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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Yayınların gönderileceği adres:
adoklinikbilimler@gmail.com

YAYIN KURALLARI
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Sigara İçen ve İçmeyen Kronik Gingivitisli 
Bireylerde Dişeti Oluğu Sıvısı IL-8 Düzeylerinin 

Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi

Comparison of IL-8 Levels of Gingival Crevicular Fluid 
Between Smoking and Non-smoking

Chronic Gingivitis Patients

Bahar Füsun Oduncuoğlu*, Şule Bulut**, Emine Elif Alaaddinoğlu**, Ayşegül Haberal***

Amaç: Dental plağa karşı oluşturulan immün cevapla-
rın oluşumunda çok sayıda mediatör görev almaktadır. 
İnterlökin-8 (IL-8) nötrofil kemotaksisinde aracılık yapa-
rak periodontal hastalıkta bölgede bulunan plak bak-
terilerinin yıkıcı etkilerinin durdurulmasını veya sınırlı 
kalmasını sağlayan bir sitokindir. Periodontal hastalık-
ların gelişiminde risk faktörü olarak kabul edilen sigara 
kullanımının dokular üzerindeki etki mekanizması tam 
anlamı ile açıklanamamaktadır. Sigara kullanımının lo-
kal olarak üretilen IL-8 düzeyini değiştirerek periodontal 
hastalıkların gelişiminde rol oynuyor olabileceği düşün-
cesine dayanarak çalışmamızda gingivitisli bireylerde 
dişeti oluğu sıvısında (DOS) IL-8 düzeylerinin karşılaştı-
rılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Sistemik olarak sağlıklı, sigara içen kronik 
gingivitisli 12 birey ve sigara içmeyen kronik gingivitisli 
12 birey çalışmaya dahil edildi. Hastalarda periodontal 
ölçümler tüm dişlerin 6 bölgesinde yapıldı ve üst santral 
dişlerin distal bölgeleri ve üst kanin dişlerin mezial böl-
gelerinden DOS örnekleri elde edildi. Hacimleri belirle-
nen sıvı örneklerinin içeriğindeki IL-8 konsantrasyonu ve 
IL-8 total miktarı ELISA yöntemi ile belirlendi.
Bulgular:  IL-8 total miktarı ve DOS hacmi açısından 
gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark iz-
lenmedi. İstatistiksel anlamlılığa ulaşmamakla beraber 
DOS içeriğinde izlenen IL-8 konsantrasyonunun sigara 
içmeyen sağlıklı bireylerde daha yüksek olduğu görül-
dü.
Sonuç: Sigara içmenin periodontal dokularda bölgesel 
olarak üretilen IL-8 üzerindeki etkilerinin daha iyi anla-
şılabilmesi için IL-8 reseptörlerinin, IL-8 üretimi için uyarı 
oluşturan diğer etmenlerinin sigara içme ile ilişkilerinin 
değerlendirildiği daha ileri düzeyde çalışmalara ihtiyaç 
vardır.

Anahtar Kelimeler: IL-8, sigara, dişeti oluğu sıvısı, 
periodontal hastalıklar

Aim: Immune responses against microbial dental plaque 
are mediated by regulatory molecules and a complex 
network of interaction among cells. Interleukin-8 (IL-8) 
has an important role in restricting or eliminating the des-
tructive effects of plaque bacteria by its chemotaxis effect 
on neutrophils. Smoking is accepted as a risk factor for 
periodontal disease progression, although its effect on 
periodontal tissues is not clearly understood. Depending 
on the hypothesis that smoking may effect periodontal 
disease progression by effecting locally produced IL-8 , 
the aim of this study was determined as to compare IL-8 
levels of gingival crevicular fluid (GCF) sampled from 
smoking and non-smoking chronic gingivitis patients.
Method: 12 smoking and 12 non-smoking chronic 
gingivitis patients were included. Full mouth periodontal 
parameters were measured at six sites for each tooth 
and GCF samples were taken from distal sites of cen-
trals and mesial sites of canines in maxilla. After volume 
quantification of GCF, ELISA was used to determine the 
total amount and concentration of IL-8 in GCF samples. 
Results: No statistically significant differences were 
seen between groups regarding to GCF volume and 
total amount of IL-8. IL-8 concentration was higher in 
non-smoking group although this difference was not sta-
tistically significant.
Conclusion:According to the results, it seems reaso-
nable and necessary to investigate smoking status and 
IL-8 receptors together with the other factors that effect 
IL-8 production to determine the exact role of locally pro-
duced IL-8 on periodontal tissues. 

Key Words: IL-8, smoking, gingival crevicular fluid, 
periodontal disease
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Giriş
Sağlıklı periodontal dokularda bakteriyel birikim ile 
bakterilerin neden olduğu enflamatuar cevap ara-
sında bir denge izlenmektedir. Periodontal  hastalık-
lar, diş yüzeyindeki bakteriyel birikimlere karşı cevap 
olarak dişi destekleyen dokularda gelişen iltihabi olu-
şumlardır. Bakteriyel birikimler nadiren ileri düzeyde 
enfeksiyona neden olurlar. Bakterilerin dişeti dokusu-
nu uyarımı yoluyla  gelişen iltihabi cevapların oluş-
turduğu yıkım ise diş kaybına neden olabilecek kadar 
ilerleyebilmektedir.1,2,3

Bölgesel olarak izlenen uyarı sonucu fagositik hücrele-
rin uyarılması ve bu hücrelerin uyarı kaynağına yönelik 
göçünün artması, bölgede uyarı etkisi ile oluşan kemo-
taktik faktörlere bağlıdır. Oluşturulan kemotaktik fak-
törler damar endotel hücreleri üzerinde etki göstererek 
dolaşımdaki savunma hücrelerinin uyarıyı algılamala-
rında ve aktifleşerek uyarının olduğu bölgeye yönelen 
göçlerinde etkili olmaktadır. Bu süreçte, organizmanın 
diğer bölgelerinde olduğu gibi, hücreler arası ilişkiler 
direkt etkileşim yoluyla veya sitokinler aracılığı ile in-
direkt etkileşim yoluyla sağlanabilmektedir.1,3,4 Dişeti 
oluğu sıvısında (DOS) saptanmış çok sayıdaki iltihabi 
ve immün mediatörler arasında bulunan sitokinler enf-
lamasyon ilişkili değişimlerde ve periodontal dokuların 
tamirindeki görevleri nedeni ile dikkat çekmektedirler.
Tüm organizmada olduğu gibi periodontal dokularda 
da uyarılara karşı oluşturulan ilk immün yanıtta baskın 
hücre tipi olan nötrofillerin uyarılması ve aktifleşerek 
kan akımını terkedip doku içerisine geçişleri C5a, lökot-
rien B4, formyl-methionyl-leucyl-phenylalanine, platelet 
aktive edici faktör ve interlökin-8 (IL-8) gibi kemotaktik 
faktörler aracılığı ile olmaktadır.5 Bu kemotaktik faktör-
lerden nötrofiller için daha seçici özellik gösteren IL-8-
’in fibroblast, kondrosit, epitel hücresi, endotel hücresi, 
nötrofil, tümör hücresi vb birçok farklı hücre tipinden 
salgılandığı bilinmektedir.6 
Enflamatuar cevaptaki olası rollerini değerlendirmek 
amacıyla yapılan çalışmalarda üretilen IL-8 miktarının 
bölgeye yönelen nötrofil miktarı üzerinde etkili olabile-
ceği görülmüştür. Bölgeye yönelen nötrofil sayısındaki 
değişimlerin ise enflamatuar cevap düzeyini değiştire-
bileceği, dolayısı ile periodontal olarak bölgede izle-
nen yıkımda etkili olabileceği bildirilmiştir.7, 8 
Periodontal dokularda bakterilerin ve/veya bakteri 
ürünlerinin oluşturduğu uyarımlara karşı konak tarafın-
dan oluşturulan yanıt bakterilerin patojenitesi ve virü-
lans faktörlerine olduğu kadar bireysel özelliklere de 
bağlıdır. Bireyin sahip olduğu diabet, nötrofil ile ilişkili 
bozukluklar vb. sistemik faktörler, stres ve sigara/tütün 
kullanımı gibi emosyonel ve çevresel faktörler bakterile-
re verilen cevapta etkili olabilmektedir. 1,3,9

Sigara kullanımının kronik periodontitis patogenezi için 
gerçek bir çevresel risk faktörü olduğu kabul edilmiş ve 
sigara kullanımının rolü kontrollü, kesitsel ve uzun dö-
nem  çalışmalarla gösterilmiştir.10 Yapılan istatistiksel 
analizlerde oral hijyen, plak, diştaşı, sosyoekonomik 
durum gibi diğer faktörler kontrol edildiğinde sigara 
içmenin periodontal hastalık gelişimi ve ilerlemesi için 
bağımsız bir risk faktörü olarak rol oynadığı gösteril-
miştir.11 
Sigara kullanımı ile ilişkili olarak izlenen periodon-
titis patogenezinde potansiyel moleküler ve hücresel 
mekanizmalar immünosupresyonu, aşırı enflamatu-
ar hücre cevabını ve oral dokuların bozulmuş hücre 
fonksiyonlarını içermektedir. Ancak sigara içmenin 
periodontal hastalık patogenezindeki rolü tam olarak 
açıklanamamaktadır.12,13,14,15 Sigara kullanımının peri-
odontal hastalıktaki rolünün açıklanabilmesi için siga-
ranın konak cevabı üzerine etkilerini değerlendirmeye 
yönelik çalışmaların gerekli olduğu anlaşılmaktadır. Si-
gara kullanımının bölgesel olarak üretilen IL-8 düzeyini 
değiştirerek periodontal hastalıkların gelişiminde rol 
oynuyor olabileceği düşüncesine dayanarak çalışma-
mızda kronik gingivitisli bireylerde DOS’da IL-8 düzey-
lerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem:
Çalışma periodontal tedavileri için Başkent Üniversitesi 
Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı’na 
başvuran bireyler üzerinde yürütüldü. Çalışmaya siste-
mik olarak sağlıklı, sigara içen kronik gingivitisli 12 bi-
rey ve sigara içmeyen kronik gingivitisli 12 birey olmak 
üzere toplam 24 birey katıldı. Tüm bireylere yapılacak 
çalışma ilgili bilgi verildi ve onayları alındı.
Çalışmaya katılan tüm bireylerin son 3 ay içerisinde 
sistemik antibiyotik kullanmamış olmalarına, yapılacak 
işlemler öncesi proflaksi gerektirecek bir hastalıklarının 
bulunmamasına, sürekli kullandıkları herhangi bir ilaç 
olmamasına ve son 6 ay içerisinde periodontal tedavi 
görmemiş olmalarına dikkat edildi. 
Bireylerde periodontal ölçümlerin tümü ağızda mevcut 
her bir dişin 6 bölgesinde (meziobukkal, bukkal, disto-
bukkal, meziolingual, lingual, distolingual) yapıldı. Cep 
derinlikleri (CD) ve klinik ataçman seviyeleri (KAS) Wil-
liams periodontal sondu ile ölçüldü. Dişeti sağlığı Löe 
ve Silness’ın gingival indeksi16 (GI), dişlerdeki mevcut 
plak Silness ve Löe’nün plak indeksi17 (PI) ile değerlen-
dirildi ve yapılan ölçümler kaydedildi. Çalışmaya dahil 
edilen bireylerde cep derinliklerinin ≤3mm olmasına, 
anterior bölgede dişlerin olmasına ve sondlamada ka-
nama olmamasına dikkat edildi. Örnekleme yapılacak 
dişlerde çürük veya herhangi bir restorasyon olmaması 
dikkate alındı.
Gruplarda periodontal ölçümlerin yapıldığı gün oral 
hijyen eğitimi verildi  ve periodontal ölçümler yapıldık-
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tan en erken bir hafta sonra DOS örneklemeleri yapıl-
dı. Standardizasyonu sağlamak amacı ile DOS örnek-
leri üst kanin dişlerin bukko-meziallerinden ve santral 
dişlerin bukko-distallerinden alındı. DOS örneklerinin 
alınacağı bölgeler pamuk tamponlarla izole edildi ve 
dişlerin üzerinde bulunan supragingival plak uzaklaş-
tırılarak diş yüzeyleri hava spreyi ile hafifçe kurutuldu. 
DOS örneklerinin toplanması için standart kağıt şeritler 
(Periopaper Gingival Fluid Collection Strips. Pro Flow 
INC 1500 New Horizons Blvd. Amityville, New York 
11701 USA) dişeti  oluğu içerisine Rudin ve ark.18 ta-
nımladıkları şekilde en fazla 1mm derinliğe yerleştirildi 
ve 30 saniye bekletildi. Sıvı hacimleri (DOS hacmi) Pe-
riotron 8000 ile ölçüldü ve kağıt şeritler tek tüp içerisine 
yerleştirilerek deney gününe kadar -70°C’de saklandı. 
DOS IL-8 miktarının belirlenmesi için insan IL-8 ELI-
SA kiti (Human IL-8 ELISA Kit EH2IL8. Pierce Endogen 
3747 N. Meridian Road P.O. Box 117 Rockford , IL 
61105 USA) kullanıldı. Standart değerlerin optik oku-
ma sonunda elde edilen verilerine göre standart eğri 
oluşturuldu. Örneklere ait değerler pg/ml cinsinden 
IL-8 miktarını yansıtacak şekilde bilgisayar yazılımı 
ile hesaplandı. Elde edilen sonuçlar DOS’ndaki total 
IL-8 miktarı (total miktar) olarak kabul edildi. Total IL-8 
miktarı dişeti oluğundan toplanan sıvı içerisindeki IL-8 
miktarını(ng) gösterirken IL-8 konsantrasyonu (ng/µl) 

(konsantrasyon) DOS’nın 1 µl’sindeki IL-8 miktarını be-
lirtmektedir. 
İstatistik çalışmalarında gruplararası karşılaştırmalar 
‘Mann Whitney U Testi’ ile yapıldı. Gruplararası farklı-
lıklar ‘Tek Yönlü ANOVA’ varyans analizi ile değerlen-
dirildi ve anlamlı farklılıkların varlığı durumunda farklı-
lık gösteren gruplar ‘Duncan Post-hoc Çoklu Karşılaştır-
ma’ yöntemi ile belirlendi. Laboratuvar bulguları ile kli-
nik parametreler arasındaki ilişki ‘Pearson Korelasyon 
Analizi’ ile çift yönlü olarak değerlendirildi. 19, 20

Bulgular:
Sigara içen bireylerin yaş ortalaması 28,08±4,5 siga-
ra içmeyen bireylerin yaş ortalaması ise 27,66 ±3,6 
olarak hesaplandı. Klinik parametreler açısından grup-
lar arasında genel, dişşsel ve bölgesel olarak değer-
lendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
olmadığı izlendi. (Tablo I; Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3)
Sigara içmeyen bireylerde toplanan DOS hacmi 0,536± 
0,39µl (ort±ss), sigara içen bireylerde ise 0,490±0,23µl 
olarak bulundu, (Şekil 4). IL-8 total miktarı sigara içme-
yen bireylerde 533,38±412,46 (ort±ss), sigara içen 
bireylerde ise 423,38±372,69 olarak belirlendi (Şekil 
5). Sigara içmeyen bireylerde hesaplanan IL-8 konsan-
trasyonu 352,79±530,89 olarak hesaplanırken sigara 
içen bireylerde konsantrasyon 175,49±116,98 ola-

Şekil 1:  Klinik Parametreler- Genel Şekil 2: Klinik Parametreler- Dişsel

CD Gİ Pİ KAS

Genel Sigara içmeyen 2,15±0,25 0,68±0,3 0,33±0,45 2,2±0,2

Sigara İçen 2,17±0,26 0,59±0,24 0,23±0,36 2,19±0,27

Dişsel Sigara içmeyen 1,96±0,57 0,49±0,32 0,27±0,37 1,96±0,57

Sigara İçen 1,69±0,23 0,42±0,39 0,15±0,25 1,7±0,23

Bölgesel Sigara içmeyen 2,42±0,5 0,6±0,65 0,31±0,44 2,41±0,51

Sigara İçen 2,14±0,4 0,37±0,43 0,18±0,3 2,14±0,4

Tablo I: Klinik  Parametre Değerleri (ort±ss)
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rak hesaplandı (Şekil 5). Gruplararası değerlendirme 
yapıldığında ise istatistiksel anlamlılığa ulaşmamakla 
birlikte DOS hacmi, IL-8 total miktarı ve IL-8 konsan-
trasyonu parametrelerinin sigara içmeyen bireylerde 
daha yüksek düzeylerde olduğu görüldü. DOS ile ilişki-
li parametreler ve klinik parametreler arasındaki kore-
lasyonların benzerlik gösterdiği izlendi.

Tartışma:
Periodontal dokulardaki sağlığın devamlılığı, mikroor-
ganizmalar ve bunlara karşı konağın oluşturduğu ce-
vap arasındaki dengenin korunmasına bağlıdır. Peri-
odontal hastalıkta izlenen doku yıkımında periodonto-
patojen mikroorganizmalar kadar konağın oluşturduğu 
cevap da etkin olmaktadır. Uyaran etkiye bağlı olarak 
aktive olan fagositik hücre sayısı arttığında bu hücreler 
tarafından oluşturulan enflamatuar cevap konak hüc-
re ve dokularında yıkıcı etki gösterebilmektedir.21 Kli-
nik olarak sağlıklı veya hafif derecede iltihaplı dişeti 
dokularının histolojik kesitlerinde PMNL’lerin bileşim 
epitelinin interselüler aralıklarında ve plak birikiminin 
yakınında diş yüzeyinde bulundukları gözlenmiştir.22 
Plak birikiminin artmasını takiben oluşan bölgesel doku 
hasarına karşı nötrofillerin bölgeye sürekli göçü büyük 
oranda IL-8, proenflamatuar sitokinler ve lipid media-

törleri gibi konak türevli kemotaktik faktörler aracılığı 
ile olmaktadır.23 Potent bir kemokin olarak kabul edilen 
IL-8’in daha çok nötrofiller için seçici bir hedef oluştu-
rup, aktivasyonlarını sağlayarak enflamatuar oluşum-
ları yönlendirebildiği gözlenmiştir.7 IL-8’in nötrofiller 
üzerindeki etkisinin salım miktarına bağlı olduğu, dü-
şük konsantrasyonlarda hücre migrasyonunu stimüle 
ederken yüksek konsantrasyonlarda nötrofillerin anti-
bakteriyel mekanizmalarının aktivasyonunu sağladığı 
gösterilmiştir.7 Epitelin IL-8 kaynağı olması ve buna 
bağlı olarak epitel yüzeyinde IL-8 konsantrasyonunun 
yüksek olmasının, nötrofil aktivasyonunu da sağladığı 
saptanmıştır.8

Çalışmamızda sigara içmenin kronik gingivitisli birey-
lerde DOS IL-8 parametreleri üzerine etkisi incelendi. 
Gruplar arasında klinik parametreler ve IL-8 paramet-
releri incelendiğinde genel olarak sigara içmeyen birey-
lerde tüm parametreler daha yüksek izlenirken, gruplar 
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı. 
Sigara içimi, enflamasyon düzeyi ve IL-8 düzeyi ile 
olası ilişkili olarak yapılmış çalışmalar incelendiğinde 
sonuçların uyumlu olmadığı görülmüştür. Bazı çalışma-
larda IL-8 aktivitesi ile nötrofil göçü arasında ters yönlü 
ilişki saptanmıştır.24,25 Chung ve ark. daha derin cep-
lerde ve sondlamada kanama oranının yüksek olduğu 
bölgelerde IL-8 konsantrasyonunun düşük olduğunu 
izlemişlerdir.24 Diğer çalışmada ise, periodontitisli bi-
reylerde izlenen IL-8 konsantrasyonunun sağlıklı birey-
lerde izlenen konsantrasyondan daha düşük olduğu 
saptanmıştır.25 Bazı çalışmalarda ise DOS IL-8 aktivitesi 
ile periodontal hastalık arasında pozitif bir ilişki olduğu 
ileri sürülmüştür.26,27, 28  Tsai ve ark. erişkin periodonti-
tisli bireylerde tedavi sonrasında DOS içeriğindeki to-
tal IL-8 miktarında anlamlı azalmalar bulmuşlardır.26 
Mathur ve ark. çalışmasında ise, sağlıklı bölgelerle kar-
şılaştırıldığında, erişkin periodontitisli bireylerin has-
talıklı bölgelerinden alınan DOS örneklerinde izlenen 
IL-8 miktarının anlamlı olarak yüksek düzeyde olduğu 
izlenmiştir.27 İzlenen farklı sonuçlar; çalışmalarda  DOS 

Şekil 3: Klinik Parametreler- Bölgesel

Şekil 5: IL-8 total miktarı (ng) ve IL-8 konsantrasyonu (ng/µl)

Şekil 4: Belirlenen DOS hacmi (µl)
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içeriğindeki sitokin düzeylerinin bildirim farklılığı (total 
miktar-konsantrasyon) ile ilişkili olabilir. Bunun yanın-
da enflamasyon varlığında izlenen düşük konsantras-
yonun artmış DOS hacmine, periodontal sağlıkta izle-
nen yüksek konsantrasyonun ise mevcut az miktardaki 
DOS hacmine bağlı olabileceği de unutulmamalıdır. 
Çalışmalarda kullanılmış olan farklı DOS toplama yön-
tem ve sürelerininde izlenen çelişkili sonuçları etkilemiş 
olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çalış-
mada istatistiksel anlamlılığa ulaşmamakla birlikte total 
IL-8 miktarının düşük olduğu bulunmuştur. Bu nedenle 
de daha düşük olan DOS hacmine total miktarın bö-
lünmesiyle elde edilen IL-8 konsantrasyon miktarının 
yüksek bulunmasının aslında dikkatle değerlendirilmesi 
gereken göreceli bir farklılık olduğunu düşünmekteyiz. 
Çalışmamız bu bulgular ışığında DOS parametreleri-
nin değerlendirilmesinde total miktar, konsantrasyon 
ve DOS hacminin birlikte değerlendirilmesinin daha 
anlamlı olduğunu bildiren diğer çalışmalarla uyumlu 
bulunmuştur.29 
Fredriksson ve ark. tarafından yapılan bir çalışmada da 
sigara içen bireylerde periferal nötrofillerin IL-8 aracılı 
stimülasyon duyarlılığını azaltmış olduğu gösterilmiş-
tir.30 Sigara kullanımının polimorfonükleer lökositlerin 
(PMNL) fonksiyonu üzerine etkisini değerlendiren bir 
başka çalışmada da günlük sigara kullanım miktarına 
da bağlı olarak azalmış fagositozu da içeren olumsuz 
etkileri bildirilmiştir.31 Takizawa ve ark. tarafından ya-
pılan çalışmada epitel hücrelerindeki IL-8 mRNA dü-
zeyleri ile sigara kullanımının (adet/gün x sigara kul-
lanım süresi-yıl) derecesi arasındaki pozitif korelasyon 
gösterilmiş32 ve sigara dumanına maruziyetin bronşiyal 
epitel hücrelerinden konsantrasyon ve zaman bağımlı 
olarak IL-8 salımını indüklediği bulunmuştur.33 Sher ve 
ark. tarafından yapılan çalışmada ise sigara içimi ile 
IL-8 düzeyleri arasında negatif bir koralasyon bulun-
muştur.34

Sigara, periodontal hastalık gelişimi için en önemli 
çevresel risk faktörlerinden biri olarak kabul edilmek-
tedir. Sigara içen ve içmeyen bireylerdeki periodontal 
patojenlerin benzer olması nedeni ile konak cevabının 
rolü üzerinde çalışmalar yoğunlaşmaktadır. Dişeti kan 
akımı ve DOS hacmi ile değerlendirilen dişeti mikrosir-
külasyonunun, sigara içen bireylerde azaldığı ancak, 
sigara içiminin bırakılması ile düzeldiği bildirilmiştir.35 
Bir deneysel gingivitis çalışmasında sigara içimi ile iliş-

kili olarak değişen sitokin profilleri değerlendirilmiştir.36 
Çalışma süresince sigara içen bireylerde IL-8 miktarı 
daha yüksek düzeyde bulunurken, IL-4 daha düşük dü-
zeylerde izlenmiştir.36 Agresif periodontitisli bireylerin 
DOS örneklerindeki sitokin profilleri üzerinde yapılan 
bir başka çalışmada ise sigara içiminin sitokin ağı 
üzerinde etkili olduğu bildirilmiştir.37 Özellikle IL-6’nın 
sigara içen periodontitisli bireylerde artmış düzeyde iz-
lendiği görülmüştür.37 Sigara içen bireylerde başlangıç 
periodontal tedavilerinden sonra izlenen DOS hacmin-
deki azalmanın daha düşük düzeyde olduğu saptanmış 
ve bu durumun sigara içen bireylerdeki değişmiş vas-
küler cevapla ilişkili olabileceği düşünülmüştür.38 IL-10 
düzeylerinin değerlendirildiği bir başka çalışmada ise 
sigara içen bireylerde DOS IL-10 düzeylerinin sigara 
içen bireylerde daha düşük düzeyde olduğu bulunmuş-
tur.39 
Sigara içilmesi polimorfonükleer lökositlerin kemotaktik 
ve fagositik fonksiyonlarını inhibe etmek, antikor üreti-
mini azaltmak yoluyla immün sistem üzerinde etkili ola-
rak, dişeti dokularını enfeksiyonlara eğilimli hale getir-
mektedir. Çalışmamızda sigara içen bireylerde düşük 
IL-8 değerlerinin nedeni sigara dumanının bölgesel 
etkisi ile azalmış IL-8 üretim ve salımı olabileceği gibi, 
üretilen IL-8’in sigara içen bireylerde daha farklı bir flo-
ra içerisindeki bakteriler tarafından inhibe edilmesi de 
olabililir. Ayrıca, çalışmaya dahil edilen bireylerin yaş 
ortalamasının düşük olması ve dolayısı ile bireylerin/
dokuların sigara etkilerine maruz kalma süre-yoğun-
luğunun düşük olabileceği ve bu durumun elde edilen 
sonuçları etkilemiş olabileceği göz önünde bulundurul-
malıdır. Bu bilgilerin ışığında, daha geniş yaş aralığına 
sahip ve daha fazla bireyden oluşan çalışma grupları 
üzerinde sigara kullanım süre-yoğunluğunun da de-
ğerlendirildiği daha ileri çalışmaların yapılması gerekli 
görülmektedir.
IL-8, IL-1β gibi sitokinler, bakteriyel veya viral ürünler 
gibi farklı uyaranlarca indüklenebilmektedir. Çeşitli 
uyaranlara salınan, farklı sitokinlerin bu çalışmada iz-
lenen sigara içmeyen bireylerdeki  göreceli olarak art-
mış IL-8 düzeyi ile ilişkili olabileceğini düşünmekteyiz.
Sigara içiminin periodontal dokular ve DOS içeriğin-
deki IL-8 üzerine etkisinin anlaşılabilmesi için IL-8’in ve 
IL-8 üretimini ve salınımını etkileyebilecek olan diğer si-
tokinlerin, periodontopatojenlerin ve bireysel faktörlerin 
değerlendirildiği daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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Süt ve Sürekli Dişlerde Akışkan Kompozitlerin 
Mikrosızıntılarının Değerlendirilmesi

Microleakage of flowable composite resins in primary and 
permanent teeth

Günseli Güven* Zafer Çehreli** Ceyhan Altun*** Feridun Başak****  Erman Akbulut***** 

Çalışmamızın amacı, iki farklı akışkan kompozit rezin 
materyali, süt ve sürekli diş dentinine farklı yüzey mua-
mele teknikleri kullanılarak, kenar sızıntısı yönünden in 
vitro şartlarda değerlendirilmiştir.
Çalışmamızda, 40’ar adet süt ve sürekli insan dişinin 
bukkal yüzeylerine, hava-su soğutmalı ve yüksek devirli 
aerotöre takılan elmas fissür frez yardımı ile 2x3 mm ge-
nişlik ve 1,5 mm derinliğinde sınıf V kaviteler açılmıştır. 
Akışkan kompozit rezinler, süt ve sürekli dişlerde açılan 
kavitelere, asit muamelesi yapılarak ve yapılmayarak 
uygulanmış ve her biri 10’ar örnek içeren 8 farklı deney 
grubu oluşturulmuştur. 5-55 °C arasında 1000 kez uy-
gulanan termal siklus işlemini takiben örnekler, 24 saat 
süre ile %0,5’lik bazik fuksin içerisinde 24 saat süre ile 
bekletilmiştir. Dişlerin kronları bukko-lingual yönde ikiye 
kesilmiş ve stereomikroskop altında kenar sızıntısı yönün-
den incelenmiştir. Asit ile muamelenin hem süt hem sü-
rekli dişlerde, okluzal ve servikal duvarların her ikisinde 
de kenar sızıntısı değerlerini istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde (p< 0,05) düşürdüğü belirlenmiştir. Süt dişleri 
ile sürekli dişlerin kenar sızıntısı açısından karşılaştırıl-
maları sonucunda, asitle muamele edilmeyen grupların 
okluzal duvarları hariç, sürekli dişlerin daha düşük ke-
nar sızıntısı değerleri verdiği, asitle muamele edilmeyen 
grupların okluzal duvarlarında ise, süt dişlerinin daha 
düşük kenar sızıntısı değerleri verdiği belirlenmiştir. Tüm 
grupların okluzal ve servikal kenar sızıntısı değerleri ba-
kımından yapılan grup içi karşılaştırmalarında ise, ser-
vikal duvarda görülen kenar sızıntısı miktarı istatistiksel 
olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. 
Sonuçta, akışkan kompozitlerin restoratif materyal ola-
rak kullanımlarının özellikle sürekli dişlerde uygun olma-
dığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Mikrosızıntı, Akışkan Kompozit, 
Sınıf V kavite

The aim of our study was in-vitro evaluation of micro-
leakage of two different flowable composite resins to 
deciduous and permanent teeth dentine, using different 
surface conditioning methods.
In this study; class V cavities (2x3mm. in width and 1,5 
mm. in depth) were prepared on the buccal surfaces 
of 80 teeth (40 permanent, 40 deciduous teeth) using 
high speed diamond burs and water supply. Flowable 
composite resins were applied to the acid etched and 
non-etched cavities and again 8 experimental groups 
were constituted. Following 1000 times of thermocycling 
between 5-55 °C, the samples were put in %0,5 basic 
fucsin for 24 hours. The crowns of the teeth were sepa-
rated bucco-lingually direction and were examined by 
stereomicroscope to determine the microleakage levels. 
Acid-etching was found to decrease microleakage on 
occlusal and cervical walls of the cavities in both decidu-
ous and permanent teeth (p<0,05). When the deciduous 
and permanent teeth compared, except from occlusal 
walls of deciduous teeth in non-etched groups, perma-
nent teeth had low microleakage levels. Within group 
comparisons showed that microleakage levels on cervi-
cal walls were significantly higher than the microleakage 
levels of occlusal walls.
In conclusion, found was not able to using as restorative 
materials of flowable composite resin, especially perma-
nent teeth.

Key Words: Microleakage, Flowable Composite Re-
sin, Class V cavity
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***Yrd.Doç.Dr. GATA Diş Hekimliği Bilimleri Merkezi Pedodonti A.D.
**** Doç. Dr. GATA Diş Hekimliği Bilimleri Merkezi Pedodonti A.D.
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GİRİŞ
Son yıllarda, özellikle estetik özellikleri sebebiyle hasta-
lar tarafından en çok tercih edilen restoratif materyaller 
kompozit rezinlerdir. Ancak bu materyallerin en önemli 
dezavantajları polimerizasyonları sırasında gösterdik-
leri polimerizasyon büzülmesidir.  Günümüzde, “elastik 
bağlanma kavramı” adı altında yeni bir kavram destek-
lenmektedir. Buna göre, kompozit rezinlerin altına liner 
olarak uygulanacak akışkan kompozit, cam iyonomer 
siman veya kalın tabakalar halinde polimerize edilmiş 
dentin bağlayıcı ajanlar gibi elastik özellikleri yüksek 
bir materyalin, restorasyonun polimerizasyonu sıra-
sında oluşacak polimerizasyon büzülmesini kompanse 
ederek kenar sızıntısını azalttığı bildirilmektedir. Daha-
sı, bu elastik bariyer, sadece polimerizasyon büzülme-
sinin oluşturduğu gerilimi kompanse etmekle kalmaz, 
aynı zamanda çiğneme kuvvetlerinin dişte oluşturduğu 
esnemeyi ve kompozit rezin üzerinde ısı değişiklikleri 
ile oluşan hacimsel farklılıkları da karşılar (Şekil 1).1-7 

Akışkan kompozitlerin vizkoziteleri, uyumlulukları, kı-
vamları ve manüplasyonlarının kolay olması klinikte 
akışkan kompozitlerin kullanımını cazip hale getirmek-
te ve kullanım alanlarını genişletmektedir. Son zaman-
larda klinik performansları için anahtar mekanik özel-
liklerinin dayanıklılık olabileceği ileri sürülmektedir. 
Dayanıklılıkları hem aşınma hem de kırılma direnciyle 
ilişkilidir. Akışkan kompozitlerin geleneksellere oranla 
daha fazla rezin içermesinin, dayanıklılık değerlerinin 
geleneksellere oranla daha iyi olmasına sebep olarak 

gösterilmektedir. Ayrıca düşük elastik modülü sayesin-
de yüksek kırılma dirençleri olabileceği belirtilmiştir.8

Akışkan kompozitler ile ilgili yapılan pek çok çalışma-
da, liner olarak kullanımlarının mikrosızıntı düzeylerini 
azalttığı bildirilmiştir. Ancak, küçük sınıf V kavitelerde 
uygulama kolaylıkları sebebi ile restoratif materyal ola-
rak kullanım olasılıkları değerlendirilmemiştir. Ayrıca, 
bu materyallerin süt ve sürekli dişlerdeki mikrosızıntı 
değerlerini karşılaştıran herhangi bir çalışma bulunma-
maktadır.
Bu çalışmanın amacı, iki farklı akışkan kompozit rezinin 
(Tetric Flow ve Filtek Flow), süt ve sürekli dişlerde, farklı 
yüzey muamele teknikleri kullanılarak, değişik bir söy-
lemle dentine asit uygulayarak veya uygulamayarak, 
diş-restorasyon arasında gösterdikleri kenar sızıntısını 
in vitro şartlarda değerlendirmektir.

