

Tablo 4. Süt dişlenmede birinci yılsonunda yeni çürük oluşumları ve gruplara göre dağılımları

Kontrol
(n= yeni oluşan çürük sayısı

ART-Fissür örtücü Fırça jel
Profesyonel 

florlu jel
Fissür örtücü- 

florlu jel

166(69)/129 24/12)/24 33(29)/71 65(39)/125 18(5)/14

Δdft:0.77 Δdft:1.00 Δdft:2.15 Δdft:1.9 Δdft:0.7
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0,297) ve grupların yüzdesel dağılımları arasında 
istatistiksel olarak önemli bir fark bulundu ( p< 0,05). 
Grup-2b (fırça jel)   ve 2c (Profesyonel jel grubu) de 
diğer gruplara oranla daha fazla yeni çürük oluşturan 
bireyler olduğu tespit edildi. Gruplar arası yüzdesel 
dağılım sırasıyla; grup1: %0,032, grup 2a: %0.3, grup 
2b: %12, grup 2c: %13, grup 3: %0,12.

TARTIŞMA:
Diş çürüğü çocukluk çağlarından itibaren bireyleri 
etkileyen ve geri dönüşü olmayan sonuçlara sebep 
olabilen enfeksiyonel bir hastalıktır. “Karma dişlenme”, 
hastalığın ilerlemesinde ve yeni çıkmaya başlayan 
daimi dişlerin etkilenmesinde önemli bir evredir.15 
Bu açıdan karma dişlenmede uygulanacak koruyucu 
uygulamaların, gerek enfeksiyonun azaltılmasında ve 
gerekse daimi diş yapısının dirençli hale getirilmesinde 
önemlidir.16 Yüksek çürük yapıcı diyet, yetersiz oral 
hijyen, düşük sosyo kültürel durum, eğitim seviyesi ve 
yaşam standardından kaynaklanan direkt ve indirekt 
etkenlerle beraber, yetersiz korunma ve bakım 
hizmetleri, etkin-yaygın ve ekonomik olmayan koruyucu 
uygulamalar da çürük hastalığının yaygınlaşmasını 
kolaylaştırmaktadır.17 
Dünyanın değişik ülkelerinde okul çağı çocuklarına rutin 
olarak profesyonel (hekim tarafından) yolla uygulanan 
koruyucu işlemler şu şekilde özetlenebilir: a-yüzey 
örtücüler, b-florlu vernikler, c-klorheksidinli vernikler, 
d-florlu jeller.16,18 Fissür örtücüler halen dünya üzerinde, 
florlu preparatlarla beraber yaygınlıkla kullanılan 
çürük önleme yöntemlerinin başında gelmektedir. Son 
yıllarda alan şartlarında uygulanan cam-ionomer esaslı 
kimyasal sertleşme yetisine sahip fissür örtücüler, rezin 
karşıtlarına oranla bazı çalışmalarda daha üstün bir 
çürük koruma performansı sergilemişlerdir.18 İzolasyon 
kontrollünün zor olduğu saha şartlarında nemden çok 
az etkilenen bir materyalin kullanılması önemli bir 
avantaj yaratmaktadır. 
Çalışmamızda fissür örtücü ve fissür örtücü flor jel 
grubunda elde edilen düşük çürük artışını, fissür 
örtücülerden flor salınımı ve okluzal yüzeylere 
uygulanan cam iyonomer materyali ile çürük oluşturucu 
bakteri seviyesinin bir dereceye kadar azaltılabilmesi 
ile açıklamak olasıdır.19 Karma dişlenme evresinde 
yetersiz bakım ve süt dişi çürüklerinin varlığı ile artan 
enfeksiyon seviyesi, yeni sürmeye başlayan birinci 
molarların hızla kolonize edilip çürümelerine sebep 
olabilir.20 Öte yandan, Koch ve Hatibovic Kofman21, 
6–11 yaş grubu çocuklarda cam iyonomer dolgu 
materyalinin etkinliğini incelemişler ve ağızda artan 
dolgu sayısı ile flor konsantrasyonu arasında belirgin 
bir ilişki olduğunu yüksek F seviyenin azalarak da 
olsa 2 yıla kadar devam edebileceğini bildirmişlerdir. 
Bu bulgulara paralele olarak geniş kapsamlı bir alan 
çalışmasında Songpaisan ve ark. da cam iyonomerlerin 

yüzey örtücü olarak uygulanmaları ile özellikle 7-8 yaş 
grubu çocuklarda belirgin bir MS ve çürük azalımı elde 
edilebileceğini ifade etmişlerdir17. Benzer bir bulgu, 
son yıllarda ART restorasyon uygulanan bir grup 
çocuğu inceleyen Carvalho ve Bezerra tarafından da 
rapora edilmiştir22. Bu açıdan, erken dönemde pratik 
olarak uygulanabilen cam ionomer yüzey örtücülerin, 
önemli bir koruyuculuk sağlayabileceği ifade edilmiştir 
ve çalışmamız bu önerileri doğrulamaktadır.16

Florlu jeller, en az fissür örtücüler kadar uzun bir 
süreçten beri klinik kullanımda bulunmaktadırlar. 
Yapılan meta analitik incelemelerde, jellerin %30-70 
arasında değişebilen bir koruma sağlayabildikleri ve 
özelikle fissür örtücüler yada diğer başka koruyucu 
uygulamalarla kombine edildiklerinde bu etkilerinin 
arttığı bildirilmiştir. Bu sebeple jeller, diğer flor 
preparatları ile karşılaştırıldığında halen en yaygın 
kullanılan florlu ürünleri olarak kabul edilmektedirler.23,24 
Bununla beraber literatürde, jellerin fissür örtücüler 
ortak kullanıldığı çok az çalışma mevcuttur. Değişik 
çalışmalarda fissür örtücüler kıyaslandığında jellerin 
orta düzeyde bir koruma sağlayabildikleri, tüm florlu 
preparatlarla karşılaştırıldığında fissür örtücülerin 
4 yıla kadar belirgin bir koruma sergiledikleri 
bildirilmiştir.25,26 Çalışmamızda fissür örtücü grubu 
ile kıyaslandığında fırça jel ve topikal flor jel ile daha 
düşük bir koruma elde edilmiştir. Bu durum Dulgergil 
ve ark.’nın bulguları ile örtüşmektedir19. Öte yandan 
benzer bir dizaynda, farklı flor protokollerini fissür 
örtücü ile 4 yıllık saha çalışmasında karşılaştıran 
Selwitz ve ark.’nın bulgularını da güçlendirmektedir26. 
Araştırıcılar 4 yılın sonunda pit ve yüzey örtücülerin tek 
başına uygulanan flor protokollerinden çok daha üstün 
bir koruma sağlayabileceklerini bulgulamışlardır.26

Florlu preparatların (jel yada gargara), koruyucu 
etkilerinin değerlendirildiği değişik derlemelerde genel 
bir bulgu olarak süt dişlenmesinde daha düşük bir 
koruma elde edildiği ancak yöntemin başlama yaşına 
bağlı olarak daimi dişlenmede daha belirgin bir sonucun 
elde edilebileceği vurgulanmıştır.27,28 Çalışmamızda 4 
uygulama ve 1 kontrol grubu ile kıyaslandığında, fırça 
jel ve profesyonel flor jel gruplarında dft açısından 
en az koruma elde edilmiş, bununla beraber daimi 
dişlenmede yeni çürük artış oranları açısından önemli 
bir fark elde edilmemiştir. Bu bulgu yukarıda bahsedilen 
sonuçları doğrular tarzdadır.
Çalışmamızın birinci yıl sonucunda, grupların yeni çürük 
(daimi yada süt dişlerinde) oluşturan bireyler açısından 
gruplar arasında önemli bir farklılık belirlenmiştir 
(p<0,001). Buna göre; fissür örtücü ve fissür örtücü-
topikal flor uygulanan gruplarda en iyi koruma elde 
edildiği ve aralarında istatistiksel fark olmadığı; fırça 
jelin topikal uygulanan flor jelden daha az koruduğu 
ve bu iki grupta hiç çürüksüz olan kontrol grubundan 
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bir yıl içinde daha çok çürük oluştuğu anlaşılmıştır. 
Çalışmamızda kontrol grubunda (yalnızca hijyen 
eğitiminin verildiği düşük çürük grubu) elde edilen çürük 
artışı düşük olmakla beraber yalnızca hijyen eğitiminin 
yeterli olamadığını bir kez daha vurgulamıştır.29

Ülkemizde, yalnızca ekonomik sorunlar değil ama aynı 
zamanda sosyal, kültürel ve coğrafi farklılıklar da diğer 
tüm hizmetlerde olduğu gibi diş sağlığı hizmetinin 
topluma ulaştırılmasını dengesiz hale getirebilmektedir. 
Bu açıdan diş sağlığı hizmetindeki temel düşünce; 
diş tedavi hizmeti gibi pahalı ve detaylı ekipman 
gerektiren yatırımlardan ziyade, erken dönem koruyucu 
uygulamaların genişletilebilmesi olmalıdır. Çalışmamız 
sonucunda, yapılan tüm koruyucu uygulamaların bir 

dereceye kadar koruma sağlayabildiği, ancak fissür 
örtücü ve topikal flor kombine uygulamasının birinci 
yıl sonunda çürük oluşumunu önemli oranda önlediği, 
bununla birlikte sadece oral hijyen eğitiminin yeterli 
olmadığı tespit edilmiştir. 
Okul çağındaki çocuklarda çürük açısından belirgin 
farklar olmasına rağmen, gerek kırsal ve gerekse şehir 
yaşamında karma dişlenme dönemi yeni çıkan daimi 
dişler için önemli bir risk dönemi oluşturabilmektedir. 
Bu açıdan; daimi dişlenmenin başlamasından kısa bir 
süre sonra, cam ionomer fissür örtücü ve flor jel gibi 
primitif ve kolay uygulanabilir koruyucu yöntemlerle 
kısa ve orta vadede belirgin bir çürük azalımı elde 
etmek mümkün görülmektedir. 
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İskeletsel Sınıf III malokluzyonun ortognatik 
cerrahi ile tedavisi: Bir Olgu Raporu

Treatment of a Skeletal Class III Malocclusion with 
Orthognathic Surgery: A Case Report

Süleyman Halil*, M. Okan Akçam*, M. Emrah Emral*, Nejat B. Sayan**, Ogtay Seidbayov***

22 yıl 7 ay yaşındaki bayan hasta şiddetli iskeletsel sı-
nıf III malokluzyon ve yüz asimetrisine sahiptir. Tedavi 
planı, ortodontik tedaviyi takiben ortognatik cerrahiyi 
içermektedir. Sabit Edgewise apareyleriyle yapılan sekiz 
aylık ortodontik tedaviden sonra üst ve alt dental arklar-
da dişlerde seviyeleme sağlanmış, sonrasında da hasta 
opere edilmiştir. Ortognatik cerrahi, maksiller ilerletme 
(4 mm) ve mandibuler set-back (7 mm) içermektedir. 
Cerrahi prosedürlerden sonra yüz estetiğinde ve oral 
fonksiyonlarda çarpıcı bir iyileşme elde edilmiş, fasial ve 
dental asimetriler giderilmiştir. İdeal bir okluzal ilişki için 
post-operatif ortodontik tedavi uygulanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Sınıf III, Ortodonti, Ortognatik 
Cerrahi

A female 22 years 7 months old patient had a severe 
skeletal Class III malocclusion and facial asymmetry. Tre-
atment plan involved orthodontic treatment followed by 
orthognathic surgery. After an eight months orthodontic 
treatment with fixed Edgewise appliances, teeth align-
ment of the upper and lower dental arches was achie-
ved, and then, the patient was operated. Orthognathic 
surgery involved maxillary advancement (4 mm) and 
mandibular set-back (7 mm) procedures. A significant 
improvement in facial esthetics and oral functions was 
achieved and the dentofacial asymmetry was resolved 
after the surgical procedures. Post-operative orthodontic 
treatment is managed for an ideal occlusal relationship. 

Keywords: Class III, Orthodontics, Orthognathic Sur-
gery

* Ankara Üniversitesi, Diş hekimliği Fakültesi, Ortodonti*, 
** Ağız-Diş-Çene Cerrahisi** Anabilim Dalı 
*** Chairman, Depatment of Dentistry, A.Aliyev Azerbaijan State Institute of Doctor Improvement, 
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Giriş
Proffit ve arkadaşları toplumun yaklaşık %4 ünün den-
tofasiyal deformite gösterdiğini ve bu deformitelerin 
düzeltilmesi için cerrahi-ortodontik tedavi birleşiminin 
gerekli olduğunu bildirmiştir1. Ortognatik cerrahi büyü-
mesi tamamlanmış olan şiddetli sınıf II, sınıf III ve ver-
tikal iskeletsel düzensizliğe sahip bireylerde endikedir.  
Bu düzensizlikler içinde özellikle sınıf III malokluzyona 
sahip hastalar cerrahi müdahaleye en çok gereksinim 
duyan grubu oluşturmaktadır2. Bailey ve ark. bu gö-
rüşü destekler nitelikte sınıf III iskeletsel malokluzyonlu 
hastaların sınıf II hastalara oranla daha fazla cerrahi 
müdahaleye gereksinim gösterdiğini belirtmiştir3.
İskeletsel sınıf III malokluzyonlar maksiller retrüzyon, 
mandibuler protruzyon ya da bu ikisinin birleşimini 
içermektedir. Birçok sınıf III malokluzyonlu birey den-
toalveoler ve iskeletsel problemlere sahiptir ve orta 
şiddetteki sınıf III malokluzyonlar genellikle sadece 
ortodontik tedaviyle tedavi edilebilmektedir4. Bununla 
birlikte şiddetli mandibular asimetri ve sınıf III malok-
luzyonlu erişkin bireyler, yüz estetiğini ve okluzyonu 
düzeltebilmek amacıyla cerrahi ve ortodontik tedavi 
birleşimiyle tedavi edilmektedir5-7. Ortognatik cerrahi 
tedavinin temel amaçları, fasiyal profili, estetiği, okluz-
yonu ve fonksiyonları düzeltmektir. 

Olgu
22 yıl 7 ay yaşındaki bayan hastamızın alınan anam-
nezinde herhangi bir sistemik hastalığının olmadığı 
tespit edilmiştir. Hastanın asıl şikayetleri; mandibuler 
protruzyon, anterior dişlerdeki caprak kapanış ve yüz 
asimetrisidir. Baş ve çene bölgesine daha önceden 

alınmış bir darbesi bulunmamaktadır. Malokluzyonun 
etiyolojisi olarak genetik ve çevresel faktörlerin birleşi-
mi olarak düşünülmektedir. 
Tedavi öncesinde hastanın konkav profili, çene ucunun 
sola deviasyonu ve mandibuler protruzyonu bulunmak-
tadır. Molar ilişki her iki tarafta da sınıf III tür. Anterior 
çapraz kapanış ve sol tarafta posterior çapraz kapanış 
mevcuttur. Çene ucu sola deviyedir. Oral hijyen ve pe-
riodontal sağlık iyi durumdadır. (Resim 1,2)
Radyografik analiz;
Kullanılan sefalometrik ölçümler tablo I’ de verilmiştir. 
Sefalometrik analizler maksiller retrüzyon (SNA=79°) 
ve mandibuler protruzyonu (SNB=83°) göstermektedir. 
ANB açısı -4° olup, iskeletsel sınıf III anomaliyi belirt-
mektedir. İskeletsel problem, maksiller retruzyon ve 
mandibuler protrüzyonun bir birleşimidir. Vertikal düz-
lemde SN-GoGn ve okluzal düzlem-SN açıları sırasıyla 
37° ve 19° dir. (Tablo I).
Postero-anterior radyograf vertikal maksiller asimetri ve 
sola mandibuler deviasyonu göstermektedir. (Resim 3)

Tedavi hedefleri; 
Uygun alt ve üst ark formu koordinasyonuna ulaş-1. 
mak
Overbite ve negatif overjeti düzeltmek2. 
Sınıf III molar ilişkiyi düzeltmek3. 
Alt ve üst dental arklar arasındaki sagittal düzen-4. 
sizliği gidermek
Fasiyal asimetriyi düzeltmek5. 

Tedavi seyri; 
Cerrahi öncesi ortodontik tedavi çekimsiz olarak plan-
lanmıştır zira alt ve üst dental arklardaki çapraşıklık 
miktarı hafif seviyededir. .018 x. 025 inch standart 
Edgewise apareyleri uygulanmıştır. Maksiller ve man-
dibular arklardaki seviyeleme işlemine. 014 inch nikel-
titanyum tellerle başlanmış olup .017 x .025 inch beta 
titanyum tellere kadar seviyeleme işlemi devam etmiş-
tir. Posterior dişlerde uygun bukkolingual eğimler elde 
edildikten sonra. 017 x .025 inch paslanmaz çelik tel-
den cerrahi arklar takılmıştır. Cerrahi öncesi ortodontik 
tedavi her iki arkta da uygun diş dizilimi ve uygun ark 
koordinasyonuyla tamamlanmıştır. Cerrahi öncesi orto-
dontik tedavi 8 ay kadar sürmüştür. Resim 1. Cerrahi öncesi extraoral fotoğraflar

Resim 2. Cerrahi öncesi intraoral fotoğraflar
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Tedavinin cerrahi fazında maksiller ilerletme (4 mm) 
ve mandibuler prognatizmi gidermek için de bilateral 
sagittal splint ramus osteotomisiyle mandibuler setback 
(7 mm) işlemleri yapılmıştır. Okluzal splint mandibulayı 
uygun interkuspal pozisyonda tutmak için cerrahi pro-
sedür sırasında uygulanmıştır. 
Cerrahi sonrası ortodontik tedavi sırasında da elastik-
ler kullanılmış ve son okluzal uyumlamalar yapılmıştır. 
Toplam tedavi süresi 12 aydır. 

Tedavi sonuçları;
Tedavi sonucunda yan ve ön yüz estetiğinde kayda de-
ğer iyileşmeler elde edilmiştir. Tedavi sonrası fotoğraf-
lar, fasiyal asimetrinin elimine edildiğini ve sınıf I molar 
ve kanin ilişkilerin oluşturulduğunu göstermektedir. Sol 

Tablo 1. Sefalometrik analiz bulguları.

Ölçüm    Norm Cerrahi öncesi Cerrahi sonrası Final

SNA (°) 82 79 83 83

SNB (°) 80 83 81 81

ANB (°) 2 -4 2 2

Orta yüz uzunluğu (Co-A) (mm) 88 84 89 89

Mandibuler uzunluk (Co-Gn) (mm)               115 135 130 130

A noktası - N perpendikuler (mm) 0.5 -2 2 2

ANS-Me (mm) 65 73 71 71

Mx 1 - NA (mm) 4 6 4 4.5

Mx 1 - NA (°) 22 26 22 23

Mn 1 - NB (mm) 4 6 5 4.5

Mn 1 - NB (°) 25 26 25 25

Üst dudak -E doğrusu (mm) 0 -1 1 1.5

Alt dudak – E doğrusu (mm) 0 3 0 1

Resim 3. Cerrahi öncesi sefalometrik ve postero-anterior radyog-

raflar

Resim 4. Cerrahi sonrası ekstraoral fotoğraflar

Resim 5. Cerrahi sonrası intraoral fotoğraflar

Resim 6. Cerrahi sonrası lateral sefalometrik ve postero-anterior 

radyograflar
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Sınıf III malokluzyonlu hastaların büyük bir kısmı poste-
rior çapraz kapanış göstermektedir. Ancak bu durumun 
maksillanın transversal yöndeki darlığından mı, yoksa 
alt çenenin lateral deviasyonundan mı kaynaklandığını 
tespit etmek tedavi planı açısından önemlidir13.
Erişkinlerde iskeletsel sınıf III malokluzyon ve asimetri 
sadece ortodontik tedaviyle değil, ortodontik-cerrahi 
tedavi kombinasyonu ile tedavi edilebilmektedir14-16. 
Bu çalışmada hastamız mandibular sola deviasyonla 
karakterize, iskeletsel sınıf III malokluzyona sahipti. Bu 
problemler, unilateral posterior çapraz kapanış, kon-
kav yan görünüş ve düzgün olmayan yüz estetiğine de 
yol açmışlardır. Ancak ortodonti-cerrahi işbirliği sonu-
cu problemler elimine edilmiş, uygun bir yüz estetiği ve 
okluzyon elde edilmiştir.

taraftaki posterior çapraz kapanış ve anterior çapraz 
kapanış elemine edilmiştir. Overbite (2.0mm) ve overjet 
(2.4mm) normal sınırlar içerindedir (Resim 4,5).
Sefalometrik olarak SNA=83° ve SNB=81° dir. ANB 
açısı -4° den 2° ye getirilmiştir. Üst ve alt keserlerin 
labial eğimleri hafif retrüze konumdadır (Resim 6)

Tartışma 
Severt ve Proffit çene deviasyonu gösteren hastaların % 
85’  inde alt çenenin sola deviye olduğunu belirtmişler-
dir. (8) Yüz asimetrileri genel olarak genetik ve çevresel 
orijinli olanlar şeklinde sınıflandırılabilir9,10. 2 mm ve 
daha fazla olan lateral deviasyonlar asimetri olarak 
kabul edilmektedir. 4 mm lik çene deviasyonlarının ise 
klinik olarak belirgin olduğu belirtilmektedir 8,11,12.
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Sıcak Çayın Kompozit Rezinlerin
Mikrosertliğine Etkisi

Effect of Hot Tea on the Microhardness of Different Resin 
Composites

Yonca Özel*, Şengül Ünlüer**, Saadet Gökalp***, Erdem Karabulut****, Neslihan Arhun*****