GEREÇ ve YÖNTEM
Çalışmamızda, toplam 40 adet alt süt ikinci azı ve 40 
adet alt sürekli üçüncü azı diş kullanılmıştır. Sürekli diş-
ler, gömülü ve çekim endikasyonu konulmuş dişlerinden 
ve süt dişleri, persiste ve çekim endikasyonu konulmuş 
çürüksüz dişlerinden temin edilmiştir. Üzerinde çatlak 
bulunan dişler çalışma dışı bırakılmışlar ve deney ya-
pılana dek her gün tazelenen distile su içerisinde bek-
letilmişlerdir.
Dişlerin, bukkal yüzeylerine hava-su soğutmalı ve yük-
sek devirli aerotöre takılan elmas fissür frez yardımı ile 
2x3 mm genişliğinde ve 1,5 mm derinliğinde Sınıf V 
kaviteler açılmıştır. Kaviteler, mine sement birleşim hat-
tına paralel ve bu bölgeden 0,5 mm uzaklıkta hazırlan-
mıştır. Araştırmada kullanılan materyaller, ticari adları 
ve üretici firmaları Tablo I’de gösterilmiştir.
Deney, iki ana grup ve sekiz alt gruptan oluşmakta-
dır. İki ana grup, süt (S grupları) ve sürekli (D grupla-
rı) dişlerdir, alt gruplar ise, iki farklı akışkan kompozit 
materyalinin ve iki farklı yüzey muamele tekniğinin uy-
gulanması sonucunda oluşmuşlardır. Tablo II’ de deney 
grupları, kullanılan materyaller ve yüzey muamele şe-
killeri özetlenmiştir.
D1 ve S1 deney gruplarında, %37’lik fosforik asit jel uy-
gulanmaksızın, Excite bonding materyali, üretici firma-
nın talimatları doğrultusunda uygulanmış ve polimerize 
edilmiş, üzerine Tetric Flow bir seferde enjekte edilmiş 
ve 40 sn süreyle ışık ile polimerizasyonu gerçekleştiril-

Şekil 1: Elastik bağlanma konsepti

Tablo I: Deneyde kullanılan materyaller,  ticari isimleri ve üretici firmaları.

Materyal Ticari adı Üretici firma

Akışkan kompozit Filtek Flow 3M Dental Products, St. Paul, A.B.D.

Akışkan kompozit Tetric Flow Vivadent ETS, Schaan, Liechtenstein

Dentin Bağlayıcı Sistem Excite Vivadent ETS, Schaan, Liechtenstein

Fosforik asit
Scotchbond Asit Jel Taşıma 
Sistemi

3M Dental Products, St. Paul, A.B.D.
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miştir. D2 ve S2 deney gruplarında ise, %37’lik fosforik 
asit jeli, 30 sn mine ve 15 sn dentin asit ile muamele 
edilmiş, yıkanmıştır. Dentin tabakasının fazla neminin 
pamuk peletler yardımı ile alınmasını takiben, Excite 
bonding materyali, üretici firmanın talimatları doğrul-
tusunda uygulanmış, polimerize edilmiş, üzerine Tetric 
Flow bir seferde enjekte edilmiş ve 40 sn süreyle ışık ile 
polimerizasyonu gerçekleştirilmiştir. 
D3 ve S3 deney gruplarında, D1 ve S1 deney grup-
larına uygulanan işlemler tekrarlanmış ancak akışkan 
kompozit olarak Tetric Flow yerine Filtek Flow kulla-
nılmıştır. Aynı şekilde D4 ve S4 deney gruplarının ha-
zırlanma aşamaları D2 ve S2 deney gruplarının ha-
zırlanma aşamaları ile aynı olup, tek fark uygulanan 
kompozitin Filtek Flow olmasındadır. Polimerizasyonu 
takiben tüm restorasyonların bitirme işlemleri, Sof-Lex 
bitirme diskleri (3M dental products, St. Paul, A.B.D.) 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
Restorasyonu tamamlanan örnekler, distile su içerisin-
de 24 saat bekletildikten sonra,  termal siklus işlemine 
tabi tutulmuşlar ve bu işlem, 5±2 oC’ de 30 sn, 55±2 
oC’ de 30 sn olmak üzere 1000 kez tekrarlanmıştır. 
Termal siklusu takiben, örneklerin kök ucu ve yüzeyleri 
modelaj mumu ile kapatılmış ve dişler, restorasyon çev-
resinde 1 mm açıklık kalacak şekilde iki kat tırnak cilası 
ile izole edilmişlerdir. Örnekler, %0,5’ lik bazik fuksin 
içerisinde, 37oC’ de,  24 saat süre ile bekletilmiş ve 
solüsyondan çıkarılan örnekler, akan su altında yıka-
nıp kurutulmuştur. Önce, hazırlanan örneklerin kökleri, 
mine-sement birleşim hattından ayırılmış, sonra dişlerin 

kronları bukko-lingual yönde ikiye kesilmiştir. Bu işlem 
için, düşük devirli tur ve çift taraflı elmas separeler kul-
lanılmıştır.
Örneklerin mikroskobik incelemesi stereomikroskop ile 
yapılmış ve resimler bu mikroskoba takılı olan fotoğraf 
makinesi yardımıyla alınmıştır. Mikroskobik inceleme 
sırasında kullanılan kenar sızıntısı skorlama skalası 
Tablo III’ de gösterilmiştir.9 Örneklerde görülen kenar 
sızıntısı değerleri, her bir restorasyonun oklüzal kenarı 
ve servikal kenarı için ayrı ayrı değerlendirilmiştir.

BULGULAR
Deney gruplarının oklüzal ve servikal kenarda göster-
diği kenar sızıntıları ayrı ayrı değerlendirilmiş ve so-
nuçlar, Tablo IV’de sunulmuştur Tablo V’ de ise, deney 
gruplarının gösterdiği kenar sızıntısı değerlerinin orta-
lamaları ve standart sapma değerleri verilmiştir.
Deney grupları arasında kenar sızıntıları açısından 
farklılık olup olmadığı oklüzal ve servikal duvarlar için 
ayrı ayrı, Kruskal Wallis tek yönlü varyans analizi ile 
incelenmiş ve gruplar arasında anlamlı fark bulunmuş-
tur (p<0,05). Bu farkın hangi alt gruplar arasında ol-
duğunun anlaşılması için, servikal ve oklüzal değerler 
gruplar arasında ayrı ayrı karşılaştırılmıştır. İkili karşı-
laştırmada, non-parametrik test olan Mann- Whitney 
U kullanılmış ve bulunan değerler Tablo VI’ da veril-
miştir.
Tüm grupların oklüzal ve servikal duvarlarında göster-
dikleri kenar sızıntısı değerleri incelendiğinde, asitle 
muamele edilen grupların edilmeyen gruplara göre 

Tablo II: Kenar sızıntısı deneyinde kullanılacak deney grupları , materyaller ve yüzey muamele işlemleri

Grup

n=10
Diş tipi Materyal

Asit uygulaması 

(Mineye 30, Dentine 15 sn)

D 1 Sürekli Tetric Flow* Yok

D 2 Sürekli Tetric Flow Var

D 3 Sürekli Filtek Flow** Yok

D 4 Sürekli Filtek Flow Var

S 1 Süt Tetric Flow Yok

S 2 Süt Tetric Flow Var

S 3 Süt Filtek Flow Yok

S 4 Süt Filtek Flow Var

Tablo III: Kenar sızıntısı miktarının değerlendirilmesinde kullanılan ölçek.

Skor Tanım

0 Boya sızıntısı yok

1 Servikal/oklüzal duvar uzunluğunun yarısından az boya sızıntısı var

2 Servikal/oklüzal duvar uzunluğunun yarısından çok boya sızıntısı var

3 Aksiyal duvar boyunca boya sızıntısı var
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sızdırmazlık açısından daha olumlu sonuçlar verdiği 
izlenmektedir (Şekil 2,3). Aradaki farklılık, süt dişleri-
nin kullanıldığı gruplarda okluzal duvarlar hariç, tüm 
gruplar için istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptan-
mıştır (Tablo VI). 
Deney materyallerinin süt dişleri ve sürekli dişlerde 
gösterdikleri kenar sızıntısı değerlerinin karşılaştırılma-
larında, okluzal duvar kenar sızıntısı değerleri, asitle 
muamele edilmeyen gruplarda, süt dişlerinde daha 

düşük bulunurken, asitle muamele edilen gruplarda, 
süt dişlerinde daha yüksek değerler vermiştir (Şekil 4). 
Ancak, aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olma-
dığı saptanmıştır. Servikal duvar karşılaştırmalarında 
ise, tüm gruplar için süt dişlerinin daha yüksek kenar 
sızıntısı gösterdiği şekil 5’ de izlenmektedir. Aradaki 
farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır (Tablo VI).
İki akışkan kompozitin karşılaştırılması sonucunda ise, 
deney gruplarının birbirine benzer sonuçlar verdiği ve 

Tablo IV: Oklüzal ve servikal duvarlarda izlenen kenar sızıntısı değerlerinin gruplara göre dağılımı (O: Okluzal duvar, S: 
Servikal duvar)

Deney grupları (n=10)

Sızıntı dereceleri

0 1 2 3

O S O S O S O S

D1 0 0 7 0 2 6 1 4

D2 5 0 5 7 0 3 0 0

D3 0 0 7 0 2 5 1 5

D4 5 0 5 7 0 3 0 0

S1 0 0 8 0 2 2 0 8

S2 2 0 7 5 1 4 0 1

S3 0 0 8 0 2 3 0 7

S4 2 0 8 5 0 4 0 1

Şekil 2: Asitle muamele edilen ve edilmeyen grupların oklüzal du-
varda gösterdikleri kenar sızıntısı değerleri.

Şekil 3: Asitle muamele edilen ve edilmeyen grupların servikal du-
varda gösterdikleri kenar sızıntısı değerleri.

Tablo V: Deney gruplarının kenar sızıntısı değerlerinin aritmetik ortalama ve standart sapmaları.

Deney grupları 

(n=10)

ORTALAMA STANDART SAPMA

Oklüzal Servikal Oklüzal Servikal

D1 1,4 2,4 0,69921 0,51640

D2 0,5 1,3 0,52705 0,48305

D3 1,4 2,5 0,69921 0,52705

D4 0,5 1,3 0,52705 0,48305

S1 1,2 2,8 0,42164 0,42164

S2 0,9 1,6 0,56750 0,69921

S3 1,2 2,7 0,42164 0,48305

S4 0,8 1,6 0,42164 0,69921
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aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bu-
lunmuştur (Tablo VI). 
Deney gruplarının tek tek kendi içlerinde oklüzal ve ser-
vikal sızıntı değerleri açısından farklılık gösterip gös-
termediği Mann-Whitney U testi kullanılarak karsılaştı-
rılmış ve bulunan sonuçlar Tablo VII’ de gösterilmiştir. 
Tüm gruplarda görülen kenar sızıntısı değerleri, servikal 
duvarda, okluzal duvara göre yüksek çıkmış ve aradaki 
farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

TARTIŞMA
Bir materyalin uzun dönem başarısını kanıtlayabilmek 
için en etkin yöntem klinik çalışmalardır. Ancak, klinik 
çalışmaların uzun zaman alması ve dolgu maddeleri-
nin çok süratle değişerek yenilerinin üretilmesi, araştırı-
cıları in vitro deneylere yöneltmiştir. Günümüzde, dol-
gu maddelerinin değerlendirilmesinde en sık kullanılan 
yöntemler, kenar sızıntısının belirlenmesi ve makasla-

ma kuvvetlerine karşı dolgu maddesinin gösterdiği di-
rencin tespitidir.10-13 Kenar sızıntısı tespitinde kullanılan 
boya penetrasyon yöntemleri ise, kolay bulunabilir ve 
ucuz olmaları, kimyasal reaksiyon ve radyasyona ih-
tiyaç göstermemeleri ile toksik olmamaları gibi avan-
tajları nedeniyle en çok tercih edilen yöntemlerdir.14-16 
Çalışmamızda, %0,5 lik bazik fuksin, boyayıcı olarak 
kullanılmış ve kenar sızıntısı miktarı stereo mikroskopta 
incelenmiştir.
Dentin bağlayıcı ajanların kollajen lifler ve intertübü-
ler dentin ile kenetlenerek hibrit tabaka oluşturabilmesi 
için, smear tabakanın uzaklaştırılması veya düzenlen-
mesi gerekmektedir. Bunun için gerekli olan dentinin 
asitle pürüzlendirilme işlemi uygulanmadığında, hibrit 
tabakanın oluşamayacağını ve sonuçta rezinin polime-
rizasyon büzülmesini karşılayamayacağı ve dolayısıyla 
kenar sızıntısı ve makaslama gerilimine karşı göster-
dikleri direncin düşeceğini bildiren pek çok çalışma 
yapılmıştır.7,10,17-20 Bizim çalışmamızın sonuçları, asit 
uygulanan ve uygulanmayan gruplar karşılaştırıldı-
ğında diğer araştırıcıların yaptığı benzer çalışmalar-
la uyumlu bulunmuştur. Asit uygulanan tüm grupların 
gösterdikleri kenar sızıntısı değerleri, asit uygulanma-
yan gruplara göre düşük bulunmuştur.

Tablo VI: deney grupları arasında kenar sızdırmaz-
lığı yönünden yapılan ikili karşılaştırmanın sonuçları.

Karşılaştırılan 

gruplar

p değerleri

oklüzal servikal

D1-D3 1,000 0,661

D2-D4 1,000 1,000

D1-D2 0,005* 0,001*

D3-D4 0,005* 0,001*

S1-S3 1,000 0,615

S2-S4 0,689 1,000

S1-S2 0,195 0,001*

S3-S4 0,051 0,003*

D1-S1 0,549 0,075

D2-S2 0,125 0,313

D3-S3 0,549 0,374

D4-S4 0,170 0,313

*gruplar arasında bulunan fark istatistiksel olarak anlamlıdır.

Şekil 4: Süt dişi ve sürekli dişlerin oklüzal duvarda gösterdikleri 
kenar sızıntısı değerleri.

Şekil 5: Süt dişi ve sürekli dişlerin servikal duvarda gösterdikleri 

kenar sızıntısı değerleri.

Tablo VII: deney gruplarının kendi içlerinde oklüzal ve 
servikal sızıntı değerleri açısından karşılaştırılması.

Deney Grupları p değerleri 

D1 0,003714*

D2 0,005026*

D3 0,00265*

D4 0,005026*

S1 9,67x10-5 *

S2 0,027956*

S3 0,000152*

S4 0,007445*

*gruplar arasında bulunan fark istatistiksel olarak anlamlı-
dır.
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Dişhekimliği kaynaklarında, süt azı dişlerinin resto-
rasyonlarında kompozit rezinlerin güvenle kullanılabi-
leceğini bildiren pek çok çalışma vardır.21-23 Bununla 
beraber, yapılan çalışmaların pek çoğunda kompozit 
rezinlerin süt dişlerinde sürekli dişlere göre daha ye-
tersiz sonuçlar verdiği bildirilmiştir.24-27 Tulunoğlu ve 
ark.,27 bir çalışmalarında süt ve sürekli dişlerin kenar 
sızıntısı değerlerini karşılaştırmışlar, süt dişlerinin daha 
fazla sızıntı yaptığını bildirmişlerdir. Ölmez ve ark.,28 
süt dişleri ve sürekli dişlerde oluşan hibrit tabaka ka-
lınlıklarını TEM altında incelemişler ve dentin bağlayıcı 
ajanların, sürekli dişlerde görülen dentin tübüllerine in-
filtre olduğunu buna karşılık, süt dişi dentin kanallarına 
infiltre olmadığını bildirilmişlerdir. Süt dişi ve sürekli diş 
dentininin kimyasal içeriklerinin karşılaştırıldığı bir ça-
lışmada ise, süt dişi dentininin kalsiyum ve fosfor oran-
ları sürekli diş dentinine göre daha düşük bulunmuştur. 
Bu kimyasal farklılık, süt dişi dentini sertlik derecesinin 
daha düşük olduğunu göstermektedir.29

Araştırmamızın sonuçları incelendiğinde, yalnızca ok-
lüzal duvar kenar sızıntısı değerlerinin, asitle muamele 
yapılmayan gruplarda süt dişleri lehine olduğu izlen-
mektedir. Diğer tüm gruplar ise, sürekli dişler lehinde 
bulgular vermiştir. Bu farklılığın süt ve sürekli diş den-
tinleri arasındaki yapısal ve kimyasal farklılıktan kay-
naklandığı düşünülmektedir.19,27,28,30

Sınıf V ve Sınıf II kavitelerde uygulanan estetik restoratif 
materyallerin kenar sızdırmazlığının incelendiği çalış-
maların çoğunda, servikal duvarlarda okluzal duvar-
lara oranla daha yüksek kenar sızıntısı değerleri izlen-
diği bildirilmiştir. Sonuçların, servikal duvarda kalan 
mine tabakasının ince olmasından ve mine tabakasının 
kalınlığının kenar sızıntısı üzerindeki olumlu etkisinden 
kaynaklandığı düşünülmektedir.9,21,23 Araştırmamızda, 
okluzal ve servikal kenar sızıntısı değerlerinin grup içi 
karşılaştırılmalarında, tüm gruplar için servikal duvarda 
izlenen sızıntı miktarları oklüzal duvarlara oranla yük-
sek bulunmuştur. Aradaki farklılık, istatistiksel olarak 
anlamlıdır. Araştırmamızın oklüzal ve servikal kenar 
sızıntısı değerleri karşılaştırılması sonuçunda bulunan 
değerler, benzer araştırma sonuçları ile paralellik arz 
etmektedir. Deney sonuçlarının, Sınıf V kavitelerin du-
varlarında kalan mine kalınlığından etkilendiğini, mine 
kalınlığının azalması ile kenar sızıntısı değerlerinin art-
tığını düşünmekteyiz.
Kompozit restorasyonlar altına uygulanacak bir elas-
tik bariyerin restorasyonun polimerizasyon büzülmesi 

sonucunda oluşan gerilimi karşılayabileceğini belirten 
ilk çalışmalardan biri, 1990 yılında Kemp-Schole-Da-
vidson31 tarafından yapılmıştır. Araştırıcılar, Sınıf V 
kavitelerde, kompozit rezin ile dentin bağlayıcı ajan-
lar arasında kullanılacak elastik bir tabakanın polime-
rizasyon büzülmesi ve kenar sızıntısı üzerine etkilerini 
incelemişler, sonuç olarak elastik bir bariyer uygulan-
masının, polimerizasyon gerilimini %18-50 oranında 
rahatlattığı ve kenar sızıntısı skorlarını düşürdüğünü 
bildirmişlerdir. 
Van Meerbeek ve ark.,32 elastik bağlanma konseptini 
bildirmişlerdir. Bu görüşe göre, rezin-dentin yapışma 
bölgesinde ince bir tabaka halinde kullanılacak dol-
durucusuz rezinin veya yeterli kalınlıkta uygulanacak 
dentin bağlayıcı ajanın nispeten elastik yapıları sayesi-
ne, sert bir yapıya sahip olan dentin ile kompozit rezin 
arasında polimerizasyon sırasında oluşacak gerilimi 
rahatlatacağı bildirilmektedir. Günümüze dek yapılan 
pek çok araştırma, ilk araştırmaların sonuçlarını des-
tekler niteliktedir.1-3,6,9

 Elastisite modülü, bir materyalin sertliğini belirler. 
Düşük elastisite modülüne sahip bir materyal, daha 
az elastiktir, kuvvetler altında daha zor şekil değişti-
rir. Yüksek doldurucu içeren kompozit rezinler, daha 
az polimerizasyon büzülmesi gösterirler ancak, elas-
tik olmadıklarından, oluşan polimerizasyon büzülmesi 
karşısında esneklik gösteremezler. Bu nedenle, gerilime 
karşı koyamaz ve diş dokusundan uzaklaşırlar.11

Bizim çalışmamızda kullanılan akışkan kompozitlerin, 
kenar sızıntısını tam olarak önleyemedikleri görülmek-
tedir. Yapılan çalışmalarla bizim çalışmamız arasında 
uygulama yönünden farklılık mevcuttur. Aynı konuda 
yapılan çalışmaların çoğunda, akışkan kompozitler ka-
vite tabanına uygulanmış ve üzerlerine posterior kom-
pozit restorasyon yapılmıştır. Bizim çalışmamızda ise, 
akışkan kompozitler dolgu maddesi olarak kullanılmış-
tır. Bu sebeple oluşan yüksek polimerizasyon gerilimi-
ni karşılayamadıkları ve diğer çalışmalara göre daha 
yüksek kenar sızıntısı değerleri verdikleri düşünülmek-
tedir. Bizim çalışmamız ile diğer çalışmaların sonuçları 
karşılaştırıldığında, akışkan kompozitlerin özellikle ge-
niş kavitelerin tabanlarına liner olarak kullanımlarının 
daha uygun olduğu, ancak restoratif materyal olarak 
kullanımlarının uygun olmadığı düşünülebilir.
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Gömülü Alt 3. Büyük Azı Dişlerin Pozisyonlarının 
ve Cerrahi Çekimleri Sonrasında Ortaya Çıkan 

Komplikasyonların Değerlendirilmesi

Evauation of Positions and Postoperative Complications 
Following Surgically Extracted İmplacted Third Molars

Serdal Veske*, M. Kemal Yamalık**

* Dr. T.C. Sağlık Bakanlığı 75. Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Ankara
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Özet Abstract

Bu çalışmada,  çekim endikasyonu olan alt gömülü 3. 
büyük azı dişlerinin klinik, radyolojik ve cerrahi açıdan 
değerlendirmeleri yapılmıştır. Bu amaçla 458 hastada 
toplam 600 dişte preoperatif, intraoperatif ve postope-
ratif bulgular incelenmiştir.
Gömülü dişlerin M 3 mesafesine göre ve komşu dişle iliş-
kisine göre sınıflandırmaları yapılmış, çevre dokularda 
neden oldukları patolojiler kaydedilmiştir. Dişlerin cinsi-
yetlere göre dağılımı, gömülülük dereceleri saptanmıştır. 
Ayrıca bu dişlerin çekim endikasyonları, cerrahi çekim-
leri sırasında ve sonrasında ortaya çıkan komplikasyon-
lar belirlenmiştir.
Elde edilen bulguların güncel literatür bulgularıyla tar-
tışıldığı çalışmamızın sonuçları gömülü alt 3. büyük 
azı dişlerinin çevre dokularda çeşitli patolojilere neden 
olabilceğini, ayrıca operasyon sırasında ve sonrasında 
çeşitli komplikasyonların ortaya çıkabilceğini ancak bu 
komplikasyonların yerinde ve gerekli girişimlerle gidere-
bilceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler : 3. büyük azı dişi pozisyonları, 
çekim sonrası komplikasyonlar, 3. büyük azı dişi cer-
rahisi

In this study, clinical, radiological  and surgical evalua-
tion of impacted lower third molars which were planned 
to extract was performed. For this reason, preoperative, 
intraoperative and postoperative results of 600 teeth of 
458 patients were analyzed.
The impacted teeth have been classified  according to 
the M 3 distance, and adjacent tissue  pathologies have 
been recorded. Additionally, distrubition of the impacted 
teeth according to sex and the degree of impaction was 
detected. Neverthless, indication for  extraction of these 
impacted teeth and the complications occured during 
and after the surgical extraction were determined.
Our results, compared with the current literature showed 
that impacted lower 3.molars can not only cause various 
pathologies in the adjacent tissues. But also can cause  
complications during and after the operation. These 
complications can be eliminated with the precise and 
necessary interventions.

Key Words: Third molar surgery, complications Third 
molar pozitions
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GİRİŞ
İnsan evrimindeki gelişmelere paralel olarak, zaman 
içerisinde  üst ve alt çenenin  boyutsal olarak küçülmesi, 
bununla beraber yer darlığı, dentisyonun distale doğ-
ru olması, iskeletsel büyümenin duraklaması, kondiler 
büyümenin vertikal yönde olması, gömülü dişlerin kron 
boyutunun artmış olması ve alt 3. büyük azı dişlerin 
en son süren dişler olmaları gibi sebeplerle bu dişler 
gömülü kalabilmektedir1,2,3. 
Diş gömülülüğü hakkında günümüze kadar çeşitli 
tanımlamalar yapılmışsa da,  genel olarak bir dişin  
gömülülüğü  o dişin sürme zamanı geldiği halde sü-
rememesi ve klinik ve radyolojik değerlendirmeler 
sonucu  sürmesinin artık mümkün olamamasıdır.Gö-
mülü dişler, anatomik konumlarına göre iki kısımda 
incelenmektedirler, çene içerisinde her tarafı kemikle 
veya bir kısmı kemik, bir kısmı dişetiyle ya da sadece 
dişetiyle örtülü olan gömülü dişlere  tam gömülü de-
nilmektedir.  Bir kısmı ağız içine sürmüş olan dişler de, 
yarı gömülü  olarak tanımlanmaktadır4.
Alt gömülü 3. büyük azıların cerrahi çekimi, oral 
cerrahide en sık uygulanan ve bundan dolayı da uy-
gulanması sırasında veya sonrasında en çok komp-
likasyon görülen işlemdir. Komplikasyonların ortaya 
çıkmasındaki en önemli etkenler, dişin pozisyonu 
ve hekimin maniplasyonudur. Gömülü 3. büyük azı 
dişlerinin cerrahi çekimi sonrasında aseptik travma 
inflamasyonunun yol açtığı ağrı, şişlik ve trismus gibi 
erken komplikasyonlara oldukça sık rastlanır5,6,7,8. 

 Penarrocha ve arkadaşları9 alt 3. büyük azı diş çeki-
mi sonrasında ortaya çıkan komplikasyonlar üzerine 
yaptıkları çalışmada, oral hijyeni kötü olan hasta-
larda postoperatif dönemde ağrı, şişlik ve trismusun 
daha fazla oluştuğunu bildirmişlerdir.
 Ağrı, şişlik ve trismusun yanı sıra, gömülü 3. büyük 
azıların çekiminden sonra kalıcı veya geçici diğer 
komplikasyonlar da gelişebilir, bunlar arasında en 
sık rastlanılanları hemoraji, alveoler osteitis ve infe-
rior alveoler sinirin zedelenmesidir7,10.  
Komşu dişin travmatize edilmesi veya distalinde pa-
tolojik periodontal cep oluşumu, postoperatif infeksi-
yon, lingual sinir parestezisi ve alt çene kırıkları gibi 
komplikasyonlar ise daha az görülür11, . 
Literatürde çok nadir de olsa, osteomyelit, hava yo-
lunun tıkanması, karotid kılıfının infeksiyonu, sinüzit, 
septisemi, menenjit, beyin apsesi, kavernöz sinüs 
trombozu, anterior mediastinal amfizem, mediastinit, 
uzak metastazlı infeksiyon odağı oluşturması, subdu-
ral empiyem ve herpes zoster sendromu gibi istenme-
yen durumların gelişebileceği rapor edilmiştir12,13.
Postoperatif komplikasyonlara neden olabilecek lo-
kal faktörler, cerrahi travma, operasyon bölgesinde 
preoperatif veya postoperatif infeksiyon ve yarada 
fibrinolitik aktivitenin artmasıdır. Komplikasyonların 
gelişmesine yol açan diğer  faktörler ise, beslenme 

bozukluğu, ileri yaş, sigara kullanımı, oral konrasep-
tif kullanımı, sistemik hastalıklar ve hastanın kullan-
dığı ilaçlardır14.
Bu çalışmanın amacı, alt gömülü 3. büyük azıların cer-
rahi çekimi sonrasında ortaya çıkabilecek komplikas-
yonları ve bunların olası sebeplerini; klasifikasyon, yaş 
ve cinsiyet parametreleri ile birlikte değerlendirmektir.

GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışma, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı 
Kliniği ve T.C. Sağlık Bakanlığı 75. Yıl Ankara Ağız ve 
Diş Sağlığı Merkezi’ne başvuran ve gömülü alt 3. bü-
yük azı dişlerine çekim endikasyonu konan  458 hasta-
da,  toplam 600 gömülü alt 3. büyük azı dişi üzerinde 
yapılmıştır.
Hastaların cinsiyet dağılımı, 273 kadın, 185 erkek, yaş 
aralığı ise 14 - 68 (ortalama 24) şeklindeydi. 
Çalışmaya dahil edilen tüm hastaların operasyondan 
önce panoramik filmleri çekildi ve anamnez bilgileri 
kaydedildi. 
Alt gömülü 3. büyük azı dişlerini sınıflandırabilmek 
amacıyla çekilmiş olan panoromik filmlerde önce 2. 
büyük azı dişin distal kenarı ile ramus alt çenenın ön 
kenarı arasındaki mesafe  ölçüldü ve bu mesafe M 3 
mesafesi olarak  değerlendirildi. Belirlenen bu mesafe 
3. büyük azı dişin mesiodistal mesafesi ile karşılaştı-
rılmasına göre üç farklı sınıflama yapıldı. Buna göre, 
M 3 mesafesi gömülü dişin meziodistal uzunluğundan 
büyükse klas 1, M 3 mesafesi  gömülü dişin mezio-
distal uzunluğuna eşitse klas 2, M 3 mesafesi gömülü 
dişin meziodistal uzunluğundan küçükse   klas 3 olarak 
adlandırıldı4,15(resim 1).

İkinci olarak panaromik filmlerde  gömülü 3. büyük 
azı dişin uzun eksenin mezialindeki 2. büyük azı di-
şin uzun eksenine yaptığı açı değerlendirildi ve buna 
göre gömülü dişler vertikal, mezioanguler, distoan-
guler, horizontal, lingobukkal ve bukkolingal olarak 
sınıflandırıldı4,15 . 

Son olarak,  gömülü 3. büyük azı dişin kronunun sevi-
yesinin, komşuluğundaki  2. büyük azı dişle  ilişkisine  
göre belirlendi ve  buna göre, gömülü dişin kronu köm-
şu dişin kronu seviyesinde ise (kron-kron ilişkisi) bu diş 
pozisyon A,  gömülü dişin kronu kömşu dişin kolesi se-
viyesinde ise (kron-kole ilişkisi) pozisyon B, ve gömülü 
dişin kronu kömşu dişin kökü seviyesinde ise (kron-kök 
ilişkisi) pozisyon C  olarak sınıflandırıldı4,15.   
Çalışmaya dahil edilen 600 gömülü alt 3. büyük azı 
dişlerinin sınıflaması belirlenen bu üç kriterin birarada 
kullanılmasıyla yapıldı.
Yapılan klinik muayenede dişlerin üzerindeki mukoza-
nın durumuna bakıldı. Üzeri tamamen mukoza ile örtü-
lü dişler tam gömülü, üzerleri kısmen mukoza ile örtülü 
dişler ise yarı gömülü kabul edildi. 
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Gömülü dişler, Ultrakain DS ( Aventis Pharma,İstanbul 
) ve hastanın sistemik endikasyonu gerektirdiği durum-
larda Citanest  (AstraZeneca,İstanbul )  kullanılarak  
yapılan mandibular ve lokal infiltratif anestezileri taki-
ben bilinen cerrahi yontemler ile çıkarıldı. Operasyon-
dan sonra gereken durumlarda hastalarımıza gerekli 
medikal tedavi önerildi ve standart postperatif dönem 
önerilerinde bulunuldu. 
Operasyondan sonra ilgili forma operasyonla ilgili bil-
giler, oluşan intraoperatif komplikasyonlar ve tedavileri 
işlendi. Ayrıca dişin durumu kemik retansiyonlu ve  mu-
koza retansiyonlu olarak kaydedildi.
 Bir hafta sonrasında dikişler alındı ve anemnez for-
muna postoperatif bulgular  kaydedildi. Tam iyileşme 
sağlanan hastaların takibi bu aşamada sona ererken 
postoperatif dönemde şikayetleri olan hastaların izlen-
mesine tam iyileşme sağlanana kadar devam edildi.

BULGULAR
Araştırmamız 273 kadın, 185 erkek olmak üzere, top-
lam 458 hastadaki 600 gömülü alt 3. büyük azı dişi  
üzerinde yapılmıştır. 
Değerlendirilen 600 dişin 357 tanesi (%59.5) kadın 
hastalarda, 243 tanesi ise (%40.5) erkek hastalarda 
saptanmıştır (Şekil 1).
316 hastada tek taraflı, 142 hastada çift taraflı gö-
mülülük bulunmuştur. 600 dişin 312 tanesinde (% 52) 
tam gömülülük, 288 tanesinde (%48) ise  yarı gömü-
lülük tespit edilmiştir (Şekil 2).  Klinik, radyolojik ve 
operasyon anında değerlendirilen dişlerin 512 tanesi 
(%85.33) kemik retansiyonlu,  88 tanesi (%14.66) ise 
mukoza retansiyonlu olarak bulunmuştur (Şekil 3). 

M 3 mesafesinin değerlendirilmesinde, bu bölgenin 48 
hastada (%8) klas 1,  211 hastada (% 35.16) klas 2,  
341 hastada da (% 56.83) klas 3 sınıfında olduğu bu-
lunmuştur ( Şekil 4 ).
Gömülü dişlerin komşu dişin uzun ekseniyle yaptığı 
açılanmaya göre yapılan  sınıflandırmaya göre de-

Resim 1: Gömülü dişlerin radyolojik olarak  sınıflandırılmasında   kullanılan  yöntem

Şekil 2: Tam gömülü ve yarı gömülü dişlerin  sayı  ve oran-
ları  

Şekil 3: Mukoza ve kemik retansiyonlu gömülü diş oranları    
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ğerlendirilmelerinde, 233 tanesinin (% 38.83) vertikal 
pozisyonda, 187 tanesinin (% 31.16) mesioanguler 
pozisyonda, 116 tanesinin (%19.16) horizontal pozis-
yonda, 58 tanesinin (% 9.66) distoanguler pozisyonda, 
7 tanesinin (% 1.16) lingobukkal pozisyonda ve 1 ta-
nesinin de (% 0.16) bukkolingual pozisyonda olduğu 
bulunmuştur. Bu sınıflandırmaya göre dişlerin en çok 
% 38.83 ile vertikal pozisyonda olduğu bulunmuştur. 
(Şekil 5).
Gömülü 3. büyük azı dişlerin kron seviyesinin, komşu-
luğundaki  2. büyük azı dişle  ilişkisine  göre  değer-
lendirilmelerinde,  238 tanesinin A pozisyonda,  217 
tanesinin B  pozisyonda  ve 145 tanesinin de C po-

zisyonda olduğu bulunmuştur. Bu sınıflandırmaya göre 
dişlerin en çok  % 39.66 lık oran ile A pozisyonda ol-
duğu bulunmuştur (Şekil 6 ).
Operasyondan sonra yapılan rutin kontrollerde,  ope-
rasyon sonrası ağrı, kanama,  trismus, şişlik, alveoli-
tis,  enfeksiyon, alt çenede  kırık ve parestezi yönünden 
hastaların değerlendirilmesi sonucunda;
422 hastada  (% 70.33) şişlik,   421 hastada (% 70.16) 
ağrı,  375 hastada (% 62.5) trismus,  122 hastada (% 
20.16)  alveolitis,  19 hastada  (% 3.16)  parestezi 
meydana gelmiş ve bu 19 hastanın da    4 tanesinde 
(% 0.66)  N.Lingualis  parestezisi, 15 hastada da (% 
2.5) N.Alveolaris İnferior parestezisi meydana gelmiş-
tir. N.Lingualis  parestezisi oluşan 4 hastanın, dişlerinin 
pozisyonları,  M 3 mesafesine,  2. büyük azı dişile olan 

açılanmasına ve 2. büyük azı dişinin kronu ile seviye 
ilişkisine göre, 1 hastada Klas 3-vertikal -A, 1 hastada 
Klas 3-distoanguler –A, 1 hastada  klas 3-vertikal-C ve 
1 hastada da Klas 1-distoanguler-A pozisyonda bulun-
muştur. Tüm hastalarımızda n.lingualis  parestezisi  3 
hafta-6 ay arasında geçmiştir.
N.alveolaris inferior parestezisi meydana gelen hasta-
ların dişlerinin, M 3 mesafesine, 2. büyük azı diş ile 
olan açılanmasına ve 2. büyük azı dişinin kronu ile 
seviye ilişkisine göre pozisyonları;   4  hastada Klas 
3-horizontal-C, 2 hastada Klas 3-vertikal-C, 1 hastada 
Klas 3-lingobukkal-C, 1 hastada Klas 3-horizontal-B, 1 
hastada Klas 3-distoanguler-A, 2 hastada Klas 2-verti-
kal -C, 1 hastada  Klas 2-horizontal-C, 1 hastada  Klas 
2-mesioanguler-C, 1 hastada  Klas 2 vertikal - A ve 
1 hastada da Klas 2-mesioanguler- A   pozisyonda 
bulunmuştur.  
Parestezi meydana gelen tüm hastalarımıza B vitamini 
verilmiştir. N.alveolaris inferior parestezisi 14 hastada 
2 hafta ile 6 ay arasında geçmiş olup, 1 hastada ope-

Şekil 4:  Ölçülen M 3 mesafelerinin dağılımı

Şekil 5: Dişlerin  öndeki dişlerle açılanmasına  göre sayı 
ve oranları 

Şekil 6: Gömülü dişlerin kron seviyesinin, komşuluğundaki  
2. büyük azı dişle  ilişkisine  göre  sayı ve oranları

Şekil 7: ???
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rasyon sonrası 8.ayda  parestezide azalma olmakla 
birlikte hala his kaybı mevcuttu.
Yaşları 63 ve 68 olan  2 erkek  hastada operasyondan  
4 ve  6  hafta sonra  alt çenede kırık meydana gelmiştir 
ve bu hastaların gömülü dişlerinin  pozisyonları Klas 
3-horizontal –C, tam kemik retansiyonlu ve  Klas 3, 
mesioanguler-C, tam kemik retansiyonludur. Çalışma-
mızda  postoperatif dönemde alt çenede kırık oluşma 
oranı  % 0.33 olarak bulunmuştur. Alt çenede kırık olu-
şan hastalarımıza miniplak uygulaması yapılmıştır.
Beş hastada % 0.83 ‘lük oran ile 2- 4 gün aralığında 
kanama meydana gelmiştir. kanama oluşan hastaları-
mızın 4 tanesine, lokal anestezi altında çekim kavite-
lerine spongostan yerleştirilerek tekrar dikiş atılmış, 1 
tanesi ise baskılı tampon ile kontol altına alınmıştır.
Üç  hastada (% 0.5) postoperatif  1-6 haftalık dönem-
de enfeksiyon meydana gelmiş ve bunların 1 tanesin-
de bukkal apse oluşmuş ve extraoral fistülize olmuştur.  
İki hastada ise çekim kavitesinde kemik  parçalarının 
kalmasına bağlı olarak yabancı cisim reaksiyonu ge-
lişmiştir.  Bukkal apse oluşan hastamıza intra muskuler 
olarak antibiyotik verilmiş ve apse extraoral ve intrao-
ral olarak drene edilmiştir. Diğer iki hastamızada oral 
yoldan antibiyotik verilmiş ve çekim kaviteleri tekrar 
açılarak kürete edilmiştir. 
Postoperatif komplikasyonların sayı ve oranları Tablo 
1 dedir.

TARTIŞMA 
Oral cerrahide en önemli sorunu oluşturan konulardan 
biri de gömülü kalmış dişlerdir. Buna bağlı olarak da 
gömülü diş çekimi en sık başvurulan uygulamalardan-
dır16.  Araştırmacılar,  gömülü  dişler  içinde üçüncü 
büyük azı dişlerinin en yüksek gömülü kalma oranına 
sahip oldukları konusunda görüş birligi içindedir17,18. 
 Çekim sonrası  komplikasyon oranının  diğer dişlere 
göre yüksekliği  ve bu dişlerin çekiminin  oral cerrahide 
en sık uygulanan işlemlerden biri olmasından dolayı 
çalışmamızda gömülü alt üçüncü büyük azı dişlerini 
değerlendirdik
Gömülü alt 3. büyük azı dişlerinin pozisyonunu belirt-
mek için en çok tercih edilen sınıflandırma,  gömülü 
dişlerin 2. büyük azı dişi ile olan açılanması,  2. büyük 
azı dişin distal kenarı ile  alt çenenin ramusu arasındaki 
mesafe (M 3) ile gömülü dişin mesio-distal boyutunu 
karşılaştırılması ve gömülü dişin kronunun  2. büyük 

azı diş kronu, kökü ve kolesi ile olan ilişkisinin değer-
lendirilmesi şeklindedir4.  Araştırmamızda, genel ola-
rak yaygın bir kullanımı olmasından dolayı gömülü 3. 
büyük azı dişlerini,  M 3 boyutuna,  2 büyük azı dişi ile 
olan açılanmasına  ve komşu 2. büyük azı dişi ile olan 
temasına göre sınıflandırdık.
Genel olarak, kadınların çene yapısının erkelere kıyasla 
daha küçük olmasından dolayı  gömülü dişlerin kadın-
larda daha fazla görüldüğü belirtilmektedir19. Birçok 
araştırmacı yaptıkları çalışmalarda,  gömülü dişlerin 
kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görüldüğünü 
rapor etmişlerdir8,14,19,20.  Araştırmamızda, cinsiyet da-
ğılımı literatür bilgileri ile uyumlu olarak  % 59,6  ka-
dın,  % 40,4  erkek  olarak bulunmuştur.
Gömülü dişlerin tam veya yarı gömülülüğü konusunda 
farklı çalışmalar bulunmaktadır. Gulicher ve arkadaş-
ları20  yaptıkları çalışmada  tam gömülü dişlerin oranını 
% 61.4, yarı gömülü dişlerin oranını ise % 38.6  olarak 
bulmuşlardır. Yuasa8 yarı gömülü diş oranını  % 63.4, 
tam gömülü diş oranını % 36.6,   ve  Benediktsdottir14  
yarı gömülü  diş oranını  % 79.2, tam gömülü  diş ora-
nını ise % 20.3 olarak bulmuştur.  Çalışmamızın sonuç-
ları literatür ile parelel olup, değerlendirilen dişlerin  % 
48’inin yarı gömülü, % 52’sinin de tam gömülü olduğu 
bulunmuştur. 
Susarla21  yapmış olduğu çalışmada, kemik retansiyonlu 
diş oranını % 74.2, mukoza retansiyonlu diş oranını ise 
% 25.8, Gulicher ve arkadaşları20  kemik retansiyonlu 
diş oranını % 94.2, mukoza retansiyonlu diş oranını 
ise % 5.8 olarak bulmuşlardır. Araştırmamızda, kemik 
retansiyonlu diş oranı % 85,33, mukoza retansiyonlu 
diş oranı ise % 14,66  olarak bulunmuştur..
Literatürde, gömülü alt 3. büyük azı dişlerin, M 3 mesa-
fesine göre değerlendirilmeleri ile ilgili olarak yapılan 
çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmekle birlikte ça-
lışmaların büyük çoğunluğu alt üçüncü büyük azıların 
genellikle klas II ve klas III pozisyonda gömülü kaldıkla-
rını göstermektedir.                            
Bui22 ve Halmos23  yaptıkları çalışmalarda gömülü alt 
3. büyük azı dişlerin en çok klas I pozisyonunda gö-
rüldüğünü rapor etmişlerdir. Quek ve arkadaşları93 da 
yaptıkları çalışmada gömülü alt 3. büyük azı dişlerin % 
85’ini klas II, % 9’unu klas III, % 6’sını klas I,    Susarla   
ve arkadaşları21  ise, % 75’ini klas II, % 18’ini klas I, % 
7’sini klas III pozisyonda bulmuşlardır. Yuasa ve arka-
daşları8 çalışmalarında gömülü dişlerin % 72 oranında 

Tablo 1: Operasyon sonrasında meydana gelen komplikasyonlar

Şişlik Ağrı Trismus Alveolitis Parestezi Kanama Enfeksiyon Kırık

  422   421     375     122      19      5        3     2

 %70.3  % 70   % 62.5   % 20    %3.16   % 0.8    % 0.5 % 0.3
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klas II,  % 15 oranında klas I, % 13 oranında klas III 
pozisyonda olduklarını belirtmektedirler. Türker24 ve 
Gulicher ve arkadaşları20 gömülü üçüncü büyük azı 
dişlerinin sıklıkla klas II ve klas III pozisyoda olduklarını 
bildirmektedirler.   Araştırmamızda alt gömülü üçüncü 
büyük azı dişlerinin sıklıkla klas II ve klas III pozisyonun-
da olduğu görülmüştür. Klas  I pozisyonu ise % 8.2 lik 
oran ile en az görülen pozisyon olarak bulunmuştur. 

Literatür incelendiğinde, gömülü alt üçüncü büyük azı 
dişlerinin komşu ikinci büyükazı diş ile olan açılanma-
sına göre en sık rastlanan pozisyonların vertikal ve me-
sioanguler pozisyonlar olduğu görülmektedir5,14,  19. 

Quek ve arkadaşları19 alt gömülü üçüncü büyük azı 
dişlerinin % 59 oranında mesioanguler pozisyonda 
gömülü kaldıklarını, bununla  beraber dişlerin ikinci 
sıklıkta %17.6 oranında horizontal pozisyonda gömülü 
olduğunu bildirmektedirler. Bamgbose ve arkadaşla-
rının5 çalışmalarında  da bütün gömülü dişlerin yarısı 
mesioanguler pozisyodadır. Bu çalışmada ikinci sıklık-
ta rastlanan pozisyon % 21 oranında görülen distoan-
guler pozisyondur. Bu iki çalışmanın bulgularına göre 
vertikal pozisyona daha az rastlanmaktadır. 
Alt gömülü üçüncü büyükazı dişlerinin pozisyonlarının 
incelendiği çalışmalara bakıldığında horizontal pozis-
yondaki diş oranının % 8.6 ile % 24 arasında değiştiği 
görülmektedir. Benzer oranlar %7 ile % 21 arasında  
distoanguler pozisyon için de bildirilmiştir5,19, 24,25,26. 
Dişlerin bu dört pozisyon dışındaki pozisyonlarda gö-
mülü kalmasına ise oldukça ender rastlanmaktadır22,24,27 

.  Çalışmamızda gömülü alt üçüncü büyük azı dişinin 
komşuluğundaki ikinci büyük azı diş ile yaptığı açılan-
maya göre sınıflandırılmasında elde ettiğimiz sonuçlar 
literatür  bulgularıyla uyum göstermektedir.  
Gömülü alt üçüncü büyük azı dişlerinin kron seviyesi-
nin,  komşuluğundaki ikinci büyük azı dişle ilişkisine 
göre değerlendirilmelerinde,  A pozisyonu  % 39,66,  
B  pozisyonu % 36,16 ve C pozisyonu % 24,16 oran-
larında bulunmuştur. 
Literatür bu açıdan incelendiğinde yapılan çalışmalar-
da, farklı bulgular elde edildiği görülmektedir.  Ma’iata  
ve arkadaşları25 dişlerin % 49.3’ünün  A,  % 39,4’ünün  
B ve % 11,3’ünün C pozisyonda olduğunu, Susarla  ve 
arkadaşları21  dişlerin % 48,1’ inin  B,  % 36.9 ’unun  A,   
% 15’inin de C pozisyonda olduğunu bildirmektedirler. 
Bui ve arkadaşlarına22 göre ise, B pozisyonu  % 55,6, A 
pozisyonu % 33.5,  C pozisyonu ise  %10,9 oranında 
görülmektedir. Quek  ve arkadaşları19  gömülü dişleri  
% 85 oranında B, % 9 oranında C, % 6 oranında  A 
pozisyonunda tespit etmişlerdir. Yuasa ve arkadaşları8 
ile Gulicher  ve arkadaşları20 çok benzer sonuçlar bul-
muşlardır. Bu iki çalışmaya göre de B pozisyon oranı 
% 42,1 , C pozisyon oranı  % 29,6 dır.  Halmos  ve 
arkadaşlarına23  göre de A pozisyon oranı % 63 dür.   
Elde ettiğimiz sonuçlar  literatürdeki bu farklı bulgular 
arasında değerlendirilebilir.

Gömülü diş operasyonlarından sonra meydana gelen 
şişlik ve ödem özellikle travmatik operasyonlardan son-
ra oluşması beklenen, estetik, fonksiyonel ve psikolojik 
yönden istenmeyen bir durumdur5,6,7.
Sekhar ve arkadaşlarının26 126 gömülü mandibular 3. 
büyük azı diş üzerine yaptıkları çalışmada,  postopera-
tif şişlik oranını % 37.6 olarak belirtmişlerdir. Bamgbo-
se ve arkadaşlarının5 100 gömülü alt 3. büyük azı dişi 
üzerinde yaptıkları çalışmada, postoperatif 1. günde 
ödem görülme oranını % 62,6, 2. günde % 63,4 olarak 
bulmuşlardır.   Üçok28 çalışmasında  tenoksikamın alt 
3. büyük azı diş çekimi sonrası görülen ödem üzeri-
ne etkisini araştırmış ve postoperatif 1. ve 2. günlerde 
tüm hastalarda değişen derecelerde ödem oluştuğunu 
belirtmiştir. Araştırmamızın  genel olarak literatür bilgi-
leri ile uyumlu olduğu ve hastalarımızın % 70.33 ‘ünde 
değişen derecelerde şişlik ve ödem meydana geldiği 
görülmüştür. 
Alt 3. büyük azı diş çekimi sonrası oluşan ağrı hastalar 
açısından büyük bir rahatsızlık olmakta ve operasyon 
sonrası ağrıyı gidermek için çalışmalar yapılmaktadır29. 
Gömülü diş operasyonlarından sonra ortaya çıkan ağ-
rının miktarı,  gömülü dişin posizyonuna, kemik veya 
mukoza retansiyonlu oluşuna, gömülü dişin çıkarılma 
şekline, irrigasyona, trismusa, şişliğe, operasyon süresi-
ne, hekimin yeteneğine ve operasyon bölgesinin primer 
veya sekonder olarak kapatılmasına bağlıdır17,30,31.
Abu –Serriah ve arkadaşlarının32   alt yarı gömülü 3. 
büyük azı cerrahi operasyonunda, Er:YAG  lazer ile 
freze sistemini karşılaştırdıkları çalışmada ilk gün, frez-
le opere edilen hastaların % 80’inde, Er:YAG  lazer 
ile opere edilen hastaların % 68 ‘inde,      7. günde 
ise frezle opere edilen hastaların % 20’sinde,  Er:YAG  
lazer ile opere edilen hastaların % 4.5‘inde ağrı rapor 
etmişlerdir. Bui ve arkadaşları22 yaptıkları çalışmada,  
postoperatif ağrı oranını % 5.4 olarak rapor etmişler-
dir. Benediktsdottir ve arkadaşları14  yaptıkları çalışma-
da,  postoperatif 1 hafta sonrasındaki ağrı oranını  % 
15.2 olarak belirtmişlerdir. 
Garcia ve arkadaşlarının6 105 hasta üzerinde yaptık-
ları çalışmada  davye ile çekim yapılan hastaların 1. 
gün % 46.7’sinde,  5 .gün % 8.3’ünde, çekim esna-
sında kemik kaldırılan hastaların 1. gün % 89.1’inde, 
5. gün % 57.1’inde, çekim esnasında kemik kaldırılan 
ve dişlerin parçalanarak çıkarıldığı  hastaların 1. gün 
% 85.7’inde,   5. gün % 40.7’sinde, komplikasyonlu 
çekim yapılan hastaların ise  1. gün % 73.3’ünde,  5. 
günde ise % 13.3’ünde  ağrı oluştuğu rapor edilmiştir. 
Sekhar ve arkadaşlarının26 127 alt gömülü diş üzerin-
de yaptıkları çalışmada ise,  postoperatif  ikinci gün-
de hastaların % 92.2’sinde,  6. günde ise hastaların 
% 42.4’ünde hafif, orta  veya  şiddetli, ağrı olduğunu 
bildirmişlerdir. Yaptığımız çalışmada çoğu araştırmaya 
göre ağrı oranının yüksek olmasını çekimini yaptığımız 
dişlerin büyük bir kısmının kemik retansiyonlu olmasın-
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dan kaynaklandığını düşünmekteyiz. Operasyondan 
bir hafta sonra hastalarımızın % 70,16’sında ağrı ra-
hatsızlığı olduğu bulunmuştur. 
Trismus, gömülü 3. büyük azı diş cerrahisi sonrasın-
da beklenen bir durumdur. En önemli etken cerrahi 
operasyon esnasındaki travmadır.  Trismus,  çok sa-
yıda veya kas içerisine enjeksiyon yapılmasından da 
kaynaklanabilmektedir31,33. 
Bamgbose ve arkadaşlarının5 100 gömülü alt 3. büyük 
azı diş üzerinde yaptıkları çalışmada,  postoperatif 1. 
günde trismus görülme oranını % 75,2,  2. günde ise % 
74,1 olarak bulmuşlardır.  Esen34  çalışmasında,  kon-
trol ve deney grubunda 2. ve 7. günlerde önemli ölçüde 
trismus oluştuğunu rapor etmiştir.  Üçok28 çalışmasında  
tenoksikamın alt 3. büyük azı diş çekimi sonrası gö-
rülen ödem üzerine etkisini araştırmış ve postoperatif 
dönemde tüm hastalarda değişen derecelerde trismus  
oluştuğunu    belirtmiştir.Yaptığımız çalışmada, operas-
yon sonrası 7. günde  hastalarımızın % 62.5’inde     de-
ğişen derecelerde trismus  oluştuğu  ve literatür bilgileri 
ile uyumlu olduğu bulunmuştur.
Hedner ve arkadaşları35 gömülü alt 3. büyük azı dişler-
de yaptıkları çalışmada  % 7,  Holmes ve arkadaşları7 
% 4.2, Benediksdottir ve arkadaşları14  % 5.9 oranın-
da  alveoler osteotitis görüldüğünü rapor etmişlerdir. 
Yaptığımız çalışmada, alveoler osteotitis   oranının  
Peterson ve Frost’un belirttiği oranlar arasında olduğu 
bununla beraber,  diğer araştırmacılara göre yüksek 
olduğu bunun nedeninin ise dişlerin pozisyon olarak 
genellikle klas II ve III pozisyonunda ve çoğunlukla ke-
mik retansiyonlu olmalarından dolayı kaynaklandığını 
düşünmekteyiz. 
Ağız bölgesinin kanlanmasının fazla olması, çekim 
sonrası açık yara yüzeyinin kalması,  dikiş mater-
yallerinin yeterli baskı oluşturamaması,   ağız bölge-
sinin hareketli olması  ve  dil basısı gibi sebeplerden 
dolayı postoperatif kanama şikayeti oldukça fazla 
görülebilmektedir4,31,36.  İyi bir cerrahi planlama ve 
atravmatik çalışma ile postoperatif kanamanın önüne 
geçilebilir, bununla beraber  köklerin mandibular ka-
nal ile ilişkili olmasına   veya  dikkatsiz çalışmaya bağlı 
olarak mandibular kanal zedelenebilir ve o bölgede 
postoperatif kanama meydana gelebilir ama genellikle 
lokal baskı uygulaması ile kontrol altına alınabilirler. 
Bui ve arkadaşları17 tüm alt ve üst çene gömülü dişler-
de yaptıkları çalışmada postoperatif kanama oranını % 
0.6 olarak bulmuşlardır. Yuasa ve arkadaşlarıda8   153 
gömülü alt 3. büyük azı diş çekimi sonrasında kanama 
oranını % 0.6 olarak bulmuşlardır. Çalışmamızda, Yu-
asa ve Bui’nin bulguları ile uyumlu olarak 5 hastada % 
0.83’lük bir oranla  postoperatif kanama oluşmuştur. 
Kanama görülen hastalarımızın 1 tanesine baskılı tam-
pon uygulanarak, diğer 4 hastaya ise operasyon böl-
gesine hemostatik ajan  yerleştirilip tekrar dikiş atılarak 
kanamaları kontrol altına alınmıştır.

Alt gömülü 3. büyük azı dişin çıkarılması esnasında 
hem n.lingualis hemde n.alveolaris inferior zedelenme 
riski taşımaktadır.   N.lingualis özellikle köklerin ayrıl-
ması veya eleve edilmesi esnasında,  lingualdeki kemik 
dokusu ile yakın ilişkide olmasından dolayı zarar gö-
rebilmektedir. Alt 3. büyük azı dişin tam gömülü olma-
sı,  n.alveolaris inferior zedenlenmesi için hazırlayıcı 
bir etken olmaktadır. Genel olarak % 3’lük bir oranda  
n.lingualis ve n.alveolaris inferiorun  zedelenmesi nor-
mal olarak kabul edilmektedir. Sinir zedelenmelerin-
de   genellikle ilk  6-8 hafta arasında spontan düzelme 
olur. N.alveolaris inferior zedelenmelerinde % 96’lık,  
n.lingualis zedelenmelerinde ise % 87 ‘lik bir oranda 
düzelme olmaktadır. Tüm hislerin düzelmesi 9 aydan 
sonra nadir görülür,  2 yıl sonrasında ise iyileşme ihti-
mali oldukça düşüktür17,18,20, 37,38,39.
Benediktsdottir ve arkadaşları14  n.lingualis ve 
n.alveolaris inferior parestezi oranlarını  % 0,51, Gu-
licher ve arkadaşları20 n.alveolaris inferior parestezisi 
oranını % 3,6, n.lingualis parestezisi oranını ise % 2,1,  
Bui ve arkadaşları22 n.alveolaris inferior parestezisi 
oranını % 0.4 olarak bulmuşlardır.  Castellon ve arka-
daşları40 n.alveolaris inferiordaki parestezi oranını % 
1.3  olarak rapor etmişlerdir. 
Yaptığımız çalışmada,  postoperatif parestezi  oranı  % 
3.16 olarak bulunmuş ve bu oranın literatür bilgileri ile   
uyumlu olduğu görülmüştür. Parestezi oluşan hastala-
rımıza B vitamini verilmiş ve takipleri yapılmıştır. Tüm 
hastalarımızda n.lingualis  parestezisi  3 hafta-6 ay za-
man aralığında geçmiştir. N.alveolaris inferior pareste-
zisi 14 hastada 2 hafta ile 6 ay arasında geçmiş olup, 
1  hastada operasyon sonrası   8.ayda  parestezide 
azalma olmakla birlikte hala his kaybı mevcuttu. 
Yumuşak doku flepi veya kemik kaldırılması sonrasında 
çok nadir  görülen enfeksiyon, yara iyileşmesinin gecik-
mesindeki en önemli nedenlerden biridir17,31,41.  Peter-
son ‘a 18  göre, postoperatif enfeksiyon oranı % 1.7 ile 
% 2.7arasındadır. Bui ve arkadaşları22 bu oranı % 0.5  
olarak bulmuşlardır. Yaptığımız çalışmada,  postope-
ratif enfeksiyon oranı % 0,5 olarak bulunmuş olup bu 
oran  literatür bilgileri ile parelellik göstermektedir.
Diş çekimi sırasında dengesiz kuvvet uygulanması, 
dişin derinde lokalize olması, hastanın ileri yaşta ol-
ması veya kemik yoğunluğunun fazla olması gibi se-
beblere bağlı olarak diş çekimi esnasında veya son-
rasında çok nadir de olsa alt çenede  kırık meydana 
gelebilmektedir17,18,31,42.  
Literatür incelendiğinde, genellikle tam gömülü ve  de-
rinde lokalize dişi olan 40 yaşın üzerindeki hastalarda 
operasyon sonrası alt çenede kırık görülme oranı daha 
fazladır43,44,45.
Çalışmamızda,  kırık oluşan 2 hastanın  dişlerinin rad-
yolojik olarak pozisyonları tam kemik retansiyonlu, klas 
3, horizontal C ve klas 3, mesioanguler C olduğu tespit 
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edilmiş olup     hastalarımızın yaş ortalaması  65,5 
dir. Hastalarımızda kırık görülmesindeki en önemli ne-
denlerin  dişlerin derinde lokalize olmaları ve hastala-
rın ilerlemiş yaşları olduğunu düşünmekteyiz. Literatür 
bilgilerine göre  alt 3. büyük azı diş çekimi sonrası alt 
çenede meydana gelen kırıklarda, kırığın durumuna ve 
deplasman derecesine göre miniplak, tel osteosentezi 
veya intermaksiller fiksasyon uygulanmaktadır42,43,46. 

Kırık oluşan hastalarımıza da bu yöntemler uygulanmış 
ve tam iyileşme sağlanmıştır. Alt 3. büyük azı dişleri, 
oral ve maksillofasiyal cerrahların  klinikte  sık karşılaş-
tıkları vakalardır. Çalışmamız, bu operasyonların çok 
ciddi ve dikkatli bir yaklaşım gerektiren operasyonlar  
olduğunu ve alt yirmi yaş dişlerinin hastalarda operas-
yon sonrasında önemli rahatsızlıklar oluşturabileceğini 
düşündürmektedir. 
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Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Klinik 
Öğrencilerinin Dental Dijital Radyografi ile İlgili 

Bilgi, Tutum ve Davranışları 

Clinical Students’ Knowledge, Attitude and Behaviour 
Concerning Dental Digital Radiography in Ankara University, 

Faculty of Dentistry

Kıvanç Kamburoğlu*, Emine Şebnem Kurşun*, Bengi Öztaş**

Bu çalışmanın amacı klinik Diş Hekimliği öğrencilerinin 
dental dijital radyografi ile ilgili bilgi, tutum ve davra-
nışlarını değerlendirmektir. Ankara Üniversitesi, Diş He-
kimliği Fakültesi’nde eğitim gören 150  klinik öğrencisi 
çalışmaya katıldı. Daha önceden hazırlamış olduğumuz 
anket sorularına verilen yanıtlardan elde edilen veriler 
SPSS 15 programına aktarıldıktan sonra Ki kare testi 
uygulandı. Öğrencilerden 96’sı (%64) düşük radyasyon 
dozunu, 28’i (%18.7) ise banyo işlemlerinin ortadan 
kalkmasını en önemli avantaj olarak belirtti. Sınıf ve 
cinsiyet değişkenleri göz önüne alındığında avantajların 
sıralaması açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunamadı (p>0.05). Sistem fiyatlarının yüksekliği 79 
(%52.7),  sensörlerin enfeksiyon kontrolündeki zorluklar 
ise 36(%24) öğrenci tarafından en önemli  dezavantaj 
olarak belirtildi. Sınıflar arasında dezavantaj sıralaması 
açısından anlamlı farklılık bulunamadı (p>0.05). Erkek-
ler için sistem fiyatlarının yüksekliği, kızlar için ise enfek-
siyon kontrolünün zorluğu karşı cinse oranla daha fazla 
tercih edildi (p<0.01). Öğrencilerin %92.7’si (139) gele-
cekte dijital radyografinin tüm Diş Hekimliği dallarında 
kullanım alanı bulacağına inandığını belirtti. Fakültemiz-
deki tüm kliniklerde tamamen dijital radyografi sistemine 
geçilmesi gerektiğini belirtenlerin oranı %86’ydı (seksen 
altı). İlerideki meslek hayatlarında dijital radyografik 
sistemleri kullanmak isteyenlerin oranı ise %98 (doksan 
sekiz) olarak belirlendi. Öğrencilerin %76’sı (114) fa-
kültemizde bu konuda verilen eğitimi yetersiz bulduğunu 
bildirdi. Özellikle, teorik eğitimin yeterli ancak pratik 
uygulamaların yetersiz olduğu bildirildi. Kızların, veri-
len eğitimin yetersiz oluşunu erkeklere oranla  istatistik-
sel açıdan daha yüksek oranda belirttiği ortaya kondu 
(p<0.05). Bu çalışmanın sonuçlarına göre, öğrencilerin 
dijital radyografik yöntemler konusunda eğitilmesine 
yönelik çalışmaların arttırılması ve mezuniyet sonrası 
bilgilendirici programların  planlanması gerektiği düşü-
nülmektedir.

Anahtar Kelimeler: dental, dijital radyografi, anket

The aim of the present study was to evaluate clinical 
students’ information, attitude and behavior regarding 
dental digital radiography. Totally, 150 clinical dental 
students in  Ankara University, Faculty of Dentistry par-
ticipated in the survey. Responses obtained from a pre-
tested questionnaire form was transferred to SPSS 15 
program and data subjected to chi square test. Ninetysix 
(64%) of the students stated the decrease in radiation 
dose and 28 (18.7%) elimination of chemical processing 
to be the most important advantage of the system. Con-
sidering the class and sex variables, no statistically sig-
nificant difference was found regarding the importance 
level of advantages (p>0.05). High cost was regarded 
as the most important disadvantage by 79 (52.7%) and 
difficulty in maintaining the sterilization of the sensors 
by 36(%24) students. Considering the class variable, 
no statistically significant difference was found concer-
ning the importance level of disadvantages (p>0.05). In 
consideration to sex variable, disadvantage of high cost 
showed a tendency for male preference and difficulty 
in sensor sterilization a female preference (p<0.01). A 
hundred and thirtynine (92.7 %) students believed that 
in the future digital radiography will be entirely utilized 
in all branches of dentistry. 86% of the participants be-
lieved that transformation to digital radiography should 
be accomplished in all clinics of the faculty. 98% of the 
students were in favour of the idea that digital systems 
should be used in their future work places. Seventysix 
percent (114) of the respondents defined the education 
regarding digital radiography at the faculty as inadequ-
ate. Particularly, students noted that theoretical educa-
tion was adequate but practical applications inadequ-
ate regarding digital radiology. This phenomenon was 
more often stated by female compared to male, showing 
a statistical significance (p<0.05). The results of the 
study showed that, studies aiming at improving students’ 
knowledge regarding dental digital radiographic met-
hods should be encouraged and postgraduate informa-
tive programs should be put into effect.