Bu in vitro çalışmanın amacı; 55Co derecedeki çayı 
55Co musluk suyu ile karşılaştırarak farklı tipteki kom-
pozitlerin mikrosertliğine (Vicker’in yüzey sertliği) etki-
lerini incelemektir. Örnekler (n=80) 10 mm çapında, 2 
mm kalınlığında teflon kalıplar kullanılarak şeffaf bant 
altında 4 farklı kompozit kullanarak yapıldı. Kullanılan 
restoratif materyaller; bir nanofil (Filtek Supreme XT), bir 
mikrohibrit (Filtek Z250), bir üniversal (Clearfıl AP-X) 
ve bir hibrit (Clearfil ST) kompozit rezindir. Kompozit-
ler üretici firmanın önerileri doğrultusunda LED (Elipar 
FreeLight 2) ışık kaynağı kullanılarak polimerize edildi. 
Polimerizasyondan hemen sonra örnekler 37Co dis-
tile suda 24 saat bekletildi. Daha sonra tüm kompozit 
grupları uygulanacak protokole göre rastgele olarak 2 
alt gruba bölündü. İlk gruptaki örnekler, 55Co sıcaklıkta 
çayda 10 dakika bekletilirken ikinci gruptaki örnekler 
aynı sürede 55Co sıcaklıkta musluk suyunda bekletildi. 
Mikrosertlik ölçümleri; 55Co çay veya suda bekletilme-
den önce ve sonra Vickers mikrosertlik cihazı ile ger-
çekleştirildi. Indentasyon yükü 15 sn olacak şekilde 100 
gr idi. Veriler iki yönlü tekrarlanan ANOVA ile ölçüldü. 
Etkileşim önemli olduğunda tek yönlü ANOVA ve eşleş-
tirilmiş t testi kullanıldı (p<0.05). Clearfil AP-X ve Clearfil 
ST kompozitlerinin hem başlangıçta hem de 55Co suda 
bekletildikten sonra mikrosertlik değerleri Filtek Supreme 
XT ve Filtek Z250 kompositlerine göre daha yüksektir. 
Kullanılan kompozit rezinlerin mikrosertliği 55Co çay 
ve suda bekletilmesinden istatistiksel olarak etkilenme-
miştir. Bu çalışmaların sınırları içinde 55Co’deki çayda 
bekletmenin kompozit rezinlerin mikrosertliğine etkisi 
bulunamamıştır. Gelecek araştırmalarda değişik sıcak-
lıktaki çay içimi ve süre protokollerinin değerlendirilmesi 
önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: nanofil, hibrid,  kompozit, sıcak 
çay, sıcak su, mikrosertlik

The purpose of this in vitro study was to evaluate the 
possible effects of hot tea comparing with hot tap water 
on the microhardness (Vickers surface hardness) of dif-
ferent types of composites. Specimens (n=80) measuring 
10 mm in diameter, 2 mm in thickness were fabricated in 
a teflon mold covered with a Mylar strip using four resin 
composites. The restorative materials were a nanofill (Fil-
tek Supreme XT), a microhybrid (Filtek Z250), a univer-
sal (Clearfıl AP-X) and a hybrid (Clearfil ST) resin com-
posites. All composites were  cured using a light emitting 
diode (LED) (Elipar FreeLight 2) according to manufactu-
rers’ instructions. Immediately after polymerization, the 
specimens were stored in distilled water  at 37oC for 24 
hours. All composite groups were randomly divided into 
two subgroups according to the protocols. The samples 
of the first group were immersed in 55oC tea for 10 mi-
nutes, the samples of the second group were immersed 
in 55oC tap water for the same period. Microhardness 
measurements were performed on each specimen before 
and after immersion into 55oC tea and water with a 
Vicker’s microhardness tester. The indentation load was 
100g with 15 s dwell time. Data were analyzed with 
two-way repeated measures ANOVA. As interaction 
was found significant, one-way ANOVA and paired-t 
test were used (p<0.05). Microhardness values both at 
baseline and after immersion into 55oC water of Clearfil 
AP-X and Clearfil ST were statistically higher than Filtek 
Supreme XT and Filtek Z250. Tea and water drinking at 
55oC did not affect the microhardness of all the resin 
composites. In the limitation of this study, hot tea at the 
given protocol does not affect the surface microhardness 
of resin composites. However, more advanced protocols 
at different temperatures and prolonged times should be 
evaluated in the future researches. 

Key Words: nanofill, hybrid, composite, hot tea, hot 
water, microhardness
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Kompozit rezinler, diş renginde olmaları, biyouyumlu-
lukları nedeniyle günümüzde sıklıkla hekimler ve has-
talar tarafından tercih edilmektedir1,2. Nanoteknoloji 
birçok alandaki avantajları ile birlikte diş hekimliğin-
de de yeni bir dönemin başlamasına neden olmuştur3.  
Günümüzde nanodolduruculu kompozitler üretilmeye 
başlanmıştır. Bu tipteki kompozitlerin dayanıklılık özel-
likleri artmıştır ve daha iyi polisaj yapılabilme avan-
tajına sahiptirler4. Bu yeni kompozit rezinler, dişlerin 
hem ön hem arka hem de servikal restorasyonlarında 
kullanılabilmektedir5. 
Kompozit rezinlerdeki doldurucu partikülünün yüzdesi, 
şekli ve büyüklüğü kompozitin yüzey sertliğini etkiler6. 
Yüzey sertliği, dental materyallerin en önemli fiziksel 
özelliklerinden biridir7 ve materyalin indentasyon veya 
penetrasyona karşı oluşturduğu direnç olarak tanımla-
nabilir7. Bununla birlikte yüzey sertliği, materyallerin 
aşınmaya karşı direncini belirtmek için sıklıkla kullanı-
lan mekanik özelliktir.
Yüzey sertliği düşük olan materyaller çizilmeye karşı 
daha hassastır8. Yüzey çizikleri  fatique (yorulma) di-
rencini azaltarak, restorasyonun erken kaybına neden 
olabilir9.  
Kahve, meşrubatlar, alkollü içecekler, çay, kırmızı şarap 
hatta su veya florürler kompozitlerin estetik ve fiziksel 
(mikrosertlik, yüzey pürüzlülüğü, geçirgenlik) özellikle-
rini etkileyebilirler ve buna bağlı olarak da restoras-
yonun kalitesini düşürebilirler10-12. Bu içeceklerin etkisi 
restoratif materyallerin kimyasal içeriğine ya da resto-
rasyonun bitirme ve polisaj özelliklerine bağlı olarakta 
değişiklik gösterebilir. Ayrıca içeceklerin kompozitlerin 
özelliklerine etkisi doğrudan içeceği tüketme miktarına 
ve sıklığına bağlıdır13. Bazı içeceklerin içeriğinde bu-
lunan organik asitler, (asetik, propiyonik ve laktik asit 
gibi) kompozit rezinlerin mikrosertliğinde düşüşe ne-
den olduğu gösterilmiştir14. Bununla birlikte bazı meş-
rubatların, çayın, biranın ve portakal suyunun erosiv 
lezyonların gelişmesine neden olabileceği veya mevcut 
lezyonları artırabileceği buna bağlı olarak da çürüğün 
başlamasına ve/veya ilerlemesine neden olabileceği 
gösterilmiştir15,16. Ağız ortamı ortalama 36Co’dir. Sıcak 

yada soğuk içecek alındığında ağız ortamının sıcaklı-
ğıda değişir. Yapılan bir çalışma, 60Co çayın ağız içi 
sıcaklığını 51.0Co - 57.4Co arasında değiştirdiği, en 
yüksek sıcaklığın ise üst keserlerde meydana geldiğini 
bildirmiştir17. 
Sıcak çay içmek pek çok birey için gün içerisinde sık 
tekrarlanan bir alışkanlıktır. Bununla birlikte sıcak içi-
len çayın ağızdaki kompozitlerin mikrosertliğini hangi 
ölçüde etkilediği bilinmemektedir.
Bu in vitro çalışmanın amacı, 4 farklı tipteki kompozi-
tin (nanofil, mikrohibrit, üniversal ve hibrit) mikrosertlik 
değerlerine 55Co suyun ve aynı sıcaklıkta demlenmiş 
çayın etkilerini  karşılaştırmaktır.

GEREÇ VE YÖNTEM
Kullanılan materyaller; bir nanofill, (Filtek Supreme 
XT), bir mikrohibrit (Filtek Z250), bir üniversal (Clearfil 
AP-X) ve bir hibrit (Clearfil ST) kompozit rezindir (Tablo 
1). Her bir kompozit rezin, 2 mm kalınlığında, 10 mm 
çapındaki silindirik teflon kalıplara yerleştirildi. Kalıp-
ların alt ve üst yüzeylerine şeffaf bantlar yerleştirildi 
ve cam lamlar arasında preslenerek düzgün bir yüzey 
oluşturuldu. Tüm kompozit örnekleri üretici firmaların 
önerilerine uyularak LED ışık kaynağı (Elipar FreeLight 
2, 3M ESPE, St. Paul, MN, ABD) kullanılarak 20 saniye 
süre ile polimerize edildi. Polimerizasyon işleminden 
hemen sonra örnekler 24 saat süre ile 37Co distile suda 
bekletildi. Bu işlemden sonra, tüm kompozit grupları 
rastgele olarak ikiye ayrıldı. Birinci gruptaki kompozit 
örnekleri 10 dakika süre ile 55Co çayda (20 gr çay 
1 litre sıcak su ile demlendi daha sonra 1 litre sıcak 
su ilave edildi) (pH=5.53) bekletildi. İkinci gruptaki ör-
nekler ise aynı sürede ile 55Co su (pH=8.38) bekletildi. 
Mikrosertlik değerleri, Vickers mikrosertlik cihazı (Bu-
ehler, Lake Bluff, IL, ABD) ile işlemlerden önce ve sonra 
ölçüldü. Her bir örnekten 5 ayrı ölçüm yapılarak orta-
lamaları alındı. İndentasyon yükü (100 gr) örneklerin 
üzerinde 15 sn kalacak şekilde ayarlandı.
Elde edilen veriler tek ve iki yönlü ANOVA ve paired-t 
testleri ile istatistiksel olarak değerlendirildi (p<0.05).

Tablo 1: Çalışmada kullanılan kompozit materyaller ve özellikleri

Restoratif Materyal
Materyalin 

Tipi
Renk

Doldurucu 
Hacmi (%)

Doldurucu 
Ağırlığı (%)

Üretici Firma

Filtek Supreme XT Nanofill A2 59,5 78,5
3MESPE, St. 

Paul, MN, ABD

Filtek Z250 Mikrohibrit A2 60 66
3MESPE, St. 

Paul, MN, ABD

Clearfil ST Hibrit A2 71 82
Kuraray Dental, 

Japonya

Clearfil AP-X Üniversal A2 72 86
Kuraray Dental, 

Japonya
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BULGULAR
Mikrosertlik değerleri Tablo 2 ve Tablo 3’te gösterilmiş-
tir (Şekil 1 ve 2). Clearfil AP-X ve Clearfil ST örnekleri-
nin hem başlangıç hem de 55Co suda 10 dakika bek-
letildikten sonraki mikrosertlik değerleri, Filtek Supreme 
XT ve Filtek Z250 örneklerine göre istatistiksel olarak 
anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0.05).
55Co sıcaklıktaki çay ve suyun kompozit rezinlerin mik-
rosertlik değerlerine etkisi arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05).

TARTIŞMA
İçeceklerin mine ve dentin üzerine zararlı ya da yan 
etkileri hakkında bir çok çalışma olmasına karşılık, bu 
içeceklerin restoratif materyalleri özellikle de kompozit-
leri nasıl etkileyeceği konusunda çok az sayıda araştır-
ma vardır. Bu çalışmada 55Co sıcaklığındaki çay ve su-

yun kompozitlerin yüzey sertliğine etkisi araştırılmıştır.
Kompozit rezinler, polimerizasyon reaksiyonu sonrası 
ağız ortamında fiziksel değişimlere uğrarlar18. Rezinle-
rin yüzey kalitesini pH, yiyeceklerin organik çözücüleri 
ve iyonik kompozisyonları, meşrubatlar ya da tükürük, 
etkiliyebilir18. Yüzey sertliği materyalin klinik ömrünü 
etkileyen plak oluşumuna karşı direnç sağlayan önemli 
bir faktördür ve materyalin aşınması ile bağlantılıdır19. 
Mikrohibrit ve nanohibrit kompozitlerin dayanıklılık, 
uygulanabilirlik ve polisaj yapılabilme özellikleri geliş-
tirilmiştir5. Bu çalışmada standardizasyonu sağlamak 
amacı ile kompozit örneklerine polisaj işlemi uygu-
lanmamıştır. Mylar strip altında oluşturulan kompozit 
yüzeyi mükemmel derecede pürüzsüz olmasına karşılık 
organik rezin içeriği fazladır. Bunun için klinikte kom-
pozitlere bitirme ve polisaj işlemi uygulanarak daha 
sert ve aşınmaya karşı daha dirençli yüzey oluşturmak 
amaçlanmaktadır20.

Şekil 1: 55C° çay grubu Şekil 2: 55C° su grubu

Tablo 2: Kompozitlerin 55Co sıcaklıktaki çayda bekletilmeden önce ve sonra yüzey sertlikleri (VHN) 

Kompozit İlk ölçüm (X±Sx) 55Co çay (X±Sx)

Filtek Supreme XT 51.89 ± 18.53 53.21 ± 9.94

Filtek Z250 42.82 ± 7.28 47.09 ± 9.79

Clearfil ST 65,36 ± 6.61 66,18 ± 10.43

Clearfil AP-X 65,67 ± 6.93 68.95 ± 4.59

Tablo 3: Kompozitlerin 55Co sıcaklıktaki musluk suyunda bekletilmeden önce ve sonra yüzey sertlikleri (VHN) 

Kompozit İlk ölçüm (X±Sx) 55Co su (X±Sx)

Filtek Supreme XT 43.23 ±10.79 44.12 ± 5.77

Filtek Z250 43.42 ± 9.01 42.06 ± 5.68

Clearfil ST 83.67 ± 14.95 74,64 ± 4.50

Clearfil AP-X 74.68 ± 8.73 66.12 ± 8.44
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Genel olarak doldurucu oranın artması ile kompozitin 
yüzey sertliği ve mekanik özelliklerinde de artış meyda-
na gelir21,22. Bu çalışmada daha yüksek doldurucu içe-
riği olan Clearfil ST ve Clearfil AP-X diğer kompozitlere 
göre daha yüksek mikrosertlik değerleri göstermiştir.
Yüzey sertlik testlerinin kullanımı, basit bir teknik ge-
rektirmesi, elde edilen sonuçların güvenirliği nedeni 
ile oldukça popüler olmuştur20,22. Sertlik ölçümünde 
uygulanan yükün önemli olduğu23 elastik materyalle-
re fazla yük uygulandığında örneklerin yüzeylerinde 
çatlamalar oluşabileceği ve bununda yanlış sonuçlar 
alınmasına neden olacağı bildirildiğinden 100 gr yük 
uygulandı24. 
Geleneksel tip halojen esaslı ışık cihazlarından farklı 
olarak kullanıma sunulan LED ışık cihazları daha az 
sıcaklık, daha parlak ışık ve ampullerinin daha uzun 
ömürlü olma avantajına sahiptir25. Kompozit restoras-
yonlardan istenilen performansı alabilmek için yeterli 
bir polimerizasyon sağlanmalıdır. Polimerizasyonun az 
olması halinde mikrosızıntı, renkleşme, yüzey sertliğinin 
azalması, aşınmanın artması, kırılmaya karşı olan di-
rencin azalması, su emiliminin artması, restorasyonun 
tutunmasının azalması, restorasyonun kaybı ve pulpal 
reaksiyonlar gibi komplikasyonlar görülebilir26-28. 
Daha önce yapılan çalışmalarda; oral ortamın kompo-
zit rezinlerin karakteristiğini bozabilceği hatta zaman 
içerisinde hidrolitik degradasyona neden olabileği 
gösterilmiştir29,30.  Bununla birlikte restorasyonun yü-
zeyinde oluşan pellikıl tabakasının restorasyon mater-
yallerine zararlı etki verebilecek bazı ajanların etkisini 
azaltabileceği ya da önleyebileceği gözlenmiştir 31.

Diş dokularında olduğu gibi ağızdaki restorasyonlarda 
içsel yada dışsal asitlerden olumsuz olarak etkilenir-
ler32. Düşük asidik pH materyallerin erozyonuna neden 
olabilir ya da substratı oluşturan matriksi bozabilir32. 
Bu çalışmada 55Co hazırlanan çayın pH’sı 5.53 olarak 
ölçülmüştür; 10 dakikalık zaman aralığında test edilen 
kompozitlerin mikrosertliğinde anlamlı düzeyde etki 
göstermemiştir.
Örneklerini 40 gün boyunca oda sıcaklığındaki kah-
ve ve şarapta bekleten Okte ve arkadaşları, kahve ve 
şarabın Filtek Supreme ve Esthet-X’in yüzey sertliğini 
azaltığını bulmuşlardır18. Bu çalışmada ise 10 dakikalık 
süre bir kişin bir günde ortalama çay içme süresi ola-
rak belirlenmiş ve kompozit örnekleri 10 dakika süre 
ile 55Co çayda bekletilmiştir. Bu araştırmada seçilen 
sıcaklık ve süre sonunda seçilen kompozitlerin yüzey 
sertliğinde istatistiksel düzeyde anlamlı bir değişim 
göstermemesi bir günlük süreye bağlanabilir. 
Değişik sıcaklık derecelerinde ve farklı zaman ara-
lıklarında çay, su gibi içeceklerin kompozit rezinlerin 
fiziksel özelliklerine etkilerinin değerlendirildiği uzun 
dönem klinik çalışmalar ile ağız ortamını taklit eden in 
situ araştırmaların yapılması önerilmektedir.

SONUÇLAR
Bu ön çalışmanın sonucunda;
1-) Kompozit rezinlerin mikrosertliği rezin tipine bağlı 
olarak değişebilir. 
2-) 55Co sıcaklığındaki çay ve suyun kompozit rezinle-
rin mikrosertlik değerlerini 10 dakikalık sürede etkile-
mediği bulunmuştur. 
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Dişhekimliğinde Post Uygulamaları

Post Applications In Dentistry

Yonca Korkmaz*, Emre Özel**

Endodontik tedavi görmüş dişlerin restorasyonu diş he-
kimleri için sıklıkla problem oluşturmaktadır. En büyük 
sorun olarak düşünülen sert doku kaybına ek olarak en-
dodontik tedavili dişler, pulpadan sağlanan nem doku-
sunun kaybına bağlı olarak kırılmaya daha yatkındırlar. 
Kanal tedavili dişlerin dayanıklılığı kalan diş sert dokusu 
ile doğru orantılıdır. Postlar, endodontik tedavi görmüş 
dişlerde, restorasyona retansiyon sağlamak için sıklıkla 
kullanılmaktadırlar. Estetik restorasyonlara olan ilginin 
artması ile metal içermeyen seramik fiber, karbon fiber, 
cam fiber ve kuartz fiber postlar gibi diş renginde post 
sistemleri geliştirilmiştir. Post yerleştirilmesi kök kırıkları-
na sıklıkla sebeb olur ve post bosluğunun hazırlanması 
endodontik tedavi görmüş dişleri zayıflatır. Bu makalede 
diş hekimliği pratiğindeki post tipleri ve uygulamaları ile 
ilgili bilgiler yer almaktadır.

Anahtar kelimeler: endodontik tedavi, diş, metal 
içermeyen postlar, tutuculuk 

The restoration of endodontically treated teeth frequently 
poses a problem for the dentists. Apart from substan-
tial tissue loss which can be considered as one of the 
major obstacles, endodontically treated teeth are assu-
med to be more prone to fracture because of premature 
loss of moisture supplied by a vital pulp. The strength of 
an endodontically treated tooth is directly related to the 
amount of the remaining tooth structure. Posts are frequ-
ently utilized for restoring endodontically treated teeth in 
order to obtain a retention to restoration. The growing 
demand for esthetic restorations in dental treatment has 
led to development of various tooth-colored, metal-free 
post systems such as ceramic fiber posts, carbon fiber 
posts, glass fiber posts and quartz fiber posts. Post pla-
cement was often found to be the primary cause of root 
fracture and the preparation of the post space markedly 
weakened the endodontically treated tooth. In this artic-
le, informations concerning post types and applications 
in dental practice are presented.   

Keywords: endodontic treatment, teeth, metal free 
posts, retention 

Özet Abstract

* Dr. Başkent Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi AD, 
** Dr. Serbest Diş Hekimi, Ankara
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Günümüz diş hekimliğindeki gelişmeler sonucu diş sert 
doku kaybı fazla olan dişlerin ağızda kalmaları müm-
kün olmaktadır.
Diş sert doku kayıplarının fazla olmasına bağlı olarak 
fonksiyon ve estetik kaybı meydana gelebilir1. Bu tip 
olgularda kuron restorasyonunu hem estetik hem de 
fonksiyon açısından dikkatlice planlamak gerekir. Aşırı 
kuron harabiyeti olan dişlerde post uygulamaları yay-
gın olarak kullanılmaktadır2. İlerleyen teknoloji sayesin-
de post materyalleri de gelişmiş ve klinik açıdan daha 
başarılı postlar, firmalar tarafından diş hekimliğinin 
hizmetine sunulmuştur.  
Kök kanalına yerleştirilen postların birinci görevi, ya-
pılacak kuron restorasyonu için tutuculuğu arttırmaktır. 
İkinci görevi ise, çiğneme kuvvetlerini kök boyunca da-
ğıtarak dişin kırılma riskini azaltmaktır3.
İlk post uygulamaları döküm postlar olmuştur. Daha 
sonra prefabrike metal postlar üretilmiştir. Bu sistemle-
rin dezavantajı kökte kontrolsüz stres noktaları oluştur-
malarıdır. Zamanla bu stres noktalarından kök kırıkları 
meydana gelebilir. Metal postların başka dezavantaj-
larının da olması sebebiyle üretici firmalar yeni post 
materyali arayışına girmişlerdir4.