Key words: dental, digital radiography, survey
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Giriş
Teknolojik  gelişmeler dijital radyografi adı verilen film-
siz, hızlı ve bilgisayar destekli bir görüntüleme sistemini 
ortaya çıkarmıştır. İlk kez piyasaya sürüldüğü 1980’li 
yılların ortalarından bu zamana kadar geçen sürede 
popülaritesi artarak devam eden dijital radyografi, bil-
gisayar teknolojisindeki son gelişmelerin de ışığı altında 
Diş Hekimliği kliniklerinde daha sık kullanım alanı bul-
maya başlamıştır.1,2 Dijital görüntüler, direkt veya yarı 
direkt olarak bir dedektör yardımı ile ya da indirekt 
olarak var olan konvansiyonel radyografın taranması 
ve dijital görüntüye çevirilmesi yoluyla elde edilirler. 
Direkt dijital sistemler, gerçek zamanlı ve yarı direkt 
fosfor plak PSP (photostimulable phosphor storage pla-
te) dedektörler olmak üzere iki tiptir. Solid state çip-
ler, charge coupled device (CCD) veya complementary 
metal oxide semiconductor (CMOS)’dur.3,4 Geleneksel 
radyografiye alternatif olarak ortaya çıkan bu sistem, 
görüntünün çok çabuk oluşması, banyo işlemlerinin or-
tadan kalkması, hastaya verilen radyasyon dozunun 
azalması ve orijinal görüntü üzerinde güçlendirme iş-
lemlerinin yapılabilmesi gibi avantajlar sağlamaktadır. 
Bunun yanı sıra, elde edilen görüntülerin bilgisayar or-
tamında saklanması ve gerektiği zaman konsültasyon, 
eğitim ve sigorta işlemleri amacıyla transferi mümkün 
olmaktadır. Fakat, sistem maliyetlerinin hala yüksek 
olması, sensörlerin pratik uygulama zorlukları ve bilgi-
sayar ortamına bağlı ortaya çıkan sıkıntılar bütünüyle 
dijital radyolojiye geçişin önündeki en büyük engeller-
dir. 5-10   
Direkt dijital sistemde, konvansiyonel dental röntgen ci-
hazı kullanılarak x-ışını ile sensör yüzeyinde elektronik 
yük oluşturulur ve bu elektronik sinyal dijitale  çevirile-
rek  monitör aracılığı ile görüntülenir. Daha sonra bu 
görüntüler yazıcı ile özel bir kağıda aktarılabilir. Deği-
şik boyutlarda intraoral ve ekstraoral sensörler üretil-
miştir. Özel olarak tasarlanmış sensör tutucu cihazlar 
vardır. Klinik kullanım esnasında sensörlerin plastik  
bir bariyerle örtülmesi enfeksiyon kontrolü açısından 
önemlidir.11,12

Dijital radyografi basitçe,  geleneksel radyografiye al-
ternatif bir sistem olarak bilinse de halen bir çok diş 
hekimi hem konvansiyonel hem de dijital radyografik 
sistemleri beraber kullanabilmektedir. Şüphesiz ki, oral 

radyolojide günümüzün sorusu bütünüyle dijital den-
tal radyografiye geçişin ne zaman gerçekleşeceğidir. 
Bu sebeple, geleceğin diş hekimlerini yetiştiren fakül-
telerde dijital dental radyografi konusunda eğitim ve 
öğretim yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Ankara 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 4. ve 5. Sınıf öğren-
cilerinin dental dijital radyografi ile ilgili bilgi, tutum ve 
davranışlarını değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem
Çalışmamıza, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi’nde eğitim gören 64’ü erkek (%42.7) ve  86’sı 
kız (%57.3) toplam 150  klinik öğrencisi katıldı. Çalış-
maya dahil edilen öğrencilerden 69’u (%46) 4. Sınıfta, 
81’i (%54) ise 5.Sınıfta öğrenim görmekteydi. Tablo 
I’de çalışmaya katılan öğrencilerin cinsiyet ve sınıfa 
göre dağılımı izlenmektedir. Daha önceden hazırlamış 
olduğumuz ankete verilen yanıtlara dayanarak ortaya 
çıkan sonuçlar değerlendirildi. Öğrencilerin doldurdu-
ğu form Ek 1’de verilmiştir. Çalışmanın amacına yöne-
lik olarak, öğrencilerin cinsiyeti ve öğrenim gördüğü 
sınıfın dışında herhangi bir başka kişisel bilgi alınmadı. 
Ayrıca, öğrencilerden, dijital radyografinin ankette be-
lirtilen avantaj ve dezavantajlarını önem sırasına göre, 
1’den 5’e kadar sıralamaları istendi. Önemine göre 
sıralanması istenen avantajlar düşük radyasyon dozu, 
kısa sürede görüntü oluşumu, kimyasal banyonun ol-
maması, görüntü güçlendirici işlemler ve bilgisayar or-
tamında saklama ve transfer olanağı olarak belirlendi. 
Dezavantajlar ise fiyatların yüksek olması, sensörün 
yerleştirilmesindeki zorluklar, enfeksiyon kontrolünün 
zorluğu, bilgisayar kullanımında karşılaşılan zorluklar 
ve görüntü kalitesinin bilgisayarla ilgili koşullara ba-
ğımlı olması olarak belirlendi. Ayrıca, bu sistemin Diş 
Hekimliği açısından geleceği ve fakültemizde bu ko-
nuda verilen eğitim hakkında da sorular soruldu. Elde 
edilen veriler SPSS 15 programına aktarıldıktan sonra 
Ki kare testi ile istatistiksel olarak analiz edildi.

Bulgular
Dijital radyografinin öğrenciler tarafından kabul edilen 
en önemli avantajının, sağladığı düşük radyasyon do-
zudur. Toplam 150 öğrenciden 96’sı (%64) düşük rad-
yasyon dozunu sıralamada ilk tercih olarak belirtmiştir. 

Tablo I: Çalışmaya katılan öğrencilerin sınıf ve cinsiyete göre dağılımı

SINIFLAR

CİNSİYET TOPLAM

N = 150

        n                  %
ERKEK

n                %

KADIN

n                       %

4.Sınıf 28          18.6 41                 27.3 69             46

5 Sınıf 36           24          45                  30 81             54
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Öğrencilerin, 28’i (%18.7) ise banyo işlemlerinin orta-
dan kalkmasını en önemli avantaj olarak belirlemişler-
dir. Belirtilen diğer avantajlardan kısa sürede görüntü 
oluşumu 10 (%6.7), görüntü güçlendirme işlemlerinin 
uygulanabilmesi 9 (%6.0) ve görüntünün bilgisayar 
ortamında saklanabilmesi ile tranferi 7 (%4.7) öğrenci 
tarafından ilk tercih olarak belirtilmiştir.
Cinsiyet ve sınıf bağımsız değişkenleri göz önüne alı-
narak yapılan istatistiksel karşılaştırmada belirtilen 
avantajın birinci veya ikinci sırada tercih edilme oran-
ları toplamları değerlendirilmiştir.  Tablo II’de, cinsiyet 
ve sınıf değişkenine göre, avantajların birinci ve ikinci 
sıra tercih edilme oranları toplamı ile birlikte karşılaş-
tırma sonuçları izlenmektedir. Sınıf ve cinsiyet değiş-
kenleri göz önüne alındığında avantajların sıralaması 
açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunama-
dı (p>0.05). 
Sistemin dezavantajları değerlendirildiğinde, sistem 
fiyatlarının yüksekliği 79 (%52.7) öğrenci tarafından 
ilk sırada tercih edildi. Sensörlerin enfeksiyon kontro-
lündeki zorluklar ise 36 (%24) öğrenci tarafından ilk 
tercih dezavantaj olarak belirtildi. Diğer dezavantaj-
lardan sensörün ağıza yerleştirilmesindeki zorluklar 18  
(%12),  görüntü kalitesi ile ilgili sorunlar 14 (%9.3) ve 
bilgisayar kullanmayla ilgili sıkıntılar ise 3 (%2) öğrenci 
tarafından ilk tercih dezavantaj olarak belirtildi.
Tablo III’de cinsiyet ve sınıfa göre, dezavantajların bi-
rinci ve ikinci sırada tercih edilme oranları toplamı ile 
birlikte karşılaştırma sonuçları izlenmektedir. Sınıflar 
arasında dezavantaj tercihleri açısından anlamlı fark-
lılık yoktur (p>0.05). Cinsiyet değişkeni için ise deza-
vantaj açısından tercih farklılığı saptanmıştır. Erkekler 
için sistem fiyatlarının yüksekliği,   kızlar için ise enfek-
siyon kontrolünün zorluğu karşı cinse oranla daha faz-
la kişi tarafından ilk iki sırada tercih edilmiş ve bu fark 
istatistiksel anlamlılık göstermiştir (p<0.01). Erkeklerin 
%41.4’ü (53 kişi) kızların ise %25.6’sı (44 kişi) ilk tercih 
dezavantaj olarak fiyatların yüksekliğini belirtmişlerdir. 

Kızlarda, sensörlerin enfeksiyon kontrolünün güçlüğü 
42 kişi (%24.4), erkeklerde ise 23 kişi (%18) tarafından 
ilk tercihe konmuştur.
Çalışmaya katılan öğrencilerin %92.7’si (139) gele-
cekte dijital radyografinin tüm diş hekimliği dallarında 
kullanım alanı bulacağına inanmaktadır. Öğrencilerin 
%76’sı (114) fakültemizde bu konuda verilen eğitimi 
yetersiz bulmaktadır. Cinsiyet açısından değerlendi-
rildiğinde, kızların %83.7’si erkeklerin ise %65.6’sı 
eğitimi yetersiz bulmaktadır. Bu açıdan bakıldığında 
kızların,  verilen eğitimin yetersiz olduğunu erkeklere 
oranla istatistiksel açıdan daha yüksek oranda dü-
şündüğü ortaya kondu (p<0.05). Öğrenciler, özellikle 
teorik eğitimin iyi ancak pratik uygulamaların ise ye-
tersiz kaldığını belirttiler. Öğrencilerin, %65.3’ü dijital 
radyografi ile ilgili eğitimin klinik dönemde verilmesi 
gerektğini %27.3’ü ise bu eğitimin preklinik dönemden 
itibaren verilmesi gerektğini belirtti. Anketi yanıtlayan-
ların %86’sı fakültemizdeki tüm kliniklerde tamamen 
dijital radyografi sistemine geçilmesi gerektiğine inan-
maktadır. Ayrıca, ilerideki meslek hayatlarında dijital 
radyografik sistemleri kullanmak isteyenlerin oranı ise 
%98 olarak belirlenmiştir.  

Tartışma
Fakültemiz 4. ve 5. Sınıf öğrencilerinin, hazırladığımız 
anket sorularına verdikleri yanıtları dikkate alarak di-
jital radyografi ile ilgili bilgi, tutum ve davranışlarını 
değerlendirmeyi amaçladığımız bu çalışmada dijital 
radyografinin kabul edilen dezavantajlarının önceliği 
ve fakültede dijital yöntemlerle ilgili olarak verilen eği-
timin yetersizliğini belirtme oranları, cinsiyet değişke-
ni açısından anlamlı farklılık ortaya koymuştur. Diğer 
sorular için verilen yanıtlar cinsiyet ve sınıf bağımsız 
değişkeni göz önüne alınarak değerlendirildiğinde an-
lamlı farklılıklar ortaya çıkmamıştır. 
Öğrencilerin büyük çoğunluğu dijital radyografinin en 
önemli avantajının sağladığı düşük radyasyon dozu ol-

Tablo II: Dijital radyografinin sağladığı avantajların, cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre birinci ve ikinci sıra tercih edilme 
oranları toplamı ile birlikte karşılaştırma sonuçları
 Cinsiyet Sınıf

Avantajlar
Erkek

n            %

Kız

  n            %

4.Sınıf

n             %

5.Sınıf

n              %

Hastanın aldığı radyasyon dozunun 
azalması  37           29.4  67           39   45           32.6   61           37.7

Kısa sürede görüntü oluşumu  27           21.4  34          19.8   30           21.7   31           19.1

Banyo işlemlerinin ortadan kalkması  30           23.8  38           22.1   29            21   39           24.1

Güçlendirme işlemlerin 
yapılabilmesi  15           11.9  18          10.5   19          13.8   14            8.6

Saklanabilme, erişim ve transfer  17           13.5  15            8.7   15          10.9   17           10.5

P >0.05                       >0.05
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duğunu belirtmişlerdir. Dijital yöntemle elde edilen in-
traoral radyografların radyasyon dozu geleneksel film-
den yaklaşık %50-80 daha azdır. Ancak, bu avantaj, 
kesinlikle genel radyasyondan korunma kurallarının ve 
standart radyografi alma tekniklerinin göz ardı edilme-
sini beraberinde getirmemelidir. Dijital sisteme geçen 
genel pratisyen diş hekimleri arasında yapılan bir ça-
lışmada, sensörlerin aktif alanlarının küçük olması ve 
yerleştirme zorluklarına bağlı olarak yapılan tekrarlar 
nedeniyle dijital intraoral radyografi ile sağlanan doz 
düşüşünün %25’den daha az olduğu iddia edilmiştir.13 
Bahsedilen çalışma sonuçlarının aksine, oral radyoloji 
uzmanlarının denetimi altında, dijital radyografi konu-
sunda yeterli bilgi ve deneyime sahip uygulayıcıların 
kullanımıyla, hastanın maruz kaldığı radyasyon do-
zundaki düşüşün ciddi bir avantaj olduğunu düşün-
mekteyiz. Ayrıca, çok yakın gelecekte sensör ve sinti-
latör sistemlerindeki hızlı teknolojik gelişmeler sayesin-
de daha az radyasyon dozu ile daha yüksek kaliteye 
sahip görüntüler elde edilebilecektir. Diş hekimlerinin 
radyasyondan korunma konusundaki bilgi yetersizliği 
ve bu konudaki standartlara uyulmadığı 14,15 dikkate 
alındığında çok hassas reseptör kullanımının getireceği 
faydalar açıktır. 

Yeni bir çalışmada,16 ABD’li Diş hekimleri, dijital sis-
temi tercih etme nedenlerini sırasıyla, zaman kazancı, 
en son teknoloji kullanma isteği ve banyo işlemlerinin 
ortadan kalkması olarak belirtmişlerdir. Dijital sistemi 
tercih etmeyenlerin  kullanımını kısıtlayan en önemli 
faktörlerin ise maliyet, bilgi ve eğitim eksikliği ve gö-
rüntü kalitesini yetersiz bulmaları olmuştur. Çalışmamı-
za katılan öğrencilerin ve Amerikalı diş hekimleri’nin 
öncelikleri arasında farklar gözlenmektedir. Bahsedilen 
çalışmaya katılan Amerikalı diş hekimleri, dijital sensör-
ler yardımıyla elde edilen radyasyon dozundaki azal-
mayı önemsememektedirler. Bu sonuç, fakültemizdeki 
öğrencilerin oral radyoloji öğreniminde radyasyondan 

korunma konusunun öncelikli olmasıyla açıklanabilir. 
Ayrıca, diş hekimlerinin dijital radyografinin daha çok 
pratik uygulamalarla ilgili olan avantajlarını benimse-
dikleri de görülmektedir. Ayrıca, genç nüfus açısından 
bilgisayar kullanımına ilişkin sorunların yok denecek 
kadar az olduğu  çalışmamızdan da anlaşılmaktadır. 
Diğer bir çalışmada, 17 Hollandalı diş hekimlerinden 
alınan anket cevaplarına göre görüntü elde etme aşa-
masında geleneksel filmlerin, ışınlama sonrası işlemler-
de ise dijital sistemlerin daha kullanışlı ve tercih edi-
lebilir olduğu ortaya çıkarılmıştır. Pratikte daha kolay 
uygulanabilir sensörlerin geliştirilmesi ve maliyetlerin 
düşürülmesi dijital sistemlerin yaygınlaşmasına olanak 
sağlayacaktır. Bunlara ilaveten, son yıllarda yapılan 
çalışmalarda18-22  dijital sensörler diagnostik açıdan 
filme eşit başarı ortaya koymuştur.  Norveçli diş hekim-
leri arasında yapılan bir araştırmayla dijital sistem ter-
cih edilme kriterleri değerlendirilmiştir. Dijital yöntemi 
tercih etme açısından yaş, cinsiyet ve klinik deneyimin 
belirleyici olmadığı fakat poliklinik ortamlarında çalış-
manın etkili olduğu ortaya konmuştur. Çalışılan ortam-
da bilgisayarların bulunması ve bir çok diş hekiminin 
poliklinik hizmeti veriyor olması dijitale yönelme ter-
cihini arttırmaktadır. Dijital radyografi sistemini kulla-
nan hekimler banyo kimyasallarının kullanılmamasını, 
radyasyon dozunun azalmasını ve arşivleme olanağını 
avantaj olarak göstermişlerdir. Dijital yöntemleri tercih 
etmeyen hekimler ise dijital sistem maliyetinin yüksek 
olmasını ve film kalitesini yeterli bulmalarını dijitale 
geçmemelerinin nedenleri olarak ortaya koymuşlar-
dır.23 Bu bulgular çalışmamızla benzerdir. Şüphesiz ki, 
fakültemizdeki öğrencilerin multidisipliner bir eğitim al-
maları ve klinikler arasındaki iletişimin gerekliliğini bil-
meleri, dijital radyografiye karşı daha olumlu bakma-
larında oldukça etkili olmaktadır. Fakat, öğrencilerin 
dijital radyoloji ile ilgili olarak aldıkları eğitimi yetersiz 
bulmaları fakültemizde dijital radyografi ile ilgili pratik 

Tablo III: Dijital radyografinin dezavantajlarının, cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre birinci ve ikinci sıra tercih edilme oranları 
toplamı ile birlikte karşılaştırma sonuçları 
              Cinsiyet             Sınıf

Dezavantajlar
Erkek

n            %
Kız

  n            %
4.Sınıf

n             %
5.Sınıf

n              %

Sistem fiyatlarının yüksek olması  53           41.4  44          25.6   42          30.4   55             34

Sensörlerin uygulamasındaki  pratik 
zorluklar

 38           29.7  45          26.2   34          24.6   49           30.2

Sensörlerin enfeksiyon kontrolünün 
güçlüğü 

 23           18  42          24.4   36          26.1   29           17.9

Bilgisayar kullanımına uyum 
sağlamadaki sorunlar

 8             6.3  28          16.3   17         12.3  19           11.7

Görüntü kalitesinin bilgisayara 
bağımlılığı

 6             4.7  13           7.6    9            6.5  10            6.2

P <0.01 >0.05
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olanakların yetersiz olması ile açıklanabilir. ABD’de, 
dijital sistemlerin piyasaya yeni sürüldüğü dönemler-
de öğrenciler arasında yapılan bir anket çalışmasında 
dijital radyografi ile ilgili bir eğitimin gerekliliği ortaya 
konmuştur.24 Diğer bir çalışmada, preklinik öğrencileri 
tarafından CCD ve PSP  sistemleri kullanılarak kanal 
boyu tespiti yapılmış ve ölçüm başarısı açısından an-
lamlı farklılık ortaya konamamıştır. Öğrenciler, CCD ile 
daha çok zaman kazandıklarını ancak PSP sensörlerin 
ağıza yerleştirilmesinin daha kolay olduğunu ileri sür-
müşlerdir. Ayrıca, öğrenciler görüntü güçlendirme iş-
lemlerinden bazılarını da kullanmışlardır. 25 Bir çok ül-
kede giderek yaygınlaşan bilgisayar destekli oral rad-
yoloji eğitimi sayesinde öğrenciler interaktif ve hızlı bir 
şekilde bilgiye ulaşabilmektedirler.26 Bilgisayar destekli 

eğitimin artması ile birlikte dijital radyografinin daha 
da önem kazanacağı kesindir. Diş hekimliğinde, ge-
leneksel radyografik yöntemlerden dijitale geçiş döne-
minde, oral radyoloji derslerinde öğrencilerin bu konu-
lar hakkında daha çok bilgilendirilmesine yönelik çalış-
maların arttırılması, pratik uygulamaların yaptırılması 
ve öğrencilerin tamamına yakınının meslek hayatında 
çalıştığı ortamlarda dijital sistemleri kullanmak istediği 
düşünüldüğünde mezuniyet sonrası eğitimin de kurslar 
veya seminerler yardımıyla verilmesi gerekmektedir. 

Teşekkür yazısı: Yazarlar, çalışmanın istatistiksel 
analizinin yapılmasında emeği geçen Ankara Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Ana Bilim Dalı öğretim 
üyesi Sayın Kenan Köse’ye teşekkürü borç bilirler.

Ek 1- Anket Formu

1. Cinsiye E  (   ) K  (   )
2. Sınıf 4.Sınıf  (  )      5. sınıf  (   )
3. Diş Hekimliğinde dijital radyografi kullanımının sağladığı temel avantajları size göre en  
 önemlisinden başlayarak en önemsize doğru 1’den 5’e kadar numaralandırınız ?
  a- Düşük radyasyon dozu  (   )
  b- Işınlamadan sonra çok kısa sürede görüntü oluşumu  (   )
  c- Banyo işlemlerinin ortadan kalkması  (   )
  d- Görüntü üzerinde güçlendirme işlemleri (kontrast, parlaklık, büyütme vb. ayarlarının değiştirilmesi)  
      yapılabilmesi   (   )
  e- Görüntünün çeşitli amaçlar için saklanabilmesi ve transfer edilebilmesi  (   )
4. Diş Hekimliğinde dijital radyografi kullanımının temel dezavantajlarını size göre en
 önemlisinden başlayarak en önemsize doğru 1’den 5’e kadar numaralandırınız ?
  a- Sistem fiyatlarının hala yüksek olması  (   )
  b- Sensörlerin ağıza yerleştirilmesinde karşılaşılan sorunlar  (   )
  c- Sensörlerin sürekli kullanımına bağlı olarak enfeksiyon kontrolünün zorluğu  (   )
  d- Bilgisayar kullanımına uyum sağlamaktaki güçlükler  (   )
  e- Görüntü kalitesinin monitör çözünürlüğü vb. gibi bilgisayarla ilgili şartlara bağımlı olması  (   )
5. Gelecekte bu teknolojinin (dijital radyografi) Diş Hekimliği alanındaki kullanımını nasıl  
 görüyorsunuz ?
  a- Bütün Diş Hekimliği dallarında  (   )
  b- Bazı seçilmiş Diş hekimliği dallarında   (    ) Açıklayınız…………………………………
  c- Yaygınlaşacağını düşünmüyorum  (   )
  d- Fikrim yok  (   )
6. Fakültemizde dijital radyoloji ile ilgili aldığınız eğitimi yeterli buluyor musunuz ? 
  a- Yeterli  (   )
  b- Yetersiz  (   ) Açıklayınız……………………………………………………………
  c- Fikrim yok   (   )
7- Sizce Diş Hekimliği Fakültesinde dijital radyoloji öğretimi hangi dönemde yapılmalı ?
  a- Preklinik dönemde (   )
  b- Klinik dönemde      (   )
  c- Uzmanlık ya da mezuniyet sonrasında (   )
  d- Yapılmasına ger ek yok  (   )
8- Fakültemizde tüm kliniklerde tamamen dijital radyografi sistemine geçilmeli midir?
   a- Evet  (   ) b- Hayır (   ) c- Fikrim yok  (   )
9- İlerideki meslek hayatınızda çalıştığınız ortamda dijital radyografi kullanmak
 ister misiniz? 
   a- Evet  (   ) b- Hayır (   ) c- Fikrim yok  (   )
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Kronik Periodontitis ile Serum C-Reaktif Protein 
Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Investigation of the Relationship Between Chronic 
Periodontitis and the Serum Levels of C-Reactive Protein

Latif Kıvanç Savaşan*, Şule Bulut**

Kalp –damar hastalıkları bir çok toplumda birincil ölüm 
nedenleri arasındadır ve hasta sayısı her geçen gün 
artmaktadır. Bu nedenle kalp-damar hastalıklarının risk 
faktörlerinin iyi bilinmesi ve belirli zaman aralıklarıyla 
kontrollerinin yapılması önem kazanmaktadır. Kalp-da-
mar hastalıklarına neden olan faktörlerden biriside infla-
matuar hastalıklar olduğu öne sürülmektedir. İnfeksiyon 
sırasında serumda miktarı yükselen akut faz reaktanı; 
C-reaktif protein kalp-damar hastalıklarının teşhisinde 
oldukça önemli bir bulgudur. Son yıllarda periodontitisin 
gelişiminde rol alan dental plak bakterilerin ve ürünlerinin 
kalp-damar hastalıklarına olan etkisi dikkat çekmektedir. 
Bu çalışmada amaç, sistemik hastalığı olamayan kronik 
periodontitisli hastalarda C-reaktif proteinin rolünün de-
ğerlendirilmesidir. Çalışmaya 55 erkek birey katılmıştır. 
Klinik ve radyografik değerlendirmeler sonucuna göre; 
4mm’den az ataşman kaybı olanlar kontrol grubunu (KG 
,N=26), 4mm’den fazla ataşman kaybı olanlar kronik 
periodontitis grubunu (PG,N=29) oluşturdu. Periodontal 
ölçümlerin yanı sıra serum C-reaktif protein değerleri 
elde edildi .İstatistiksel inceleme sonucunda; cep derinli-
ği, ataçman kaybı, gingival indeks ile C-reaktif düzeyleri 
arasındaki ilişki istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı 
bulundu. Sonuç olarak serumda artmış C-reaktif protein 
düzeyleri ile kronik periodontal hastalıklar  arasında bir 
ilişki olabileceği; kronik infeksiyon sonucunda kalp-da-
mar hastalıklarının patogenezinde yer aldığı düşünülen 
C-reaktif protein seviyesinin yükselmesine bağlı olarak 
arter tunica intimasında daha fazla köpük hücresi ,buna 
bağlı olarak da daha fazla sayıda aterom plağı oluşabi-
leceği sonucuna varıldı.

Anahtar Sözcükler: Kalp-damar hastalıkları, C-re-
aktif protein, periodontitis.

Atherosclerosis is the major cause of cardiovascular dise-
ases.In many communities, cardiovascular diseases are 
the major and the icreasing cause of the general mortality 
and morbidity.Because of this reason , the screening of 
cardiovascular diseases’s risk factors is becoming more 
important in cardiovascular health and diseases.One of 
these factors is C-reactive protein, an acute phase re-
actant envolving in the inflammation process.Recently, 
some studies indicated that periodontal disease could be 
play important role on pathogenesis of  kardiovascular 
diseases. The aim of this study is to investigate the relati-
ons of periodontal status between tha cardiovascular risk 
factor, C-reaktive protein in individuals with normal ge-
neral health.55 healthy men were included in this study. 
Probing depths, attachment loss values and gingival in-
dex measurements were determined. Blood samples were 
taken for biochemical parameters. The patients who had 
attachment loss with 4mm< were control group (CG), the 
patients who had attacment loss with 4mm≥ were Peri-
odontitis group (PG). Statistical evidences indicated that 
the relationship between periodontal measurements and 
the C-reactive protein levels was highly significant. The 
conclusion in this study is that C-reaktive protein levels , 
the risk factor of cardiovascular diseases were positively 
and highly correlated to chronic periodontitis.

Key Words: Cardiovascular diseases, C-reaktive pro-
tein, periodontal disease.

* Dr. Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji A.D.
** Doç. Dr. Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji A.D.
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Giriş
Son yıllarda çeşitli toplumlarda yapılan epidemiyolo-
jik çalışmalarda, kalp ve damar hastalıklarının genel 
mortalite ve morbiditenin en önemli nedeni olduğu 
bildirilmektedir.1 Kalp ve Damar Hastalıklarının (KDH) 
oluşumunda arter duvarlarından gelişen ve çeşitli risk 
faktörlerinin etkisinde olan ateroskleroz sorumludur.2 
Günümüzde kabul edilmiş bir çok risk faktörü bulun-
makta ve bu risk faktörlerinin birbiri ile olan ilişkileri 
KDH’nın kontrolü açısından  önem kazanmaktadır. Risk 
faktörleri içinde yer alan kronik infeksiyonların  KDH’a 
olan olası etkileri bir çok çalışmada araştırılmıştır.3,4 
Özellikle son yıllarda mikrorganizmalar ile KDH ara-
sındaki ilişkiyi kuran çalışmalar dikkat çekmektedir. 
Bakteriler ve bunların toksit ürünlerinin kan yapısı ile 
damar endoteli üzerinde olumsuz etkileri olabileceği ; 
infeksiyonların birden fazla mekanizma ile aterogene-
ze yol açabileceği ileri sürülmüştür.5

Serum CRP miktarındaki artış inflamasyonun derecesi 
ile paralellik gösteren bir bulgudur. CRP doku hasarı 
ve inflamasyonun tanısında kullanılmasına rağmen son 
yıllarda KDH tanısının konulmasında da kullanılmaya 
başlanmıştır.6 Karaciğerden salgılanan CRP’nin  serum-
da artmış olması KDH açısından önemli bir gösterge 
olarak kabul edilmiştir. Bu akut faz proteinin serumda 
yüksek olması KDH riskini artırdığı ve kontrol edilme-
si gereken bir risk faktörü olduğu ortaya konulmuştur. 
Böylece ateroskleroz ve akut koroner hastalıkların pa-
togenezinde  inflamasyonun rol aldığı , aterosklerozun 
inflamatuar komponentlerinin anlaşılmasında  CRP’nin 
önemli bir rolü olduğu sonucuna varılmıştır.7,8

Periodontitis mikrobiyal dental plak birikimine bağlı 
olarak gelişen gingivitis ve patolojik cep oluşumuna 
yol açan, sonuçta diş destek dokularının ve diş kaybı-
na sebep olan inflamatuar bir hastalıktır. Son yıllarda 
yapılan çalışmalar incelendiğinde KDH ile periodontal 
hastalıklar arasında ilişki olabileceği yönünde sonuçlar 
ortaya çıkmıştır. 9,10,11 Periodontal hastalıklarda  dental 
plak ve ürünlerinin nötrofiller ve monositler üzerinde 
bulunan reseptörleri etkilemesiyle sistemik savunmada 
rol alan akut faz reaktanlarının yükseldiği gösterilmiş-
tir. Akut faz proteinlerinden CRP’nin periodontitisli bi-
reylerin kan örneklerinde yüksek düzeyde bulunması 
dikkati çekmiştir.11

Bu çalışmada, inflamatuar bir hastalık olan kronik 
periodontitis (KP) ile KDH  patogenezinde rol aldığı 
düşünülen CRP ile diğer biyokimyasal ve hematolojik 
parametrelerin serum düzeylerinin saptanması, değer-
lendirilmesi ve KP ile KDH arasında olası bir ilişkinin 
araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem
Çalışma Grubunun Seçimi
Çalışma grubu; Başkent Üniversitesi Dişhekimliği Fa-
kültesi Periodontoloji Bölümüne ‘periodontal hastalık ‘ 
tanısı konulan; aterosklerozun ilerlemiş ve kronik hale 
gelmiş olduğu kabul edilen 45 yaş ve üzeri  bireyler-
den seçilmiştir. Çalışma grubunu; kontrolü mümkün 
olmayan hormonal değişikliklerin (mesturasyon, me-
nopoz) çalışmanın sonuçlarını etkilememesi için sadece 
erkek bireyler oluşturmuştur .Klinikte alınan anamnez 
sırasında; bireylerin tüm vucüt sistemleri (kalp-dolaşım, 
solunum lenfoid,norolojik genito-üriner endokrin, löko-
motor sistemler), sağlık geçmişleri , varsa eski ve süre-
gelmekte olan tedavileri sorgulandı. Diyabetes mellitus, 
hipertansiyon, herhangi infeksiyoz hastalığı bulunan-
lar (sinüzit, idrar yolu enfeksiyonu, rinit,otit, romatoid 
artitit, üst solunum yolu enfeksiyonu vb) çalışma dışı 
bırakıldı. Anamnez verileri Başkent Üniversitesi Kardi-
yoloji, Biyokimya ve Hematoloji Bölümleri ile işbirliği 
yapılarak değerlendirildi. Ayrıca tarafımızdan istenen 
biyokimyasal parametrelerle (alfa-1 antitripsin, alkalen 
fosfataz, alanin aminotransferaz, aspartat aminotrans-
feraz, laktat dehihrogenaz, asit fosfotaz ve sedmantas-
yon) ve daha önceden varsa biyokimyasal kayıtlar ile 
karşılaştırılarak sistemik sağlık durumları değerlendiril-
di. Tüm değerlendirmeler sonucunda çalışma modeline 
uygun 55  erkek birey çalışmaya dahil edildi. 

Periodontal Değerlendirme
Periodontal durumu belirlemek için tüm bireylerden cep 
derinliği (CD),ataşman kaybı ve Löe  ve Silness gingival 
indeks 12 (GI) değerleri elde edildi.Panoramik radyog-
rafiler alınarak kronik periodontitiste görülen yaygın 
horizontal kemik kayıpları değerlendirildi. Klinik ve 
radyografik sonuçlar doğrultusunda kronik periodon-
titis teşhisi konulan bireylerin ataşman kayıplarının 
aritmetik ortalamaları alınarak, 4mm’den az ataşman 
kaybı olanlar Kontrol grubunu (KG), 4mm’den fazla 
ataşman kaybı olanlar hasta grubunu (HG) oluşturdu.

Biyokimyasal ve Hematolojik Değerlendir-
meler
Çalışmaya alınan bireylerden alınan kan örneklerinde 
serum CRP düzeyi, immunotürbidimetrik ve immunoe-
folometrik yöntemler kullanılarak ölçülmüştür. Bu tek-
nikler serum CRP düzeyini yüksek hassasiyette (0-10 
mg/L aralığında ) ölçümünü sağlamakta ve ‘’high-
sensivity C-reaktif protein’’ (hsC-rp) olarak isimlendi-
rilmektedir.13 Ayrıca bireylerde kan şeker düzeylerinin 
belirlenmesi amacıyla HbA1C , sistemik olarak sağlıklı 
olduklarını tespit etmek için alfa-1 antitripsin,alkalen 
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fosfataz, ALT, AST,LDH, asit fosfotaz ve sedimantasyon 
değerleri de elde edilmiştir.

İstatistiksel Değerlendirme
Gruplar arası parametrelerin farklılığı Student’s Test ve 
Mann Whitney U Testi kullanarak belirlendi.

Bulgular
Tablo 1 ,2  ve 3‘de KG ve HG grubuna ait demografik , 
periodontal ve biyokimyasal bulgular verilmiştir. 
Demografik ve klinik ölçümler  karşılaştırıldığında 
(Yaş,sigara kullanımı, Vucut kitle İndeksi (VKİ), Sistolik 
Kan Basıncı (SKB)) iki grup arasında istatistiksel ola-

TABLO 1: KONTROL VE HASTA GRUBUNUN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN ORTALAMASI

DEMOGRAFİK

ÖZELLİKLER

    AK < 4mm

     KG (N=26)

         AK ≥ 4mm

        HG (N=29)

      

        pƒ

YAŞ       54.5 ± 6.4      53.8 ± 7.9   0.747

SİGARA (Paket/Yıl)      288.5 ± 358.3      245.7 ± 322.6  0.743

VKİ      26.4 ± 26.9      27.6  ± 3.4 0.328

SKB (mmHg)      121.2 ± 8.2      121.4 ± 6.9 0.971

KG: Kontrol Grubu           HG: Hasta Grubu   VKİ: Vücut Kitle İndeksi,   SKB: Sistolik Kan Basıncı
Gruplararası fark yok.

TABLO 2: KONTROL VE HASTA GRUBUNUN KLİNİK PARAMETRELERİNİN ORTALAMASI
    AK < 4mm

     KG (N=26)

          AK ≥ 4mm

          HG (N=29)

   

      pƒ

              CD        2.6 ± 0.5            3.8 ± 0.7 0.000 ***

              Gİ        1.1± 0.4            1.5 ± 0.4 0.000 ***

KG: Kontrol Grubu           HG: Hasta Grubu
*** P<0.001, istatistiksel olarak anlamlı

TABLO 3: KONTROL VE HASTA GRUBUNUN KLİNİK PARAMETRELERİNİN ORTALAMASI

Biyokimyasal Parametreler
     AK < 4mm
     KG (N=26)

       AK ≥ 4mm
        HG (N=29)

pƒ

CRP 1.8 ± 2.1  7.3 ± 8.9 0.00000***

Kan şekeri 105.2 ± 13.1 105 ± 16.7 0.655

Hb A1c (%) 5.2 ± 0.4 5.6 ± 0.5 0.019*

Total Kolesterol 191.6 ± 33.8 203 ± 35.9 0.223

HDL-Kolesterol 44.5 ± 9.6 42.1 ± 7.9 0.321

LDL-Kolesterol 111 ± 33.6 128.4 ± 29.52 0.050*

Trigliserid 141.5 ± 60.1 153.8 ± 65.1 0.473

Alfa 1Antiripsin 125.4 ± 11.8 129.2 ± 20.4 0.266

Alkalin Fozfataz 199.3 ± 28.2 201.4 ± 30 0.783

AST 22.8 ± 5.0 21.5 ± 6.9 0.118

ALT 24.2 ± 5.8 24.7 ± 12.0 0.295

LDH 329.4 ± 59.5 327.7 ± 63.8 0.918

Asit Fosfataz 3.9 ± 0.8 4.1 ± 1.4 0.510

*p<0.05 fark istatistiksel olarak anlamlı
*** p<0.001, fark istatistiksel olarak anlamlı
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rak anlamlı bir fark bulunamazken, klinik parametreler 
açısından iki grup arasında anlamlı fark bulunmuştur 
(p<0.001).
Ataçman kaybı ölçümleriyle biyokimyasal parametrele-
rin karşılaştırma sonuçları (Tablo 3)’de verilmiştir. KG 
oluşturan ve ataçman kaybı < 4 mm’den olan bireyler-
de CRP ortalama değeri 1.8±8.9 mg/L  ; ataçman kay-
bı  4>mm olan grupta 7.3±8.9mg/L bulunmuştur. CRP 
değeri HG grubunda istatistiksel olarak anlamlı dere-
cede yüksektir (p<0.0001). Diğer biyokimyasal değer-
lere bakıldığında Hb A1C ve LDL değerleri (p<0.05) 
hasta grubunda KG oranla istitistiksel olarak farklı iken 
diğer parametreler arasında farklılık gözlenmemiştir 
(p>0.05).
KG’da ortalama cep derinliği 2.6±0.5 mm iken has-
ta grubunda 3.8±0.7 mm bulunurken, GI ortalaması 
KG ile HG sırasıyla 1.1±0.4, 1.5±0.4 bulunmuştur. Bu 
sonuçlara göre HG ‘da cep derinliği ve GI değerleri  
KG’göre istatistiksel olarak HG’da yüksek olduğu göz-
lenmiştir.

Tartışma
Ateroskleroz patogenezinin başlangıç safhasında CRP 
endotel hücreleri ile adezyon molekülü oluştururken, 
ilerleyen safhalarda CRP, makrofajların LDL-kolestero-
lün birikiminin arttığı bölgelere göçünü ve fagositozu-
nu artırdığı gösterilmiştir.14,15 Bu sonuçlara göre serum 
CRP düzeylerinin yüksek bulunması KDH ‘ı işaret eden 
anlamlı bir bulgu olarak kabul edilmektedir.15 KDH ne-
deni olan aterosklerozun patogenezinde rol alan hiper-
kolesteroleminin yanı sıra kronik infeksiyonların da rol 
aldığı öne sürülmüştür. Organizmanın değişik yerlerin-
de görülen akut veya kronik inflamasyonlar KDH olu-
şumunda etkili olabilmektedir.16 CRP değişik nedenlerle 
oluşan infeksiyonların göstergesi olarak karaciğerden 
salgılan akut faz reaktanıdır. Akut enfeksiyonlarda se-
rum CRP 100mg/l’nin üzerine çıkarken kronik infek-
siyonlarda bu oran düşer. Bu özelliği nedeniyle CRP 
infeksiyon seyrini iyi ortaya koyan bir bulgudur. Serum 
CRP düzeylerinin 1-10mg/l aralığında hafif yükselmiş 
olması ateroskleroz ve KDH riskinin artık standart ve 
anlamlı bir bulgusu olarak kabul edilmekte17 tanı aşa-
masında Kardiyoloji Kliniklerince sık kullanılan bir bi-
yokimyasal parametre olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bununla birlikte görünüşte sağlıklı olan bireylerde se-
rum CRP düzeylerin yüksek bulunmasının nedeni tam 
olarak ortaya konulamamıştır.18 Son zamanlarda ya-
pılan çeşitli araştırmalarda periodontal hastalığı yapan 
patojen mikroorganizmaların da KDH için önemli bir 
risk faktörü olabileceği gösterilmiştir.19,20 Bu mikroor-
ganizmaların kendilerinin veya toksinlerinin kalp –da-
mar sisteminin bütünlüğüne direkt veya dolaylı zararlı 
etkileri gösterilmiştir. Benzer çalışmalarda da perio-

dontitis ile yüksek serum  CRP düzeyleri arasında ilişki 
bulunmuş, inflamatuar bir hastalık olan periodontitisde 
yükselen CRP ‘in KDH patogenezinde rol alabileceği 
vurgulanmıştır.11,21,22

Çalışmamızda periodontal yönden sağlık ve kronik 
periodontitisli, sistemik problemi olmayan bireylerin 
serum CRP düzeyleri karşılaştırılmış; CRP’nin cep de-
rinliği, ataçman kaybı ve gingival indeks arasında po-
zitif yönde ilişki bulunmuştur. Bulgularımız periodontal 
sağlık bozuldukça CRP değerlerinin de artabileceği yo-
rumu yapılabilir.
Craig ve ark. periodontitis grubunda , sağlıklı olanlara 
göre kan glukoz ve lipit düzeylerinde artış saptamış-
lardır. 23Aynı şekilde Cutler ve ark. serum kolesterol ve 
trigliserid düzeylerinin periodontal hastalıklı bireylerde 
yükseldiğini göstermişler. 24 Bizim çalışmamızda da 
açlık kan şekeri ile LDL-kolesterol düzeylerinin hasta 
grubundaki yüksekliği göze çarpmaktadır. KDH hasta-
lıklarının gelişiminde artmış LDL-kolesterolün ve glukoz 
seviyesinin bir etken olduğu düşünülürse, periodontal 
infeksiyonların KDH gelişimi açısından önemli bir fak-
tör olabileceği sonucu çıkmaktadır.
Periodontitiste kan lokosit düzeylerinin artması diğer 
hastalıklara göre daha azdır. Ancak bu miktar bile ate-
roskleroz oluşumunda önemli olabilecek kan vizkosite-
sinde artışa ve arterlerde endotel fonksiyonunu etkile-
yen kan akımında azalmaya neden olabilir. Akımdaki 
bu azalma özellikle aterosklerotik plak formasyonuna 
ve sonuçta KDH oluşumuna yol açabilir.25 Bizim çalış-
mamızda da lökositlerden özellikle monositlerdeki ar-
tış gözlenmiştir. Periodontitse bağlı monositlerdeki bu 
artışın KDH patogenezindeki yeri ilerde hazırlanacak 
çalışma modelleride dikkate alınmalıdır.
Periodontitisin eritrosit sayısı ile ilişkilendirildiği az sa-
yıdaki çalışmalarda anemi ile periodontal hastalıklar 
arasında ilişki bulunsa da,  periodontitise bağlı ane-
mi görülmesi tam olacak sonuca bağlanmış bir konu 
değildir.25,26 Çalışmamızda HG grubunda yükselmiş 
eritrosit düzeyi literatürdeki bilgiler ile çelişmektedir. 
Periodontal hastalıklardaki eritrosit ve kandaki demir 
değerleri üzerinde daha ileri çalışmaların yapılması 
gerektiğini düşünmekteyiz.
Sonuç olarak serumda artmış CRP düzeyleri ile kronik 
periodontal hastalıklar  arasında bir ilişki olabileceği ; 
kronik infeksiyon sonucunda KDH patogenezinde yer 
aldığı düşünülen CRP’in serumdaki seviyesinin yüksel-
mesine bağlı olarak , arter tunica intimasında daha 
fazla köpük hücresi oluşumuna ; buna bağlı olarak da 
daha fazla sayıda aterom plağı oluşabileceği sonu-
cuna varılmıştır. Ancak bu ilişkiyi kesin olarak ortaya 
koyabilmek için daha geniş çalışma grubuna ve daha 
hassas ölçüm modellerinin kullanılacağı ileri çalışmala-
ra ihtiyaç vardır.
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İltihabi Hücre İnfiltrasyonu Gösteren ve 
Göstermeyen Odontojenik Kist Sıvılarının 

Proteoglikan İçeriğinin İncelenmesi

Investigation for Proteoglycan Content of Odontogenic Cyst 
Fluid With or Without Inflammatory Cell Infiltration

Namık Çelemli*, M.Kemal Yamalık**

Ekstrasellüler matriksteki non-kollajen yapıların önem-
li bir bölümünü proteoglikan  (PG)’ lar oluşturur ve bu 
makromoleküller ekstrasellüler matriksin direnç ve stabi-
litesinden mineralizasyonun başlatılması ve sonlandırıl-
masına, hücre gelişimi ve farklılaşmasıdan hücreler arası 
iletişimin sağlanması ve yara iyileşmesine kadar değişim 
gösteren bir çok temel olayda önemli rol oynarlar.  Bu 
çalışmanın amacı kist materyalinde PMN infiltrasyonu 
gözlenen ve gözlenmeyen odontojenik kist sıvılarında 
PG’lara özgü olan üronik asit düzeylerinin incelenmesi-
dir. Bu amaçla odontojenik kist tanısı ile operasyona alı-
nan yaşları 12-64 arası değişen 10 kadın 13 erkek top-
lam 23 hastada kist materyali mikroskopik değerlendir-
me sonucunda PMN infiltrasyonu izlenen ve izlenmeyen 
odontojenik kistler olmak üzere 2 gruba ayrıldı. İncele-
nen odontojenik kist sıvısı örneklerinin tümünde PG’ların 
varlığının karakteristik bir ölçüsü olan üronik asit varlığı 
saptandı. PMN infiltrasyonu söz konusu olmadığında 
kist sıvısındaki ortalama üronik asit düzeyi 526.61 [gr/
ml kist sıvısı olarak belirlenirken, PMN infiltrasyonunun 
izlendiği odontojenik kist sıvılarındaki ortalama üronik 
asit düzeyi 559.44 [gr/ml kist sıvısı olarak saptandı. 
Çeşitli formdaki glikozaminoglikanlar (GAG) ’ların ve 
serbest üronik asitin PMN infiltrasyonu gösteren/göster-
meyen odontojenik kist sıvılarındaki varlığı, non-kollajen 
bileşenlerin yıkıma uğratılmasının odontojenik kistlerin 
gelişimindeki önemli faktörlerden biri olduğunu düşün-
dürmekte ve  PMN infiltrasyonunun odontojenik kistlerin 
patogenezinde PG/GAG katabolizması açısından tek 
mekanizma olmadığını önermektedir. 

Anahtar kelimeler: Proteoglikan, odontojenik kist 
sıvısı.

Proteoglycans (PGs) are the major and one of the 
most important non-collagenous extracellular matrix 
components and are suggested to be significantly involved 
in various essential functions including tissue stability 
and integrity, cell migration and differentiation , cell-cell 
interactions, initiation and termination of mineralization 
and also wound healing. The aim of the present study 
is to evaluate the presence and levels of uronic acid, 
a characteristic constituent of PGs, in odontogenic cyst 
fluid with the cystic material exhibiting or lacking PMN 
infiltration. For this purpose a total of 23 patients (age:12-
64, 10 female and 13 male) who underwent surgery due 
to the presence of an odontogenic cyst were included in 
the study and were divided into two subgroups based 
on the histological evidence of presence or absence of 
PMN infiltration of the cystic material. Detectable levels 
of uronic acid, a characteristic measure of PGs, were 
observed in all of the analyzed odontogenic cyst fluids. 
The mean uronic acid level of non-infiltrated odontogenic 
cyst group was 526.61 [gr/ml cyst fluid , while the mean 
uronic acid level in the PMN-infiltrated odontogenic cyst 
group was 559.44 [gr/ml cyst fluid. The presence of 
various forms of glycosaminoglycans (GAGs) and uronic 
acid in the free form may indicate that the degradation 
of non-collagenous matrix components is an important 
factor in the pathogenesis of odontogenic cysts and 
also suggest that for the catabolism of PGs as seen in 
odontogenic cysts, PMN infiltration is not likely to be the 
sole destructive mechanism.

Key words: Proteoglycan, odontogenic cyst fluid. 

* Dr. Serbet Hekim
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Giriş 
Ekstrasellüler matriksteki non-kollajen yapıların önem-
li bir bölümünü proteoglikan  (PG)’lar oluşturur. Daha 
önceleri asit mukopolisakkarit, mukopolisakkarit, mu-
koprotein, polisakkarit-protein kompleksi gibi farklı te-
rimler ile ifade edilmiş olan bu makromoleküller için 
bugün yaygın olarak PG terimi kullanılmaktadır 1-6. 
Bir PG makromolekülünün ana yapısını protein bir zin-
cir (core) ve bu zincire bağlı şekilde glikozaminoglikan 
(GAG)’lar ve oligosakarid zincirleri oluşturur 3-5,7-10. 
GAG’lar esas olarak uzun, dallanmamış polisakkarid 
zincirleri olup tekrarlayan basit disakkarid alt ünitele-
rinden oluşur ve sahip oldukları yapısal özelliklere göre 
farklı isimler alır. Tanımlanmış GAG’lar hyaluronik asit, 
kondroitin sülfat, dermatan sülfat, heparan sülfat, hepa-
rin, keratan sülfat I ve II’dir 1,4,6-9. PG’lar molekül başına 
düşen GAG sayısı ve GAG türü esas alındığında büyük 
çeşitlilik gösterirler. Bu çeşitlilik bu makromoleküllerin 
fonksiyonlarına da yansır 3,4,8. Bu büyük çeşitlilik gös-
teren PG formları tüm dokularda bulunur ve neredeyse 
bütün hücre tipleri tarafından üretilirler 4,7,8,11. 
PG’lar ekstrasellüler matriksin, dolayısıyla da ilgili do-
kunun, direnç ve stabilitesinin sağlanmasından mine-
ralizasyonun başlatılması ve sonlandırılmasına, hücre 
gelişimi ve farklılaşmasından hücreler arası iletişimin 
sağlanması ve yara iyileşmesine kadar değişim göste-
ren bir çok temel olayda önemli rol oynarlar 1,5,7,8,10,12. 
Bu temel işlevler nedeni ile PG’ların yıkıma uğratılması 
sonucunda ekstrasellüler matriksin ve dolayısıyla da 
dokunun yapısal ve fonksiyonel bütünlüğü  bozulmakta 
ve yıkım daha hızlı gerçekleşmektedir. Odontojenik kist 
sıvıları içinde, kistlerin bağ dokusunda ve doku ekstrakt-
larında değişik GAG formlarının varlığı gösterilmiştir 

13-16. Hyaluronik asitin ana bileşen olduğu ve keratokist-
lerin diğer kistlere oranla daha fazla heparan sülfat ve 
önemli ölçüde kondroitin-4-sülfat içerdiği tanımlanmış-
tır 13-15. GAG’lar ve PG’lar kist sıvısına bağ dokusu yı-
kımı ile sadece basit diffüzyonla geçmemekte aynı za-
manda çeperdeki mevcut bağ dokusu ve epitelden de 
kaynaklanabilmektedir 14,17-19. PG’ların katabolizması 
sonucunda odontojenik kist sıvılarında GAG’ların biri-
kiminin hidrostatik basıncın oluşturulmasındaki önemli 
katkıları nedeni ile kistlerin genişlemesinde önemli bir 
mekanizma olduğu da düşünülmektedir 20. 
Bu çalışmanın amacı kist materyalinde PMN infiltras-
yonu gözlenen ve gözlenmeyen odontojenik kist sıvıla-
rında PG’lara özgü olan üronik asit düzeylerinin ince-
lenmesidir. 

Bireyler ve Yöntemler
Bu amaçla Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 
Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Da-

lına başvuran ve odontojenik kist tanısı ile operasyona 
alınan yaşları 12-64 arası değişen 10 kadın 13 erkek 
toplam 23 hasta çalışma kapsamına alındı. 
Operasyondan önce her kistten en az 1 ml olacak şe-
kilde kist sıvısı aspire edildi ve sıvılar 1000 rpm de 10 
dakika santrifüj edildi. Elde edilen süpernatanlar –20 
°C da deney gününe kadar saklandı. 
Dokuzu alt çenede 14’u üst çenede bulunan kistlere 
enukleasyon yöntemi uygulandı ve çıkarılan kistik olu-
şumlar %10’luk formol içine kondu. Örneklerin histo-
patolojik incelenmesi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pa-
toloji Anabilim Dalında yapıldı. Örnekler mikroskopik 
değerlendirme sonucunda PMN infiltrasyonu izlenen 
ve izlenmeyen odontojenik kistler olmak üzere 2 alt 
gruba ayrıldı. 
Bu amaçla kist sıvısı örneklerinde üronik asit tayini için 
karbazol yöntemi kullanıldı. 5 kez distile su içinde sey-
retilmiş kist sıvısı örneklerinden 100’er µl cam tüplere 
pipetlendikten sonra üzerine 100 ml karbazol (100 ml 
etanol içinde 125 mg) ilave edildi. Bu karışım üzerine 
12.5 mM sodyum tetraborat içeren konsantre sülfürik 
asitten 2’şer ml eklendi. Tüpler iyice karıştırıldıktan 
sonra kaynar su banyosunda 15 dakika bekletildi. Bu 
süre sonunda tüpler soğutuldu ve absorbsiyonları 525 
nm’de okuldu. Örneklerde üronik asitin kantitif tayini 
için glukoronik asit standat olarak kullanıldı. Örnekler 
aynı koşullarda çalışılarak bulunan glukuronik asitin 
absorbsyon ve derişiminden yaralanılarak ve seyrel-
me oranı da göz önüne alınarak kist sıvısının ml’sinde 
bulunan glukuronik asit mikrogram olarak hesaplandı 
(µg/ml kist sıvısı) 21. 

Bulgular
Çalışma kapsamındaki 23 odontojenik kist materyali-
nin histopatolojik değerlendirmesi sonucunda 12 kistte 
PMN infiltrasyonu izlenmez iken, 11 kist materyalin-
de PMN infiltrasyonu gözlendi. İncelenen toplam 23 
odontojenik kist sıvısı örneğinin tümünde PG’ların var-
lığının karakteristik bir ölçüsü olan üronik asit varlığı 
saptandı. PMN infiltrasyonu izlenmeyen odontojenik 
kistlerden elde edilen kist sıvılarında belirlenen üronik 
asit düzeyleri Tablo 1’de gösterilmiştir. Odontojenik 
kist materyallerinde PMN infiltrasyonu söz konusu ol-
madığında kist sıvısındaki ortalama üronik asit düzeyi 
526.61 [gr/ml kist sıvısı (minimum=203.3[gr/ml kist 
sıvısı – maksimum=1031.1[gr/ml kist sıvısı) olarak 
belirlenmiştir. Odontojenik kist materyalinde PMN in-
filtrasyonunun izlendiği odontojenik kist sıvılarındaki 
üronik asit düzeyleri Tablo 2’de gösterilmiştir. PMN 
infiltrasyonunun izlendiği odontojenik kist sıvılarındaki 
ortalama üronik asit düzeyi 559.44 [gr/ml kist sıvısı 
(minimum=335.5 – 776.6 [gr/ml kist sıvısı ) olarak 
saptanmıştır.
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Tartışma
PMN’ler esas olarak savunma işlevine sahip hücreler 
ise de, antijenik uyaranın özelliklerine bağımlı ola-
rak bağ dokusu yıkımının gerçekleşmesine de katkıda 
bulunurlar 22-28. Bu hücrelerin yarattığı doku yıkımının 

oluşmasındaki en önemli yollardan biri enzimatik re-
aksiyonlardır 25,27,28. PMN’lerin hücre-içi granüllerinde 
birçok enzimin var olduğu ve bu litik enzimlerin esas 
olarak hücrelerin fagositoz işlevi ile ilişkili olduğu bilin-
mektedir.. Hücre-içi öldürme işlevleri söz konusu oldu-
ğunda PMN’ler içinde yer alan bu litik enzimler çevre 
dokularda patolojik değişimlere yol açmazlar. Ancak 
uyaranın sık-şiddetli olduğu durumlarda veya uyaranın 
hücre-içine alınmasının mümkün olmadığı durumlarda 
hücre-içi öldürme gerçekleşemez ve litik enzimler hücre 
dışına serbestlenir. Bazı durumlarda uyaran fagositoz 
amaçlı olarak hücre içine alınırken bir miktar litik en-
zimin hücre dışına istemsiz olarak çıkması da mümkün 
olabilmektedir. Tüm bu durumlarda antijenik uyaranın 
ortadan kaldırılması işlemi hücre dışında gerçekleştirilir 
ancak bir miktar da bağ dokusu yıkımı da bu tabloya 
eşlik eder.  Bu özellikleri nedeni ile PMN’lerin bağ do-
kusunun, daha özel bir tanımlama ile ekstraselüler mat-
riksin kollajen/non-kollajen içeriğinin, yıkımına önemli 
katkıları olduğuna inanılmaktadır  12,23,25,26,28.

Çalışmamızda incelenen odontojenik kist sıvısı ör-
neklerinin tümünde üronik asit varlığı belirlendi. Bu 
bulgumuz odontojenik kist sıvılarında çeşitli formlar-
daki GAG’ların mevcudiyetini tanımlayan önceki ça-
lışmaların bulguları ile uyumludur 13-16. Odontojenik 
kist sıvılarında belirlenmiş olan GAG’ların varlığının 
çeperdeki bağ dokusu ve epitelden kaynaklanabile-
ceği gibi GAG’ların PG’ların yıkımı ile kist sıvılarına 
geçebilecekleri belirtilmektedir 20. PG’ların yıkımı ile 
serbest GAG’ların veya serbest üronik asitin ortama 
çıkmasında esas olarak karbohidrazlar ve proteazlar 
gibi enzimlerin rol oynadığı ileri sürülmektedir. Beta-
glukuronidazın ise özgül olarak PG katabolizmasında 
önemli bir aşama olan,  PG’ların yapısında bulunan 
oligosakkaritlerin parçalanmasından sorumlu olduğu 
düşünülmektedir. Bu enzimlerin iltihabi savunma hüc-
relerindeki varlığı tanımlanmıştır. Ayrıca oral kavitede-
ki bakterilerin de PG’ları yıkıma uğratabilen enzimler 
içerdikleri gösterilmiştir 1,5,6,8,11,12,22,23,25-28. Odontojenik 
kist sıvıları içinde çeşitli GAG tiplerinin ve/veya serbest 
üronik asit formunun bulunması odontojenik kist pato-
genezi esnasında PG’ların yıkıma uğratıldıklarının bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bu bulgu ayrıca 
PG’ların ve/veya GAG’ların katabolizmasında rol oy-
nayan mekanizmaların, dolayısıyla da bakteri ve/veya 
konak kaynaklı yıkım enzimlerinin ortamdaki mevcudi-
yetini de önermektedir. 
PG’lar ve GAG’ların sentezlerini takiben yıkıma uğra-
tılması normal doku sürekliliğinin bir sonucudur. Ancak 
bu yıkım-yapım işlemleri normal dengeler içinde sürer-
ken patolojik değişimler izlenmez. Yapım-yıkım işlevle-
ri arasındaki mevcut dengenin bozulması ile deneysel 
artrozda 29, magnezyum yetersizliğinde 30, dişlerde in 
vitro lezyon oluşumu sırasında 31 ve periodontal has-

Tablo 1. PMN-infiltrasyonu izlenmeyen odontojenik 
kist sıvılarındaki üronik asit düzeyleri.

Kist no. Üronik asit ([gr/ml kist sıvısı)

8 504.4

9 618.8

10 470.0

11 506.6

14 448.8

16 203.3

19 657.7

22 717.7

2 453.3

3 366.6

7 1031.1

15 341.1

Ortalama 526.61

Tablo 2. PMN-infiltrasyonu izlenen odontojenik kist sıvıla-
rındaki üronik asit düzeyleri.

Kist no Üronik asit ([gr/ml kist sıvısı)

4 448.8

5 335.5

6 510.0

12 427.7

17 768.8

18 696.6

20 512.2

21 670.0

1 573.3

13 434.4

23 776.6

559.44
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talıklarda 1,6,8,12,32-34 PG’ların metabolizmasının (turn-
over’ının) değiştiği  (yıkımın arttığı) belirtilmekte, bunun 
ise izlenen bağ dokusu yıkımında önemli rol oynadığı 
önerilmektedir. İltihap varlığı ile PG katabolizmasının 
artmasının yanı sıra, GAG içeriğinin de azaldığını be-
lirten çalışmalar bulunduğu gibi 34, protein zincir (core) 
yıkıldıktan sonra GAG’ların yıkımının söz konusu ol-
madığını veya çok kısıtlı olduğunu ileri süren çalışmalar 
32,33  da mevcuttur.
Çalışmamızda odontojenik kist materyalinde PMN infil-
trasyonu gözlenen ve gözlenmeyen şeklinde bir ayrıma 
gidildiğinde de incelenen tüm odontojenik kist sıvıla-
rında üronik asit varlığı belirlenmiştir. Düzeyleri ince-
lendiğinde ise PMN infiltrasyonu gösteren odontojenik 
kist sıvılarında biraz daha yüksek olmakla beraber 
ortalama üronik asit düzeylerinin birbirlerine oldukça 
yakın olduğu saptanmıştır. Bu bulgular PG’ların ka-
tabolizmasının hem PMN infiltrasyonu gözlenen hem 
de gözlenmeyen odontojenik kistlerin gelişiminde söz 
konusu olduğunu ve bu makromoleküllerin yıkıma uğ-
rama şiddeti ve odontojenik kist sıvısı içerisindeki biriki-
mi açısından PMN infiltrasyonu izlenen ve izlenmeyen 
odontojenik kistler arasında bir benzerlik bulunduğunu 
önermektedir. Odontojenik kistlerin gelişimi sırasında 
PG’ların protein kısımlarının yıkıma uğratılması ile 
serbest halde ortama geçen GAG’lar ve/veya ortam-
da bulunan serbest üronik asit her iki odontojenik kist 
grubunda saptanan üronik aist içeriğinin ana kaynağı 
olarak görünmektedir. Ancak bu bulgular PMN infil-

trasyonunun odontojenik kistlerin patogenezinde PG/
GAG katabolizması açısından tek mekanizma olmadı-
ğına da dikkat çekmektedir.
Odontojenik kistlerin gelişimi ile birlikte ekstrasellü-
ler matriksin kollajen içeriğinin yıkıma uğratıldığı ön-
ceki çalışmalarda gösterilmiştir 35-37. Çeşitli formdaki 
GAG’ların ve serbest üronik asitin odontojenik kist 
sıvısındaki varlığı ise ekstrasellüler matrikste bulunan 
kollajenler yanında non-kollajen bileşenlerin yıkıma 
uğratılmasının da odontojenik kistlerin gelişiminde 
önemli faktörlerden biri olduğunun göstergesi olarak 
değerlendirilebilir 13-17.

PG’ların  katabolizmasının ve bu katabolizma sonu-
cunda kist kavitesinde birikerek basıncı artıran kata-
bolizma ürünlerinin  odontojenik kistlerin büyümesinde 
de önemli bir mekanizma olduğu belirtilmektedir 20. 
Ancak bu makromoleküllerin katabolizmasındaki yol-
lara ilişkin bilgilerimiz oldukça sınırlıdır. PG’ların ve 
GAG’ların varlığı ve düzeyleri yanı sıra bu yıkım me-
kanizmalarının da incelendiği çalışmalar odontojenik 
kistlerin gelişiminde bu bileşenlerin rollerini daha iyi 
anlamamızı sağlayabilir.
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Molar Keser Hipomineralizasyonu

Molar Incisor Hypomineralization

Esin Püşman*, Meryem Tekçiçek**

Molar keser hipomineralizasyonu (MKH) terimi, bir veya 
daha fazla daimi birinci molar (DBM) dişler ile birlikte 
sıklıkla keser dişlerde de görülen ve sistemik hastalıklar 
nedeni ile meydana geldiği düşünülen mine hipoplazile-
rini tanımlamaktadır. MKH’na sebep olan faktörler tam 
olarak anlaşılamamış olmasına rağmen hayatın ilk 3 yı-
lında geçirilen sistemik veya çevresel faktörler ve erken 
doğumun MKH’nu etyolojisinde rol oynadığı bildirilmiş-
tir. Mine hipomineralizasyonları hafiften şiddetliye ka-
dar değişik derecelerde görülebilir ve etkilenen dişlerin 
tedavileri mine defektlerinin şiddetine bağlıdır. Defekt-
li dişlerin tedavilerinde seçilecek uygun kavite şekilleri 
ve restoratif materyaller halen tartışılmaktadır. MKH’lu 
dişlerde 6 aşamalı tedavi yaklaşımı tavsiye edilmekte-
dir. Bunlar: 1) risk değerlendirmesi, 2) erken teşhis, 3) 
remineralizasyon ve hassasiyet giderilmesi, 4) çürük 
oluşumunun ve posterüptif yıkımın (PEY) engellenmesi, 
5) dişlerin restorasyonu veya çekimi ve 6) takip’tir. Ge-
nellikle şiddetli derecede etkilenen molar dişlerde has-
sasiyet, hızlı çürük gelişimi görülmektedir ve bu dişlerin 
küçük çocuklarda tedavileri güçtür. Bu derlemenin amacı 
MKH’nun teşhisinin, etyolojik faktörlerin, hipomineralize 
minenin özelliklerinin ve defektli dişlerin tedavi seçenek-
lerinin değerlendirilmesidir.

Anahtar Kelimeler: Mine hipomineralizasyonu, 
mine opasitesi, molar diş

Molar incisor hypomineralization (MIH), describes the 
clinical picture of hypomineralization of systemic origin 
affecting one or more first permanent molars (FPMs) 
that are associated frequently with affected incisors. 
The etiology of MIH remains unclear, but etiological 
associations with systemic conditions, environmental 
factors during the child’s first 3 years or preterm birth 
have been implicated. Degrees of hypomineralization 
can range from mild enamel hypomineralization to 
severe, and the management of MIH depends largely 
on the severity of the enamel defect. The challenges 
include suitable cavity design and choice of restorative 
materials. Restorations in hypomineralized molars 
appear to fail frequently; there is little evidence-based 
literature to facilitate clinical decisions on cavity design 
and material choice. A 6-step approach to management 
is described: 1) risk identification, 2) early diagnosis, 3) 
remineralization and desensitization, 4) prevention of 
caries and posteruption breakdown (PEB), 5) restorations 
and extractions and 6) maintenance.  Usually, severely 
affected molars are extremely hypersensitive, prone to 
rapid caries development and can be difficult to manage 
in young patients. The purpose of this article is to 
describe the diagnosis, etiological factors and features 
of hypomineralized enamel and to present a sequential 
approach to management.

Keywords: enamel hypomineralization, enamel 
opacity, molar teeth
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** Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti A.D.
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Molar keser hipomineralizasyonu (MKH) terimi bir veya 
daha fazla daimi birinci molar (DBM) dişler ile birlikte 
sıklıkla keser dişlerde de görülen ve sistemik hastalıklar 
nedeni ile meydana geldiği düşünülen mine hipopla-
zilerini tarif etmek için kullanılmaktadır 1. Bu terimi ilk 
olarak Weerheijm ve ark.1, 2001 yılında kullanmışlar-
dır.  Amelogenezisin salgı ve maturasyon aşamaların-
da ameloblastik fonksiyonda oluşan bozulma nede-
niyle meydana geldiği düşünülen mine hipoplazilerine 
daha önceleri “hipomineralize DBM”2, “idiopatik mine 
hipomineralizasyonu”3,4, “dismineralize DBM”5, “flor-
dan bağımsız  hipomineralizasyon”6 ve “peynirimsi 
molar” 7,8 gibi farklı isimler verilmiştir. Farklı ülkeler-
de yapılan MKH prevelans çalışmaları sonuçları MKH 
prevelansının % 4–25 arasında değiştiğini göstermiştir. 
MKH ‘nu diğer gelişimsel mine bozukluklarından ayırt 
edebilmek önemlidir. Süt ve daimi dişlerde generalize 
mine defektleri görülen hastalarda bu durumun ame-
logenezis imperfekta veya farklı zamanlarda gelişen 
dişleri etkileyebilecek bir sistemik faktörden kaynak-
lanabileceği akla getirilmelidir. Ayrıca ailenin diğer 
bireylerinde de mine defektleri veya dental anomaliler 
olup olmadığı araştırılmalıdır 9. 
MKH değerlendirilmesi temizlenmiş nemli diş yüzey-
lerinde ve dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. 8 yaş de-
ğerlendirme için en uygun zamandır. Bu yaşta bir çok 
çocuğun 4 daimi molar dişi ve keser dişlerinin büyük 
bir bölümü sürmüş olur. MKH varlığını tespit etmek için 
gerekli olan kriterler şunlardır:

Sınırlı opasitelerin varlığı veya yokluğu-  : 
Sınırları belirgin defektler, minenin farklı dereceler-
de translusensi değişikliklerini içerir. Defektif mine 
normal kalınlığındadır, mine yüzeyi düzdür. Beyaz-
krem veya sarı-kahverengi renkte olabilir10. Sağlam 
komşu mineden belirgin bir sınırla ayrılır. Opasite-
ler genellikle kronun 1/3 kesici veya tüberkül kısmı 
ile sınırlıdır2 (Resim 1a,1b).
Posteruptif yıkım (PEY):-  Diş sürdükten sonra 
mine yüzeyinin başlangıç formu kaybolur. Bu kayıp 
önceden var olan sınırlı opasiteler ile ilişkilidir10.