Postların Sınıflandırılması:
Postlar klasik olarak döküm ve prefabrik olmak üze-
re iki grupta sınıflanırlar5. Ancak son dönemlerde kök 
dentinine bağlanabilme ve estetik özellikleri göz önün-
de bulundurularak metal olmayan post sistemleri üretil-
miştir ve sınıflama şu şekilde yapılmıştır6: 

1-) Metal Postlar
a-) Döküm Postlar
b-) Prefabrik Postlar

2-) Metal Olmayan Postlar
a-) Seramik Postlar
b-) Fiber Postlar

1-) Metal Postlar:
a-) Döküm Postlar: Fazla madde kaybı olan, geniş ve 
düzensiz kanallı dişlerde tercih edilmektedir. Döküm 
postların avantajı; az preparasyon ile kök kanalına 
uyumu daha iyi olan restorasyon yapabilmesi ve ma-
liyetlerinin daha düşük olmasıdır7. Bu tür postlar kıy-
metsiz metal alaşımları, altın alaşımları ve titanyumdan 
yapılabilirler8,9. Elastisite modülleri dentin dokusu (18.6 
GPa) ile uyumlu değildir ve çiğneme kuvvetleri karşı-
sında esneyemedikleri için dikey kök kırıklarına sebep 
olurlar10. Galvanik korozyon, metal allerjisi ve estetik 
olmamaları da diğer dezavantajları arasındadır11. 
b-) Prefabrik Postlar: Üretici firma tarafından önceden 
hazırlamış postlardır. Paslanmaz çelik, pirinç, nikel-
krom alaşımı ve titanyum alaşımlardan yapılabilirler12. 

Uygulamaları kolay olduğu için sıklıkla tercih edilirler. 
Konik formda ve paralel kenarlı formda üretilmişler-
dir. Konik formdaki postlar kanala daha rahat adapte 
edilirler ve simantasyon kolaylığı vardır. Ayrıca konik 
form siman çıkışına imkan tanıdığı için minimum hid-
rostatik basınca sebep olur. Dezavantajları, köke kama 
etkisi yaparak kök kırıklarına neden olabilirler7. Dean 
ve ark.13 konik formdaki postlar ile resotre edilen diş-
lerde yaygın başarısızlık nedeninin, vertikal kök kırığı 
olduğunu bildirmişlerdir. Paralel kenarlı postlar daha 
retantiftir ve uygulaması daha zordur. Apikalde daha 
fazla preparasyon gerektirdiği için konik veya eğri kök 
kanallarında kullanımı her zaman uygun olmamakta-
dır7. Vida şeklindeki postlar retantiftir ve kısa köklerde 
daha iyi stres dağılımı sağlarlar. Ancak bu tür postlar 
vertikal kök kırığı riskini arttırır14. 

2-) Metal Olmayan Postlar:
Posterior bölgede metal postlar fiziksel ve mekanik özel-
liklerinin üstün olması nedeni ile sıklıkla tercih edilmek-
tedir. Ancak anterior bölgede estetiğin de düşünülmesi 
gerektiği için metal postların endikasyonu sınırlanmak-
tadır. Metalin koyu rengi restorasyonun altından yansı-
yabilir. Post-kor yapımında kıymetsiz metal alaşımı kul-
lanıldığı takdirde korozyon ürünleri gingival dokularda 
birikebilir ve kökün renklenmesine neden olabilir15. 
a-) Seramik Postlar (Zirkonyum Postlar): Bu post siste-
minin en büyük avantajı estetik özelliklerinin iyi olması 
ve biyouyumluluklarıdır16,17. Korozyon göstermemeleri 
nedeniyle geleneksel döküm postlardan daha avantaj-
lıdırlar. Seramik post-korun rengi dentine yakındır ve 
üzerine uygulanan tam seramik kuronlarda daha de-
rin geçirgenlik (translusensi) sağlayarak restorasyonun 
estetik görünmesine olanak sağlar18-20. Dezavantajları 
arasında düşük kırılma direnci ve postun kora bağlan-
ma yeteneğinin az olması sayılabilir16. Ayrıca seramik 
postların, başarısız oldukları takdirde, diş dokusundan 
uzaklaştırılması oldukça zordur21. 
b-) Fiber Postlar: Karbon fiber postlar, epoksi rezin 
matriks içinde sürekli aynı yönde paralel şekilde sı-
ralanmış, 8 μm çapındaki karbon fiberlerden oluşur7. 
Karbon fiber postların avantajları, biyouyumlu olmaları 
ve korozyona karşı direnç göstermeleridir13. Seramik 
postlardan farklı olarak gerek duyulduğu zaman (ör-
neğin kanal tedavisi tekrarlarında) kanaldan kolaylıkla 
uzaklaştırılabilirler22. Fiber postların elastisite modülü, 
dentinin elastisite modülüne (18.6 GPa) yakındır ve bu 
durum, madde kaybı fazla olan dişlere yapılacak resto-
rasyonların klinik başarısını arttırmaktadır23. 
Karbon olmayan fiber postların elastisite modülü 16-
40 GPa’dır. Bu sistemlerin rezin siman (6.8-10.8 GPa) 
ve kompozit rezinler (5.7-25 GPa) ile birlikte kullanımı 
homojen bir bütünlük sağlamakta, güçlü bir monoblok 
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sistemi oluşturarak kök kırığı riskini azaltmaktadır24.   
Karbon fiber postların yanı sıra cam fiber postlar da 
diş hekimliğinin hizmetine sunulmuştur25. Bu sistemde, 
rezin matriksin içine gömülmüş cam fiberler vardır. Post 
materyalleri değerlendirildiğinde cam fiber postlar, 
yüksek estetik özelliği ile dikkati çeker7. Biyouyumlu, kı-
rılma riski olmayan ve boyları rahatlıkla ayarlanabilen 
materyallerdir. Ancak bu postlar nemli ortamda stabil 
değildirler26. 
Metal post sistemlerinde mekanik tutuculuktan yarar-
lanabilmek için post boylarının uzun olmasında fayda 
vardır. Ancak fiber postlarda, yapısındaki rezin mat-
riks ile rezin simanlar arasında kimyasal bağlanma 
meydana gelir. Bu nedenle fiber postların boylarının 
diğer post sistemleri kadar uzun hazırlanmasına gerek 
yoktur27.
Bir diğer fiber post çeşiti ise Quartz fiber post siste-
midir. Karbon fiber postların renkleri siyah olması 
nedeniyle tam seramik restorasyonlarda kullanılama-
maktadır. Quartz fiber postlar, karbon fiber postlara 
alternatif olarak piyasaya sürülmüş ve özellikle anterior 
dişlerin tam seramik kuronlarla restore edilmesinde diş 
çevresinde karbon fiber postlarının neden olduğu ka-
ranlık sahanın önlenerek estetiğin daha iyi sağlanması 
amacı ile üretilmiştir. Bu sistem ışığın düzgün geçme-
sine olanak verir. Böylece restorasyona daha başarı-
lı bir estetik görünüm kazandırır28. Bu özellikleri post 
çevresindeki simanın ve primerin polimerizasyonunun 
güvenli bir şekilde yapılmasını sağlar14. 
Tüm bu avantajlarından dolayı fiber postların, genç 
bireylerin madde kaybı çok olan dişlerinin restorasyo-
nunda kompozit rezinler ile birlikte kullanımı konser-
vatif bir tedavi yaklaşımı olarak düşünülebilir. Erişkin 
bireylerde ise post-kor+kuron restorasyonu tercih edil-
mektedir29.
Endodontik tedavisi yapılmış dişler ile kuron restorasyo-
nu arasında kenarda koronal sızıntı olması, hem kanal 
tedavisinde hem de yapılan restorasyonda başarısızlık 
ve tekrarlayan çürüklerle sonuçlanabilir30. 
Fiber postlarda adeziv simantasyon tekniği uygulandığı 
için mikrosızıntı daha az meydana gelir. Bunun sebe-
binin, epoksi rezin matriks içinde gömülü olan karbon 
fiberlerin doğal kimyasal yapısının, Bis-GMA içeren re-
zin simanlar ile uyumlu olduğu rapor edilmiştir31. 
Mannocci ve ark.32 self-etching primer uygulaması ile 
elde edilen hibrit tabakasının çok aşamalı adeziv sis-
tem ile elde edilen hibrit tabakasına göre daha zayıf 
ve daha ince olduğunu bildirmişlerdir. Aynı çalışma-
da, ancak rezin bazlı üç aşamalı bir adeziv sistemin 

kullanımı ile rezin siman, kompozit kor ve kök kanal 
duvarları arasında iyi bir bağlantı elde edilebileceği 
belirtilmiştir.  
Vichi ve ark.33 tek aşamalı ve üç aşamalı bonding 
sistemlerini karşılaştırmış ve üç aşamalı (asit, primer, 
bonding farklı şişelerde) sistemin tek aşamalıya göre 
özellikle kanalın apikal üçte birinde daha etkili bir mik-
romekanik bağlanma sağladığını bulmuşlardır.   
Postun tutuculuğunu etkileyen faktörler arasında postun 
uzunluğu, çapı, yüzey alanı, postun dizaynı, taper açı-
sı, dişin yüzey yapısı, kullanılan simanın tipi ve kalınlığı 
sayılabilir34,35. Post çapının artması ile mekanik tutucu-
lukta önemli bir atış olmadığı bildirilmiştir36. Fakat rezin 
simanlarla yapıştırılan fiber postlarda çapın arttırılması 
retansiyonu önemli ölçüde arttırmıştır. Daha geniş çap-
lı postların kullanımı rezin bağlantısı için daha geniş 
bir yüzey sağlar ve retansiyon artar36. Konik formdaki 
postlar, paralel kenarlı postlara göre daha az tutucu-
durlar. Ancak post uzunluğu yeterli miktarda ayarlan-
dığı durumlarda tutuculuk açısından klinik olarak bir 
sorun oluşturmadığı bildirilmiştir37. 
Gallo ve ark. yaptıkları in vitro araştırmada fiber post-
ların tutuculuk özelliklerini incelemişler, 1.25 mm veya 
1.5 mm çapında kullanılan fiber postların 1 mm çapın-
da olanlara göre önemli ölçüde daha retantif oldukla-
rını bildirmişlerdir36. 
Bir başka makalede, post uzunluğunun klinik kuron 
boyuna eşit olması halinde başarısızlık oranının %2.5 
olduğu belirtilmiştir. Aynı yayında, post uzunluğunun 
klinik kuron boyunun 1/4’ü kadar olduğunda ise başa-
rısızlık oranının %25’e çıktığı vurgulanmıştır38. 
Kanal tedavisi yapılırken kanala Guta-Perka yerleştirilir. 
Endodontik tedavide kullanılan bu materyal, periapikal 
bölgeden kaynaklanabilecek enfeksiyonu önleyen tek 
bariyerdir. Bu sebeple, post boşluğu hazırlarken api-
kalde 4-5 mm Guta-Perka bırakılmalıdır39. Ancak bu 
uygulama postun uzunluğunu kısıtlayabilir. Bir başka 
dikkat edilmesi gereken nokta ise, post kanal içi boşluk 
hazırlandıktan sonra mümkün olan en yakın zamanda 
kanala yerleştirilmelidir. Çünkü postun yerleştirilmesi 
ne kadar gecikirse apikal sızıntı olma riski de o kadar 
artar40. 
Günümüzde, diş sert doku kaybı fazla olan dişleri çe-
şitli yöntemler ile restore ederek ağızda uzun süre fonk-
siyon, fonasyon ve estetik açısından hizmet vermelerini 
sağlamak, diş hekimliğinin temel kurallarından birisi 
haline gelmiştir. Klinik başarı elde etmek için uygun 
malzeme ve tedavi seçenekleri göz önünde bulundu-
rulmalıdır. 
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Rejeneratif Pulpa Tedavilerinde Doku 
Mühendisliği Uygulamaları

Tissue Engineering Techniques In Regenerative Pulp 
Therapies

Özlem Martı AKGÜN*, Günseli GÜVEN POLAT**, Ceyhan ALTUN***

Rejeneratif tıp  hastalık, travma, kanser veya konjenital 
nedenlerle hasara uğramış doku ve organların tekrar olu-
şumunu hedeflemektedir. Rejeneratif tıbbın temeli doku 
mühendisliğine dayanmaktadır. Doku mühendisliği; bi-
yolojik tedavi stratejileri ile dokuların (kemik, kıkırdak, 
damarlar, organlar) yapısal ve fonksiyonel olarak yeri-
ne konması, tamiri, sürdürülmesi ve geliştirilmesi olarak 
tanımlanmaktır. Günümüzde kullanılan diş tedavilerine 
alternatif olarak geliştirilen rejeneratif tedavi yöntemleri, 
hastalıklı, kaybedilmiş ve travmaya uğramış pulpo-den-
tinal kompleksin rejenerasyonunu hedeflemektedir. Bu 
amaç doğrultusunda  postnatal kök hücreler, pulpal imp-
lantlar, iskele implantlar, enjekte edilebilen iskeleler, gen 
terapisi ve 3 boyutlu hücre yazılımları kullanılmaktadır. 
Bu makalede, rejeneratif pulpa tedavilerinin hedefleri ve 
bu amaçla kullanılabilecek teknikler güncel literatür ışı-
ğında derlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Doku mühendisliği, rejeneratif 
pulpa tedavisi, kök hücre, iskele implantlar.

Regenerative medicine aims to regenerate the damaged 
tissues and organs caused by disease, trauma, cancer, 
or congenital deformities. The basis of regenerative me-
dicine depends on tissue engineering. Tissue enginee-
ring is defined as the replacement, repairment, mainte-
nance, and development of the tissues (bone, cartilage, 
blood vessels, and organs) functionally and structurally 
by using biological treatment strategies. The regenerati-
ve therapies which are developed as an alternative to the 
current dental therapies aim to regenerate the invalid, 
missing or traumatized pulpo-dentinal complex.  Post-
natal stem cells, pulpal implants, scaffold implants, th-
ree-dimensional cell printing, injectable scaf folds, and 
gene therapy have been used to attain this goal.  In this 
paper, the goals and techniques of regenerative pulp 
therapies are reviewed primarily based on the current 
literature.

Key Words: Tissue engineering, regenerative pulp 
therapies, stem cells, scaffold implants.
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Günümüzde kaybedilmiş diş dokularını restore etmek 
amacıyla kullanılan restoratif materyaller diş dokula-
rının fiziksel ve kimyasal özelliklerini taklit edememek-
tedir. Bu da yapılan restorasyonların er yada geç ba-
şarısız olmasına sebep olmaktadır. Rejeneratif pulpa 
tedavilerinin temeli doku mühendisliğine dayanmakta-
dır. Doku mühendisliği hastalıklar, travma, kanser veya 
konjenital nedenlerle hasara uğramış dokuların tekrar 
restore edilmesini amaçlamaktadır.1 
Rejeneratif pulpa tedavilerinde; pulpal implantlar, iske-
le implantlar, enjekte edilebilen iskeleler, gen terapisi, 
postnatal kök hücre uygulamaları, ve 3 boyutlu hücre 
yazılımları kullanılmaktadır. Özellikle gen terapisinde 
kullanılan büyüme faktörleri ile ilgili birçok çalışma 
yapılmıştır. Bu çalışmalarda, büyüme faktörlerinin ta-
mir dentini oluşumunu stimüle ettiği,2 kayıp dokuların 
rejenerasyonunu sağladığı,3 virüslere karşı aşı olarak 
kullanılabileceği,4 çürük ve periodontitis oluşturan pa-
tojenlere karşı uygulabileceği5 rapor edilmiştir. Rejene-
ratif pulpa tedavilerinde kullanılan tüm metotlar hem 
pulpayı hem de dentini rejenere etme potansiyeline 
sahiptir.5 Bu yüzden rejeneratif pulpa tedavileri dişin 
yapısal bütünlüğünün korunmasında alternatif tedavi 
metotları olarak düşünülmektedir. Önümüzdeki 20 yıl 
içerisinde diş hekimliğinde kullanılan rejeneratif tedavi 
yöntemlerindeki gelişmeler sayesinde yapay diş, kemik, 
organ ve dokuların kullanımının tamamen ortadan kal-
dırılması amaçlanmaktadır. Bu makalede, rejeneratif 
pulpa tedavilerinin hedefleri ve bu amaçla kullanılabi-
lecek teknikler güncel literatür ışığında derlenmiştir.

PULPA REJENERASYONUNDA KULLANILAN 
POTANSİYEL YÖNTEMLER
1- Pıhtılaşma Yolu İle Kök Kanal Revasküla-

rizasyonunun Sağlanması
Bu yöntemde, kök gelişimi tamamlanmamış daimi diş-
lerde, kanal sistemindeki enfeksiyonun kontrol altına 
alınmasını takiben, kökün 1/3 apikalinde pıhtı oluş-
turulması ve oluşan pıhtı içinde revaskülarizasyon ile 
tamir dokusu oluşumunun sağlanması amaçlanmakta-
dır.1 Bu yöntemde ayrıca sodyum hipoklorit (NaOCl) 
ve klorheksidin ile irrige edilmiş kanal içerisine sip-
rofloksasin, metronizadol ve minosiklin içeren karışım 
birkaç hafta süreyle yerleştirilir.2 1996 yılında Hoshino 
ve ark.,3 yaptıkları in vitro çalışmalarda siprofloksasin, 
metronizadol ve minosiklin ile hazırlanan karışımın en-
fekte pulpalı dişlerde bakteri populasyonunu tamamen 
ortadan kaldırdığını rapor etmiştir. Bancs ve Trope,1 
apeksi 4mm açık periapikal lezyonlu mandibuler sağ 
2. premolar dişte yaptıkları çalışmada siprofloksasin, 
metronizadol ve minosiklin ile hazırladıkları çoklu 
antibiyotik patını kanal içine yerleştirmişlerdir. Kanal 
duvarlarının  inceliği ve Hertwig epitel kınına zarar 
vermekten korunmak amacı ile kanallara mekanik ens-
trumantasyon uygulanmamıştır. 26 gün sonra yaptık-

ları klinik ve radyolojik kontrolde dişin asemptomatik 
olduğunu fakat apikal radyolüsensinin devam ettiğini 
görmüşler, kanalı  irrige edip kuruttuktan sonra endo-
dontik eksplorer yardımı ile kanal içinde 15 mm ilerle-
yip dokuyu nazikçe kanatmış ve oluşan pıhtının üzerine 
Mineral Trioksit Aggregate (MTA) uygulamışlardır. 2 
hafta sonra,  kompozit ile restorasyonu tamamlamış-
lardır. Yaptıkları 12, 18 ve 24 aylık kontrollerde rad-
yolüsensinin kaybolduğunu ve kök ucunun kapandığını 
görmüşler ve nekroz olmuş apeksi açık dişlerde apikal 
bölgede  sağlıklı pulpa dokusu mevcut olduğu sonucuna 
varmışlardır. Kanal dezenfekte edilip enfekte dokular 
uzaklaştırıldıktan sonra bu doku prolifere olmaktadır. 
Kullanılan özel antibiyotik kombinasyonu kök kanal sis-
temini etkili bir şekilde dezenfekte etmekte ve avulse ve 
nekrotik dişlerde revaskülarizasyonu arttırmaktadır.
Murray ve ark.5 na göre revaskularizasyon metodu, 
kök kanal bölgesinin dezenfekte edilmesini ve pıhtı-
laşma bölgesinde  yeni doku formasyonu başlatabilen  
hücrelere sahip matriks (örneğin fibrin) formasyonun 
oluşmasını gerektirmektedir. Rejenere olmuş dokunun  
fenotipinin pulpa dokusuna benzerliği tam olarak an-
laşılamamıştır fakat bugüne kadar kök formasyonunun 
devam ettiğini gösteren ve termal pulpa testlerine pozi-
tif cevap veren restorasyonların olduğu vaka raporları 
yayınlanmıştır.1 Önemli olan başka bir nokta da genç  
hastaların iyileşme kapasitelerinin genellikle daha faz-
la olduğudur.6

Revaskülarizasyon yönteminin avantajlarından biri bu 
yaklaşımın teknik olarak kolay olması ve pahalı biyo-
teknolojilere gerek duymayan,  kolaylıkla elde edile-
bilen ilaçlar ve enstrümanlar kullanılarak yapılabil-
mesidir. İkincisi immün ret ve patojen aktarımı riskinin 
olmamasıdır. Bununla birlikte rutin klinik uygulamalar 
arasına sokulmadan önce daha fazla klinik çalışmaya 
gerek duyulmaktadır.5