Atipik restorasyonlar:-  Bir çok vakada molar 
dişlerde restorasyonlar bukkal veya palatinal düz 
yüzeylere kadar uzanmaktadır (Resim 2) . Restoras-
yon kenarlarında sıklıkla opak alanlara rastlanıl-

maktadır. Keser dişlerde ise travmatik yaralanma-
larla ilişkisi olmayan ve bukkal yüzeyde yer alan 
restorasyonlar dikkat çekmektedir10. Özellikle düşük 
çürük riski taşıyan hastaların dişlerinde mevcut olan 
atipik restorasyonlar MKH’nu olasılığını göstermek-
tedir 9.
MKH’na bağlı çekimler-  : MKH’na bağlı kaybe-
dilmiş molar diş olduğu düşünülen ağızlarda diğer 
DBM dişlerde opasiteler veya atipik restorasyonlar 
dikkat çeker (Resim 3a, 3b). Ayrıca DBM dişlerin 
yokluğu ile birlikte keser dişlerde sınırları belirgin 
opasitelerin görüldüğü vakalarda da MKH’dan şüp-
he edilebilir (Resim 3c) . MKH nedeniyle keser dişle-
rin çekim ise sık görülmeyen bir durumdur10.
Molar veya keser dişlerin erüpsiyon bo-- 
zuklukları : DBM veya keser dişler sürme öncesi 
incelenmelidir9,10 . 

Resim 2: DBM dişin tüberkül tepelerini ve bukkal yüzünü 
içeren kompozit restorasyon

Resim1a: Ön keser dişte görülen 
sınırlı opasite

Resim1b: DBM dişte görülen 
sınırlı opasite

Resim 1c: DBM dişte görülen sınırlı opasite
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    Genellikle keser dişlerde görülen lezyonlar molar 
dişlerde görülen lezyonlardan daha hafiftir. Keser diş-
lerde görülen opasiteler üzerine çiğneme kuvvetleri gel-
mediği için sürme sonrası mine yapısı kolaylıkla zarar 
görmez. Etkilenen molar diş sayısı arttıkça keser dişler-
de opasite görülme riski de artmaktadır. Sürmekte olan 
keser dişlerde opasite tespit edildiğinde molar dişlerde 
MKH’nu olma riski akla gelmelidir 4, 8, 11.
MKH’nda  mine normal kalınlığında  gelişir ancak 
mineral miktarında eksiklikler vardır 1,12. MKH’ndan 
etkilenen sürmemiş DBM’ların radyolojik değerlendir-
mesinde kron morfolojisi normal görülürken mine hi-
pomineralizasyonunun şiddetine bağlı olarak azalmış 
mine opasitesi görülebilir 9. 
MKH teşhis edildikten sonra durumun şiddetinin değer-
lendirilmesi kritik bir noktadır. MKH’nun şiddetini be-
lirlemede kullanılan bir sınıflandırma mevcut olmadığı 
için yazarlar MKH’ndan etkilenen dişleri sınıflandırmak 
amacıyla klinik olarak da kullanışlı olan bir terminoloji 
geliştirmişlerdir9. MKH’nun şiddeti lezyonun boyutları-
na ve hipomineralizasyonun derecesine veya yayılımı-
na göre belirlenir. Buna göre:

Hafif MKH:
Sınırlı opasiteler molar dişlerin stres içermeyen ·	
(nonstress-bearing) alanlarında görülür
İzole opasiteler mevcuttur.·	
Opak alanlarda kırılmaya bağlı mine kayıpları yok-·	
tur.
Diş hassasiyeti yoktur.·	
Etkilenmiş minede çürük yoktur.·	
Keser dişler genellikle hafif derecede etkilenir·	 9.

Orta MKH: 
Sağlam atipik restorasyonlar mevcut olabilir.·	
Sınırlı opasiteler dişlerin insizal ve okluzal üçlüsün-·	
de görülür. PEY görülmez (Resim 4).
PEY veya çürük mevcudiyeti dişin 1 veya 2 yüzeyi ·	
ile sınırlıdır, tüberkülleri içermez.
Diş hassasiyeti yoktur.·	
Sıklıkla hasta veya aile estetik kaygılar taşır·	 9.

Şiddetli MKH:
PEY vardır ve özellikle dişler sürerken meydana ge-·	
lir.
Diş hassasiyeti vardır.·	
Sıklıkla etkilenen mine nedeniyle çok yaygın çürük-·	
ler mevcuttur (Resim 5).
Krondaki yıkım kolayca pulpaya doğru ilerleyebi-·	
lir.
Defektli atipik restorasyonlar mevcuttur.·	
Hasta veya aile estetik kaygılar taşır ·	 9.

Resim 3a: MKH’na bağlı kaybedil-
miş sağ alt DBM diş, sol alt DBM dişte 
de hipomineralizasyona bağlı şiddetli 
yıkım mevcut

Resim 3b: Aynı hastanın üst çene DBM 
dişlerinde görülen opasiteler

Resim 3c: Aynı hastanın daimi  keser 
dişinde görülen sınırları belirgin opasite

Resim 4: Orta şiddette MKH

Resim 5: Alt DBM dişlerde sürmeyi takiben meydana 
gelen  PEY sonucu oluşan yaygın çürükler, şiddetli MKH
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HİPOMİNERALİZE MİNENİN ÖZELLİKLERİ:
Ektoderm orijinli mine, internal dental epitelyumdan 
farklılaşan ameloblastlar tarafından salgılanan yüksek 
derecede mineralize bir dokudur. Mine formasyonu, 
birkaç aşamadan oluşan, dış etkenlere duyarlı bir sü-
reçtir3. Ameloblast aktivitesinin 3 ana fazı vardır. Bun-
lar, salgı, maturasyon ve regresyondur. Dentin oluştuk-
tan sonra ameloblastlar salgı fonksiyonlarına başlarlar 
(salgı aşaması) ve kısmen mineralize mine ilk olarak 
tüberkül tepelerinde oluşur ve tüberkül eğimlerine doğ-
ru devam eder. Salgı aşamasında kısmen mineralize 
olmuş mine, mine kalınlığı boyunca çöker. Doğumda 
tüberkül tepelerinde sekonder mineralizasyon (matu-
rasyon safhası) başlar ve mineralizasyon doğumdan 
sonra bir yıl boyunca devam eder. Mine maturasyonu:

Aside dayanıksız minerallerin uzaklaşmasını,1. 
Aside daha dayanıklı apatit ile yer değiştirmeyi, 2. 
Kristal genişliği ve kalınlığının arttırılması amacıyla 3. 
kalsiyum ve fosfat iyonlarının birikimini içerir.

Sonuç olarak maturasyon safhasında minenin yapı-
sında bulunan organik materyal ve su uzaklaştırılırken 
minerallerin çökmesi sağlanmış olur13.
Hipomineralizasyonun, proteolitik enzim inhibisyonu 
ve ameloblastların rezorptif potansiyellerinin engellen-
mesine bağlı olarak protein (özellikle amelogenin) re-
tansiyonu ve mine maturasyonunun engellenmesi gibi 
nedenlerle meydana geldiği rapor edilmiştir 14, 15. 
Mineralizasyon sırasında, normal apatit deposizyonu 
ve kristal büyümesi için pH düzenlemesi yapılması ge-
rekmektedir. Sui ve ark.16, ratlarda maturasyon aşama-
sında mine matriks pH’sını inceledikleri çalışmalarında, 
azalmış mine matriks pH’sının kristal büyümesini ve 
proteinaz fonksiyonunu engellediğini saptamışlardır. 
Bu durum protein retansiyonuna ve hipomineralizas-
yona sebep olmaktadır. Mine maturasyonu sırasında 
matriks pH’sını etkileyen durumlar MKH’na sebep ola-
bilmektedir16 .
Ayrıca kalsiyum fosfat eksikliği de mine hipominerali-
zasyonlarına sebep olabilmektedir7. Yapılan çalışma-
larda hipomineralize minede kalsiyum, kalsiyum/fosfat 
oranlarının normal mineye göre daha  düşük seviye-
lerde olduğu gösterilmiştir17. Bu bilgiler ışığında zarar 
görmüş kalsiyum metabolizması mine hipomineralizas-
yonunda rol oynadığı bildirilmiştir11, 17.
Hipomineralize mine defektlerinin rengi; sertlik, pörö-
zite ve mineral içeriğindeki farklılıkları göstermekte-
dir. Jalevik ve Noren2 yaptıkları çalışmalarında, bazı 
ameloblastların geri dönüşümsüz etkilendiğini ve bu 
etkinin klinik olarak sarı, sarı-kahverengi sınırlı opa-
siteler şeklinde görüldüğünü, diğer ameloblastların 
ise geri dönüşümlü etkilendiğini ve bunun da parlak 
ve sağlam yüzeyli kremsi-sarı veya beyaz-krem renkte 
sınırlı opasitelere sebep olduğunu bildirmişlerdir. Sa-

rı-kahverengi defektlerin, beyaz defektlere ve normal 
mineye göre daha düşük Knoop sertlik değerine  ve  
daha fazla pöröziye sahip olduğu rapor edilmiştir2, 18. 
Yapılan çalışmalarda hipomineralize mine yüzeyinin 
normal mineye oranla belirgin olarak daha fazla dü-
zensizlikler gösterdiği ve mine tabakalarında mineral 
konsantrasyonunun normal mineye göre %5 daha az 
olduğu bildirilmiştir 19.
Aynı zamanda mineralize olan DBM’larda aynı kişide 
bir veya daha fazla molar dişte opasiteler görülebilir 
ve lezyonların genişliği ve şiddeti dişten dişe farklılık 
gösterebilir2, 3, 20 . 

ETYOLOJİ:
Günümüzde, MKH’na sebep olan etyolojik faktörler 
tam olarak belirlenememiştir. MKH’na sebep olduğu 
düşünülen faktörler arasında sistemik hastalıklar, natal 
ve erken gelişim dönemini etkileyen çevresel faktörler 
yer almaktadır 7, 20. Hayatın ilk 3 yılında sık görülen üst 
solunum yolu hastalıkları, astım, otitis media, tonsilit, 
suçiçeği, kızamık, rubella gibi hastalıkların MKH’nu ile 
ilişkili olduğu düşünülmektedir 2, 7, 20. Genel sağlık du-
rumu zayıf olan ve sistemik hastalıkları olan çocuklarda 
da mine de gelişimsel defektler daha çok görülmekte-
dir21. MKH ile ilişkili olduğu düşünülen sistemik has-
talıklar; beslenme yetersizliği, beyin hasarları ve nö-
rolojik bozukluklar, kistik fibrozis, epilepsi ve demans 
sendromları (Kohlschutter-Tonz sendromu) nefrotik 
sendrom, atopia, kurşun zehirlenmesi, düzeltilmiş yarık 
damak ve dudak, radyasyon tedavisi, rubella embryo-
pathy, epidermolisis bullosa, oftalmik durumlar, celiac 
hastalığı ve gastrointestinal bozukluklardır 22, 23, 24. 
Erken doğum ile dünyaya gelen çocuklarda daimi 
dentisyonda hipomineralizasyon ve hipoplaziyi içeren 
mine defekti görülme prevelansı artış göstermektedir 23, 

25, 26, 27. DBM’ların minerlizasyonu doğumdan hemen 
sonra başladığı için doğum sonrası kalıcı bir sistemik 
bozukluk mine mineralizasyonunu etkileyebilir25. Erken 
doğan bebeklerde solunum güçlükleri, hiperbilirubine-
mi, hipokalsemi ve hipoglisemi gibi metabolik bozuk-
luklar, hematolojik bozukluklar, patent ductus arterio-
sus ve intracranial hemaroji gibi sorunlar görülebilir28. 
Ayrıca anne sütünde mevcut olan polychlorinated di-
benzo-p-dioxins (PCDD’ler) ler ile mine hipominera-
lizasyonu arasındaki ilişki hem klinik hem laboratuar 
çalışmaları ile gösterilmiştir29, 30. PCDD’ler polihalojenli 
aromatik hidrokarbonlar olarak bilinen çevreyi kirletici 
madde sınıfındadır. PCDD’lerin doku yağları ve yiye-
cek zincirleri içerisinde birikmesi ve kalması, insanlar-
da PCDD’lerin kronik düşük dozda ortaya çıkmasına 
sebep olabilmektedir 31. Dioxin alan yeni doğmuş be-
beklerin DBM’larında meydana gelebilecek minerali-
zasyon bozuklukları hem süt içerisinde bu maddelerin 
konsantrasyonuna hem de anne sütü ile beslenme sü-
resine bağlıdır 29.
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RİSKLERİN SAPTANMASI, REMİNERALİZAS-
YON VE KORUYUCU TEDAVİLER
MKH’na sahip çocuklar, DBM’larında ağrı ve duyar-
lılıktan ve keser dişlerin etkilendiği durumlarda estetik 
problemlerden şikayet etmektedir. Bu konu ile ilgili 6 
aşamalı tedavi yaklaşımı önerilmektedir. Bu yaklaşım 
tablo 1’de gösterilmektedir12.
MKH açısından risk altında olan çocuklar DBM dişler 
sürmeden önce hayatın ilk 3 yılında MKH’na sebep 
olabilecek etyolojik faktörler açısından dikkatle ince-
lenmelidir. Ayrıca sürmemiş molar dişlerden alınan 
radyograflar büyütme altında değerlendirilmelidir12.
Defektif yüzey teşhis edilir edilmez yüzeyel minenin hi-
permineralizasyonunu sağlamak ve dişin hassasiyetini 
gidermek amacıyla hemen remineralizasyon tedavisi-
ne başlanmalıdır3,32.  Remineralizasyon ve hassasiyet 
giderilmesi kazein fosfopeptid- amorf kalsiyum fosfat 
(CPP-ACP)’lı ağız bakım ürünleri ile sağlanabilir. To-
pikal florür uygulamaları, cilalar veya jeller, minenin 
remineralizasyonunu sağlamak ve demineralizasyona 
direnci arttırmak amacıyla kullanılabilir45. 
DBM’ların sürme aşamasında, hipomineralize alanlar 
çürük ve erozyon açısında oldukça şüpheli alanlardır. 
Çocuğun diyeti karyojenik ve eroziv yiyecekler açısın-
dan değerlendirilmeli ve gerekli tavsiyelerde bulunul-
malıdır32. 
Etkilenen molar dişlerdeki hassasiyet ve yetersiz mine-
ralize olan diş yüzeyleri nedeniyle diş fırçalama güçlük-
lerinin olduğu durumlarda hastalara veya ebeveynlere 
oral hijyen motivasyonu verilmelidir. Hastalara dişleri-
ni  yumuşak bir diş fırçası ve hassasiyet giderici bir diş 
macunu (tercihen florür içeren) ile nazikçe fırçalama-
ları önerilmelidir. Fırçalama sonrası her gün CPP-ACP 
krem pamuk pelet ile uygulanabilir. Kötü oral hijyenin 
bu hasta grubunda plak retansiyonuna ve hızlı çürük 

gelişimine sebep  olacağı unutulmamalıdır 6, 33. Nem 
kontrolünün sağlanamadığı parsiyel olarak sürmüş 
DBM dişlerin okluzal yüzeyleri, çürük gelişimini engel-
lemek ve yüzey geçirgenliğini azaltmak amacı ile cam 
iyonomer siman ile örtülebilir. Ancak bu tip restoras-
yonlarda zaman içerisinde kırılma ve düşmeler meyda-
na gelebilir, bu gibi bir durumla karşılaşıldığında nem 
kontrolü sağlanabiliyorsa cam iyonomer simanın rezin 
bazlı fissür örtücüler ile değiştirilmesi gerekmektedir 34. 
Koruyucu tedavilerin uygulanmadığı durumlarda ağız 
kavitesinde meydana gelen asidik değişiklikler ve çiğ-
neme kuvvetlerinin etkisiyle hipomineralize DBM’lar 
dişlerde Posterüptif yıkım (PEY) meydana gelebilir. PEY 
meydana geldiğinde yüzey altı pöröz mine veya dentin 
açığa çıkar bu durumda dişlerde soğuk hava, ılık su ve 
diş fırçalamaya karşı hassasiyet meydana gelir 1.

HİPOMİNERALİZE DAİMİ BİRİNCİ MOLAR  
DİŞLERİN RESTORASYONLARI:
Öncelikle DBM’ların restorasyonlarının mı yoksa çe-
kimlerinin mi yapılacağına karar verilmesi gerekmek-
tedir. Bu kararın verilmesinde çocuğun yaşı, ortodontik 
durumu, dental anomaliler (örn. konjenital olarak eksik 
olan daimi dişler), MKH’nun şiddeti, diş veya dişlerin 
restore edilip edilemeyeceği değerlendirilerek bir sonu-
ca varılmalıdır32. 
Etkilenen DBM’ların restorasyonlarında, anestezi yap-
ma güçlüğü, çocuk davranışlarını kontrol altına alma, 
etkilenmiş minenin ne kadarının uzaklaştırılacağına ka-
rar verme ve uygun restorasyon materyali seçme gibi 
zorluklar nedeniyle güçlükler yaşanmaktadır 1.
DBM’larda sıklıkla aşırı diş hassasiyeti görülmektedir. 
Çocuklar genellikle DBM’lar sürdükten hemen sonra 
dondurma gibi soğuk yiyecekler yerken ve nefes alırken 
oluşan ani ağrılardan şikayet ederler. Diş muayenesi 

Tablo 1: Molar keser hipomineralizasyonundan etkilenen DBM dişlerin klinik tedavi yaklaşımı12

Aşamalar Tavsiye Edilen İşlem

Risk değerlendirmesi
Etyolojik faktörler açısından medikal hikayenin 
değerlendirilmesi

Erken teşhis
Risk altında olan molar dişlerin radyografik olarak 
değerlendirilmesi
Bu dişlerin erüpsiyon süresince takip edilmesi

Remineralizasyon ve hassasiyet giderilmesi Topikal florür uygulamaları

Çürük oluşumunun ve posterüptif yıkımın (PEY) 
engellenmesi

Oral hijyen uygulamaları
Karyojenik ve eroziv diet alınımının azaltılması
Fissur örtücü uygulamaları

Dişlerin restorasyonu veya çekimi 
İntrakoronal rezin kompozit restorasyonlar veya ekstrakoronal 
restorasyonlar (Paslanmaz çelik kronlar)

Takip (Maintenance)
PEY açısından restorasyon marjinlerinin değerlendirilmesi
Restorasyonlar uzun dönemde kron ile kaplanmalıdır
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sırasında ağızlarını isteksizce açarlar ve dişler üzeri-
ne gelen havaya çok şiddetli reaksiyon gösterirler. Bu 
nedenle etkilenen DBM’ların restoratif tedavilerinin  ba-
şarılı bir şekilde yapılabilmesi için derin lokal anestezi 
yapabilmek birinci şarttır. Lokal anestezi yapmanın güç 
olduğu çocuklarda lokal anesteziye ek olarak nitröz 
oksit- oksijen inhalasyon sedasyonu kullanmak yararlı 
olabilir. Etkilenen çocukların çok az bir kısmının res-
toratif tedavilerinin yapılabilmesi için genel anesteziye 
ihtiyaç vardır 32. 
Minede bozulmanın görülmediği, diş hassasiyetinin ol-
madığı orta derecede etkilenmiş dişler fissür örtücüler 
ile restore edilebilir. Fissür örtücü yerleştirilmeden önce 
diş klinik ve radyolojik olarak incelenmeli ve dişte çü-
rük olmadığından emin olunmalıdır. Yerleştirlen fissür 
örtücüler, fissür örtücünün altında veya çevre diş do-
kusunda çürük gelişimi açısından  uzun dönem takip 
edilmelidir32. 
Hipomineralize DBM’ların tedavisinde seçilecek res-
torasyon materyallerine defektif mine alanı, defektif 
mine ve dişin etkilenmemiş kısımlarının kalitesi, has-
sasiyet varlığı ve hastanın yaşı ve kooperasyonu gibi 
çeşitli faktörler değerlendirilerek karar verilmektedir 32. 
Restorasyonda cam iyonomer simanlar (CİS), rezinle 
modifiye cam iyonomer simanlar (RMCİS), poliasitle 
modifiye cam iyonomer simanlar (PMCİS), poliasitle 
modifiye kompozit rezinler (PMRK), rezin kompozitler 
(RK), amalgam, paslanmaz çelik kronlar (PÇK) ve indi-
rekt adeziv veya döküm onleyler veya kronlar kullanı-
labilir. Amalgam restorasyonlarda, sığ ve geniş kavite 
preparasyonlarının retansiyonunun az olması ve kalan 
diş dokularını destekleme özelliğinin olmaması nede-
niyle başarısızlıklar görülmektedir 32.
Rezin kompozitler (RK)’ler, hipomineralize molarların 
tedavisinde tek başlarına veya CİS ile birlikte sandviç 
tekniği kullanılarak uygulanabilir. MKH’nun tedavisin-
de RK’ler, defektif alanlar diş yüzeyinde sınırlı yayılım 
gösteriyor ve tüberkülleri içermeyen 1 veya 2 yüzlü ka-
vitelerde gingival marjin dişeti üzerinde ise tercih edil-
melidir. Kompozit restorasyonlarda kavite sınırlarına 
karar verirken 2 görüş tarif edilmiştir. Bunlar:

Bütün defektif minenin uzaklaştırılması,1. 
Sadece çok pörö2. z olan minenin uzaklaştırılması, 
yavaş dönen çelik freze direnç gösteren minenin 
bırakılmasıdır 32.

Bütün defektif minenin uzaklaştırıldığı durumlarda res-
torasyonların erken dönemde kayıpları engelenirken 
dişte fazla doku kaybı meydana gelmektedir. Sadece 
çok pöröz olan minenin uzaklaştırılması ise daha kon-
servatif bir yaklaşımdır fakat yapılan restorasyonların 
marjinlerinde kırılma riski mevcutur. Hipominerali-
ze mineye rezin adezivlerin bağlanma kuvvetleri za-
yıf olduğu için etkilenmiş DBM’ların restorasyonunda 
kompozit rezin restorasyonlar tercih edildiğinde bütün 
defektif minenin uzaklaştırılması tavsiye edilmektedir 12 
(Resim 6a, 6b, 6c). Etkilenmiş DBM’lardaki tüm defektif 
mine uzaklaştırıldıktan sonra RK ile restorasyonlarının 
klinik olarak 4 yılın üzerinde başarı sağladığı bildiril-
miştir 35.

Hipomineralize mineye bağlantı:
Dental materyallerin hipomineralize mineye bağlantıla-
rı ile ilgili az sayıdaki literatür amelogenezis imperfekta 
(Aİ) olgu raporları ile sınırlıdır. Hipomineralizasyon, hi-
pokalsifiye ve hipomatur tip Aİ’da daha şiddetli görül-
mektedir.  Hipokalsifiye ve hipomatur tip Aİ’da minenin 
mineral içeriğinin az, protein içeriğinin fazla olması pü-
rüzlenme ve bağlanma kapasitesini sınırlamaktadır36,37. 
Amelogenezis imperfekta olgularında defektif minenin 
kompozit rezin ile restorasyonu öncesi sodyum hipok-
lorit ile muamele edilmesinin bağlantı kuvvetlerini art-
tırdığı bildirilmiştir38. Minenin %5 sodyum hipoklorid 
ile muamele edilmesinin hidroksiapatiti örten proteini 
uzaklaştırdığı düşünülmektedir36,38. Sodyum hipoklori-
tin MKH’nda etkileri ise tam olarak bilinmemektedir. Bu 
nedenle RK uygulaması öncesi bütün hipomineralize 
minenin uzaklaştırılması tavsiye edilmektedir 35, 39, 40. 
William ve ark.’nın 41 yaptığı çalışmada hipominerali-
ze mineye tek şişe total etch ve self-etch primer adeziv-
ler ile bağlanan RK’in ortalama bağlantı kuvvetlerinin 
normal mineye bağlantı kuvvetlerine oranla belirgin 
olarak düşük olduğu saptanmıştır.

Resim 6a, 6b, 6c: Hipomineralize DBM dişin kompozit rezin ile restorasyonu
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Özellikle tüberkülleri içeren yaygın defektlerin görüldü-
ğü DBM’larda PÇK’lar kullanılabilinir 32, 42, 43. (Resim 
7).

Kronlar: 
Diş yapısında mekanik etkilere veya çürüğe bağlı 1. 
daha fazla yıkım olmasını engeller.
Diş hassasiyetini kontrol altına alır.2. 
Doğru interproksimal kontaklar ve uygun okluzal 3. 
ilişki sağlar.
Teknik hassasiyet gerektirmez ve döküm restoras-4. 
yonlara oranla maliyeti daha azdır.
Hazırlaması ve uygulaması kısa sürer 5. 44. 

 Dişlerin preparasyonunda minimal okluzal ve 
mezial-distal kesim yapılmalıdır. PÇK’ların bir deza-
vantajı bazı durumlarda mezial ve distal preparasyon 
sırasında bir miktar sağlıklı doku uzaklaştırılmasına 
sebep olmasıdır. Mezial-distal preparasyonun minu-
mumda tutulması istenirse preparasyondan bir iki hafta 
önce dişler arasına ortodontik separeyler yerleştirilebi-
lir 32. PÇK’lar uygun yerleştirilmezler ise açık kapanışa, 
gingivitise veya her ikisine birden sebep olabilirler 45. 
Kronların cam iyonomer bazlı simanlarla yapıştırılması 
tercih edilmektedir. PÇK’lar, hipomineralize DBM’ları 
döküm restorasyonların yapılabileceği uygun zaman 
gelinceye kadar koruyabilmektedirler 40,43. MKH’nun 
tedavisinde parsiyel ve tam indirekt adeziv veya döküm 
kronlar ve onlayler geç karma dentisyonda ve daimi 
dentisyonda yapılabilmektedir40. Ancak bu restorasyon 
tipleri küçük çocuklara; 

Kısa kron boyları,1) 
Geniş pulpa odaları,2) 
Bu restorasyonların uygulanmalarının uzun süre al-3) 
ması
Maliyetlerinin yüksek olması ve4) 
Çocuğun sınırlı kooperasyon5) u 32,45 nedeniyle nadi-
ren uygulanabilmektedir.

MKH görülen çocuklar, sağlam dişlere sahip çocuklar-
dan daha fazla diş tedavisi görmektedirler 6,46. Retros-
pektif bir çalışmada, MKH’na sahip çocukların kontrol 
grubunda yer alan çocuklardan yaklaşık 10 kat daha 
sık diş tedavisi için doktora başvurdukları ve her defek-
tif molar dişin restorasyonlardaki başarısızlık nedeniyle  
ortalama 2 kere tedavi edildiği saptanmıştır 46.
 
ŞİDDETLİ DERECEDE ETKİLENEN DBM DİŞLE-
RİN ÇEKİMİ:
Restore edilemeyecek derecede etkilenen DBM’ların çe-
kimi gerekebilir 8,46. Bazı durumlarda erken ortodontik 
değerlendirme yapılması tavsiye edilmektedir. Orto-
dontistler DBM’ların çekimini nadir olarak düşündükleri 
için bu dişlerin çekimi halinde ileride gerekli olabilecek 
ortodontik tedaviler daha komplike hale gelebilir 47. 
Klinik muayenede kötü prognozlu DBM dişler ile karşı-
laşıldığında bu dişlerin çekimine karar vermeden önce 
dişlerin vitalitesi, restore edilip edilemeyeceği, dental 
yaş, bukkal segment çapraşıklığı, dişlerin maksilla veya 
mandibulada yer alması, okluzal ilişki, sürmüş ve henüz 
sürmemiş diğer dişlerin durumları değerlendirilmelidir 
32. Eğer restorasyon yapılamıyorsa veya restorasyon 
başarısız olmuş ise dişin çekimi için en uygun zamana 
karar verilmeli ve dişlerin erüpsiyonu ve okluzyonun 
gelişimi yönlendirilmelidir 12.
 
HİPOMİNERALİZE DAİMİ KESER DİŞLERİN 
RESTORASYONLARI:
MKH’nu görülen birçok çocukta daimi keser dişlerin ön 
yüzeylerinde mine opasiteleri görülmektedir. Bu opasi-
telerin büyüklükleri ve boyutları farklılık göstermektedir 
ve sıklıkla opasiteler asimetriktir (Resim 8). Bu  mine 
opasiteleri hem hastalar hem de ebeveynleri için esete-
tik problemlere sebep olmaktadır32. 
Mine opasiteleri tüm mine kalınlığı boyunca (yüzey, 
yüzey altı ve mine-dentin birleşimine kadar) yayıl-
maktadır. Bu nedenle yüzeyel defektlerin tedavisinde 
etkili olan mikroabrazyon teknikleri tek başlarına uy-
gulandığında yeterli olamamaktadır32. Sarı-kahverengi 
hipomineralize minenin konservatif tedavisi için etch-
bleach-seal tekniği kullanılabilinir36. Bu teknikte:

Lezyon %37’lik fosforik asit ile  60 sn. pürüzlendi-1) 
rilir
%5 sodyum hipoklorid ile muamele edilir (bir sefer-2) 
de 5-10 dk, toplam15-20 dk. olabilir)
Tekrar 30 sn. pürüzlendirilir, pöröziteleri tıkamak 3) 
ve renklenmeyi önlemek amacıyla lezyon fissür ör-
tücü veya kompozit bağlantı ajanı ile örtülür 36.

Renklenmiş hipomineralize mineyi beyazlatmak ama-
cıyla uygulanan sodyum hipoklorit mine içerisine yer-
leşmiş kromojenik organik materyali uzaklaştırır 48. 
Beyazlatma sonrası hipomineralize ve renkli alanların 
rengi açılır, estetik olarak daha kabul edilebilir beyaz-
benekli bir hal alır ancak beyaz olan lezyonların daha 
da belirginleşebileceği unutulmamalıdır 36.  
Mineye preparasyon yapılarak veya yapılmadan uygu-

Resim 7: Hipomineralize DBM dişin PÇK ile restorasyonu
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lanan direkt kompozit restorasyonlar orta dönemde bu 
dişlerin estetiğini düzeltmek amacıyla kullanılabilecek 
en güvenilir tedavi yaklaşımıdır. Preparasyon yapıl-
madan uygulanan rezin kompozitler diş hacminde bir 
miktar artışa sebep olmaktadır. Dişin hacminde  artışa 
sebep olmadan optimum estetiği sağlamak için sıklıkla 
bir miktar mine preparasyonu yapılması gerekmekte-
dir 32.  Çeşitli çalışmalarda genç daimi keser dişlere 
uygulanan direkt kompozit restorasyonların ömürleri 
araştırılmıştır. Welbury 49, direkt kompozit restorasyon 
yerleştirdiği 289 dişi 3 yıl takip ettiği çalışmasında ba-
şarısızlık oranını %14 olarak bildirmiştir. Diğer çalış-
malarda da benzer başarı oranları rapor edilmiştir 50. 
Hipomineralize dişlerin estetik restorasyonlarında por-
selen veneerlerin kullanımı dişlerin erüpsiyonunun ta-
mamlandığı, gingival dokuların stabilize olduğu geç 
adölesan döneme kadar ertelenmelidir 

SONUÇ:
MKH’nu prevelansı gittikçe artmaktadır ve bundan 
etkilenen çocukların tedavileri diş hekimleri arasında 
yaygın bir problem olmaya devam etmektedir. Et-
yolojisi tam olarak anlaşılamamış olmasına rağmen 
MKH’nun erken doğan ve hayatın ilk 3 yılında genel 
sağlık durumu kötü olan veya sistemik hastalıkları olan 
çocuklarda görülme olasılığı fazladır. MKH’nun erken 
teşhis edilmesi, DBM’lar sürer sürmez bu dişlerin re-
mineralizasyon ve koruyucu tedavilerinin yapılmasına 
olanak sağlamaktadır. Sınırlı yayılım gösteren lezyon-
ların tedavisinde rezin kompozitlerin kullanımı tavsiye 
edilmektedir. Şiddetli derecede etkilenen DBM’lar eks-
trakoronal restorasyonlar ile restore edilirler veya bazı 
durumlarda bu dişlerin çekimi gerekli olabilir.

Resim 8a, 8b: Estetik problemlere sebep olan mine hipomineralizasyonları
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Diş Renginin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler

Methods Used in Tooth Color Matching

Alper Çağlar*, Kıvanç Yamanel**

Gülümseme, bir insanın etkileşimli iletişimdeki en önemli 
özelliklerinden biridir. Günümüzde hastalar sağlıklı bir 
ağızın yanı sıra mükemmel bir gülümsemeye de sahip 
olmayı talep etmektedirler. Bu nedenle dişlerin görünü-
münün iyileştirilmesine yönelik estetik restorasyonlar ve 
beyazlatma uygulamaları her geçen gün biraz daha de-
ğer kazanmaktadır. 
Bir restorasyonun estetik açıdan başarılı olabilmesi için 
komşu dişler ile renk farklılığının gözle algılanamayacak 
düzeyde olması gerekmektedir. Estetik restorasyonların 
yapımı aşamasında diş hekimini en çok zorlayan aşa-
malardan biri de renk seçimidir. 
Bu derlemede ilk olarak, diş rengi belirlenmesinde önem 
taşıyan renk ve renk algısı kavramları, ışık kaynakları 
ve yoğunluğu ve günümüzde yaygın olarak kullanılan 
renk sistemleri hakkında bilgi verilmektedir. İkinci ola-
rak bu kavramlar ve sistemler ışığında, renk belirlemede 
kullanılan yöntemler açıklanmaktadır. Görsel ve cihazla 
renk belirleme sistemlerinin kendi içlerinde ve birbirleri 
ile olan değerlendirmelerinin yer aldığı çalışmalar su-
nulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Estetik, diş rengi, renk skalası, 
spektrofotometre, kolorimetre.

A smile has been said to be one of the most important 
interactive communication skills of a person. Patients 
now demand not only a healthy mouth but also a perfect 
smile. Therefore esthetic restorations and bleaching 
applications aimed to improve the appearance of teeth 
have gained importance nowadays. 
The success of a restoration in esthetic aspect depends 
on its color differences with adjacent teeth which must be 
in a non-perception level. One of the hard and important 
stages in decision for a dentist is in color matching while 
constructing an esthetic restoration.
In this review, at first, information about color and color 
perception concept, illuminants and light density and 
today’s wide usage color systems is given. Secondly, 
color matching methods are explained according to 
these concepts and systems. The studies are presented 
including evaluations on color matching systems 
determined visually and by aid of a device within each 
and in comparison. 

Key Words: Esthetics, tooth color, shade guide, 
spectrophotometer, colorimeter. 

* Dr. Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülresi Protetik Diş Tedavisi A.D.
** Dr. Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülresi Konservatif Diş Tedavisi A.D.
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Gülümseme, bir insanın etkileşimli iletişimdeki en önemli 
özelliklerinden biridir. Günümüzde hastalar sağlıklı bir 
ağızın yanı sıra mükemmel bir gülümsemeye de sahip 
olmayı talep etmektedirler.
 Yapılan bir araştırmada, İngiltere’deki yetişkinlerin 
%28’inin dişlerinin görünümünden, A.B.D.’deki ye-
tişkinlerin %34’ünün de dişlerinin renginden memnun 
olmadıkları belirtilmiştir1. Bu nedenle dişlerin görünü-
münün iyileştirilmesine yönelik estetik restorasyonlar ve 
beyazlatma uygulamaları her geçen gün biraz daha 
değer kazanmaktadır. Bir restorasyonun estetik açıdan 
başarılı olabilmesi için komşu dişler ile renk farklılığı-
nın gözle algılanamayacak düzeyde olması gerekmek-
tedir. Estetik restorasyonların yapımı aşamasında diş 
hekimini en çok zorlayan aşamalardan biri de renk 
seçimidir1,2.

A- Diş Rengi ve Renk Algısı
Renk, ışık enerjisinin  fiziksel  olarak  bir  obje  ile 
karşılaşması ve bu olayın da bir gözlemci tarafından 
algılanması ile oluşur3. Renk algısını etkileyebilecek 
üç faktör vardır. Bunlar; ışık kaynağı,  gözlenen  obje  
ve  gözlemcidir. Dişin görünümü ve rengi, aydınlat-
ma koşulları (ışık kaynağı, gün ışığında saat faktörü),  
translüsensi, opasite, ışığı yansıtma, parlaklık, çevre 
şartları  ve insan gözünün ve beyninin algısı gibi fak-
törleri içeren kompleks bir olgudur. Işık, farklı dalga 
boylarından oluşur ve aynı diş farklı koşullar altında 
farklı renkte gürülebilir. Bu olguya Metamerizm adı 
verilir. Diş rengi, skalalar, spektrofotometrik ölçümler 
ve dijital görüntülerden bilgisayar ortamında yapılan 
ölçümlerle belirlenebilir. Ayrıca bu renk ölçme sistem-
lerinin her biri özellikle diş ağartma tedavilerinde elde 
edilen başarıyı göstermekte estetik diş hekimliğine fay-
dalı olmaktadır3-6. 
Diş rengi optik özelliklerinin birleşimi ile belirlenir. Işık, 
diş ile karşılaştığında 4 olay meydana gelir:
1- Işığın diş dokuları boyunca iletimi,
2- Işığın doğrudan yüzeyden yansıması,
3- Yüzeyde dağılmış ışığın yansıması,
4- Diş dokuları içinde ışığın emilmesi ya da 

saçılması1,5. 
Dişin dişeti kenarına yakın kısımları, dentine daha ya-
kın komşulukta olması nedeniyle daha koyu görünür. 
Çoğu kişide kanin dişleri santral ve lateral dişlere kı-
yasla daha koyu, genç insanlarda primer dentisyon 
nedeniyle karakteristik olarak daha açık görülür. Renk 
bilimi, diş hekimliğinde renk algısı ve tanımlanması açı-
sından önemlidir.

B- Işık Kaynakları
Bir cisim, farklı ışık kaynakları altında farklı renkler ser-
gileyebilmektedir. Diş rengi belirlemede metamerizm 
etkisini azaltan standart ışık kaynağı kullanımı en uy-
gun yoldur. Bu amaçla 3 ışık kaynağı yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bunlar doğal, floresan ve akkor ışık 
kaynaklarıdır. Akkor ışık kaynağı sarı-kırmızı renkleri 
güçlendirirken, mavi renkleri zayıflatır. Bunun tersine 
floresan ışık kaynağı, mavi-yeşil renkleri güçlendirir. 
Her iki kaynağı kullanarak metamerizm etkisini azaltan 
renk düzeltici ışıklar geliştirilmiştir4,5,7. 
Uluslararası Aydınlatma Komisyonu CIE (Commission 
Internationale de l’Eclairage), farklı ışık kaynaklarını 
spektral güç dağılımlarına göre düzenlemiştir. Bu kay-
nakları aydınlatıcılar (illuminants) olarak isimlendirmiş-
lerdir. Bu ışık kaynaklarının en sık kullanılanları:

A : Ağırlıklı olarak ev ortamında kullanılan 2856° Kel-
vin renk sıcaklığındaki akkor ışıktır.
D50 : 5000° K renk sıcaklığında ılık gün ışığıdır. (Yatay 
ışık, gündoğumu ya da gün batımı ışığıdır.)
D65 : 6504° K renk sıcaklığındaki gün ışığıdır. 
Bunların dışında, D55 (5500° K), C (6774° K), D75 
(7500° K) farklı renk sıcaklıklarında gün ışığını temsil 
ederler.
F2 : Floresan ışık kaynağıdır. Yaygın olarak ofis orta-
mında kullanılan soğuk beyaz ışığı temsil eder. (4230° 
K)
F7 : Geniş bantlı floresan ışığıdır. Yaklaşık olarak D65 
aydınlatıcısını temsil eder.    
Bunların dışında, F11 (4000° K) floresan aydınlatıcısı 
mevcuttur. Diş rengi tespiti ile ilgili araştırmalarda, A, 
D50 ve D65’e eşdeğer aydınlatıcılar kullanılmıştır8-10.
  
C-Işık Yoğunluğu
Aydınlatma koşullarının yoğunluğu da önemlidir. Şayet 
ışığın miktarı çok düşük ise ince detaylar kaybolur ve 
göz ana rengi zor algılar hale gelir. Genellikle muaye-
nehanelerdeki tavan aydınlatması her şeyi görebilmek 
için yeterince yoğun değildir. Çok fazla yoğunluk ise 
gözlerin kamaşmasına yol açar ve rengin tam olarak 
belirlenmesine engel olur.  Dental unit ışıkları renk seçi-
mi için kullanılmamalıdır. Bunların çoğu, yüksek oran-
da kırmızı-sarı spektrumdaki ve düşük oranda mavi 
uçtaki ışığı dışarı veren akkor ışıklardır ve göz kamaş-
ması (parlama) oluşturarak gözleri yorar. Bu nedenle, 
bir dental ünit ışığının kullanımından sonra hemen renk 
seçimi yapılması yanlıştır. Doğru bir renk seçimi için  
800 ile 2700 lux (1 lux =1 lümen/m2) arasında aydın-
latma sağlayan lambalar kullanılmalıdır11.
 
D- Renk Sistemleri
Çeşitli araştırıcı ve kurumlar tarafından farklı renk sis-
temleri geliştirilmiştir. Bu sistemlerden bazıları şunlar-
dır: 

1- Munsell Renk Sistemi
Renk Munsell’e göre hue, value ve chroma ile tanımla-
nır. Hue, kırmızı, mavi, yeşil gibi farklı renk ailelerini 
ayırt etmemizi sağlar. Value, siyah ve beyaz arasın-
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daki bir skalada rengin açıklık ya da koyuluk mikta-
rını belirtir. Chroma, rengin doygunluğunu belirler ve 
örneğin pembe ile kızıl arasındaki gibi rengin gücünü 
tanımlar. Miller ve ark. bu sisteme 4. boyut olarak opa-
site ve translüsensiyi eklemişlerdir. Görsel olarak renk 
belirlenirken ilk olarak açıklık-koyuluk (value) belirlenir. 
Bunu takiben doygunluk (chroma) ve son olarak da ton 
(hue) belirlenir1,4,5,12-14

.

2- CIE-Lab Renk Sistemi
1976 yılında Uluslararası Aydınlatma Komisyonu 
(Commission Internationale de l’Eclairage (CIE)) ta-
rafından yeni bir renk aralığı tanımlanmıştır1.  Bu 
sistemde renk, 3 boyut içinde bir nokta olarak temsil 
edilmektedir. Buna göre L* koordinatı, cismin parlaklı-
ğını belirtmekte ve dikey ekseni (y) oluşturmaktadır. L* 
değerinin 0 olması siyah rengi, 100 değeri ise beyazı 
temsil etmektedir. a* koordinatının negatif değerleri ye-
şil, pozitif değerleri kırmızı renkteki doygunluğu temsil 
etmektedir (x ekseni).  b* koordinatının negatif değerle-
ri mavi, pozitif değerleri sarı renkteki doygunluğu tem-
sil etmektedir (z ekseni). (Şekil 1) 
CIE Lab sisteminde iki renk arasındaki farkı hesapla-
mak için ;
 ΔE = [(ΔL*)2+(Δa*)2+(Δb*)2 ]1/2  formülü 
kullanılmaktadır1,2,7,14-17.  

3- RGB Renk Uzayı
RGB renk sisteminde renkler kırmızı, yeşil ve mavi ola-
rak 0-255 değerleri arasında (8 bit, koyudan açığa 
doğru) tanımlanır. Yapılan araştırmalarda8,18,19, dijital 
görüntülerin değerlendirilmesinde Adobe Photoshop 
(Adobe Systems Incorporated 345 Park Avenue San 
Jose, CA 95110-2704) programı RGB değerleri kulla-
nılmıştır. Photoshop programının histogram aracı yar-

dımıyla seçilen bölgenin renk değerleri RGB cinsinden 
elde edilmektedir. Bu değerler çeşitli çevirici program-
lar yardımı ile CIE Lab değerlerine dönüştürülebilir. Ça-
lışmalarda, RGB ve CIE Lab sistemleri ayrı ayrı ya da 
birlikte renk değerlendirmede kullanılmıştır 18,19.

E- Diş Rengi Belirlemede Kullanılan Yöntem-
ler

Diş hekimliği pratiğinde diş renginin ölçülmesi ama-
cıyla çeşitli yöntemler kullanılmaktadır.  Bu yöntemler, 
görsel olarak renk tespiti (subjektif)  ve cihaz kullanı-
larak renk tespiti (objektif) olmak üzere  2 kategori-
ye ayrılabilir. Görsel subjektif değerlendirmede renkli 
porselen, kompozit veya akrilik skalalar, cihaz kulla-
nılarak yapılan objektif ölçümlerde spektrofotometre, 
kolorimetre ve dijital görüntü analiz tekniklerinden 
faydalanılmaktadır1,7,12, 20.

1- Subjektif Yöntem İle Rengin Belirlenmesi  
(Renk Skalaları)

Görsel olarak skalalar yardımı ile diş renginin belir-
lenmesi diş hekimliğinde en sık kullanılan yöntemdir. 
Aynı ışık kaynağı altında eş zamanlı olarak skala ve 
dişin subjektif değerlendirilmesidir. Aydınlatma koşul-
ları, deneyim, yaş, göz yorgunluğu ya da renk körlüğü 
gibi faktörler renk seçimini etkileyebilir. Renk seçiminde 
temel diş rengini içeren kronun orta üçlü bölgesi esas 
alınır. İnsizal kenar ve dişetine yakın alanlarda renk de-
ğişim miktarı arttığı için orta üçlü alana yoğunlaşılmalı-
dır. İlk olarak açıklık koyuluk (value) seçilmelidir1,20,21.
Diş hekimliği pratiğinde yaygın olarak kullanılan Vita 
Lumin Vacuum (VITA Zahnfabrik, H. Rauter GmbH & 
Co., Almanya)  skalası A, B, C, D olarak 4 ana gruba 
ayrılmıştır. A kahverengi, B sarı, C gri ve D kırmızı ton-
ları içermektedir. Her grup kendi içerisinde benzer ton 
(hue) içerir, bununla birlikte  numaralar arttıkça (A1, 
A2, A3 vb.), doygunluk (chroma) artar.  Açıklık-koyu-
luk değeri (value) ise azalır ve renk koyulaşır22.  
Skalalar, yaygın kullanımlarına karşın bir kısım de-
zavantajıda beraberlerinde getirirler. Skalaların renk 
aralıkları yetersizdir ve tüm doğal diş rengi uzayını 
kapsamazlar. Renk uzayı içinde sistematik değillerdir. 
Hiç bir ticari skala özdeş değildir ve CIE Lab sistemi-
ne dönüştürülemezler. Renk eşleştirilmesinde restoratif 
ürünün üreticisi olan firmanın skalasının kullanılmasına 
dikkat edilmelidir. Diş hekimi ve diş teknisyeni tarafın-
dan farklı skalalar kullanıldığında hata kaçınılmazdır. 
1,3,12,14,21,23,24-27.
Bu sınırlamalara rağmen, skalaların kullanımı hızlı ve 
düşük maliyetlidir. Birçok diş beyazlatma çalışmasında 
kullanılmıştır. Diş rengi farklılıklarını ayırt etmek pratik 
ve deneyimle arttırılabilir1. Deneyimin renk seçimindeki 
başarıyı arttırmadığı yönünde sonuç bildiren araştır-
malarda mevcuttur. Barna ve ark. araştırmalarında, 10 
yıldan az ve 10 yıldan fazla çalışan diş hekimleri  ara-

Şekil 1: CIE Lab renk uzayı.
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sında renk seçme yeteneği açısından bir farklılık olma-
dığını bildirilmişlerdir28.  Özdoğan ve ark.28, protetik 
diş tedavisi lisans öğrencileri ile lisansüstü öğrencileri 
arasında renk belirlemede aldıkları hata puanları açı-
sından farklılık bulamamışlardır.
Skala ile diş rengi belirlenmesinde şu prensiplere dikkat 
edilmelidir:
1-Hasta, hekimin göz seviyesinde olmalıdır. Böylelikle 
retinanın renge en duyarlı kısmı uyarılır.
2-Alt ve üst çene dişlerinin birbirinden bir miktar ayrı 
tutulması ve dilin geride konumlanması önemlidir.
3-Göz alıcı giysilerin nötr tonlardaki bir hasta önlüğü 
ile örtülmesi önerilmektedir.
4-Rengi tespit edilecek olan diş yüzeyi temiz olmalı ve  
yüzeydeki lekeler temizlenmelidir.
5-Gerçek renk yalnızca diffüz yansıma ile belirlenebil-
mektedir. Yüzeyde tükürük tabakası bırakmak ise ay-
nadakine benzer yansımanın diffüz yansımaya oranını 
değiştirir ve renk seçiminin hatalı sonuçlanmasına ne-
den olabilir.
6-Muayenehanenin veya laboratuarın duvarlarının 
rengi, rengin algılanmasında önemli faktördür ve algı-
lamayı değiştirebilir. Nötral gri bunun için iyi bir renktir 
ve gözü dinlendirir.  
7-Renk seçimi yapılırken skalalardaki renk örneğinin 
kesici kenarıyla dişin kesici kenarı baş başa yerleştiri-
lir. Böylece, renk örneklerinin etkili bir şekilde dişlerden 
izole edilmesi sağlanarak birbirlerinin renklerini yan-
sıtmaları önlenir.
8-Güneş ışığının değişkenliği sebebiyle pencere gü-
neşlikleri kullanılabilir. Bu durumda aydınlatma 5500 
K°’lik renk düzenleyici bir ışık kaynağıyla yapılmalıdır.  
9-Açıklık-koyuluk (value), rengin belirlenmesinde en 
önemli boyuttur.
10-Renk seçimi asla dental ünit ışığında yapılmama-
lıdır.  
11-Göz yorgunluğu sebebiyle ilk ölçümler daima en 
iyisidir. Dişlere 5 sn.’den fazla bakılması ana renkte 
sapmalara sebep olur. İşlem sırasında gözün yorgun-
luğu nedeniyle oluşan hataları engellemek amacıyla, 
gözlemcinin nötr tonlarda (gri) bir zemine veya dişte 
bulunan renklerin tamamlayıcısı olan mavi renge kısa 
süre bakması da önerilmektedir. 
12-Renk seçimi yapılırken farklı yönlerden bakılarak ışı-
ğın farklı açılardan nasıl yansıdığı belirlenmelidir11,14.
 
2- Objektif Yöntemler İle Rengin Belirlenme-

si (Spektrofotometre, Kolorimetre ve Diji-
tal Görüntü Analiz Teknikleri)

Spektrofotometre ve kolorimetre cihazları endüstri ve 
araştırma alanında çok çeşitli materyallerin renk öl-
çümlerinde kullanılmaktadır. Spektrofotometreler, bir 
objenin yansıttığı ya da ilettiği ışık dalga boyunu öl-
çerler. Çalışmalarda genellikle, belirli bir çapta ve 
yüzeyi düzleştirilmiş in vitro örneklerden ölçümler ya-

pılmıştır. Klinikte kullanılabilen spektrofotometre cihaz-
larının geliştirilmesiyle in vivo çalışmalar da yapılmaya 
başlanmıştır1,12,23,29-31. 
Ishikawa ve ark.31 1994 yılında yaptıkları spektrofoto-
metre çalışmalarında, modifiye bir spektrofotometrenin 
diş yüzeyine temas etmeden küçük alanların rengini 
ölçebildiğini göstermişlerdir. Bu cihazda, aydınlatma 
alanı büyük, ölçüm alanı küçük olmasından dolayı ke-
nar kayıp hatalarının (edge loss errors) azaldığı ve kli-
nikte renk belirlemede kullanılabileceği belirtilmiştir. 
Kolorimetre cihazları, standart gözlemcinin gözünden 
algılama izgesel fonksiyonunu gören renkleri X, Y, Z ya 
da CIE Lab değerinden bildiren renk filtreleridir. Aynı 
zamanda  kolorimetre ve spektrofotometre cihazları, 
değerleri çeşitli skalaların renk kodlarına da dönüştü-
rebilmektedir.  In vivo ve in vitro çalışmaların büyük 
bir kısmında renk değerlendirmesinde kolorimetreler-
den faydalanılmıştır. Kolorimetrelerin renk filtreleri ile 
çalışmasına karşın, spektrofotometreler 400-700 nm. 
aralığında yansıyan renk komponentlerini ölçerek sa-
yısal bilgiye dönüştürür. Kolorimetre ölçümleri, spek-
trofotometre ölçümleri ile karşılaştırılabilir. Kolorimetre-
ler, doğal dişlerin in vivo ve in vitro şartlarda renginin 
belirlenmesinde iyi tekrarlanabilirlik  göstermektedirler 
1,3,32. 
Kolorimetrelerin kullanımındaki temel dezavantaj, bu 
cihazların düz yüzeyleri ölçmek için tasarlanmış olma-
larından kaynaklanmaktadır. Diş yüzeyi ise çoğunlukla 
düz değildir ve yüzey anomalileri ve küçük açıklıklar 
içerebilirler1,14. 
Günümüzde, gözlemcinin fark edebildiği ya da kabul 
edilebilir renk farklılığının ne olduğu konusu tam olarak 
tanımlanamamıştır. Douglas ve Brewer33, kabul edilebi-
lir renk farklılığının CIE Lab renk uzayında, a ekseninde 
1.1 ΔE, b ekseninde 2.1 ΔE (L ekseni ölçülmemiş) ol-
duğunu belirtmişlerdir. Seghi ve ark. yaptıkları araş-
tırmada, translüsent porselen disklerde ortalama kabul 
edilebilir renk farklılık değeri 2,72 CIE Lab ΔE değe-
rinin altında olması gerektiğinin bildirmişlerdir. Ruy-
ter ve ark., kompozit rezinlerde kabul edilebilir renk 
farklılığının 3.3 CIE Lab ΔE değerinin altında olması 
gerektiği sonucuna ulaşmışlardır. Her iki çalışmada da, 
gözlemcilerin yarısı tarafından renk farklılığının kabul 
edilemez olduğu durumdaki değerler verilmiştir9,15,29.    
Bu konu ile ilgili çalışmaların çoğu in-vitro olarak 
gerçekleştirilmiştir. In-vivo araştırma sayısı çok azdır. 
Johnston ve Kao’nun  in-vivo çalışmalarında, kompo-
zit rezin veneer ve restore edilmemiş komşu diş ren-
gi kolorimetre ile ölçülmüştür. Ağız içinde ideal renk 
uyumu olması için ΔE değerinin 3.7 (0.5-12.5 değer 
aralığı)’nin altında olması gerektiği belirtilmiştir. Mar-
jinal kabul edilebilir uyumsuzluğu ΔE=6.8 olarak ta-
nımlamışlardır. Çalışmanın kısıtlaması, kullanılan kolo-
rimetrede oluşabilecek kenar kayıp hataları (edge loss 
errors)’dır 9,14,15,23,26. 
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Yapılan araştırmalarda, diş rengini ayırt etmede ci-
hazların kullanımı ile skalalar yardımı ile rengin gözle 
belirlenmesi  arasındaki ilgi netlik kazanmamıştır. Bazı 
araştırmacılar, önemli düzeyde korelasyon bulmaları-
na karşın, bazı araştırmacılar herhangi bir korelasyon 
bulamamışlardır1,20. 
Okubo ve ark.20, Colortron II (Light Source Computer 
Images, Inc., San Francisco, A.B.D.) kolorimetre ciha-
zı ile görsel renk belirleme yöntemlerini kıyasladıkları 
çalışmalarında, cihazın 16 skala renginde %50 doğ-
rulukla, gözlemcilerin ise %48 oranında doğru tespit 
yaptıklarını belirtmişlerdir. İstatistiksel olarak iki yöntem 
arasında önemli bir farklılık bulamamışlardır.
Hugo ve ark.34, in vivo olarak cihazların renk belirleme 
performanslarını değerlendirmişlerdir. MHT SpectroS-
hade (MHT Optic Research AG, Niederhasli, İsviçre), 
Rieth DSG4 (A. Rieth, Schorndorf, Almanya), X-Rite 
ShadeVision (X-Rite, grand Rapids, MI), ShadeEye-EX 
(Shofu Dental Inc., San Marcos, ABD) cihazları tatmin-
kar sonuçlar ortaya koymasına karşın bu sonuçların 
yeterli düzeyde pratik ortama aktarılamadığını belirt-
mişlerdir. İnsan renk algısı ile cihazlar arasında istatis-
tiksel farklılık gözlenmiştir. 
Diş rengi belirlenmesinde kullanılan cihazların karşı-
laştırıldığı bir çalışmada, ShadeEye ve Identa Color II 
(Holback, Danimarka) kolorimetre cihazlarının, Easys-
hade (Vident, Brea, ABD) spektrofotometre cihazına 
ve Ikam (Metalor Technologies Dental Division, North 
Attleboro, ABD) dijital kameraya göre daha az güve-
nilir olduğu ve in vivo ve in vitro şartlarda en güvenilir 
sonuçları spektrofotometre cihazıyla elde edildiği be-
lirtilmiştir35. 
Paul ve ark.23, insizal üçlüde tranlüsens efektlerin ol-
duğu durumlarda 2 boyutlu bilginin nihai restorasyo-
nun yapımı için yeterli doğrulukta olamayabileceğini 
belirtmişlerdir. Spektrofotometre ve görsel renk seçimi 
yöntemlerini değerlendirdikleri çalışmalarında, iki yön-

tem arasında çok iyi bir uyum olduğu sonucuna varmış-
lardır. Spektrofotometre ile yapılan ölçüm tekrarlarında 
%83,3’lük bir doğruluk payı, üç gözlemci tarafından 
yapılan ölçüm ortalamalarında ise sadece %46,6’lık 
bir  doğruluk  payı  saptanmıştır.  Bu  sonuç, spektrofo-
tometrelerin diş rengi ölçümü için güvenilir bir  seçenek  
olarak  değerlendirilebileceğini göstermektedir.
Yapılan diğer bir araştırmada ise, Vita 3D-Master, Vita 
Lumin Vacuum ve Procera skalaları gözlemciler tara-
fından ve Shade Eye Ex kolorimetri cihazı yardımı ile 
değerlendirilmiştir. Araştırmada, tekrarlanabilirlik  gö-
receli olarak düşük tespit edilmiştir. Bununla birlikte 3 
skala arasında istatistiksel bir farklılık bulunamamıştır. 
Buna karşın renk seçiminde, gözlemciler arasında or-
ta-büyük oranda farklılıklar ortaya çıkmıştır. Çalışma 
sonucunda, kolorimetrelerin diş rengi seçmeyi öğret-
mede ve standardize etmede kullanışlı bir eğitim aracı 
olabileceği belirtilmiştir30. 
Guan ve ark.8, yaptıkları bir çalışmada beyazlatma 
ile oluşan diş renk değişimini dijital görüntü analizi ve 
spektrofotometre ile  karşılaştırmıştır. Işık kaynağı ola-
rak eşit mesafede ultraviyole ve gün ışığı tüpü birlikte 
kullanılmıştır.  Çalışmada dijital kamera görüntü sis-
temlerinin diş rengi ölçmede güvenilir olduğu sonucu-
na varmışlardır. Otomatik kalibrasyon ve yazılımların 
gelişimi ile birlikte klinikte renk seçiminde önemli rol 
oynayacağı belirtilmiştir.
Sonuç olarak, diş rengi pek çok fakörün biraraya ge-
lerek oluşturduğu kompleks bir olgudur. Translüsensi, 
opasite, gözlemcinin algısı, ışık kaynağı, ışık yoğunlu-
ğu, çevre şartları gibi birçok değişken mevcuttur. Tek-
nolojinin ve özellikle de algılayıcıların gelişimine bağlı 
olarak cihazların renk belirlemedeki hassasiyetleri art-
maktadır ve görsel yönteme bir alternatif oluşturmakta-
dır. Günümüzde önerilen ise, renk belirleme yöntemle-
rinin birlikte kullanımı ile işlem sırasında oluşabilecek 
hataların en aza indirilmesidir. 
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Dental Volumetrik Tomografi
(Dental Cone Beam Tomografi)

Dental Volumetric Tomography
(Dental Cone Beam Tomography)

Kıvanç Kamburoğlu*

Dental volumetrik tomografi sisteminin bulunması diş he-
kimliği radyolojisi için bir devrim ve yeni bir dönemin 
başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Son yıllarda çok 
hızlı bir gelişim gösteren dijital radyografi teknolojisinin 
yardımıyla ortaya çıkan ve sadece dentomaksillofasiyal 
görüntülerin elde edilmesine yarayan dental volumetrik 
tomografi tarayıcıları diş hekimliği uygulamalarında her 
geçen gün daha fazla kullanım alanı bulmaktadırlar. 
Cone beam bilgisayarlı tomografi tekniğinde, hasta ba-
şının etrafında 360° dönerek tarama yapmak amacıyla 
iki boyutlu x-ışın sensörünün merkezinde bulunan daire-
sel veya dikdörtgen konik biçimli x-ışın demeti kullanılır. 
Dental volumetrik tomografi dentomaksillofasiyal cerra-
hi, endodonti, periodontoloji ve ortodonti alanlarında 
kullanılabilmektedir. Dental volumetrik tomografi klinik 
pratikte, uygulama kolaylığı, kabul edilebilir radyasyon 
dozu, hızlı tarama özelliği, ekonomik olması, görüntüle-
rin yüksek kalitesi ve artifaktların az olması ile geleneksel 
bilgisayarlı tomografiye oranla daha avantajlıdır. Yakın 
gelecekte çok daha yaygınlaşacağı düşünüldüğünde diş 
hekimlerinin bu yeni teknoloji hakkında bilgilendirilme-
leri  gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: dental volumetrik tomografi, 
cone beam tekniği, radyoloji

Introduction of dental volumetric tomography is known 
to be a revolution and the beginning of a new era 
for dental radiology. Volumetric dental tomography, 
uniquely used for dentomaxillofacial imaging came to 
the market owing to recent rapid developments in digital 
radiology technology and is becoming more popular 
in dental applications. Cone beam computerized 
tomography technique uses a round or rectangular cone-
shaped x-ray beam centered on a two-dimensional x-ray 
sensor to scan a 360° rotation about the patient’s head.  
Dental volumetric tomography can be utilized in dento-
maxillofacial surgery, endodontics, periodontology and 
orthodontics. The use of  dental volumetric tomography 
in clinical practice provides a number of potential 
advantages in dento-maxillofacial imaging compared 
with conventional tomography such as; easier image 
acquisition, reduced effective dose determinants,  
rapid scan time,  cost effectiveness,  image accuracy 
and reduced artifacts. Dentists should be informed 
concerning this contemporary technology considering 
the fact that the system will be more commonly used in 
the near future.  

Keywords: dental volumetric tomography, cone beam 
technique, radiology

* Dt. Ankara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Oral Diagnoz ve Radyoloji A.D.
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Radyografi, klinik diş hekimliğinde çok önemli bir yere 
sahiptir. Bir çok vakada dişlerin ve çenelerin geleneksel 
iki boyutlu yöntemlerle bütünüyle analiz edilebilmesi 
amacıyla değişik açılamalarla ışınlamalar yapılmakta-
dır. Dişlerin ve çenelerin gerçek üç boyutlu anatomik 
görüntülerinin elde edilmesinde kullanılabilecek basit, 
ekonomik, alınan radyasyon dozunu azaltan ve yük-
sek kalitede görüntü veren bir tekniğin eksikliği uzun 
yıllar boyunca çekilmiştir. Dental volumetrik tomografi 
sisteminin (cone beam bilgisayarlı tomografi) bulun-
ması diş hekimliği radyolojisi için bir devrim ve yeni 
bir dönemin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Son 
yıllarda çok hızlı bir gelişim gösteren dijital radyografi 
teknoljisinin yardımıyla ortaya çıkan ve sadece dento-
maksillo-fasiyal görüntülerin elde edilmesine yarayan 
dental volumetrik tomografi tarayıcıları diş hekimliği 
uygulamalarında her geçen gün daha fazla kullanım 
alanı bulmaktadırlar. 

Dental volumetrik tomografi tekniği (cone 
beam bilgisyarlı tomografi tekniği) 
Bilgisayarlı tomografi tarayıcıları, kullanılan x-ışını de-
meti geometrisine göre fan beam ve cone beam ola-
rak iki grup altında incelenebilir. Fan beam tarayıcı-
larda, x-ışını kaynağı ve solid-state dedektör, dönen 
bir gantry’e (x-ışın tüpünü taşıyan kısım) oturtulmuştur. 
Verinin elde edilmesi, dar fan şekilli x-ışını demeti kul-
lanılarak hastanın taranması ile olmaktadır. Hasta kesit 
kesit, ve genellikle aksiyel planda ışınlanır ve çoklu 2 
boyutlu görüntülerin oluşturulması için kesitler topla-
nır. Cone beam bilgisayarlı tomografi tekniğinde ise, 
hasta başının etrafında 360º dönerek tarama yapmak 
amacıyla iki boyutlu x-ışın sensörünün merkezinde bu-
lunan dairesel veya dikdörtgen konik biçimli x ışın de-
meti kullanılır. Tarama esnasında, her derece rotasyon 
için 1 adet olmak üzere, seri bir şekilde 360 ışınlama 
veya projeksiyon elde edilir. Bu projeksiyonların oluş-
turduğu ham dijital veri (projeksiyon verisi) kullanıla-
rak ışınlanan hacim bilgisayar algoritması ile yeniden 
yapılandırılarak aksiyal, sagittal ve koronal görüntüler 
oluşturulur.1-3

Dental volumetrik tomografi cihazları
Her ne kadar cone beam bilgisayarlı tomografi prensi-
bi uzun süreden beri kullanılmakta ise de son yıllarda 
geliştirilen ekonomik x-ışın tüplerinin, yüksek kaliteli 
dedektör sistemlerinin ve güçlü kişisel bilgisayarların 
sayesinde çeşitli cihazlar piyasaya sürülebilmiştir. İlk 
olarak NewTom QR DVT 9000 (Quantitative Radio-
logy s.r.l., Verona, Italya) piyasaya Nisan 2001 yı-
lında çıkmıştır. Diğer tanınmış sistemler ise şunlardır; 
CB MercuRay (Hitachi Medical Corp., Kashiwa-shi, 
Chiba-ken, Japonya), 3D Accuitomo – XYZ Slice View 
Tomography (J.Morita Mfg Corp., Kyoto, Japonya) ve 
i-CAT (Xoran Technologies, Ann Arbor, Mich., and 

Imaging Sciences International, Hatfield, PA).3 Bu ünit-
ler x-ışın dedeksiyon sistemlerine göre sınıflandırılabi-
lirler. Maksillofasiyal uygulamalarda kullanılan çoğu 
dental volumetrik tomografi sistemleri imaj yoğunlaş-
tırıcı tüp (image intensifier tube- IIT) ve charge coupled 
device- CCD kullanırlar.  Son olarak flat panel imager 
(FPI) kullanan bir sistem (i-CAT) çıkmıştır. FPI (flat plane 
imager) amorf silikondan yapılmış ince film transistöre 
uygulanan sesiyum iodid sintilatör içerir. IIT ile üretil-
miş görüntüler genellikle FPI ile elde edilmiş olanlar-
dan daha fazla kirliliğe yol açarlar ve ayrıca dedektör 
konfigürasyonunda bulunan geometrik distorsiyonları 
azaltmak için ön işleme gereksinim duyarlar.3  Resim 
1’de klinikte kullanılan i-CAT (Xoran Technologies, Ann 
Arbor, Mich., and Imaging Sciences International, Hat-
field, PA) dental volumetrik cihazı izlenmektedir.