2- Postnatal Kök Hücre Tedavisi
Postnatal kök hücre tedavisinin temeli, dezenfekte edil-
miş kök kanal sistemine postnatal kök hücrelerin enjek-
te edilmesine dayanmaktadır. Postnatal kök hücreler; 
deri, bukkal mukoza, yağ ve kemik gibi dokulardan 
elde edilebilmektedir.7 
Nakashima ve Akamine,8 yayınladıkları bir çalışmada 
postnatal kök hücrelerin avantajlarını şu şekilde sırala-
mıştır; otojen postnatal kök hücrelerin üretimi ve şırınga 
ile iletimi daha kolaydır ve bu hücreler yeni pulpa do-
kusu rejenerasyon potansiyeli taşımaktadır. Ayrıca bu 
yaklaşım kemik iliği transplantasyonu gibi rejeneratif 
tıp uygulamalarında uzun zamandır kullanılmaktadır 
yakın zamanda bir kaç potansiyel endondotik uygula-
mada da kullanılmıştır.8 
Bununla birlikte enjekte edilme metodunun kullanılma-
sıyla hücrelerin hayatta kalma süreleri kısalmaktadır.9 
Brazelton ve Blau,9 in vivo olarak yaptıkları çalışmada 
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bu hücrelerin vücudun farklı bölgelerine göç edebile-
ceğini ve bunun sonucunda anormal mineralizasyonlar 
meydana gelebileceğini rapor etmişler, çözüm olarak 
doku fibrin yumakları ve iskele materyallerine başvuru-
labileceğini belirtmişlerdir. 
Kök hücrelerin dental dokuya farklılaşmasını indükle-
mek için iskelelere, kök hücrelere ve büyüme faktör-
lerine ihtiyaç vardır. Bu yüzden iskele veya büyüme 
faktörleri kullanılmadan sadece kök hücrelerin pulpa 
dokusuna enjekte edilmesiyle, fonksiyonel pulpa doku-
sunun üretim olasılığı azdır. Bunun yerine pulpa rejene-
rasyonunda başarı potansiyelini maksimuma çıkarmak 
için iskele teknolojisi ile birlikte kök hücreler ve büyüme 
faktörleri  kullanılmalıdır.5 

3- Pulpal İmplantasyon
Bu yöntemde pulpa hücreleri, membran filtrelerinin 
üzerinde geliştirilmektedir. Avantajı laboratuar şartla-
rında filtreler üzerinde hücre gelişiminin nispeten kolay 
olmasıdır.10 Üstelik boş kök kanallarının içine enjeksi-
yon yapılırken bir araya toplanmış hücre tabakaları 
birbirinden ayrılmış hücrelerden daha fazla stabilite 
göstermektedir. 
Pulpa dokusu kültür tabakalarının implantasyonu ile 
ilgili karşılaşılabilecek potansiyel problem, hücrelerin 
kök kanal duvarlarına bağlandığından emin olmak için 
özelleşmiş prosedürlerin gerekli olmasıdır. Ayrıca filtre-
ler çok ince tabakalardır, son derece narindirler, ve bu 
onların kök kanal sisteminin içine kırılmadan yerleştiri-
lebilmelerini zorlaştırmaktadır.11

Pulpa implantasyonu sırasında laboratuar şartlarında 
hazırlanmış pulpa dokusu, temizlenmiş ve şekillendiril-
miş kök kanal sisteminin içine transplante edilmektedir. 
Pulpa dokusunun kaynağı, hastalık ve patojen içerme-
yen arıtılmış pulpa kök hücre dizisi olabileceği gibi bi-
yopsi ile alınan ve laboratuarda geliştirilen hücreler de 
olabilmektedir.12  Fukuda ve ark.,13 yaptıkları çalışma-
da pulpa dokusu kültürünün in vitro olarak ayrışabilen 
polimer nanofiberlerin üzerindeki  tabakaların içinde 
ya da Tip I kollajen veya fibronektin gibi ekstraselüler 
matriks proteinlerinin üzerindeki tabakalarda geliştiği-
ni bildirmişlerdir. Şimdiye kadar Tip I ve Tip III kolla-
jen üzerinde gelişen dental pulpa hücrelerinin başarısı 
kanıtlanamamıştır.14 Fibronektin ve laminin ihtiva eden 
diğer matriksler üzerinde yapılan çalışmalar sürmek-
tedir. 15

4- İskele İmplantasyonu, Enjekte Edilebilir 
İskele Aktarımı Ve İlaç Taşıyıcı Sistemler 
Doku mühendisliği tedavilerinin daha pratik olması 
için, pulpa kök hücreleri hücre organizasyonunu ve 
vaskülarizasyonunu destekleyen üç boyutlu yapı halin-
de organize edilmelidir. Bu sistem, pulpa kök hücreleri 
ile birlikte ekilmiş poröz polimer iskeleler kullanılarak 
başarılmıştır.16 

Bir iskele, kök hücre çoğalması ve farklılaşmasına yar-
dımcı olan, daha hızlı doku gelişimine yol açan büyüme 
faktörlerini, hücrelerin hayatta kalmasını ve büyümesini 
sağlayan besini ve kanal içinde bakterilerin gelişmesi-
ne engel olan  antibiyotikleri  içermelidir.17 
Nanoiskelelerin düzenlenmesi farmasotik ilaçların spe-
sifik dokulara transferinde kullanışlı olabileceği bildiril-
miştir.18 Buna ek olarak iskele, laboratuar şartlarında 
hazırlanmış  dokunun ihtiyacı olan gerekli mekanik ve 
biyolojik fonksiyonların oluşturulmasını sağlamakta-
dır.19 Kitasako ve ark.,20 yaptıkları bir çalışmada pul-
pası ekspoze olan dişlerde dentin parçalarının repe-
ratif dentin köprüsü formasyonunu stimüle ettiğini bul-
muşlardır. Silva ve ark.21 ise yayınladıkları çalışmada 
dentin parçalarının pulpa kök hücre bağlantısı için bir 
matriks oluşturduğunu ve büyüme faktörleri için rezer-
vuar görevi gördüğünü belirtmişlerdir. Murray ve ark.,5 
dentin parçalarının pulpa dentin kompleksinin rejene-
rasyonunda iskelelerin kullanımı için destek sağlaması-
na tepki olarak pulpa kök hücrelerinin doğal reperatif 
aktivitesinin devreye girdiğini belirtmişlerdir.
İskele materyallerinin tipleri doğal veya sentetik olarak, 
çözünebilen veya kalıcı şekilde kullanılabilmektedir. 
Sentetik olan materyaller polilaktikasit (PLA), poligliko-
lik asit (PGA), polilaktik- ko-glikonik asit (PLGA) ve po-
likaprolakton (PCL)  içermektedir, hepsinin ortak özelli-
ği insan vücudundan indirgenen polyester materyaller 
olmalarıdır.22 Özellikle ekstraselüler matriksin değişik 
türevlerinin hücresel büyümeyi destekleme yeteneklerini 
geliştirmek için çalışmalar yapılmıştır.23 Kollojen yada 
fibrin gibi proteik materyaller ve kitosan ve glikozami-
noglikanlar (GAG) gibi polisakkarit materyaller ile ilgili 
yapılan çalışmalar sürmektedir.24 Bununla beraber, bu 
tip materyallere karşı oluşan bazı immün reaksiyonla-
rın, gelecekte rejeneratif tıbbın bir parçası olarak kulla-
nımlarını tehlike altına sokabileceği bildirilmiştir. 
Pulpa için hazırlanan doku, polimer hidrojel gibi yumu-
şak üç boyutlu iskele matriksinin içinde düzenlenebil-
mektedir.25 Hidrojeller şırınga ile aktarımı yapılabilen 
enjekte edilebilir iskelelerdir, non-invazedirler ve kök 
kanal sistemlerine kolay iletilme özelliğine sahiptirler.26 
Geçmişte hidrojellerle ilgili problemin, doku formasyo-
nu ve gelişimi üzerinde sınırlı kontrol yeteneğine sahip 
olmaları olarak belirtiliyordu, ancak formülasyondaki 
gelişmelerle hücrelerin hayatta kalmasını destekleme 
potansiyelleri arttırılmıştır. Bu gelişmelere karşın, hid-
rojellerle ilgili araştırmalar erken aşamadadır ve bu tip 
iletim sistemlerinin, ümit verici olmalarına rağmen, in 
vivo ortamda fonksiyonel olduğu ispatlanamamıştır.27

5- Üç Boyutlu Hücre Yazılımı 
Pulpa dokusunun yerine konmasında en son yaklaşım, 
üç boyutlu hücre yazılım tekniğinin kullanılmasıdır.28 Bu 
teknikte, hücre dizilerini hidrojel içinde askıya alıp diş 
pulpa dokusunu yeniden oluşturan bir alet kullanılmak-
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tadır. Barron ve ark.,29 yayınladıkları bir çalışmada üç 
boyutlu hücre yazılım tekniğinin, hücreleri belirli bir 
pozisyona koymak için kullanılabileceğini ve bu me-
totla doğal pulpa dokusunu taklit edebilecek potansi-
yele sahip yeni dokular üretilebileceğini belirtmişlerdir. 
Doku mühendisliğinde, hücrelerin ideal pozisyonları 
şunlardır; odontoblastoid hücreler dentini tamir etmek 
ve devamlılığını sağlamak için periferde, fibroblastlar 
ise vasküler ağı ve sinir hücrelerinin oluşturduğu ağı 
desteklemesi için pulpanın merkezinde konumlanmak-
tadır.5

Üç boyutlu hücre yazılım tekniğinin pulpa dokusunun 
oryantasyonu açısından dezavantajı, temizlenmiş ve 
şekillendirilmiş kök kanal sistemi içerisine yerleştirilen 
pulpa dokusunun apikali ve koronali arasında asimetri 
oluşmasıdır. Bununla beraber erken dönemdeki araş-
tırmalar, in-vivo ortamda üç boyutlu hücre yazılımı 
kullanılarak fonksiyonel doku elde edilebildiğini henüz 
gösterememiştir.30

6 - Gen Terapisi Ve Biyoaktif Materyaller
Vital pulpa tedavilerinin amacı travma sonucunda veya 
kavite preparasyonu sırasında perfore olmuş pulpanın 
kimyasal bir maddeyle örtülerek canlılığını korunması-
dır. Bu amaçla en yaygın olarak kullanılan preparatlar 
kalsiyum hidroksit (Ca(OH)2) içeren preparatlardır. Bu 
tür  preparatlar pulpada sınırlı bir nekroz oluştururlar. 
Rutherford ve ark.,31 kalsiyum hidroksit içeren prepa-
ratların bu şekilde pulpanın rejenere olma potansiyelini 
ortaya çıkarttığını ve dentin formasyonuna neden oldu-
ğunu bildirmişlerdir. Bunun yanında kalsiyum hidroksit 
içeren preparatların pH sının yüksek olması nedeniyle 
dentinden büyüme faktörlerinin salınımına sebep oldu-
ğu ve tersiyer dentin oluşumunu bu şekilde indüklediği 
düşünülmektedir.32 
Rejeneratif pulpa tedavilerinde kullanılabilecek diğer 
bir madde de bir çeşit biyomateryal olan proteinlerdir. 
Biyomateryallerin büyüme faktörlerinin salınımını arttı-
rarak etki ettikleri düşünülmektedir. Bu nedenle diffüze 
olabilen ekstrasellüler bir matriks proteini olan büyüme 
faktörlerinin pulpa üzerine direkt kullanımları ile ilgili 
birçok araştırma yapılmıştır.  
Büyüme faktörleri, hücreler üzerinde bulunan reseptör-
lere bağlanan ve hücre çoğalmasını ve/veya farklılaş-
masını indükleyen proteinlerdir.33 Çoğu büyüme faktö-
rü çok yönlü olup, çok sayıda hücre tipinin bölünmesini 
stimüle ederken, bir kısmı ise sadece bazı hücrelere 
özeldir.34

Büyüme faktörleri, özellikle transforme edici büyüme 
faktörü beta (TGF β) ailesi, dentin matriksinin sekresyo-
nu sırasında odontoblastların farklılaşmasını ve uyarıl-
masını başlatan hücresel sinyaller açısından önemlidir. 
Bu  proteinler, odontoblastlardan salgılanırlar ve dentin 
matriksinde depo edilirler, burada aktif şekilde koru-
nurlar ve dentin matriksinin diğer komponentleri ile et-
kileşim halinde bulurlar.35 

Diş gelişiminde ve rejenerasyonundaki bir diğer önem-
li büyüme fatörü ailesi de “Bone Morphogenetic Pro-
tein (BMPs)”dir.36 Nakashima ve ark.,37 yaptıkları 
çalışmada rekombinant insan BMP-2’nin, pulpa kök 
hücrelerinin odontoblastoid morfolojiye doğru değişi-
mini stimüle ettiğini bildirmiştir.  Sloan ve ark.,38 fareler 
üzerinde yaptıkları çalışmada TGF β1-3 ve BMP-7 nin 
benzer etkileri olduğunu saptamıştır. Nakashima ve 
ark.,39 yaptıkları in vivo  çalışmada, pulpa amputasyo-
nunda tedavi amacı ile uyguladıkları  BMP-2, BMP-4 
ve BMP-7’nin reperatif dentin oluşumunu indüklediğini 
bildirmişlerdir. Nakashima ve ark.,40 rekombinant in-
san BMP-2 ve BMP-4 kullanarak köpeklere, Lovschall 
ve ark.,41 farelere ait molar dişlerde yaptıkları çalışmada 
rekombinant insan insülin benzeri büyüme faktörü 1’in 
kollajenle birlikte uyguladığında dentin köprüsü ve tu-
buler dentin formasyonunun tamamlanmasında rol oy-
nadığını saptamışlardır. Alaçam ve Yıldırım,42 TGFβ1  
in dentinogenezis üzerine olan etkilerini araştırmışlar-
dır. İki farklı köpeğin toplam 20 dişinin kullanıldığı ça-
lışmada TGFβ1 in pulpa iyileşmesini teşvik edici etkileri 
olduğunu rapor etmişlerdir.
Yapılan araştırmaların çoğunda dentin formasyonu-
nu sağlamak amacıyla kullanılan büyüme faktörleri 
ekspoze olmuş pulpa dokusu üzerine topikal olarak 
uygulanmıştır. Bununla birlikte proteinlerin yarılanma 
ömürlerinin kısa olması ve yüksek konsantrasyonlarına 
ihtiyaç duyulması, pulpa dokusunun kendisinin protein 
üretmesi amacıyla gen aktarım metodunun uygulanma-
sını akla getirmiştir.43 
Rejeneratif pulpa tedavisinde kullanılan gen aktarım-
larından biri; pulpa dokusunun mineralizasyonunu 
arttırıcı mineralize edici genin aktarımıdır. Ancak bir 
literatür dışında bu konuyla ilgili bir araştırma bulu-
namamıştır. Rutherford,44 yaptığı bu araştırmada fare       
BMP-7’sinin cDNA’sını ferret pulpasına transfer etmiş 
fakat tamir edici bir cevap üretememiş ve pulpa gen te-
rapisiyle ilgili olasılıkları en iyi şekilde açıklayacak yeni 
araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu belirtmiştir. Pulpa 
kök hücre kültürü içerisine elektroporasyonla minera-
lize edici genin aktarılması ile ilgili  henüz başarı sağ-
lanamamış, fakat gen terapisi çalışmalarının rejeneratif 
tedavilerin bir parçası olarak kullanılması önerilmiştir.5 
Gen terapilerinin kullanımı ciddi sağlık sorunlarına ne-
den olabilmektedir; FDA terminal dönemdeki hastalar-
da gen terapisini onaylamış, ama 2003 yılında gen te-
davisi almış 9 yaşındaki bir çocuğun vücudunun diğer 
bölümlerinde tümörlerin oluşmasıyla onayı geri almış-
tır.45 Araştırmacılar gen terapilerinin kontrolünü çok iyi 
bilmeli ve gen terapilerini klinikte güvenilir bir şekilde 
kullanmak için sadece o hücrelere özel olacak şekilde 
geliştirmelidirler. Sağlık açısından yüksek riskli olması 
nedeniyle gen terapilerinin rejeneratif pulpa tedavile-
rinde kullanımı yakın gelecekte mümkün görülmemek-
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tedir. Gen terapisi yeni bir tedavi alanıdır ve nekrotik 
pulpa dokusunun kurtarılma potansiyeline dair yeterli 
kanıt gösterilememiştir. Bu yüzden potansiyel yararları 
ve dezavantajları daha çok teoride kalmaktadır.

DİŞ DOKULARINI  İN VİTRO ORTAMDA OLUŞ-
TURMA ÇALIŞMALARI
Rejeneratif tıbbın temeli olan doku mühendisliğinin diş 
hekimliği alanındaki en son hedefi periodontal has-
talıklar, çürükler, travma veya genetik gibi nedenlerle 
kaybedilmiş dişlerin yerine embriyonik hücreler kulla-
nılarak tüm dokuları ile yeni bir diş formasyonu sağla-
maktır. Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla birçok ça-
lışma yapılmıştır. Young ve ark.,46 domuzdan alınan 3. 
molar diş tomurcuğuna ait hücreleri çözünebilen poli-
mer iskelelerin üzerine ekmiş ve prolifere olan hücreleri 
fare omentumuna implante etmişlerdir. 25 hafta sonun-
da mine ve dentinin, 30 hafta sonunda sement dokusu-
nun oluşmaya başladığını rapor etmişlerdir. Ohazama 
ve ark.,47 fareden alınan embriyonik kök hücresi, nöral 
kret hücreleri ve kemik iliği hücreleri ile embriyonik oral 
epitel hücreleri arasındaki ilişkiyi incelemiş, bu hücre-
leri renal kapsüle yerleştirmiş ve sonucunda da diş , 
kemik ve yumuşak dokuların ektopik olarak oluştuğunu 
gözlemlemiştir. Oluşan dokular fare çenesine implan-
te edilmiştir. Duailibi ve ark.,48 erkek fareden alınan 
molar dişlere ait tomurcukları,  poliglikolik asit (PGA) 
ve polycoglycolide copolymer (PLGA) yapısındaki iske-
leleri kullanarak dişi fare omentumuna implante etmiş-
lerdir. 12 hafta sonunda hem PGA hem de PLGA iske-
lelerin üzerinde mine, dentin, pulpa dokusu ve Hertwig 
epitel kınının oluştuğunu fakat sement ve periodontal 
ligamentin oluşmadığını gözlemişlerdir. Aynı çalışmayı 
domuzlar üzerinde de denemişler, normalde fare dişle-

rinden daha geç süren domuz dişlerinde mine, dentin, 
pulpa oluşumunun 25-30 haftada meydana geldiğini 
tespit etmişlerdir. Bu konuda yapılan diğer çalışmalar; 
Lynch ve ark.49 nın periodontal hastalıklar, çürükler, 
travma veya genetik gibi nedenlerle kaybedilmiş oral 
dokuların rejenerasyonu konulu çalışması, Mooney ve 
ark.50 nın, dental pulpa hücrelerinin ve gingival fibrob-
lastların kültürlerinin in vitro olarak çözünebilen iskele-
lere ekilerek proliferasyonu ve diferansiyasyonu konulu 
araştırması ve Buurma ve ark.51 nın, in vivo olarak pul-
pa hücrelerinin iskeleler üzerine ekilerek proliferasyonu 
ve diferansiyasyonunun sağlanması konulu çalışmalar-
dır. Yapılan tüm bu çalışmalar sonucunda diş dokuları 
normal boyut, yapı ve lokalizasyonda üretilememiştir 
fakat araştırmalar devam etmektedir.

SONUÇ
Diş tedavilerinde kullanılan güncel yaklaşımlar ile çoğu 
vakada yüksek derecede başarı sağlanmasına rağmen, 
hastalıklı veya nekrotik pulpa dokusunun uzaklaştırılıp 
yerine sağlıklı pulpa dokusunu oluşmayı amaçlayan re-
jeneratif yöntemler en ideal tedavi yaklaşımları olarak 
kabul edilmektedir. Rejeneratif pulpa tedavisinin bir 
şekli olan kalsiyum hidroksit ile direk kuafaj tedavisi 
diş hekimleri tarafından yıllardır yaygın olarak kulla-
nılmaktadır.
Günümüzde kullanılan diş tedavilerine alternatif ola-
rak geliştirilen, rejeneratif tedavi yöntemleri olarak ta-
nımlanan ve postnatal kök hücreler, pulpal implantlar, 
skaffold implantlar, enjekte edilebilen skaffoldlar, gen 
terapisi ve 3 boyutlu hücre yazılımının kullanıldığı re-
jeneratif pulpa tedavilerinin yaygın olarak kullanılabil-
mesi için daha fazla in vitro ve in vivo çalışmaya gerek 
duyulmaktadır. 
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Halitozis: Teşhis Yöntemleri

Halitosis: Measurement Methods

Şehrazat Özden*, Candan S. Paksoy**

Halitozis populasyonun büyük bir bölümünü etkiler ve 
ciddi sosyal problemlere  neden olabilir. Halitozisin üre-
timinde en önemli rolü mikroorganizmalar oynar. Vola-
tile sülfür bileşenleri (VSC) halitozisin en önemli bileşe-
nidir. Halitozis; gerçek halitozis, gerçekte var olmayan 
halitozis ve halitofobi kategorileri içinde sınıflandırıla-
bilir.  Halitozis ölçümünde Organoleptik ölçümler, gaz 
kromatografi ve sülfid monitörleri olmak üzere üç ana 
yöntem vardır. BANA test, kimyasal sensörler, tükürük 
inkübasyon testi, β galaktosidaz aktivite testi, amonyak 
monitörleri, ninhidrin metodu ve polimeraz zincir reaksi-
yonu gibi pek çok alternatif yöntem vardır.

Anahtar Kelimeler: Halitozis, VSC,organoleptik öl-
çümler, halimeter

Halitosis affects a large proportion of the population 
and may be the cause of severe social problems. Mic-
roorganisms play an important role in the production 
of halitosis.
Volatile sulphur compounds (VSC) are important compo-
nents of halitosis.  Halitosis can be classified into catego-
ries of genuine halitosis, pseudo halitosis and halitophia. 
There are three primary measurement methods of halito-
sis. Organoleptic measurement,  gas chromatography, 
sulphide monitoring. There are many  alternative mea-
surement methods such as BANA test, chemical sensors, 
salivary incubation test, β galaktosidaz activity test, am-
monia monitoring, ninhydrin method  and polymerase 
chain reaction.

Key Words: Halitosis, VSC, organoleptic measure-
ment, halimeter
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Halitozis, fetor ex ore, fetor oris, oral malodor ve bad 
breath terimleri, ekspirasyon havasındaki  hoş olmayan 
veya itici kokuları tarif etmek için kullanılır1. 
Terminolojik açıdan terimleri tek tek incelediğimizde; 
fetor ex ore terimi sinüslerle ilişkili olan ve ağız içinde-
ki durumlardan ortaya çıkan kokuları tanımlamak için, 
uzun süredir kullanılmaktadır. Halitozis ise Latince’de 
nefes anlamına gelen halitus, durum anlamına gelen 
osis terimlerinin birleşmelerinden oluşmuştur. Bad bre-
ath ile aynı anlamda kullanılabilen halitozis, gastroin-
testinal sistem, solunum sistemi ve böbrekler gibi bazı 
sistemik durumlardan kaynaklanmaktadır.  Diğer bir 
terim olan oral malodor ise ağızdan kaynaklanan itici 
kokuları tanımlamak için kullanılmıştır1. 

Halitozisin tarihçesine baktığımızda, bu konuda yazı-
lan bilgilerin çok eskiye dayandığı görülmüştür. En açık 
örnek, 2000 yıl önceki belgelerde, evlilik antlaşması-
nın, çiftlerden biri, ağız kokusundan şikâyetçi ise bo-
zulabileceğine yönelik bilgilerin bulunmasıdır. Benzer 
referanslar Yunan, Roma ve İslam kültürlerinde görü-
lebilir2.
1874’te Howe, ağız kokusu ile ilgili bir kitap yayınla-
mıştır. Konuyla ilgili deneysel çalışmalar ise 60 yıl önce-
sine dayanmaktadır3. 1934’de Fair ve Wells tarafından 
subjektif yarı nicelikli ölçüm yapabilen bir alet tasar-
lanmış ve geliştirilmiştir 3. 1950’lerde Fosdick ve arka-
daşları, oral malodorun bilimsel temelini kurarak, ko-
kunun kaynağını ölçen, ozmoskopi olarak adlandırılan 
aleti geliştirmişlerdir. 1960’lı yıllardan beri bu konuyla 
ilgili çalışmalar yapan Tonzetich ve arkadaşları, oral 
malodor ve volatile sülfür bileşenleri arasındaki ilişkiyi 
gösteren gaz kromatografi tekniklerini oluşturmuşlardır. 
1970’lerde ise gaz kromatografi aletinin ağız için se-
lektif dedektörleri geliştirilmiştir. FPD (Flame photometric 
detector) dedektörlerinden düşük seviyedeki sülfür bile-
şenlerini daha iyi seçen ve duyarlı olan spesifik sülfür 
kemilüminesans dedektörleri geliştirilmiştir 3.
1987’den sonra konuyla ilgili çalışmalar yoğunluk ka-
zanmıştır. 1990 larda yeni sülfid monitörlerinin kulla-
nımı ve bir sülfid monitörü olan halimeter geliştirilmiştir. 
2001’de dil sülfid probları ile ilgili çalışmaların baş-
laması ve 2004’de elektronik burun denilen aygıtların 
geliştirilmesi deneysel olarak sürdürülmektedir 4,5.

HALİTOZİSİN OLUŞUMU
Halitozisi oluşturan gazların büyük oranda Volatil Sül-
für bileşenleri (VSC) olduğu bilinmektedir. Bunlar hid-
rojen sülfit, metil merkaptan ve dimetil sülfitdir. Bununla 
birlikte halitozisin oluşumunda sülfür bileşenlerinden 
başka volatil aromatik bileşenleri (indole, skatole) orga-
nik asitler (asetik ve propionik asitler) ve aminler (cada-
verine, putrescine) bulunmaktadırlar6.

Ağızdaki VSC bileşenlerinin üretimi ve ortaya çıkma-
sı bir çok lokal faktöre bağlıdır. Bu faktörler tükürük, 
oksijen (02) konsantrasyonunun azalması, bakterilerin 
üremesi, bakterilerin metabolizmaları için yeterli alt 
yapının bulunmasıdır6.

A) Tükürük
VSC’nin oluşması için tükürükle ilgili bir takım faktörler 
de etkili olmaktadır. Bu faktörler;
1. Tükürüğün pH’ı ve protein miktarı
2. Periodontal hastalık ve tükürük
3. Tükürüğün akışkanlığı2dır.
Tükürüğün pH’ı ve protein miktarı: Tükürük pH’ı, hali-
tozisin oluşumunu düzenleyen en önemli faktördür. Asi-
dik pH halitozis oluşumunu inhibe ederken, nötral veya 
alkali ortam arttırmaktadır. Fermente olabilen karbon-
hidratlar ortamın asidik değişime uğramasını sağlar. 
Bunların en önemli kaynağı dietteki nişasta, tükürük 
glikoproteinleri ve musinlerle ilişkili şeker aminleridir. 
Ph’ı etkileyen ikinci büyük faktör azotlu bileşenlerdir. 
Azotlu bileşenler ise ortamın alkali olmasına yol açar. 
Protein ve peptidlerden kaynaklanan aminoasitler, ser-
best halde bulunan aminoasitler ve üre en önemli azot-
lu bileşenlerdendir7. 
Tükürüğün halitozis oluşumundaki etkisi, birçok meka-
nizmanın farklı faktörler ve etkileşimleriyle olan birleşi-
midir. Örneğin kokunun oluşmaması için ideal pH 6,5 
olarak kabul edilirken diğer faktörlerin ortaya çıkma-
sıyla bu pH’da da koku oluşabilmektedir. Bunun nede-
ni,  tükürükte serbest olan glikoz ve karbonhidratların 
glikoproteinlerle ilişki halinde bulunarak, bu protein 
komponentlerinin artışını sağlaması ve ideal pH orta-
mında koku artışına neden olmasıdır2.  
Tükürük ve Periodontal hastalık: Tükürükteki putre-
fikasyon ve halitozis periodontal hastalıklarla birlik-
te artış gösterir. Bu durum Gr(-) bakterilerdeki artışa, 
gingival kanamaya ve gingival cep sıvısındaki protein 
substratlarındaki artışa bağlıdır8.
Tükürük akışkanlığı ve miktarı: Tükürük akış hızı özel-
likle uyku sırasında azalır, oksijen temini en alt düzeye 
iner ve halitozis oluşur. Tükürük akışkanlığından başka 
tükürük miktarı da önemli rol oynar2. Ağız içinde tükü-
rük miktarı farklılıklar göstermektedir. Tükürük miktarı 
az olan bölgeler daha az oksijen taşırlar ve anaerobik 
ortam oluştururlar. Dil dorsumu bukkal sulkus, sublin-
gual bölgeler aynı zamanda plak oluşturmaya elverişli 
bölgeler olduklarından halitozisinde kolayca oluştuğu 
bölgelerdir. 

B) Azalmış Oksijen Konsantrasyonu: 
Ortamdaki oksijenin halitozise iki yönlü etkisi olmak-
tadır. Birinci etken tükürüğün sağladığı oksijenin ana-
erob ortam oluşmasına engel olarak koku oluşumunu 
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inhibe etmesi bununla beraber okside olabilen substrat-
ları taşıdığı için  oksijen tüketimini artırarak halitozis 
oluşumunu arttırmasıdır7.
Bu mekanizmaların hangi oranda etkili olacağı da tü-
kürük akış hızına bağlıdır. Hızlı akış; oksijenin daha 
fazla ortamda bulunmasını sağlar. Tükürük proteinleri-
nin ve peptidlerinin alt gruplarına indirgenmesi ile tük-
rüğün inhibe edici etkisini ortaya çıkarmaktadır. Yavaş 
akış nedeniyle oksijen temini alt düzeyde olduğundan 
koku oluşumunda inhibe edici etki ortadan kalkar ve 
rahatlıkla halitozis oluşur 7.

C) Bakterilerin Üremesi:
Bakterilerin beslenme ve üremelerinde çevre etkenleri-
nin önemi büyüktür. Ortamın Ph’ı, oksijen konsantras-
yonu (P02) ve oksidasyon redüksiyon potansiyeli (Eh) 
önem taşımaktadır. Oksidasyon redüksiyon potansiyeli 
mikroorganizmaların beslendikleri ortamda bulunan ve 
elektron aktarımına bağlı olan bir güçtür. Elektronların 
bir maddeden başka bir maddeye geçişleri sırasında 
bir potansiyel farkı oluşur. Bu fark,  milivolt cinsinden 
ölçülebilmekte ve Eh simgesi ile ifade edilebilmektedir.  
Anaerob mikroorganizmalar düşük bir oksido-redüksi-
yon potansiyeli olan, yani fazla redükleyici, dolayısıyla 
oksijen tutucu negatif Eh potansiyeline sahip ortam-
larda ürerler 9. Eh’ın azalması ve plak oksijen tüketimi 
halitozisi etkileyen iki faktördür. Löe ve arkadaşlarının 
yaptığı Eh’ın azaltıldığı deneysel çalışmada halitozis 
oluşumuna neden olan Gr(-) bakterilerin ortaya çıktı-
ğı gingivitis ve periodontitisin de geliştiği gözlenmiştir. 
Yapılan çalışmalarda Eh ın -80 MV’a ulaştığı durumlar-
da halitozis ve periodontal hastalığın oluşumunda etkili 
olan anaerob Gr(-) bakterilerin metabolizmasının geli-
şimi için uygun ortam oluştuğu görülmüştür. Aminoasit-
lerin olduğu ortamda Gr(-) lerden özellikle Neisseria ve 
Haemophilus oksijen tüketiminden sorumludur 8.
Tükürük aminoasitlerin kaynağı olduğundan peptidler 
ve proteinler kolayca hidrolize edilebilirler. pH, P02, Eh 
ağızdaki bakterileri metabolize eden fizyokimyasal pa-
rametrelerdendir7.
Halitozis oluşumuna en büyük etki Gr (-) bakterilerle 
olmaktadır. Laboratuvar ortamında aminoasit subs-
tratlarıyla elde edilen bakterilerde Gr (+) bakteriler hiç 
görülmemiştir9.
Aynı şekilde Gr (-)bakterilerden Neisseria görülmez-
ken, Fusobakteria, Haemophilus, Veillonella sık görülen 
Gr (-) lerdendir. Aminoasitler ise cystin, cystein, methi-
onin, trytophan, ornithin ve arginindir8. 
Halitozisden şikayetçi olan hastalardan alınan dil kap-
lanması örneklerinde ise Porphyromonas Gingivalis, 
Prevotella İntermedia, Fusobacterium sp., Capnocy-
tophaga sp., Capnocytophaga gingivalis önemli yer 
tutmaktadır.10

HALİTOZİS SINIFLANDIRMASI
Halitozisin tanımlanması ve sınıflandırması için ADA’nın 
2003 yılında belirlediği sınıflandırma kullanılabilir.  Bu 
sınıflandırmaya göre tedavi planlaması da sunulmakta-
dır. Bunlara bağlı tedavi gereksinimleri ise 5 ana grup-
ta toplanarak tedavi planlaması sunulmaktadır 11.  
Halitozis 3 ana gruba ayrılmaktadır ve tedavi gereksi-
nimleri şu şekildedir. 

1.Gerçek halitozis 
Fizyolojik halitozis- Tedavi gereksinimi 1a) 
Patolojik halitozis-Ağız içi nedenlere bağlı halitozis b) 
- Tedavi gereksinimi 2

    Ağız dışı nedenlere bağlı halitozis -Tedavi gereksi-
nimi 3

2. Gerçekte  var  olmayan  halitozis - Tedavi  gereksi-
nimi 4

3. Halitofobi- Tedavi gereksinimi 5

1. Gerçek halitozis: Belirgin şekilde halitozisin bulun-
masıdır. İki alt gruba ayrılır. 

Fizyolojik halitozis:a.  Ağızda halitozise doğru iler-
leyen putrefikasyon mevcuttur. Halitozise neden olabi-
lecek sistemik bir hastalık veya patolojik bir durum söz 
konusu değildir. Kaynağını genellikle dilin posterior 
dorsum bölgesinden almaktadır. Diete (sarımsak vb.) 
bağlı faktörlerden olan geçici halitozis, bu durumun 
dışında bırakılmalıdır11.  Tedavi gereksinimleri 1 olan 
hastalarda rutin oral hijyen prosedürleri ve ağız gar-
garalarının kullanılması gerekir. Bu hastalarda  çinko 
içerikli gargaralar, klorheksidin ve hidrojen peroksid 
içeren gargaraların kullanılması halitozisi azaltmakta-
dır 12.

Patolojik halitozis:b.  Ağız içi nedenlerden veya sis-
temik hastalıklardan kaynaklanabilmektedir 11. Ağız içi 
nedenlere bağlı halitozis’de, tedavi gereksinimi 2 dir. 
Bu hastalara oral proflaksi, özellikle periodontal hasta-
lıkların ve ağız hastalıklarının tedavisi yapılır. Ağız dışı 
nedenlere bağlı halitozisde tedavi gereksinimi 3 dür. Bu 
hastaların uzman doktorlara gönderilmesi gerekir12.
   
2. Gerçekte var olmayan halitozis: Toplumdaki bi-
reyler tarafından kişinin halitozisinin var olmadığının 
belirtilmesi, fakat kişinin sürekli halitozisle ilgili yakın-
malarının bulunmasıdır. Oral hijyen metodlarıyla bu 
durum düzeltilebilir11.  Tedavi gereksinimi 4 olan bu 
durumun düzeltilmesi için profesyonel açıklamaların 
yapılması,  hekime güvenin sağlanması gerekir12.
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3. Halitofobi: Fizyolojik ve gerçekte var olmayan halito-
zis tedavisi sonucunda hasta halitozisin devam etmekte 
olduğuna inanır. Fizyolojik veya sosyal kanıtı bulunma-
maktadır11.Tedavi gereksinimi 5 olan halitofobi’de te-
davi psikolog veya psikiyatristler tarafından yapılır 12.

HALİTOZİSİN ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ
Organoleptik ölçümler
Organoleptik ölçüm basit olarak hastanın ağız kokusu-
nu yaklaşık 10 cm lik mesafeden direk olarak koklama-
ya dayanır. Organoleptik ölçümler yapılırken kokunun 
derecesini duyusal yolla değerlendirmek ve objektif 
hale getirmek için Rosenberg’in geliştirdiği skorlardan 
faydalanılmaktadır13. 

Organoleptik skorlar şu şekildedir: 
0: Halitozisin var olmaması; Halitozis farkedilemiyor,

1: Halitozisin varlığının düşündürücü olması; Koku var, 
fakat bu kokunun halitozis olarak yorumlanması şüp-
heli,

2: Az derecede halitozis ; Eşik değerinde tanımlana-
bilen koku,

3: Orta derecede halitozis; Koku kesinlikle farkedile-
bilir,

4: Keskin koku; Keskin bir koku farkediliyor, fakat mua-
yeneyi yapan hekim, bu kokuyu tolere edebiliyor,

5: Sert koku; Koku, muayeneyi yapan hekim tarafından 
tolere edilemiyor11.

Organoleptik ölçümler 4 şekilde yapılabilir14. 
Tüm ağız ve burun değerlendirmesi1. 
Dil kokusu testi2. 
Diş ipi kokusu testi3. 
Tükürük kokusu testi4. 

1. Tüm ağız ve burun değerlendirilmesi: Yaklaşık 10 
cm mesafede bulunan organoleptik değerlendirmeyi 
yapacak bireyin burnuna verilen nefestir. 

ADA’nın 2001’deki toplantısında ağız kokusu teşhis 
ve tedavisi ile iligili olarak  tüm ağız değerlendirilmesi 
önemli bulunmuştur. 

2. Dil kokusu testi: Plastik bir kaşık vasıtasıyla dilin 
posterior dorsum kısmından kazıma yapılır ve 5 sn. 
sonra testi yapan bireyin burnuna 5 cm uzaklıktan kok-
lanarak değerlendirilir.

3. Diş ipi kokusu testi: İnterdental plak kokusunun test 
edilmesini sağlayan bir testtir. Mumsuz diş ipi posteri-
or dişlerin interproksimal bölgelerinden geçirilir, testi 
yapan bireyin bu ipi 3 cm uzaklıktan koklamasıyla de-
ğerlendirilir.

4. Tükürük kokusu testi: Tükürük 1–2 mm kalınlığın-
da petri kabına alınarak yayılır ve kapağı kapatılır. 
37°C’da  5 dakika inkübe edilir ve değerlendirecek 
birey 4 cm uzaklıktan bunu koklar 14.
Organoleptik ölçümler yapılmadan önce hastaların 
standardize edilmeleri gerekmektedir. Hastalar ölçüm-
lerin yapılacağı 3 hafta öncesinden antibiotik almamalı 
ve son 48 saatte koku yapan sarımsak, soğan ve ben-
zer yiyecekleri yememelidirler. Ayrıca sigara içilmemeli 
ve alkol alınmamalıdır. Herhangi bir ağız çalkalayıcısı 
veya sprey gibi koku gidericilerini 12 saat öncesinde 
kullanmamalıdırlar. Muayeneyi yapacak kişi de içki 
alınımı ve parfüm gibi kozmetiklerden kaçınmalıdır  11.
Oho ve ark.,nın 2001’de yapmış olduğu çalışmada, 
halitozis şikayetiyle kliniğe başvuran herhangi bir 
sistemik hastalığı bulunmayan 155 hastanın halitozis 
teşhisi için VSC ölçümleri halimeter, gaz kromotografi 
ve organoleptik testler uygulanmıştır. VSC ölçümlerinin 
yapıldığı gaz kromotografi, sülfid monitörü  ve orga-
noleptik ölçümlerin sonuçları arasında korelasyon gö-
rülmektedir. En yüksek korelasyon ise gaz kromatografi 
ve organoleptik ölçüm arasındadır15. 
Kanehira, 2004’de 119 çocuk üzerinde oral malodor 
prevalansını bulmak amacıyla bir çalışma yapmıştır. Bu 
populasyonun % 7,6’sında VSC seviyesi 75 ppb ‘nin 
üzerinde bulunarak halitozise rastlanmıştır. VSC öl-
çümleri halimeter ve organoleptik ölçümlerle yapılmış-
tır. Araştırmada halimeter ve organoleptik ölçümlerde 
pozitif korelasyon bulunmuştur(r=0,65) 16. 
Kuveyt’te halitozis prevalansını değerlendirmek için 
ağız kokusu şikayeti olan bireyler üzerinde anket formu 
doldurarak bir çalışma yapmıştır. Bu çalışmaya göre 
1551 bireyden 361’i (%23,3) halitozislerinin olduğunu 
işaretlemişlerdir 17.

Gaz Kromotografi
Gaz kromatografi oldukça objektif bir metoddur. Fa-
kat pahalı olması, taşınamayan büyüklükte olması ve 
kullanılması için uzman personel gereksinimi olması 
dezavantajıdır  11. Son yıllarda Japon Abilit firması ta-
rafından piyasaya sunulan, uzman gerektirmeyen Oral 
Chroma adıyla, taşınabilir gaz kromotografi cihazı ge-
liştirilmiştir. Bu cihaz farklı bir yazılım gerektirmeden 
kullanılabilmektedir18. 

Halimeter
Portatif bir sülfit monitörü olan halimeter’lar düşük 
maliyeti, tecrübe gerektirmemesi, portatif olması ve öl-
çüm değerlerini çabuk bir şekilde göstermesi nedeniyle 
gaz kromatografiden çok daha fazla kullanım alanı-
na sahiptirler. Çalışma prensibi  ağızdaki havanın 
halimeter’a gelmesi ve burada VSC değerlerinin elek-
trokimyasal olarak ölçülmesidir. Halimeterin en önemli 



Halitozis: Teşhis Yöntemleri Cilt: 2, Sayı: 4, 2008 Sayfa: 245-253

249

dezavantajı, etanol ve yağ esanslarını karıştırması ve 
periyodik kontrollerinin yapılarak kalibrasyon gerektir-
mesidir11.
1997’de Shimura ‘nın yapmış olduğu çalışmada 56 ‘sı 
erkek, 38’i kadın olmak üzere 94 bireyden alınan gaz 
örnekleriyle VSC ölçümleri yapılmıştır. VSC değerleri 
halimeter ve 2 araştırmacı tarafından organoleptik öl-
çümlerle belirlenmiştir. Ölçümler sonucunda 2 araştır-
macı ve halimeter ölçümleri arasında istatistiksel ola-
rak anlamlı ilişki bulunmaktadır. 2 organoleptik ölçüm 
sonucundaki korelasyon r= 0,845, halimeter ölçümleri 
ve organoleptik ölçümler arasındaki korelasyon ise 
r=0,865, r= 0,767 olarak bulunmuştur19.
Özden ve Paksoy 2005 yılında Ankara İlinde yaşlı 
populasyonda halitozis sıklığını ve bunu etkileyen fak-
törleri belirlemeye yönelik SHÇEK na bağlı  8 huzure-
vinde bir epidemiyolojik araştırma yapmıştır. 287 yaşlı 
bireyin halitozis ölçümleri halimeter ve organoleptik 
ölçümlerle yapılmış  bu bireylerde %90 oranında ha-
litozis bulunmuştur. Bu yaşlı populasyonunda Diabetes 
mellitus  hikayesi, antidiabetik kullanımı, cinsiyet, düşük 
eğitim seviyesi halitozisi etkileyen faktörlerdir  20.
Özden ve Öztaş 2006 yılında Ankara Üniversitesi Diş 
hekimliği öğrencilerinde yaptıkları çalışmada halime-
ter ve organoleptik ölçümler sonucunda %75 oranında 
halitozis bulmuşlardır. Öğrencilerde hijyen alışkanlık-
larının yetersiz oluşu dil kaplanmasının olması halitozis 
oluşumunu arttıran etkenlerdendir 21.
Zaim  2005 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi Periodontoloji kliniğinde  yaptığı çalışmada 
1000 hastanın halitozislerini ölçmüş ve ortalama VSC 
değerlerini 170, 39±129,01 olarak bulmuştur22.
Karaman Ankara iline bağlı üç ilkokulda yaptığı ça-
lışmada 620 çocuğun halimeter  ile halitozislerini de-
ğerlendirmişdir. %66,5’inde halitozis bulmuştur. VSC 
ölçüm değerleri üzerine en önemli etkinin dil kaplaması 
tarafından olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte, fırça-
lama alışkanlıkları, periodontal durum ve diş çürükleri 
ile ağız kokusu arasında anlamlı ilişki bulunmakta-
dır23.
2006’da Çin’de Liu ve ark., Çin populasyonunda hali-
tozis prevalansını ve bunu etkileyen genel sağlık, oral 
hijyen  alışkanlıkları ile ilgili faktörleri belirlemeye yö-
nelik bir çalışma yapmışlardır. 15-64 yaş arası 2000 
bireyde halimeter ölçümleri ve organoleptik ölçümler 
yapılmıştır. Organoleptik ölçümler sonucunda popu-
lasyonun %27,5’inde halitozis olduğunu,  %20,3- 35,4 
oranında halimeter ölçümleri 110 ppb üzeri olan birey 
bulunduğunu bildirmişlerdir 24.

BANA test 
Bir tripsin benzeri olan ve sentetik peptidin hidroliziyle 
bulunan Benzoyl-DL-arginine-2-naphthyllamid (BANA) 
testi Porphymonas gingivalis, Treponama denticola, ve 

Bacteroides forsythus gibi mikroorganizmaların varlı-
ğını gösterir 25,26.
BANA testi pratik ve kullanımı kolay bir metoddur. De-
zavantajı ise halitozisin üretimindeki spesifik rol alan 
farklı bakterileri göstermemesidir. BANA skorları orga-
noleptik ölçümlerle korelasyon göstermekle birlikte sülfit 
monitörleriyle korelasyon göstermemektedir. Bununla 
birlikte hem BANA skorları hemde sülfit monitörleri, 
bağımsız değişken olarak organoleptik ölçümler alın-
dığında multiple regresyon analizi belirgin korelasyon 
göstermektedir27. 

Kimyasal sensörler
Dil sülfid probları: (Diamond General Development 
Corp., Ann Arbor,MI, USA)
Morita ve ark., 2001’de dil kaplanmasının,ağız ko-
kusunun önemli bir kaynağı olduğu düşüncesiyle, dil 
yüzeyinden basit ve objektif bir metodla ölçüm yapma-
yı önermişlerdir. Bir dil probe ile dil yüzeyindeki sülfit 
seviyesini ölçerek ağız kokusu ile  ilişkisi tayin edile-
cektir. Dilin ön,orta ve arka bölgesinde bu probe 30 sn 
tutularak ölçüm yapılabilmektedir. Dil probunun yapısı 
aktif bulunan sülfid elementi ve sabit bulunan referans 
elementinden oluşmaktadır. Sülfid iyonlarının varlığın-
da sülfidi algılayan element konsantrasyonuyla orantılı  
elektrokimyasal voltaj üretmektedir. Bu voltaj eletronik 
ünitte ölçüldükten sonra   dijital skorla gösterilmektedir. 
0,0 dan 5,0 ‘e kadar skorlanabilmektedir. Morita ve 
ark., nın yapmış olduğu pilot çalışmada 20 hastanın 
VSC ölçümleri, organoleptik ölçümleri  ve dil sülfür öl-
çümlerinde dilin arka bölgesi VSC değerleriyle en yük-
sek korelasyonu vermiştir4 .

Breathtron
VSC’ye özgü semikondüktör sensör taşıyan 2 kg ağır-
lığında elle taşınabilen ağız kokusu monitorüdür. 16 
çeşit gazı belirleyebilir. 42 hasta üzerinde  yapılmış 
çalışmada gaz kromatografi ile etkinliği karşılaştırıl-
dığında yüksek oranda korelasyon bulunmuştur. Bre-
athtronun geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar Japonya’da 
devam etmektedir28. 
Breathtronun etkinliği ile ilgili bir diğer çalışma 
Japonya’da yapılmıştır. 475 hasta üzerinde yapılan 
çalışmada Breathron organoleptik ölçümleri ve gaz 
kromatografi ölçümleri karşılaştırılmıştır. Breathron’un 
organoleptik ölçümler ve gaz kromatografi ölçümleri 
ile korelasyon göstermiştir. Bu özelliği ile Halimeter’a  
benzemektedir 29 . 
Sopapornamorn ve ark., 2006’da 260 hastada Bre-
athron, gaz kromatografi ve 2 uzman tarafından or-
ganoleptik ölçümleri karşılaştırmışlardır. Organoletik 
ölçümlerle korelasyon istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu 
çalışmalar neticesinde  Breathron halitozis değerlendir-
mesinde kullanılabilmektedir 30.
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Elektronik burun 
Son yıllarda geliştirilen bir aygıtttır ve kimyasal sensör-
ler yardımıyla alınan bilgiler bilgisayar ortamına akta-
rılmaktadır. 2004’de Tanaka ve ark., halitozis şikayeti 
ile kliniklerine başvuran 39 hastada elektronik burun, 
gaz kromotografi ve organoleptik ölçümlerle hastaların 
VSC değerlerini ölçmüşlerdir. Farklı seçicicilik ve du-
yarlıkta 6 yarı iletken sensör kullanmışlar ve uygun bir 
yazılımla bilgisayar ortamına aktarmışlardır. Elektronik 
burun ile organoleptik ölçümler ve gaz kromatografi 
ölçümleri arasında yüksek korelasyon bulunmuştur(r= 
0,71-0,63,p<0,05). Fakat bu sistem halen gelişim aşa-
masındadır.5

β galaktosidaz aktivitenin ölçülmesi
Glikoproteinlerin glikolizasyonu halitozis oluşumun-
da birinci adımdır. β galaktosidaz glikolizasyonun en 
önemli enzimidir. Kromatografik kağıt disk üzerine, 
kromojenik substratların kullanımıyla, kolaylıkla β ga-
laktosidaz aktivite belirlenebilir. Kağıt diske uygulanan 
tükürük kağıt renginde değişikliğe neden olur. Bu renk-
ler şu şekilde skorlanmıştır16. 

0= Renk değişikliği yok
1= Belirsiz mavi
2=  Çok koyu olmayan mavi16

β galaktosidaz değerlendirme skorları, organoleptik 
ölçüm skorlarıyla ve dil kokusu skorlarıyla istatistiksel 
olarak belirgin ilişki göstermektedir. (r=0,47- 0,49; 
p=0,001) 16

Tükürük inkübasyon testleri
Tükürük inkübasyon testleri cam tübe tükürük birikti-
rilerek yapılır. Organoleptik ölçümler ve inkübasyon 
testi arasında güçlü bir korelasyon vardır (r=0,39-54; 
p=0,000-0,013). Benzer korelasyon sülfit monitöründe 
de görülmektedir (r=0,58-60; p=0,000) .Tükürük in-
kübasyon testi sarımsak, soğan, baharatlı yiyeceklerin 
yenilmesi, sigara ve kahve kullanımı, kozmetiklerin kul-

lanımı gibi dış etkenlerden organoleptik ölçümlere göre  
daha az etkilenmektedir16. 

Amonyak monitörleri
Halitozisin oluşumunda  ağız bakterileri tarafından açı-
ğa çıkan amonyak ölçülmesine dayanan taşınabilir bir 
monitördür. Bakteriler tarafından üretilmiş ammonia 
konsantrasyonu  direkt skaladan okunabilir. Amona ve 
ark., tarafından yapılmış çalışmada gaz kromotografi 
ve amonyak monitörü arasında belirgin korelasyon gö-
rülmüştür 31.

Ninhidrin methodları
Amin ve poliaminler sülfit monitörlerinde  ölçülemez. 
Son çalışmalarda  ağızdaki düşük molekül ağırlıklı 
aminler ninhidrin metodla izlenebilmektedir. Ninhidrin 
kolorimetrik reaksiyon basit, hızlı ve pahalı olamayan 
bir yöntemdir. Ninhidrin metodla ölçülmüş tükürük 
amin seviyeleri organoleptik ölçümlerle korelasyon 
göstermektedir (r= 0,60;p≤0,001) 16.  
Grzegorek ve ark., ninhidrin metodun düşük moleküler 
ağırlıklı aminleri teşhis etmek için ve bu aminlerin kon-
santrasyonlarını diğer halitozis ölçüm metodları olan 
halimeter ve organoleptik ölçümlerle karşılaştırmak 
için kullanmışlardır. Halitozisli hasta grubunda kontrol 
grubuna göre  aminlerin yüksek olduğunu VSC kon-
santrasyonları ve organoleptik ölçümlerle korelasyon 
gösterdiğini bulmuşlardır 32. 

Polymeraz zincir reaksiyonları 
Polymeraz zincir reaksiyonu(TaqMan sistem)  ağızdaki 
bakteriler tarafından üretilen Volatil Sülfür bileşenleri-
nin nicel analizi için kullanılır25. 
Halitozis toplumun büyük çoğunluğunu ilgilendiren bir 
problemdir. Fakat hastalar çoğu zaman bu konudan 
şikayetçi olduklarını söylemekten çekinirler. Halitozisin 
doğru teşhisini koymak, tedavi planlaması açısından 
gereklidir. Bu bakımdan diş hekimlerine  önemli görev-
ler düşmektedir. 
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Tablo1:Halimeter kullanımı ile sülfit seviyesi ve organoleptik skorlarla olan korelasyonlar3

Referans
Ölçüm yapılan 

bireyler

Organoleptik 

ölçümler

Korelasyon katsayısı 

(r )

P değeri

(p≤)

Rosenberg ve 

ark.1991 b
75 yetişkin İsrailli 

7 organoleptik ölçümü 

yapan uzmanın 

ortalama değeri

0.603 (Spa)

0.640(Peb)

0.001

0.001

Rosenberg ve 

ark.1991 a
41 yetişkin Kanadalı

2 organoleptik ölçüm 

yapan  uzman  

0.552 (Pe)

0.425 (Pe)

0,001

0.001

Rosenberg ve ark. 

1992

60 İsraili Dişhekimliği 

öğrencisi

1 organoleptik ölçüm 

yapan  uzman  
0.595 (Sp)

0.001

Bosy ve ark.1994 107 yetişkin Kanadalı 
1 organoleptik ölçüm 

yapan  uzman  
0.525 (Sp)

0.0001

De Boever ve ark. 

1994
55 yetişkin Amerikalı

1 organoleptik ölçüm 

yapan  uzman  

0.634 (Pe) 0.001

Kozlovsky ve ark. 

1994 a
52 İsrailli yetişkin

1 organoleptik ölçüm 

yapan  uzman  

0.472 (Pe) 0.001

aSpearman korelasyon katsayısı

 bPearson korelasyon katsayısı 

Tablo2: Sülfid monitörleri ve gaz kromatografi ile olan skorlar25

Referans Korelasyon katsayısı (r ) P değeri (p<)

Oho ve ark,2001 0.84 0.0001

Furne ve ark., 0.73 0.01

Sapapornamorn ve ark., 2006a

H2S(Hidrojen Sülfit) 0.79 0.01

CH3SH(Metil Merkaptan) 0.67 0.01

(CH3)2S (Dimetil sülfit) 0.63 0.01

Sapapornamorn ve ark., 2006b

H2S(Hidrojen Sülfit) 0.73 0.01

CH3SH(Metil Merkaptan) 0.63 0.01

(CH3)2S (Dimetil sülfit) 0.55 0.01
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Palatinal ve Mandibular Torus:
Olgu Raporu

Torus Palatinus and Torus Mandibularis: Case Report

Alper Aktaş*, İlgar Bayramov*, Celal Tümer**

Ekzostozlar kortikal kemik tabakasından gelişen loka-
lize kemik kabartılarıdır. Bu benign kemik büyümeleri 
sıklıkla çene kemiklerini de etkiler. En çok bilinen ekzos-
tozlar palatinal ve mandibular toruslardır. Bu torusların 
pathogenezi hakkında uzun zamandır süren tartışmalar 
mevcuttur. Genetik ve çevresel faktörler üzerine tartışma-
lar vardır. Bazı araştırmacılar torusların nedeni olarak 
otozomal dominant kalıtımı öne sürerken bir kısım araş-
tırmacı ise oluşumun çevresel ve genetik olmak üzere bir-
çok etkene bağlı olduğunu savunmaktadırlar. Çoğu torus 
klinik olarak kolayca ayırt edilebilmektedir ve herhangi 
bir tedaviye ihtiyaçları yoktur. Cerrahi olarak torusun çı-
karılması çoğunlukla estetik ve protetik nedenlerle olur. 
Birinci vaka raporumuzda, palatal torusa sahip 22 ya-
şındaki bayan hastanın estetik kaygılar nedeniyle cerrahi 
tedavisi ve ikinci vaka raporumuzda ise protetik ihtiyaç 
nedeniyle mandibular torusun eksizyonu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: palatal torus, mandibular torus, 
ekzostoz

Exostoses are localized bony protuberances that arise 
form cortical plate. These benign growths frequently af-
fect jaws. The best known oral exostoses are torus pala-
tinus and torus mandibularis. The pathogenesis of these 
tori has long been debated. There are arguments on 
genetic versus environmental factors. Some authorities 
have suggested that torus is inherited as an autosomal 
dominant trait. However, others believe that the deve-
lopment of these lesions are multifactorial. Most tori are 
easily diagnosed clinically and no treatment is neces-
sary. Usually surgical removal is required for aesthetic 
or prosthetic reasons.
In the first case report, surgical removal of torus palati-
nus of 22 years old female for aesthetic reasons and in 
the second case report, treatment of torus mandibularis 
for prosthetic reasons. 

Key Words: torus palatinus, torus mandibularis, exos-
tos

* Dr. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD
** Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD
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Patolojik olmayan, çoğunlukla kortikal kemikten bazı 
durumlarda ise spongioz kemik tabakasından kay-
naklı lokalize kemik kabartısıdır1. Bu gibi patolojik 
olmayan kemik çıkıntıları oral kavitede fazlaca görü-
lebilmektedir. Oral kavitede en çok sert damağın orta 
hattı boyunca ve mandibulanın lingual kısmında gö-
rülmektedir2. 
En çok yetişkinlerde görülür. Genellikle asemptomatik-
tir ancak üzerindeki mukozanın ülsere olması ağrıya 
neden olabilir. Erkeklerde ve kadınlarda görülme oranı 
konusunda fikir ayrılıkları vardır. Genel popülasyonda 
görülme sıklığı 1/1000 dir. Yeterli büyüklüğe ulaştığın-
da radyografide radyoopak görüntü verir1. 
Santorini, 1724 yılında sert damakta görülen ilk torusu 
rapor eden kişidir.  Sert damaktaki ekzostotik değişimin 
tanımlandığı ilk makale ise 1814 tarihli makalesi ile 
Fox’a aittir. Carabelli torus palatinus hakkında detaylı 
açıklamalarda bulunmuş ve etken olarak genetik geçişi 
göstermiştir. Geç 19. yy da ve 20. yy’ın erken dönem-
lerinde yazarlar torus palatinusu, sifiliz, tüberküloz, 
rickets, iskorbüt hastalığı, kanser, delilik ve suç işleme 
yatkınlığıyla hatta seksüel aktivite sıklığıyla dahi ilişki-
lendirmişlerdir. Torus mandibularis ise ilk defa 1884 

yılında Danieeli tarafından tanımlanmış ve bu isim ilk 
defa 1908 yılında Fürst tarfından kullanılmıştır3. 
Bu tip kemik çıkıntılarına çoğu dişhekimi aşinadır. Bu 
çıkıntıların çoğu zaman başka patolojik oluşumlarla 
karışma riski mevcuttur. Oluşum mekanizması üzerine 
tartışmalar halen devam etmektedir. 

Olgu Raporu:
Olgu1:
22 yaşındaki bayan hasta damağındaki şişlikten duy-
duğu estetik kaygılar nedeniyle kliniğimize başvurdu. 
Damağındaki oluşumdan uzun süredir haberdar oldu-
ğunu ve bruksizm ya da başka bir alışkanlığı bulunma-
dığını belirtti. Klinik muayene, sert damakta 1.5 X 3 cm 
büyüklüğünde sert, üzerindeki mukozada lezyon bu-
lunmayan kitleyi gösterdi. Alınan panaromik radyograf 
ve bilgisayarlı tomografi görüntüleri ile saptanan kemik 
çıkıntısının burun tabanı ile ilişkisi değerlendirildi. Gar-
dner sendromu açısından da değerlendirilen hastanın, 
klinik ve radyografik bilgiler ışığında lokal anestezi al-
tında kemik çıkıntı çıkarıldı ve bölge düzeltildi. Yapılan 
3. ay kontrolünde  sorunsuz iyileşme saptandı (Resim 
1 – 4)

Resim 1: Palatinal torusun intraoral görüntüsü Resim 2: Palatinal torusun transvers kesit bilgisayarlı 
tomografi görüntüsü

Resim 3: Palatinal torusun eleve edilmiş flap altında-
ki görüntüsü

Resim 4: Palatinal torusun operasyon sonrası primer 
kapatılmış görüntüsü
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Olgu 2: 
43 yaşındaki hasta uzun süredir farkında olduğu kemik 
çıkıntılarının ağrısı ya da başka bir sıkıntı yaratmaması 
nedeniyle tedavi amacıyla hekime başvurmayı düşün-
mediği ancak protez yaptırmaya karar verdiğini ve bu 
amaçla ilgili kemik çıkıntılarının düzeltilmesi amacıyla 
kliniğimize başvurduğunu belirtti. Yapılan klinik mua-
yenede lingual alanın büyük kısmını kaplayan kemik çı-
kıntısı saptandı. Gardner sendromu ile ilişkili olabilecek 
başka bulgulara rastlanmadı. Çıkıntılar üzerindeki mu-
kozada ülser ya da başka bir lezyon görülmedi. Klinik 
ve radyografik değerlendirmenin ışığında lingual torus 
öntanısıyla opere edildi. Sorunsuz iyileşme kaydedildi 
(Resim 5 - 7).

Tartışma:
Mikroskobik incelemede, dense lameller kortikal kemik 
ile birlikte küçük miktarda kemik iliği görülebilir. Klinik 
olarak ayırt edilebilenlerde biyopsi gereksizdir. Hasta 
şikayetine göre eksizyon düşünülür. Eksoztozlar şekille-
rine göre isimlendirilebilirler. Flat, dikensi, noduler ve 
lobüler şeklinde sınıflandırılabilir. Yumuşak dokular ne-
deniyle farkedilemeyecek derecede küçük olabileceği 
gibi tüm palatal bölgeyi ya da sublingual alanı kapla-
yacak kadar geniş de olabilir1.  
Oluşum mekanizması üzerine fikirler çeşitlidir. Bazı 
yazarlar diet alışkanlıkları ve beslenme bozuklukları-
nın neden olduğunu savunurken bazıları da çiğneme 
kaslarının hiperfonksiyonu neticesinde oluşan stresin 
etken olduğunu savunmaktadırlar3-5. Evrimleşmenin de-
vam etmesi, soyaçekim ve çevresel faktörler de ayrıca 
sorumlu tutulmaktadır2,3. Ossenberg’in savunduğu dü-
şünceye göre alt dişlere gelen aşırı kuvvet birinci molar 
ve kanin dişlerin apeksleri bölgesine stres olarak yayıl-
makta ve alveolar prosesin dış kortikal tabakasında ve 
lingual kısmında yeni kemik oluşumuna neden olmakta-
dır4.  Natvig’e göre torus oluşumunda %30 genetik fak-
törler etkiliyken %70’inde oklüzal stresler gibi çevresel 
faktörler etkindir6.
Ekzostozlara ait farklı bir tip de Neville ve arkadaşları 
tarafından tanımlanan soliter ekzostozdur. Serbest gin-
gival ve deri greftleri altındaki alveoler kemikten köken 
almaktadırlar. Hegtvedt ve arkadaşları buna etken ola-
rak yırtılan periostta undiferansiye hücrrelerin ve os-
teoblastların stimule olması ile kemikleşmenin artması 
şeklinde açıklamada bulunmuşlardır7. Ostero-Cagide 
ve arkadaşları ise serbest gingival greft yerleştirilmesi 
sonrası gelişen ekzostozun birtakım olayların birleşme-
siyle oluşabileceğini, periostta olabilecek bir travmadan 
hiçbir zaman ekzostoz gelişmeyeceğini belirtmiştir8.  
Vakalarımızın farklı yaşlarda, farklı oklüzal kuvvetle-
re maruz kalan ve farklı dentisyona sahip bireylerde 
saptanmış olması oluş mekanizmasının tek bir nedene 
dayandırılamayacağının kanıtıdır. 

Resim 5: Mandibular torusun intraoral görüntüsü

Resim 7: Mandibular torusun operasyon sonrası pri-
mer kapatılmış görüntüsü 

Resim 6: Sağ mandibular torusun eleve edilmiş flap 
altındaki görüntüsü
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Irkın, cinsin ve yaşın torus oluşumundaki yeri üzeri-
ne pek çok araştırma yapılmıştır. Ancak çalışmalar-
da birbiriyle uyumlu olmayan sonuçlar görülmüştür. 
Haugen’in belirttiği gibi torusun tam olarak tanımının 
yapılmaması ve teşhis yöntemleri üzerinde görüş birli-
ğine varılmamış olması bu çeşitliliğin en önemli nedeni 
olarak gösterilmektedir2,3. Bir diğer etken de çalışmala-
rın canlı insanda mı, yaksa kurukafa üzerinde mi, ya-
pıldığıdır. Kafataslarında saptanan torus miktarı, canlı 
insanda saptanandan hep daha fazla olmuştur. Bunda 
en önemli etken olarak küçük boyuttaki torusların yu-

muşak dokularca maskelenebilmesidir9. Yapılan iskelet 
ve canlı birey çalışmalarının ayrı ayrı değerlendirilmesi 
gerektiği vurgulanmaktadır. 
Tersi savunulsa da literatürde torus insidansının kadın-
larda daha fazla görüldüğü saptanmaktadır. En çok 
orta yaşta görülmesi üzerine fikirler ortaktır3. Bu özelliği 
dikkate alındığında torusların durağan ya da kademeli 
olarak topak şeklinde büyüyen bir kemik oluşumundan 
daha çok dinamik bir fenomen olduğu saptanabilir9. Bu 
açıklama dişsiz, kısmi dişsiz ve diş kaybı bulunmayan 
hastalardaki oran farkının da izahı şekllindedir10,11. 
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Trismus-pseudocamptodactyly sendrom 
(Hecht- Beals’ sendromu): Olgu raporu

Trismus-pseudocamptodactyly syndrome 
(Hecht- Beals’  syndrome): Case report

Mustafa Sancar ATAÇ*, Erkan ERKMEN**, Ergun Yücel***, Ferda Emriye PERÇİN****

Trismus-pseudocamptodactyly sendrom (TPS) (Hecht- Be-
als’  sendromu) nadir görülen kısa kas ve tendon yapıları 
içeren ekstremitelerin ve ağzın hareketliliğini kısıtlayan 
kas gelişim bozukluğudur. Bilateral koronoid hiperplazi-
sinde etkenin; artmış olan temporal kas aktivitesi olduğu 
düşünülmektedir. Sınırlı ağız açıklığına yönelik tedavi 
çift taraflı koronoidektomi ve yoğun fizyoterapiyi içer-
mektedir. Bu vaka raporu 9 mm lik kısıtlı ağız açıklığı 
olan bilateral koronoid hiperplazisi ve masseter önün-
de fibröz kas yapı gösteren, bilateral koronoidektomi 
ve fizyo terapi uygulanan 19 yaşındaki erkek hastayı 
sunmaktadır. Erken dönem ağız açıklığı 3 cm olarak 
sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Trismus-pseudocamptodactyly 
sendrom, koronoid hiperplazi

Trismus pseudocamptodactyly syndrome (TPS) (Hech 
t- Beals’ syndrome) is a rare condition that presents 
short muscle and tendon units as disorder of muscle 
development limiting the range of motion of extremities 
and mouth. Bilateral coronoid hyperplasias have been 
suggested increased activity of the temporalis muscles 
as a causative factor. Treatment for limited mouth ope-
ning includes bilateral coronoidectomy and aggressive 
physical therapy. This case report presents a 19 year 
old boy who had a limited mouth opening of 9 mm with 
bilateral coronoid hyperplasia and fibrous muscle units 
of masseter muscle who underwent bilateral coronoide-
ctomy, and continued to improve with physical therapy. 
The final mouth opening was achieved as 3 cm in early 
term.

Key Words: Trismus pseudocamptodactyly syndrome, 
coronoid hyperplasia.

*  Öğretim Görevlisi, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı
** Doç Dr. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş Çene Hastalıkları ve  Cerrahisi Anabilim Dalı
*** Prof. Dr. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı
**** Prof. Dr. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Özet Abstract



259

Trismus-pseudocamptodactyly sendromu (TPS) ilk ola-
rak 1969’da Hecht ve Beals tarafından tanımlanmış, 
belirli grup kasların gelişim bozukluğunun karakteristik 
özellik olduğu; hareket kısıtlılığına kısa kalmış kas ve 
tendon yapılarının neden olduğu nadir görülen heredi-
ter geçişli otozomal dominant bir rahatsızlıktır1-3. Ağız 
açıklığında kısıtlılık, bilateral koronoid hiperplazisi, el 
bileklerin dorsofleksiyonunda interfalanjik eklemlerde 
sınırlı ekstansiyon (pseudocamptodakctyly), metakar-
pofalengeal eklemlerde ise ekstansiyon görülmektedir1. 
El bileğinin volar fleksiyonunda ise parmaklar tam eks-
tansiyon yapmaktadır3,4. Ağız açıklığında kısıtlılık bu 
hastalarda en çok rahatsızlığa neden olan durumdur. 
Genel anestezi sırasında  entübasyon  çok zor olabil-
mektedir. Anestezi literaturunde pek çok entübasyon 
tekniği belirtilmiştir5,6. Bilateral koronoidektomi ve 
mevcut fibröz bantlara yönelik cerrahi müdahaleler 
ve takiben uygulanan fizyo terapiler ile ağız açıklığı 
artırılabilmektedir. İngilizce literatürde ABD, Hollanda, 
Kanada, Japonya, Tayvan, Latin Amerika’ya ait TPS 
olgu raporları ve tedavileri bulunmaktadır1. 

OLGU:
Kliniğimize ağız açıklığında kısıtlılık şikâyeti ile başvu-
ran hastanın yapılan klinik muayenesinde ağız açıklığı 
0,9 cm olarak belirlenmiştir (Resim 1). Anamnezinde 
doğumundan itibaren ağız açıklığında kısıtlılık olduğu 
öğrenilen hastanın el bileklerinde ise dorsofleksiyonda 
kısıtlılık belirlenmiştir (Resim 2). Benzer durumun teyzesi 
ve anne tarafından dedesinde de olduğu öğrenilmiştir. 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbı Genetik Anabilim 
Dalı ile yapılan konsültasyon sonucu TPS tanısı konmuş-
tur. Hastadan alınan üç boyutlu bilgisayarlı tomografi-
lerde (BT) bilateral koroid hiperplazisi tespit edilmiştir. 
BT verileri kullanılarak 3 boyutlu modelleme yapılmış 
ve koronoid hiperplazileri gerçek ortama aktarılmıştır 
(Resim 3). Cerrahi planlamada genel anestezi altında 
bilateral koronoidektomi ön görülerek hasta bilgilen-
dirilmiştir. Ağız açıklığının az olması nedeni ile genel 
anestezi sırasında olası entübasyon zorluklarından ve 
trakeostomi gerekebileceğinden hastaya bahsedilmiştir. 
Hasta genel anestezi ile müdahaleyi kabul etmemiştir. 
Ağız açıklığı intraoral müdahaleye izin vermediğinden 
derin sedasyon uygulanarak ekstaroral müdahale yap-
ma seçeneği hastaya sunulmuş ve hasta kabul etmiştir. 
Operasyon genel anestezi altında yapılamadığından 
iki taraf için ayrı zamanlarda yaklaşım öngörülmüştür. 
Ağustos 2005 yılında midazolam (0.07 mg /kg) da-
mar içi verilerek sedasyon sağlanmıştır. Ekstraoral lokal 
anestezi; cilt ciltaltı ve derin dokuları; intraoral anestezi 
de Gow Gates tekniği kullanılarak mandibular anestezi 
ve koronoid yapı etrafına depo edilmiştir. Operasyon 
sahasında kalan bukkal mukoza da infiltrasyon aneste-
zisi ile bloke edilmiştir. Mandibula alt kenarından yak-
laşık üç cm. inferiorda konumlanacak şekilde angulus 

Resim 1: Hastanın ilk operasyonundan önceki ağız 
açıklığı

Resim 2: El bileğinin hareket kısıtlılığı

Resim 3: 3 Boyutlu modellemede koronoid hiperpla-
zilerin tespiti
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mandibulare hizasında üç cm lik cilt insizyonu yapılmış-
tır. Cilt ve cilt altı dokular geçildikten sonra cilt altından 
yatay planda her yönde disseksiyonlar yapılarak ekar-
tasyon sırasında operasyon sahasına ulaşımın kolay 
olması hedeflenmiştir. Platismanın keskin disseksiyonla 
geçilmesi sonarsı altta bulunan derin servikal fasyanın 
yüzeyel laminası da marjinal mandibular sinir, fasiyal 
arter ve ven korunarak künt disseksiyonla geçilmiştir. 
Masseter kasa ulaşıldıktan sonra pterigomasseterik 
askı  mandibula alt kenarından bisturi ile geçilmiştir. 
Mandibula lateral yüzeyinde kalınacak şekilde periost 
elevatörü ile masseter kası yukarı doğru dekole edilmiş-
tir. Koronoid yapıya ulaşıldıktan temporal kas yapışık-
lıları disseke edilmiştir. Cerrahi piyasemen kullanılarak 
koronoid yapı oblik olarak mandibulanın ramusundan 
ayrılmıştır (Resim 4, 5). Cerrahi saha serum fizyolojikle 
yıkandıktan sonra cilt altı dokular tabaka tabaka eri-
yebilen dikiş materyali ile; cilt ise subkutiküler olarak 
prolen ile dikilmiştir. 
Postoperatif dönemde ağız açacağı ile mekanotera-
pi uygulanan hastamızda ağız açıklığı deviasyon la 

birlikte 1,4 cm ye ulaşmıştır. Ağız açacağı ile fibröz 
yapılara yönelik gerdirme egzersizleri hastaya tarif 
edilmiştir. Hastanın diğer koronoid yapısına yönelik 
koronoidektomi işlemi Haziran 2006 yılında bir önce-
ki operasyonla aynı yaklaşımla yapılmıştır. Hastanın 
konforu açısından mekanoterapi için Therabite apareyi 
(Platon Medical Limited, P.O. Box 2568, Eastbourne, 
East Sussex, BN21 3HZ, UK) önerilmiş ve hasta kendi 
fizik tedavisine devam etmiştir (Resim 6). Fizik tedaviyi 
günde 4–5 defa 5 er dakika olacak şekilde 7 ay tek-
rarlayan hastamızda ulaşılan maksimum inter insizal 
mesafe 3 cm olarak belirlenmiştir (Resim 7).
Hastanın ağız açıklığı, aşırı kuron harabiyeti olan en-
fekte diş köklerinin çekimi için yeterli olmuştur.  İkinci 
operasyondan bir yıl sonra yapılan klinik muayenede 
ağız açıklığının 2,6 cm ye gerilediği görülmüştür. Has-
tanın ağız içi muayenesinde her iki tarafta  masseter 
kasların ön bölümünde yer alan ve mandibuladan 
maksillaya yükselen fibröz bantlar belirlenmiş, hastaya 
bunlara yönelik cerrahi müdahale de önerilmiştir. An-
cak hasta şuan için ağız açıklığından memnun olduğu-
nu ve herhangi bir cerrahi istemediğini belirtmiştir. 

TARTIŞMA
Trismus-pseudocamptodactyly sendrom nadir görülen 
otozomal dominant geçişli bir rahatsızlıktır. Literatür-
de etkilenen aileler ABD, Hollanda, kanada, Japonya, 
Tayvan, Latin Amerikadan rapor edilmiştir 1. TPS da 
kısıtlı ağız açıklığının ilk nedeni koronoid hiperplazi-
sidir. Vakamızda bu durum 3 boyutlu modelleme ile 
de tespit edilmiş ve cerrahi sınırlar bu model üzerinde 
belirlenmiştir. Koronoid hiperplazisinin patogenezisi 
tam olarak bilinmemektedir. Bazı yazarlar temporal 
kasının artmış aktivitesinin ve kısa kalmış tendon yapı-
larının koronoid hiperplazisinde etkili olabileceğini öne 
sürmektedirler 7-9 .
Bilateral koronoid hiperplazisinin cerrahi rezeksiyo-
nunda genellikle ağız içi yaklaşım tercih edilmektedir1, 

10,11. Ancak bizim vakamızda ağız açıklığı çok az ol-Resim 4: Ekstraoral yaklaşımla koronoidektomi yapıl-
dıktan sonraki görüntü

Resim 5: Her iki operasyonda çıkartılan hiperplazik koronoidler



Trismus-pseudocamptodactyly sendromu Cilt: 2, Sayı: 4, 2008 Sayfa: 258-262

261

Resim 6: Therabite apereyi ile hastanın fizyoterapi 
uygulaması

Resim 7: Final ağız açıklığının görüntüsü

duğu için ve lokal anestezi altında gerçekleştirildiği için 
intraoral yaklaşım söz konusu olamamıştır. Ekstra oral 
yaklaşımda tercih edilen modifiye risdon insizyonu eş-
liğinde yeterli görüş sağlanmış ve koronoid yapılara 
ulaşılmıştır. Ameliyat sonrası dönemde herhangi bir 
komplikasyona rastlanmamıştır. 
TPS de görülen trismusun bir diğer nedeni de mandi-
bulada masseter kasının önünden maksillaya uzanan 
fibrotik ligament yapının varlığıdır 12 . Vakamızda da 
ağız içi muayenede masseter kas önünde palpe edi-
lebilen fibröz bant belirlenmiştir. Bilateral koronoidek-
tomi operasyonları sonrası bu bantın cerrahi olarak 
rahatlatılması hastaya önerilmiş ancak fizyoterapi ile 
elde edilen açıklık hastada yeterli memnuniyet sağladı-
ğından kabul edilmemiştir. 
Koronoid hiperplazisinin cerrahi tedavisinin başarısın-
da yeterli fizyoterapi anahtar rol oynamaktadır. Cerra-
hi sonrası uzun dönem sonuçlar fibrozis veya korono-
idlerin yeniden büyümesine bağlı olarak hayal kırıklığı 
yarabilmektedir. Fibrozis preoperatif olarak mevcut 
olabileceği gibi operasyon sahasında oluşan postope-
ratif hematomun organize olması ile de oluşabilmekte-

dir11. Koronoidektomi sonrası nadir de olsa görülebilen 
tek veya çift taraflı koronoid yapıların tekrar büyümesi 
durumunda ağız açıklığında tekrar kısıtlılık ortaya çı-
kabilmektedir 13  .
Fibrozis oluşumunu önlemede ağız açacakları, spa-
tüller veya vidalı apareyler kullanılmaktadır. Ancak 
bunlar ön dişlerin arasında konumlandırılmakta ve diş 
kayıplarına, periodontal hasarlara veya kuron harabi-
yetlerine yol açabilmektedir11.
 Buna karşılık Therabite apereyi kullanımı kolay ve tüm 
dişli arka kuvveti dağıtmaktadır. Bu aparey baş boyun 
kanserleri sonrası kısıtlanmış olan ağız açıklığını artır-
mada ve çene kemikleri etrafında değişik nedenlerle 
oluşmuş olan skar dokularının gerdirme egzersizlerin-
de kullanılmaktadır11.

Koronoidektomi ile birlikte uygulanan postoperatif fiz-
yoterapi koronoid hiperplazisinin tedavisinde kullanıl-
maktadır 8. Vakamızda mekanik tutucu olduğu düşünü-
len hiperplazik koronoidler tamamen alındıktan sonra 
uzun süreli fizyoterapi uygulanmış ve mevcut olan fib-
röz yapılar esnetilerek ağız açıklığında artış elde edil-
miştir. 
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Obstrüktif Uyku Apnesinde Tedavi Seçenekleri ve 
Ağız İçi Uygulamalar 

Treatment Options and Intra Oral Applications in The 
Treatment of Obstructive Sleep Apnea

Bülent Pişkin*, Haldun Şevketbeyoğlu**, Murat Köse***, Mustafa Sancar Ataç****, Hakan Avsever*****,
Demet Oğuz******

Uyku bozukluklarında yaşamı tehdit edebilecek patolo-
jiler ortaya çıkabilmektedir. Uyku bozuklukları konusun-
da ilk çalışmaların 20. yüzyılın başında başladığı söy-
lenmektedir. Geçen süre içerinde ve özellikle son yirmi 
yılda uyku bozukluklarının tanısı ve tedavisi konusunda 
oldukça önemli gelişmeler yaşanmıştır.
Obstrüktif uyku apnesi, hastaların yaşam konforunu 
azaltan, ciddi sistemik rahatsızlıklara neden olabilen ve 
bunun sonunda yaşamı tehdit eden sonuçlar doğurabi-
len,  yaygın görülen bir hastalıktır. Uyku esnasında solu-
numun en az 10 saniye durması ve solunum genliğinin 
%10’a kadar düşmesi uyku apnesi olarak adlandırılır. 
Obstrüktif uyku apnesi, üst hava yollarının tekrarlayan 
anatomik obstrüksiyonları sonucu oluşan uykuya bağlı 
solunum bozukluğudur.
Günümüzde en çok kullanılan tedavi seçenekleri, uyku 
hijyeninin sağlanması, nasal CPAP(Continuous Positive 
Airway Pressure) uygulaması, Bilevel-PAP (Bilevel İns-
pratuar Positive Airway Pressure) uygulaması, cerrahi 
tedavi ile ağız içi aparey kullanımıdır.

Anahtar Kelimeler: Uyku apnesi, obstruktif uyku ap-
nesi, ağız içi apareyler

The sleep disorders may lead life threatening pathologi-
es. First studies regarding to the sleep disorders is said 
to begin at the beginning of 20 th century. For the last 
twenty years remarkeble advancement in the diagnosis 
and treatment of sleep disorders have been seen true 
life.
Obstructive sleep apnea is a commonly seen illness that 
reduces the quality of life of the patients, causes serious 
systemic diseases which may lead life threatening situ-
ations. The cease of breathing for 10 seconds and the 
reduction of its dilatation for about 10 percent is called 
as sleep apnea. Obstructive sleep apnea is a sleeping 
related disorder of breathing resulted form repetitive 
anatomical obstruction of the upper airway.
Currently the most accepted treatment options are, ma-
intenance of the sleep hygiene, applications of nasal 
CPAP, Bilevel-PAP, surgical approaches and intra oral 
appliances.  

Key Words: Sleep apnea, obstructive sleep apnea, 
intra oral appliances
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Uyku, organizmanın yenilenmesini sağlayan, günün 
belirli saatlerinde periyodik olarak yaşanan, sağlıklı 
bir yaşamın sürülmesi için zorunlu, uyaranlarla geri 
döndürülebilinen,  bilinçsizlik halidir1.
Sağlıklı bir uykuda sırasıyla uyanıklık (W) evre I (N1), 
evre II (N2) evre III (N3) ve REM dönemleri yaşanır. 
W evresi, uyanıklık evresidir ve  uykuya dalmak üzere 
kadar olan süreyi içerir. REM, Rapid Eye Movement 
kelimelerinin baş harflerinden oluşan hızlı göz hare-
ketlerinin görüldüğü periyod için kullanılır. Evre I ve II 
yüzeyel uykunun, evre III ise derin uykunun görüldüğü 
dönemdir. Göz hareketlerinin görülmediği uyku pe-
riyotlarında, nabızla solunum yavaşlar ve kas tonusu 
azalırken, REM döneminde nabızla solunum hızlanır ve 
kan basıncı değişkenlik gösterir. Rüyaların görüldüğü 
dönem, uykunun bu periyodudur1,2.
Sağlıklı bir uykuda bunlar olurken, uyku bozuklukların-
da yaşamı tehdit edebilecek patolojiler ortaya çıkabil-
mektedir. Uyku bozuklukları konusunda ilk çalışmaların 
20. yüzyılın başında başladığı söylenmektedir. Geçen 
süre içerinde ve özellikle son yirmi yılda uyku bozuk-
luklarının tanısı ve tedavisi konusunda oldukça önemli 
gelişmeler yaşanmıştır.
Uyku bozukluklarının ilk sınıflaması, 1979 yılında ya-
pılmış, günümüze kadar çeşitli tarihlerde güncellenmiş 
ve son olarak 2005 yılında ‘Uyku Bozuklukları Sınıfla-
ması-2’(ICSD-2) adıyla yapılmış ve yayınlanmıştır3.
Bu sınıflamaya göre uyku bozuklukları 8 ana başlık al-
tında incelenmektedir;

1- İnsomniler.
2- Uykuda Solunum Bozuklukları.

a-Santral Uyku Apnesi.
b-Obstrüktif Uyku Apnesi(OUA).
c-Hipoventilasyon,Hipoksemik Sendromlar
d-Uykuyla İlişkili Diğer Solunum Bozuklukları,

3- Solunum Bozukluğuna Bağlı Olmayan Hiper-
somniler.

4- Sirkadyen Ritimli Uyku Bozuklukları.
5- Parasomniler.
6- Uyku ile İlişkili Hareket Bozuklukları.
7- İzole Semptomlar, Normale Yakın Varyasyon-

lar, Çözülmemiş Problemler.
8- Uykuda Oluşan Diğer Bozukluklar1.

Dişhekimleri, uyku bozukluklarının tedavisine 1980’li 
yılların başından itibaren giderek artan oranlarda ka-
tılmaya başlamışlardır. Dişhekimleri, özellikle obstrüktif 
uyku apnesinde, oral apareylerin planlanması ve yapı-
mına katkı sağlamaktadırlar.

Obstrüktif Uyku Apnesi (OUA)
Obstrüktif uyku apnesi, hastaların yaşam konforunu 
azaltan, ciddi sistemik rahatsızlıklara neden olabilen 
ve bunun sonunda yaşamı tehdit eden sonuçlar doğu-
rabilen,  yaygın görülen bir hastalıktır4,5. Uyku esna-

sında solunumun en az 10 saniye durması ve solunum 
genliğinin %10’a kadar düşmesi uyku apnesi olarak 
adlandırılır. Obstrüktif uyku apnesi, üst hava yollarının 
tekrarlayan anatomik obstrüksiyonları sonucu oluşan 
uykuya bağlı solunum bozukluğudur3.
Uyku apnesinin ana belirtileri, uyku sırasında ortaya 
çıkan horlama, boğulacakmış hissiyle uyanma, noktü-
ri, huzursuz uyku veya boyun çevresinde terleme ola-
bilir. Ayrıca uyku sırasında apne, hastanın eşi ya da 
partneri tarafından da gözlenebilir. Uykuda oluşan 
apnenin uyku dışındaki belirtileri, gün boyunca ortaya 
çıkan uyku hali, konstantrasyon güçlüğü, cinsel istekte 
azalma, unutkanlık ve özellikle sabahları oluşan baş 
ağrısıdır. Obstrüktif uyku apnesi olan bireylerin trafikte 
daha fazla risk taşıdığı ve kazalara neden olabildikleri 
söylenmektedir3. 
Obstrüktif uyku apnesini santral uyku apnesi gibi uyku-
ya bağlı diğer bazı solunum bozukluklarından ayıran 
özellik, hastanın solunum çabasının olması ancak en-
gelleyici anatomik nedenlerle üst hava yollarında hava 
akımının oluşamamasıdır3,6,7. Çok sayıda neden sonucu 
üst hava yollarında tıkanmalar oluşabilir. OUA’i olan 
bireylerde sağlıklı bireylere oranla en çok rastlanılan 
anatomik değişiklikler şunlardır;

• Dar mandibuler ark,
• Maksiller ya da mandibuler retrogtaniler,
• Normalden daha aşağıda ve önde konumlanmış 

hyoid kemik,
• Azalmış farengeal boşluk,
• Artan kranio-servikal açı,
• Dil ve farenks duvarı arasında azalan mesafe,
• Adenoid ve tonsiller hipertrofi,
• Hacimli dil,
• Uzamış dişlerin olduğu dental arklar,
• Artan alt yüz yüksekliğine bağlı,

• ANB açısında artma, 
• Artikuler açıda artma, 
• Gonial açıda artma, 
• SNB açısında artmadır6,8-14

Obstrüktif Uyku Apnesinin Tanısı
Obstrüktif uyku apnesinin tanısı, hastanın, uyku labora-
tuarında, bir gece boyunca uyutulması sonucu polisom-
nografisinin elde edilmesiyle konulur15, 16.
Polisomnografi, tüm uyku bozukluklarının tanısında 
kullanılan son derece önemli bir laboratuar yöntemidir.  
Polisomnografi, özel hazırlanan odalarda, uyku teknis-
yeni ya da hemşiresi nezaretinde uyutulan hastanın çok 
sayıda vital parametresinin, uyku sırasında kaydedil-
mesi işlemidir. Polisomnografi işleminde EEG(santral-c- 
oksipital -o- frontal –f-) EOG(sağ ve sol göz ), EKG, 
EMG(submental), EMG(tibial-sağ ve sol ön tibial kas), 
gibi çok sayıda vital parametre kaydedilebilir15, 17. 
Polisomnografiden elde edilen veriler sonucu hastaların 
AHI (Apne-Hipopne İndeksi) çıkarılabilir. AHI, hastanın 
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uyku sırasında saatte kaç kere apne/hipopne yaşadı-
ğını belirleyen polisomnografik veridir. AHI 25/saat 
olması, hastanın uyku sırasında saatte 25 defa apne/
hipopne yaşadığını anlatır18. Yani obstrüktif uyku ap-
nesinin şiddetini belirlemeye yarayan indekstir. OUA, 
şiddetine göre üçe ayrılır;
AHI 5-15/saat is hafif, 15-30/saat ise orta, 30/saat 
den fazla ise şiddetli OUA’inden sözedilir19. 
OUA’nin, popülasyonun yaklaşık %3-6 ‘sını etkilediği 
bildirilmektedir. Erkekler OUA’ne daha fazla yakalan-
maktadırlar20. OUA, özellikle yaşamın 5. dekatından 
sonra daha fazla görülmektedir. Hastalığın kadınlarda 
görülme sıklığı, menapoz döneminde erkek popülasyo-
nuna yaklaşmaktadır21, 22. OUA hastaları, hipertansi-
yon, iskemik kalp ve beyin hastalıklarına, OUA’sı ol-
mayan bireylerden daha fazla yakalanmaktadırlar. 
OUA’inde, hastalarda başlıca şu değişiklikler görüle-
bilir;

W evresinin uzaması,•	
Evre 1 uyku süresinin uzaması,•	
Evre 3 uykusunda (dinlendirici periyod) azalma,•	
REM’ de azalma,•	
Desatürasyon indeksinde artma,•	
Nokturnal oksijen desatürasyonu,•	
Arousal indeksinde artma,•	
Nabızda artma,•	
Kalp ritminde bozulmalar•	 11

OUA’sinde Tedavi Seçenekleri
OUA’nin tedavisinde, göğüs hastalıkları, kulak-burun-
boğaz, psikiatri, nöroloji ve kardiyoloji ve çene cerra-
hisi uzmanları ile dişhekimleri multidisipliner bir şekilde 
çalışmaktadır. Hastalığın tedavisinde, hastanın yatış 
pozisyonunun değiştirilmesinden cerrahi uygulamalara 
kadar çok sayıda yöntem kullanılmaktadır. Günümüz-
de en çok kullanılan tedavi seçenekleri, uyku hijyeninin 
sağlanması, nasal CPAP(Continuous Positive Airway 
Pressure) uygulaması, Bilevel-PAP (Bilevel İnspratuar 
Positive Airway Pressure) uygulaması, cerrahi tedavi ile 
ağız içi aparey kullanımıdır7, 11, 23

-Uyku Hijyeninin Sağlanması
OUA hastalarında uyku hijyeninin sağlanması olduk-
ça önemlidir. Hastaların daha konforlu ve sağlıklı  bir 
uyku uyuyabilmesi için, sigara ile alkolden uzak durul-
ması ve kilo verilmesi obstrüktif uyku apnesinin azaltıl-
masına katkı sağlayabilir. Ayrıca çok sayıda insan sırt 
üstü yatma alışkanlığına sahiptir. Bu hastaların, yatış 
pozisyonlarının değiştirilmesi, yüksek ve esnek yastık 
kullanımı varsa sona erdirilmesi, OUA’ni sonlandır-
masa da uyku konforunun sağlanmasına katkı sağla-
yabilir. Ayrıca hastanın uyuduğu odadan, gürültü ve 
aydınlatma gibi uykuyu engelleyici uyaranların izole 
edilmesi, uykuyu daha kaliteli kılacaktır4, 24

-Nazal CPAP (Continuous Positive Airway 
Pressure)
Yöntem ilk defa 1981 yılında tanıtılmıştır. Bir nazal 
CPAP ünitesi, devamlı pozitiv hava basıncı üreten bir 
pompa ile bunun nasal deliklere sabitlenmesine yara-
yan maske içermektedir. Nazal CPAP, pnömatik bir sp-
lint olarak görev yapar ve obstruktif uyku apnesi olan 
hastalarda uyku sırasında üst solunum yolu kollapsını 
engeller. OUA hastalarında nazal CPAP standart bir 
tedavi alternatifi haline gelmiştir(11). Nazal CPAP, 
kritik pozitif transmural üst hava yolu basıncını, intra-
luminal üst solunum yolu basıncı seviyesine çıkartarak 
üst hava yolunun açık tutulmasını sağlar(45). Böylece, 
üst hava yollarında uyku sırasında ortaya çıkabilecek 
kollapsları engelleyerek, hastanın nokturnal oksije-
nasyonunun artmasını ve AHI’nın düşmesini sağlar. 
AHI’nin 30/saat’den fazla olduğu şiddetli OUA’si olan 
hastalarda nazal CPAP kullanımı konusunda genel bir 
yaklaşım mevcuttur. Nazal CPAP kullanımı, hastaların 
uyku bozukluğundan kaynaklanan, gün boyu devam 
edebilen uykulu halini düzelterek çok sayıda nörofizyo-
lojik düzelme sağlar 25-27

Nazal CPAP tedavisinde karşılaşılan en önemli güçlük-
ler, hastaların böyle bir cihazı kullanma isteklerini uzun 
süre koruyamamalarıdır. Ayrıca, Nazal CPAP tedavisi 
gören hastalarda, cihaz kullanımına bağlı olarak nasal 
mukozada kuruluk, sinüzit, burun kanaması ya da kon-
juktivit gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir 18, 26, 27, 28

OUA ve beraberinde obesite, astım, KOAH (Kronik 
Obstrüktif Akciğer Hastalığı), İnterstisyel Akciğer Has-
talığı olan bireylerde BilevelPAP  tedavisi uygulanmak-
tadır. Kalp yetmezliği Cheyno-stokes solunumlu birey-
lerde adaptive servo ventilörler kullanılmaktadır 29

-Cerrahi Seçenekler
Cerrahi olarak tedavi edilmesi düşünülen hastalarda 
fizik muayene bulguları önem taşımaktadır. Fizik mua-
yenede nazal pasaj, uvula, yumuşak damak, tonsilla ve 
dilin pozisyonu ile konturları değerlendirilir. Ayrıca üst 
ve alt çenenin kafa kaidesine göre pozisyonları da dik-
kate alınır. Cerrahi tedavi için fiziki muayene dışında 
çok sayıda parametre değerlendirilerek tedavinin geri 
dönüşümsüz niteliği dikkate alınmalıdır19

En çok kullanılan cerrahi tedavi seçenekleri maksillo-
mandibular ilerletme, genioglossal ilerletme, tonsillek-
tomi, palatoplasti, parsiyel ya da total uvulopalatofa-
rengeal plasti, adenektomi, nazal cerrahiler ve trakeo-
tomi ile dil ve diğer komşu yumuşak dokularda yapılan 
operasyonlardır 30,31

-Oral Aparey Uygulamaları
Obstrüktif uyku apnesi ve horlamada çeşitli ağız içi 
araç uygulamaları tedavi seçeneği olarak kullanıla-
bilmektedir. Oral uygulamaların OUA’sindeki başa-
rısı, farenks ve üst hava yollarının diğer unsurlarının 
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ağızla sıkı bir ilişki içerisinde olmasından kaynaklanır. 
Yumuşak damak ve dilin arkasındaki hava boşlukları-
nın daralması, OUA’sinin en önemli nedenlerindendir. 
Bölgedeki hava boşluklarının daralmasının en önemli 
nedenleri, alt faringeal kasların tonusunda meydana 
gelen değişiklikler, büyük hacimli yumuşak damak, bü-
yümüş tonsiller yapılar, çeşitli nedenlerle büyümüş dil, 
sert damak ve mandibulanın posterior lingualinde olu-
şan hacimli toruslardır. Bütün bu anatomik nedenler-
den başka obezite, ilerleyen yaş, alkol kullanımı, uyku 
ilaçların suistimali, uyku sırasında yüksek ve esnek yas-
tık kullanımıdır  14, 30, 32

Oral apareyler, horlama ve obstrüktif sleep apne teda-
visinde etkili araçlardır. Bunun en önemli nedenlerinden 
biri, üst solunum yolu daralmalarının en çok  ağız boş-
luğunun hemen arkasında, farenkste gerçekleşmesidir. 
En çok daralma yaşanan noktalar, yumuşak damağın 
arkası ve altıyla birlikte dilin arkasıdır11, 33

Ağıziçi Apareylerin Endikasyonları
Ağıziçi apareylerin en önemli endikasyonları;

Horlayan bireyler,•	
Polisomnografi sonunda orta ya da şiddetli obstrük-•	
tif uyku apnesi tanısı konmuş bireyler,
OUA nedeniyle cerrahi tedavi görmüş şifa bulama-•	
mış hastalar,
Nazal CPAP tedavisine bir nedenle başlanmış ve •	
uyum gösterememiş hastalardır 11, 30, 34-36

Kontrendikasyonları
Morbid obez hastalar,•	
Destek diş sayısı veya sağlığı yeterli olmayan has-•	
talar,
Şiddetli kusma refleksi olan hastalar,•	
Mental sorunlar nedeniyle aparey kullanması müm-•	
kün olmayan hastalar,
Bu tür bir apareyi kullanmak için motive edilemeyen •	
hastalar,
Temporomandibuler ekleminde internal dejeneras-•	
yonu bulunan hastalardır 11,30, 34, 35, 36

Polisomnografi yapılmasının mümkün olmadığı durum-
larda yapılacak bir anket, hastanın oral uygulamaya 
uygun olup olmadığı konusunda hekime bilgi verebilir. 
Bu kesin bir yöntem olmamakla birlikte, zorunlu durum-
larda diğer muayene yöntemleriyle birlikte değerlendir-
mede kullanılabilecek bir yöntemdir19

Ankette sorulabilecek sorular;

• Eşiniz yada partneriniz zaman zaman solunumunu-
zun durduğunu söyledimi?

• Genellikle uyandığınızda bitkin hissedermisiniz?
• Genellikle başağrısıyla uyanırmısınız?
• Genellikle gün içerisinde uykulu hissedermisiniz?
• Araç kullanırken uykulu hissedermisiniz?
• Unutkanlık yada depresyon hissiniz varmı?
• İş performansınızda azalma hissediyormusunuz?

Polisomnografi yapılması mümkün olmayan hastalarda 
yukarıdaki anker kullanılarak hastanın OUA nedeniyle 
oral uygulama gerekip gerekmediği konusunda karar 
verilebilir. OUA’nin tedavisinde kullanılan ağıziçi apa-
reyler üçe ayrılır. Bunlar dili yerinde tutan apareyler, 
dili yeniden konumlandıran apareyler ve mandibulayı 
ileride konumlandıran apareylerdir. OUA’nin tedavi-
sinde kullanılan apareyler yapım aşamasına göre, fab-
rikasyon, hasta ağzına uyumlanmaya hazır ürünlerle, 
hastadan alınan ölçülerle yapılan kişiye özel apareyler 
olarak ikiye ayrılabilir37

-Dili Yerinde Tutucu Apareyler(DYTA)
Özellikle hafif OUA olan hastalarda DYTA’lar oldukça 
iyi sonuçlar verebilmektedir. Bu apareyler, hazır bulu-
nabilen veya her hasta için kişiye özel hazırlanabilen 
apareylerdir. Kişiye özel apareyler, ölçü sonucu hasta-
nın dikey boyutu bir miktar arttırılarak bu yeni ilişkinin 
artikülatöre taşınmasıyla elde edilir. Apareyin en önem-
li bölümü, kullanım sırasında dile vakum uygulayan içi 
boş intraoral haznedir. Hasta uyku esnasında vakum 
yapan bu bölüme dilini yerleştirdiğinde, dilin geriye 
kaçıp farenksin üst açıklığını tıkaması önlenir. Apare-
yin uyku sırasında geriye kaçıp aspirasyonunu ya da 
üst hava yollarını tıkamasını önlemek için extraoral 
uzantıları vardır. Extraoral uzantıları, maksimum ağız 
açıklığından fazla olmalıdır. Böylece apareyin geriye 
kaçması ve solunumu olumsuz etkilemesi engellenmiş 
olur. OUA, orta ya da şiddetli ise ve bu apareyin kulla-
nımı planlandıysa, mandibula bir miktar önde konum-
landırılarak üst hava yollarının daha da rahatlatılması 
sağlanabilir 19, 34

-Dili Yeniden Konumlandırıcı Apareyler 
(DYKA)
Bu apareyler, çeneleri hafifçe birbirinden ayırarak, dilin 
posteriorda konumlanmasından kaynaklanan tıkanma-
yı önlemek için dizayn edilirler. Böylece dilin arkasında 
bulunan hava açıklığının yeniden eski haline dönmesi 
amaçlanır. Dil ağız içerisinde bir miktar öne alınarak 
dilin bu yeni konumunun farinksin ön duvarının da ra-
hatlamasını sağlar. DYKA, her hasta için özel olarak 
yapılıp tasarlanabileceği gibi, önceden tasarlanmış 
ve geniş bir hasta kitlesinin kullanabileceği hazır apa-
reyler olarak ikiye ayrılır. DYTA’lerden en önemli farkı 
apareyin hacim olarak daha büyük olmasıdır. Bu ne-
denle kullanım güçlüğü açısından bir miktar daha fazla 
dezavantaj içerebilir 19

-Mandibulayı İleride Konumlandıran Apa-
reyler (MİKA)
Bu apareyler, alt çeneyi eski konumundan daha öne 
alır. Böylece mandibulanın arkasında bulunan genial 
tüberküllere tutan external dil kasları da mandibula-
nın cismiyle hareket ederek dilin pozisyonunu değiş-
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tirirler. Pozisyonu değişen ve daha önde konumlanan 
dil, arka gölgede farenksin ön duvarını rahatlatarak alt 
farengeal hava yolunu genişletir. Aynı zamanda M. 
Palatoglassus’un pozisyonu da değişecektir. Kas yeni 
pozisyonunda daha önde konumlanacak ve yumuşak 
damağın kütlesini farenksin üst ön duvarından ayırarak 
üst farengeal hava yollarının açılması ya da rahatla-
masını da sağlayacaktır. Sonunda, bu bölgeden kay-
naklanan obstrüksiyon, uyku sırasında hastanın apa-
reyi kullanmasıyla ortadan kalkarak, daha konforlu bir 
gece sağlayabilir37-42

DYKA’e göre, MYKA’in yapım teknik ve model varyas-
yonları çok daha fazladır. MYKA, genellikle dental des-
teğe ihtiyaç duyarlar. OUA olan ve MYKA kullanması 
planlanan hastalar için en önemli dezavantaj dental 
desteğin sayıca ya da nitelik olarak yetersiz olduğu du-
rumlardır. Özellikle tam dişsiz hastalarda bu aparey-
ler, üst ve alt çeneyi kaplayan kaide plakları üzerinde 
planlanarak yapılıcağından yeterli bir kemik desteği 
büyük önem kazanmaktadır11, 34, 35, 37, 43, 44

Oral Uygulamalardan Beklenen Sonuçlar
Horlamayı elimine etmek, •	
Respiratuary Disturbance Indexini(RDI) 10’un altına •	
düşürmek,
Oksijen saturasyonunu %90’ın üstüne çıkartmak,•	
Desatürasyon sayısını %50 oranında azaltmak,•	
Uyku konforunu ve verimini arttırmak, hastanın •	
güne dinlemiş bir şekilde başlamasını sağlamak,
Gün boyu süren uyku halini ortadan kaldırarak iş ve •	
sosyal yaşamda verimi arttırmaktır.
Oral apereyini düzenli ve kalıcı olarak takan klos-•	
trofobik OUA hastalarının, genellikle bu psikolojik 
sorundan kurtulduğu söylenmektedir 19, 34-37, 45-,48

Oral Apareylerin Sıkça Neden Olduğu Prob-
lemler
OUA’inde kullanılan ağıziçi apareylerin neden oldu-
ğu en yaygın problemlerden biri temporamandibuler 
eklem bölgesinde ortaya çıkan ağrıdır. Ağrıyan tem-

poromandibuler eklem, apareyin alt çeneyi sentrik ilş-
kiye göre çok ileride konumlandırdığının göstergesidir. 
Apareyin ağza yerleştirilmesi sonucu oluşan ağrı bir-
kaç gün içerisnde şiddetini azaltmazsa, çene ilişkileri-
nin tekrar düzenlenmesi gerekebilir19, 36, 46,

Aparey kullanımı sonucu dişlerde ortaya çıkan ağrının 
nedeni ise apareyin gereğinden sıkı bir şekilde destek 
yapıları sardığını ve uyumlama gereği olduğunu gös-
termektedir. Kuru ağız mukozası ise dikey boyutun çok 
artırıldığını veya nazal solunumun bloke olduğunu gös-
terir. Nazal solunumun engellendiği durumlarda apa-
reyin tekrar planlanıp yapılması zorunludur. Ancak 
bu durum tedavide cerrahi zorunluluğun bulunduğunu 
gösteren önemli bir delil olabilir. Sabahları aparey 
çıkarıldıktan sonra oluşan kötü koku veya tat duyusu 
apareyin tükürük veya bakterilerden iyi temizlenemedi-
ğini gösterir39, 43, 49-51

Mandibulayı ileride konumlandırıcı apareylerin kul-
lanımı hastanın sentrik okluzyonunu değiştirdiğinden, 
uyku sonrası birkaç saat boyunca posterior dişlerde 
disklüzyon görülebilir. Bu durum, aparey kullanan çok 
sayıda hastanın ortak problemidir. Bazı durumlarda 
kalıcı kapanış değişiklikleri meydana gelebilir. Ancak 
sabahları keser dişlerin arasına bir plastik tamponla diş 
gıcırdatma hareketleri yapılarak bunun önüne geçilebi-
lir 11, 45, 49, 52-54

Sonuç olarak uykuda ortaya çıkan solunum bozuklukla-
rı, son çeyrek yüzyılda giderek artan oranlarda hekim-
lerin dikkatini çekmektedir. Uykuda solunum bozukluk-
larından obstrüktif uyku apnesi, popülasyonun önemli 
bir bölümünde görülen, çok sayıda ciddi sistemik has-
talığın yanı sıra uyku konforunda azalma sonucu iş ve 
sosyal yaşamda verim kaybına neden olabilen, tedavi-
sinde eğitimli hekimlerin önemli rol oynayabilecekleri 
kronik bir hastalıktır. Araştırmalar, ağız içi apareylerle, 
obstrüktif uyku apnesi hastalarının önemli bir kısmında, 
pahalı ve zor cerrahi tedavi yöntemlerine gerek kalın-
mayan durumlarda; uyku ve yaşam konforlarının sağ-
lanabileceğini göstermektedir. 
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