Dental volumetrik tomografinin getirdiği 
avantajlar
Klinikte cone beam BT teknolojisinin kullanılması den-
tomaksillo-fasiyal görüntüleme açısından geleneksel 
tomografi veya bilgisayarlı tomografiye oranla birçok 
potansiyel avantaj ortaya koyar. Dental volumetrik to-
mografinin getirdiği avantajlar aşağıdaki gibi sırala-
nabilir: 

Primer x-ışını demetinin ilgilenilen alanda sınırlan-1) 
ması ile küçük bölgelerin taranması mümkün olabil-
mektedir. Böylece ışınlanan alan küçültülmüş olur ve 
radyasyon dozu en aza indirilir.1-4

Radyasyonun efektif dozu açısından geleneksel fan 2) 
beam BT sistemleri (mandibula için ortalama aralık 
1320-3324 µSv; maksilla için ise 1031-1420 µSv) 
ile karşılaştırıldığında cone beam BT sistemleri (or-
talama 36.9-50.3 µSv) yaklaşık %98’lik bir düşüş 

Resim 1: i-CAT (Xoran Technologies, Ann Arbor, Mich., 
and Imaging Sciences International, Hatfield, PA) dental vo-
lumetrik cihazı ve deneysel olarak kullanılan kafatası görül-
mektedir.
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sağlarlar. Bu efektif doz bir tüm ağız periapikal film 
taraması (13-100 µSv) düzeyindedir ya da panora-
mik bir radyografinin (2.9-11 µSv) 4-15 katı eşde-
ğerine karşılık gelir.3

Volumetrik data seti küçük kubik yapıların 3 boyutlu 3) 
bir bloğu şeklindedir. Bu yapılara voksel adı verilir 
ve her biri spesifik derecede x-ışını absorbsiyonunu 
temsil eder. Voksellerin ebadı görüntü çözünürlü-
ğünü belirler. Geleneksel BT’de vokseller izotropik 
değildir. Örneğin; geleneksel BT vokselleri 0.625 
mm2 olsa bile derinlik genellikle 1-2 mm civarında-
dır. Halbuki, tüm cone beam BT cihazları izotropik, 
yani 3 boyutta da eşit voksel rezolusyonu sağlarlar. 
Böylece, elde edilen sub-milimetre rezolusyonları 
(0.4 mm ile 0.125mm aralığında) ile çok daha net 
ve doğru görüntüler izlenir.3 Resim 2’de çekilmiş 
insan dişinin koronel düzlemde ikiye bölünmesinin 
ardından pulpa boşluğunda frezlerle hazırlanan 
0.3 ile 0.7mm aralığındaki minik yapay defektlerin 
bile i-CAT (Xoran Technologies, Ann Arbor, Mich., 
and Imaging Sciences International, Hatfield, PA) 
görüntülerinde gözlenebildiği görülmektedir. 

Dental volumetrik tomografi sistemlerinde tek bir 4) 
dönüşle tüm baz görüntüler elde edildiği için ta-
rama zamanı hızlıdır (10-70 saniye) ve medikal 
spiral sistemlerle kıyaslanabilir çabukluktadır. Her 
ne kadar, hızlı tarama zamanı genellikle volumet-
rik verilerin yapıldığı baz görüntülerin azalması-
na neden oluyorsa da harekete bağlı artifaktları 
azaltmaktadır.2-4

Dental volumetrik tomografilerin veri rekonstrüksi-5) 
yonu kişisel bir bilgisayarda yapılır. Ayrıca, rad-
yoloğun yanı sıra kullanıcıya da yazılım verilebilir. 

Böylece klinisyen masa başında görüntüye ulaşır, 
eş zamanlı analiz yapar ve spesifik amaca yönelik 
araçları kullanabilir. Veri, izotropik olduğu için tüm 
hacim ölçümü yapılabilir. Bunlara ilaveten, çeşitli 
ölçüm algoritimaları kullanılarak anında boyutsal 
değerlendirmeler yapılabilir.2-4 Resim 3’de New-
Tom QR DVT 9000 (Quantitative Radiology s.r.l., 
Verona, İtalya) ile elde edilerek yeniden yapılandı-
rılmış görüntüler izlenmektedir.

Üretici firmaların artifakt baskılayıcı algoritmaları 6) 
ve artan projeksiyon sayısı sayesinde metal artifakt-
lar azalmaktadır.3

Konvansiyonel BT tarayıcıların aksine fiyatları daha 7) 
uygundur, az yer kaplarlar, bakımları daha kolay-
dır ve görüntü işlemleri kafayla sınırlı olduğu için 
daha kolaydır.1-4

Dental volumetrik tomografinin klinik kulla-
nım alanları
Hirsch, klinik deneyimlerini göz önüne alarak cone 

Resim 2: Çekilmiş insan dişinin koronel düzlemde iki-
ye bölünmesinden sonra iki taraflı olarak frezlerle ya-
pılan 0.3 ile 0.7 mm çaplı defektlerin i-CAT yardımıyla 
görüntülenmesi.

Resim 3: NewTom QR DVT 9000 (Quantitative Radi-
ology s.r.l., Verona, İtalya) ile elde edilmiş aksiyal ve 
kros-seksiyonal görüntüler izlenmektedir.
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beam BT sistemlerinin kullanım alanlarını dentomaksil-
lofasiyal cerrahi, endodonti, periodontoloji ve ortodon-
ti olarak belirlemiştir.5

Dentomaksillofasiyal cerrahi 
İmplant planlaması ve takibinde başarı ile - 
uygulanabilir.6,7

Gömük ve yer değiştirmiş dişlerin (yirmi yaş, kanin - 
ve süpernumerer dişler) lokalizasyonu.  
Apikal periodontitis, çenenin odontojenik ve nono-- 
dontojenik kistleri, benign veya malign neoplastik 
gelişimler, fibroosseoz lezyonlar, çeşitli metabolik 
bozuklukların çene kemiklerindeki görüntüleri, en-
feksiyöz değişiklikler (ör:osteomyelit) gibi lezyonla-
rın izlenmesi için kullanılabilir. 
Önemli anatomik landmark ve yapıların operasyon - 
öncesi ve sonrasında görüntülenmesi.
Travma vakalarında, kraniyofasiyal kırıkların de-- 
ğerlendirilmesinde başarı ile uygulanabilir. 8

Temporomandibuler eklemin incelenmesinde fayda - 
sağlayabilir.9,10

Yarık damak vakalarında kullanılabilir- 
Endodonti

kök kanallarının konfigürasyonu- 
kök kanal ölçümleri- 
aksesuar kanalların ve anatomik varyasyonların be-- 
lirlenmesi

- Dental volumetrik tomografinin seçilmiş hasta vaka-
larında, kök kırığı11 ve kök rezorbsiyonunun12 üç 
boyutlu değerlendirilmesi ile birlikte tedavi planla-
masındaki klinik uygulaması gösterilmiştir.

Periodontoloji 
marjinal kemik konturunun değerlendirilmesi- 
derin ceplerin ve kemik furkasyonların 3 boyutlu gö-- 
rüntülerinin incelenmesi

Ortodonti
büyüme ve gelişimin incelenmesi - 13

diş köklerinin ve periodontal ligamentin  incelenme-- 
si
dişlerin anatomik pozisyonu ve dişlerin birbirleri ile - 
olan ilişkilerinin değerlendirilmesi

Dental volumetrik tomografi ile ilgili olarak 
yapılmış araştırmalar
Dental volumetrik tomografi ile ilgili olarak daha önce 
yapılmış araştırmalara göre bu yöntem periapikal lez-
yonların teşhisinde14,15 ve çürük derinlik ölçümlerinde16 
intraoral geleneksel film ve dijital radyografiye oranla 
daha başarılı bulunmuştur. Dental volumetrik tomogra-
fi, mandibular yirmi yaş dişi çekimini takiben görülen 
nörovaskuler demetin açılma olasılığının değerlendir-
lmesinde panoramik radyografiden daha başarılı bu-
lunmuştur.17 Diğer bir çalışma ise kök kanal dolguları-
nın homojenliğinin ve uzunluğunun değerlendirilmesin-

de, F-hızlı film ve fosfor plaklar için dental volumetrik 
tomografiye oranla subjektif olarak daha yüksek imaj 
kalitesi ortaya koymuştur.18 Dental volumetrik tomografi 
sistemleri kullanılarak yapılan çeşitli ölçüm çalışmala-
rı bu yöntemle yapılan hesaplamların gerçeğe yakın 
sonuçlar ortaya koyduğunu iddia etmektedir. Lascala 
ve ark., kafatası üzerinden cone beam görüntüleri ile 
yapılan lineer ölçümlerde gerçektekinden daha kısa 
hesaplamalar yapmışlarsa da herhangi bir istatistiksel 
anlamlılık ortaya konamamıştır.19 Deneysel bir çalışma-
da kuru mandibulalarda frezlerle taklit edilmiş yapay 
osseoz defektlerin üç boyutlu dental volumetrik tomog-
rafi ölçümleri başarılı bulunmuştur. Hastalarda görülen 
osseoz lezyonların ebadlarının ve hacimlerinin doğru, 
invaziv olmayan ve pratik bir yöntem olan dental vo-
lumetrik tomografi ile ölçülebileceği ileri sürülmüştür.20  

3DX Accuitomo (Morita, Japonya)  kullanılarak yapılan, 
sürmemiş dişlerin diş kron genişliği ölçümleri yüksek 
oranda tekrar edilebilir bulunmuştur. 3DX ile yapılan 
ölçümler labaratuvar ölçümlerine oranla daha büyük 
olsa da farklılık klinik açıdan anlamlı bulunmamıştır.21 

Dental volumetrik tomografi sistemleri bilgisayar tekno-
lojisindeki yeni gelişmelerin ışığı altında dentomaksillo-
fasiyal bölgede yapılacak ölçümlerde daha da başarılı 
sonuçlar ortaya koyacaktır.

Sonuç
Amerikan Oral Maksillofasiyal Radyoloji Akademisi’nin 
aldığı bir karara göre bilgisayarlı tomografi ile implant 
planlaması yapacak hekimin odadan onaylı maksil-
lofasiyal radyoloji uzmanı ya da yeterli eğitimi almış 
sertifikalı bir hekim olması şartı konmuştur. Radyoloji 
uzmanı olmayan diş hekimleri yeterli eğitimi almışlar 
ve bunu belgelemişlerse dental volumetrik tomografi 
uygulamalarından dışlanmamalıdırlar.3 Dental volu-
metrik tomografinin yaygınlaşması ve diğer ileri görün-
tüleme yöntemlerinin diş hekimliği pratiğinde geniş yer 
bulmaya başlamasıyla yakın gelecekte ülkemizde de 
dentomaksillofasiyal radyoloji uzmanlık alanının kabul 
edileceğine ve en popüler alanlardan biri olacağına 
inanmaktayız.
Dentomaksillofasiyal görüntüleme için geliştirilen den-
tal volumetrik tomografi, kısa tarama süresi içerisin-
de yüksek kalitede üç boyutlu görüntüler oluşturması, 
uygulama kolaylığı ve fiyat avantajıyla son yılların diş 
hekimliğindeki en büyük buluşudur. Henüz kliniklerde 
kullanılmakta olan geniş görüntü alanlı dental volumet-
rik tomografi cihazlarının efektif ışınlama dozları gele-
neksel panoramik radyograflara oranla hala çok daha 
fazladır.4 Bu yüzden hastalara yarardan çok zarar 
getirebilecek gereksiz dental tomografi endikasyonu 
uygulamalarından kaçınılmalıdır. 
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Geleneksel Overdenture Ataçmanlarına Alternatif 
Olarak Bir Yumuşak Astar Materyali Kullanımı:

Bir Olgu Raporu

Use of a Soft Lining Material as an Alternative to 
Conventional Overdenture Attachments: A Case Report

Turan Korkmaz*, Caner Yılmaz*

Prognozu zayıf birkaç dişin bulunduğu durumlarda 
overdenturelar tam protezlere alternatif bir tedavi ola-
rak düşünülebilir. Üst çenede iki  kanin dişin kaldığı 46 
yaşındaki hasta protez yaptırmak için kliniğimize baş-
vurmuştur. Üst kanin dişlerin endodontik tedavisi yapıl-
dıktan sonra, her iki kanin diş döküm post ve koping-
leri yapıldıktan sonra döküm bar ile birleştirildi. Barın 
retansiyonu ataçmalara alternatif olarak yumuşak astar 
maddesi olan Molloplast – B ile sağlandı. Overdenture-
lar zayıf prognozu olan ve horizontal kemik kaybından 
dolayı uygun kron - kök oranı olmayan dişlerin varlığın-
da uygulanan alternatif bir tedavidir.

Anahtar Kelimeler: Yumuşak astar materyalleri, 
Overdenture       

When few, poor  prognoses teeth remain, overdenture is 
an alternative treatment for elderly patients.A 46 year- 
old man with  two maxillary canines applied  to our clinic 
for prosthetic rehabilitation. After endodontic tretment 
was completed, two post and copings were connected 
with casting bar. Bar retention for possible alternative  to 
attachments is provided Molloplast B. Overdenture the-
rapy  is an alternative treatment when  poor prognoses 
of teeth and horizontal loss of alveoler bone  support 
produces undesirable crown-root ratio of teeth.

Key Words: Soft lining materials, Overdenture

* Doç. Dr.  Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi A.D.

Özet Abstract
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En az bir dişi destek alan overdenture türü hareketli 
protezler, 1888 yılında Evans tarafından tanımlanmış-
tır. Bu tür protezler total ve parsiyel protez sınıfında 
olmadıkları için hibrit protezler olarak adlandırılırlar. 
Overedenture türü hareketli protezler yıllar süresince 
geliştirilmiş ve günümüzde artık kabul edilmiş ve sık 
kullanılan bir tedavi yöntemi olmuştur.
Overdenture’lar zayıf prognozu olan ve horizontal ke-
mik kaybından dolayı uygun kron - kök oranı olmayan 
dişlerin varlığında uygulanan alternatif bir tedavidir1. 
Overdenture’larda kalan dişlerin kökleri protezin  al-
tında destek olarak kullanılır2. Ayrıca böyle bir  tedavi 
ile klinik kron boyu azaltılarak daha uygun kron – kök 
oranı elde edilir ve bunun sonucunda mobilite azaltılır1. 
Gelen çiğneme yükleri protezde daha az devrilme ha-
reketi oluşturur. Bu sayede, overdenture desteği olarak 
daha uygun prognozda dişler elde edilir. Overdenture 
tedavisinde kökler ağızda bırakıldığı için proteze gelen 
yüklerin çene kemiğine daha iyi iletimi sağlanır. Kökle-
rin etrafındaki periodontal reseptörlerin oluşturduğu fe-
edback mekanizması alveoler kemiğin korunmasına ve 
çene hareketlerine yardımcı olur. Dişlerin azalmasıyla 
kemik rezorbsiyonu arttığı için köklerin korunması bu-
rada oluşacak olan kemik rezorbsiyonunu da azaltmış 
olur. Overdenture tipi protez ile horizontal tork kuvvet-
leri minimalize edilir. Konvansiyonel protezlere göre 
yapımı karmaşıktır. Fakat hastanın doğal dişlerinin ko-
runmasının gerçek fizyolojik avantajı vardır1.
Overdenture protezlerin dezavantajları ise destek dişle-
re endodontik tedavi gerektirmesi, post- coping yapımı 
ve vakaya göre overdenture’larda çeşitli ataşmanların 
kullanılmasından dolayı konvansiyonel protezlere göre 
maliyetinin fazla olmasıdır1,2.
Overdenture’larda  bar- clip, stud ataşmanlar, manye-
tik ataşmanlar, stres kırıcı ataşmanlar kullanılabilir ve 
yumuşak astar maddeleri ile destek sağlanabilir3. Stud 
ataşmanlar tüm ataşmanların arasında en basit olanı-
dır. Yapılan bir foto-elastik kuvvet analizi çalışmasında 
dolder bara uygulanan kuvvetlerin apikal yönde oldu-
ğu, stud ataşmanların ise devrilme hareketi oluşturduğu 
bulunmuştur4. Bar ataşmanlar  splint olarak dişleri ve 
kökleri bağlayarak ve dişsiz bölgeler arasında uzana-
rak kullanılır. Dişlerin barla birleştirilmesi mobiliteyi de 
azaltır. Bar ataşmanlar proteze önemli oranda stabilite 
ve retansiyon sağlarlar. Bunun yanında barlı ataşma-
lar diğerlerine göre daha fazla plak akümülasyonuna 
sebep olurlar5. Diğer bir ataşman tipi olan manyetik 
ataşmanlar da oklüzal vertikal boyutun yetersiz olduğu 
durumlarda kullanılabilirler. Manyetik ataşmanlarda 
etkili kuvvetler genelde vertikaldir ve daha da az hori-
zontal olarak gelirler. Manyetik kopingin de korozyon 
olması gibi dezavantajı vardır5.
Barlı protezlerde retansiyon genelde U şeklinde plastik 
kliplerle sağlanır. Bunlar 4 – 6 ayda bir değiştirilirler. 
Bu durumda barın altındaki yumuşak dokular prolifere 

olabilir. Hâlbuki bu bağlantı yumuşak astar materyali 
ile sağlanacak olursa rotasyonel serbestliğe imkân ve-
rilmiş olur, retansiyon artar, yıpranmaya karşı direnç 
sağlanır, ayrıca bar altındaki boşluklar kısmen kapa-
nır6. Overdenture’larda ataşman olarak yumuşak as-
tar maddesi kullanımı A.F. Shernoff ve ark2 tarafından 
bildirilmiştir.
Yumuşak astar maddesi protezin destek köke doğru ve 
destek dokulara doğru hareketine izin verir, böylece 
daha fazla hasta rahatlığı ve hareket serbestliği sağla-
nır. Ayrıca yumuşak astar maddesi kuvvetleri absorbe 
eder ve çiğneme kuvvetlerini dişsiz alan ve destek köke 
dağıtır1.
Bu vakada üst çenede klinik kron boyu uzamış iki kanin 
dişin endodontik tedavisi yapıldıktan sonra döküm post 
ve kopingler döküm bar ile birleştirilerek overdenture 
protezdeki barın retansiyonu yumuşak astar maddesi 
ile sağlanmıştır. 

Olgu
46 yaşındaki erkek hasta Gazi Üniversitesi Dişhekimli-
ği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalına pro-
tez yaptırmak amacıyla başvurmuştur. Yapılan klinik 
muayenede üst çenede sadece sağ ve sol kanin diş-
lerin kaldığı görülmüştür. Alt çenede ise sol kanin ve 
sağ kanin, 1. premolar, 2. premolar ve 1. molar dişler 
mevcuttur (Resim 1).

Ağızda kalan dişlerin hepsinde kemik kaybının olduğu 
ve dişlerin klinik kron boyunun uzadığı görülmüştür. 
Üst sağ ve sol kanin dişlerinde 1. derecede mobilite 
gözlenmiştir. Alt çenedeki dişlerde ise mobilite yoktur. 
Yapılan radyografik incelemede üst kanin dişlerinde-
ki kemik miktarı, köklerinin 2/3 ‘ü seviyesinde olduğu 
gözlemlendi. Alt dişlerde ise 2 mm’lik horizontal kemik 
kaybı mevcuttu.
Üst çenedeki her iki kanin dişine endodontik tedavi uy-
gulandı. Kök kanalları gütaperka ile dolduruldu. Kök 
kanal tedavisi bittikten 10 gün sonra kanin dişlerin 

Resim 1: Hastanın protetik rehabilitasyonu öncesi ağız içi 
görüntüsü 
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kökünün 1/3 apeksinde kanal dolgusu kalacak ve her 
iki kanalın giriş yolu birbirine paralel olacak şekilde 
kanallar boşaltıldı. Dişlere retraksiyon ipi yerleştirildi. 
Dişler dişetinden 2-3 mm yüksek ve üst yüzeyi yarım 
küre olacak şekilde prepare edildi. Basamak knife-ed-
ge olarak hazırlandı (Resim 2).

Post ölçüsü için kompozit çubuklardan yararlanıldı ve 
çubuklar kanalın genişliğine ve boyuna uygun olarak 
hazırlandı. Ölçü akriliği (Duralay, Dental Manufactu-
ring Co) kullanılarak kanalın ölçüsü alındı. Post ölçüsü 
işlemi sırasında ölçü akriliği ile koping kısmı da şekil-
lendirilen postlar ölçü akriliği sertleştikten sonra çıka-
rıldı (Resim 3). Ölçü alındıktan sonra postlar ayrı ayrı 
döküldü.  (Resim 4).
Dökümü yapılan postların kenar uyumu ve sınırları has-
ta ağzında kontrol edildi. Bu seansta postların birbirine 
olan paralelliğini kontrol etmek için iki post arasındaki 
mesafe genişliğini ve post boyunu içine alacak boyutta 

mum kutu hazırlandı. İçine otopolimerizan akril konu-
larak ağza yerleştirildi. Akril donduktan sonra iki post 
beraber çıkarıldı. Bu uygulamayla zorlanmadan bera-
ber gelen postların paralelliği de kontrol edildi. Coping-
ler ağza tekrar yerleştirildi ve aljinat ile ölçü alındı.
Ölçü içindeki postların alçı döküldükten sonra kolay 
çıkması için etrafı ince mum ile sarıldı. Sert alçı dö-
küldü ve çalışma modeli elde edildi. Model üzerinde 
bar, kırmızı mumla armut şeklinde ve mukoza ile bar 
arasında yaklaşık 4 mm mesafe olacak şekilde modele 
edildi (Resim 5). Barın dökümü yapıldı (Resim 6). Bar 
ve koping lehimlenmeden önce otopolimerizan akril 
vasıtasıyla birleştirildi. Ağızda uyum ve paralellikleri 
kontrol edildikten sonra lehimlendi. Hastaya geleneksel 
yöntemlerle total protez yapım işlemlerine geçildi.

Bitmiş protezde barın geleceği yerlerdeki akril 2 mm 
kadar boşaltıldı. Lehimlenmiş bar ile beraber copingler 
ağıza yerleştirildi, copingler simante edilmeden protez 
içindeki akrilin kaldırıldığı doku yüzeyine silikon esaslı 
ölçü maddesinin light body kısmı konulup protez ağza 
yerleştirildi. Sentrik ilişkide alt üst çene kaydı alındı. 
Ölçü maddesi sertleştikten sonra protez ağızdan çıka-
rıldı. Elde edilen model içine alçı döküldü. Alçı sertleş-
tikten sonra model muflaya alındı. Protezin doku yü-

Resim 2: Üst kanin dişlerin preperasyon sonrası ağız içi 
görünümü 

Resim 3: Post ölçüsü alındıktan sonra postların ağız dışı 
görünümü

Resim 4: Postların dökümü yapıldıktan sonra ağız dışı gö-
rünümü

Resim 5: Barın modelde mumla şekillendirilmiş görünümü

Resim 6: Dökümü yapılan barın   ağız içi görünümü. 
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zeyindeki ölçü maddesi çıkarıldı. Geri kalan boşluğa 
üretici firmanın tavsiyesi doğrultusunda Molloplast B 
(Regneri GmbH, Germany) uygulandı (Resim 7 a-b ). 
Alt çenedeki kanin dişlere knife- edge kesim yapılarak 
kanin kanin  arası metal destekli porselen köprü ile res-
tore edildi. Sol tek taraflı diş eksikliği olan bölgeye tek 
taraflı FM 1 menteşesi türünde hassas bağlantılı protez 
yapıldı (Resim 8–9). 

Tartışma
Tüm dişlerin kaybı fonksiyon, fonasyon ve estetik bo-
zukluklara sebep olduğundan diş kaybının fizyolojik 
yönleri göz önünde bulundurulmalıdır. Total protezler-
de adaptasyon özellikle yaşın ilerlemesiyle daha güç 
olmaktadır. Bu sebeple prognozu zayıf birkaç destek 
dişin bulunduğu durumlarda overdenturelar total pro-
tezlere alternatif bir tedavi olarak düşünülebilir7.
Overdenture tedavisinde kalan dişlerin korunması 

hastaya psikolojik yararlar sağlar. Crum ve ark8 total 
protez kullanan hastaların overdenture protez kullanan 
hastalara göre 8 kat daha fazla kemik kaybı gösterdi-
ğini belirtmiştir. Ayrıca Fenton9 total protez kullanan 
hastalarda taktil refleksinin doğal dişleri olan hastalar-
dakinin altıda biri olduğunu bildirmiştir. Total protezde 
proprioseptif duyu daha azdır. Overdenture altında 
destek olan dişlerin proprioseptif yeteneği sistemin fiz-
yolojik yüküne karşı uyarıcı bir işaret olarak hareket 
eder ve kemik rezorbsiyonunu azaltmaya yardım eder. 
Periodontal ligamentin feedback mekanizması alveo-
ler kemiği korumaya yardımcı olur. Bu feedback me-
kanizması hastanın çene hareketlerini yapmasına ve 
protezin daha rahat kullanılmasına yardım eder. Bu-
nun sonucunda overdenture kullanan hastalar daha iyi 
çiğneme fonksiyonu gösterirler. Aynı zamanda kalan 
dişler proteze ilave retansiyon ve stabilite sağlar5.
 Overdenturelarda başarı için yüksek oral hijyen sağ-
lanması da önemlidir. Overdentureların total protezlere 
göre daha fazla maliyeti vardır. Buna karşılık implant 
destekli hareketli protezlere göre daha ekonomiktir. 
Parsiyel protez için zayıf prognozu olan dişlerin over-
denture için uygun olabileceği Lord ve Teel10 tarafından 
bildirilmiştir. Bu durumlarda overdentureların  progno-
zu hareketli parsiyel proteze göre daha iyidir8. Biz bu 
vakada ekonomik olması ve kalan dişlerin proteze ilave 
retansiyon sağlaması nedeniyle overdenture protez ya-
pımını uygun bulduk.
Overdenture protezlerinde kullanılan ataçmanlar stud 
ataşman, bar ataşman ve manyetik ataşmanlar olarak 
sınıflandırılırlar. Stud ataşmanlar tüm ataşmanlar ara-
sında en basit olanıdır. Thayer  ve Caputo4 yaptıkları 
çalışmada splinte köklerin mekanik avantajını belirtmiş-
lerdir. Dişlerin birbirine bağlanması protez hareketini 
azaltır5. Bar ataşmanlar proteze retansiyon sağlarlar 
ve anterior oklüzal yükleri  absorbe ederler11.
Bar ataşmanlar dişsiz arktaki kökleri splinte ederek ve 
overdenture retansiyonu sağlayarak çift etkili role sahip 
olduğundan bu vakada döküm barı tercih ettik.
 Overdenture ile bar arasındaki bağlantı için metal ve 
akrilik rezinden yapılmış U şekilli klipsler, yarı uyumlu 
ataşmanlar ve manyetik ataşmanlar kullanılabilir. Bu 
retantif sistemlerin başlıca dezavantajı hızlı aşınmala-
rı, sınırlı rotasyonel hareketlilik göstermeleri, protezin 
dokuya doğru gömülmesine izin vermeleri ve hacimli 
olmalarıdır11.
Adrian ve ark11. yumuşak astar maddesinin bar destek-
li overdenture protezlerinde kullanımını bildirmişlerdir. 
Ayrıca Shernoff ve ark.2 da Molloplast B nin overdentu-
relarda ataşman olarak kullanımını bildirmiştir. Yumu-
şak astar maddesi fonksiyonel yükleri hem destek köke 
hem de dişsiz alana iletir. Böylece daha fazla hareket 
serbestliği sağlar ve hasta rahatlığını arttırır. Yumuşak 
astar maddesi aynı zamanda enerjiyi absorbe eder ve 
çiğneme kuvvetlerini destek diş ve dişsiz alana dağı-

Resim 7a-b: Bitmiş proteze Molloplast -B tepildikten sonra 
protezin görünümü

A B

Resim 9: Alt protezin bittikten sonraki görünümü.  

Resim 8: Alt çeneye yapılan FM 1 menteşesi. 
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tır3. Bar altındaki yumuşak dokuların proliferasyonunu 
yumuşak astar maddesi önler. Proteze yüksek retantif 
özellik sağlanır. Aşınmaya karşı dirençlidir11. Ayrıca 
yumuşak astar maddesinin retansiyonu kullanılmaya 
başlamasından sonra  zamanla azalmasına rağmen, 
bar ve kliplerde retansiyonun daha fazla azaldığı be-
lirtilmiştir2.
Silikon esaslı yumuşak astar maddeleri akril esaslı yu-
muşak astar maddelerine göre yumuşaklıklarını daha 
uzun süre korurlar ve daha elastiktirler. Silikon esaslı 
yumuşak astar maddeleri mantar tipi bakterilerin üre-
mesine daha çok sebep olurlar. Akril tipi maddeler 
daha çok bakteriostatik etkiye sahiptir.  Molloplast B’ 
nin mantar tipi bakterilerin üremesini önleyici bir etkiye 

sahip olduğu bildirilmiştir6. Kiat-amnuay ve ark3.‘nın 
bir implant bar destekli overdenture protezde üçü si-
likon esaslı, biri akril esaslı olan dört farklı yumuşak 
astar maddesinin retansiyonunu araştırdığı çalışma-
sında akril esaslı yumuşak astar maddesinin başlangıç 
retansiyonunun en az olduğunu ve silikon esaslılarla 
karşılaştırıldığında önemli derecede retansiyonunu 
kaybettiğini belirtmişlerdir. Günümüzde silikon esaslı 
yumuşak astar maddelerinin üstünlüğü kanıtlanmıştır. 
Bu üstünlüklerinin başında yumuşaklıklarını sürdürme-
leri gelir4.
Bu vakada da kullanımının kolay ve ucuz olması, pro-
tezde daha iyi retansiyon ve stabilite sağlamak ama-
cıyla Molloplast B kullanılmıştır.  
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Ameloblastoma: İki Olgu Raporu

Ameloblastoma: Two Cases Report

İlkay Peker*, Meryem Toraman Alkurt*, Fatma Zor**, Defne Akpınar***,
Cem Demir****

Amaç: Bu olgu sunumunun amacı unikistik ve akan-
tamatöz tipte iki ameloblastoma olgusunun klinik, rad-
yolojik ve histopatolojik özelliklerini değerlendirmektir. 
Ameloblastoma, nadir görülen, epitelyal orijinli odon-
tojenik bir tümördür. Genellikle benign, lokal invaziv, 
yavaş büyüyen ve nadiren metastaz gösteren lezyonlar-
dır. Tümörün nüks eğilimi, en önemli risk faktörü olarak 
değerlendirilir.
Olgu sunumu: Her iki ameloblastoma olgusu genç 
erişkin (2. ve 3. dekatlar) erkek hastalarda görüldü. 
Klinik olarak, çok sık rastlanmayan mandibulada pre-
molar-keser dişler bölgesinde ağrısız şişlikler görülmek-
teydi. Radyografik olarak ise etkilenen dişlerin kökleri 
arasında uniloküler ve multiloküler radyolusent alanlar 
izlenmekteydi.
Sonuç: Lezyonlar, cerrahi eksizyon ile çıkarıldıktan 
sonra histopatolojik olarak incelendi. Histopatolojik de-
ğerlendirmede lezyonların, unikistik ve akantamatöz tip 
ameoblastoma olduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Odontojenik tümör, unikistik 
ameloblastoma, akantamatöz ameloblastoma

Aim: The aim of this article was to evaluate clinical, 
radiological and histopathologic features of two ame-
loblastoma cases of unicystic and acanthomatous types. 
Ameloblastoma is an uncommon odontogenic tumour of 
the jaws which originates from epithelium. The lesions 
are commonly benign, locally invasive, slow-growing 
and metastasis is an uncommon feature. Tendency to 
recurrence of the tumour is considered to be the main 
risk factor.
Case report: Both two cases were seen at young adult 
(2nd and 3rd decades) male patients. Clinically, painless 
swellings occurred in mandibular premolar-incisive teeth 
areas meeting by chance of uncommon localization. Ra-
diographically, unilocular and multilocular radiolucent 
areas were appeared among apices of affected teeth.
Conclusion: After the lesions were removed by surgical 
excision, histopathological examination were perfor-
med. Histopathological evaluation showed that the le-
sions were types of unicystic and acanthomatous ame-
loblastomas. 

Key Words: Odontogenic tumour, unicystic amelob-
lastoma, acanthomatous ameloblastoma
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Ameloblastoma, klinik olarak nadir görülmesine rağ-
men, ikinci en sıklıkla karşılaşılan odontojenik tümördür 
ve tüm oral neoplazmların % 2’sini oluşturduğu tahmin 
edilmektedir1. Ameloblastoma, çene kemiklerinde ya-
vaş büyüyen, lokal invaziv gelişim gösteren, uygun şe-
kilde tedavi edilmezse yüksek rekürrens oranına sahip 
epitelyal odontojenik tümördür. Mine organı, odonto-
jenik epitel artıkları (malozses ve serre epitel artıkları), 
mine epitel artıkları, odontojenik kistlerin (özellikle den-
tigeröz kistlerde) epitel tabakalarından gelişebilmekte-
dir. Bu epitel artıklarının neoplastik transformasyonuna 
neden olan faktörler tam olarak bilinmemektedir2. 
Ameloblastoma, sıklıkla pleksiform ve foliküler tip ol-
mak üzere temel iki histopatolojik paternde izlenmekte-
dir. Bu paternler dışında spindle şekilli, bazoloid, gra-
nüler ya da skuamöz diferansiyasyon ve desmoplazi 
de göstermektedir2,3. Ameloblastomanın ayırıcı tanısın-
da tümörün klinik davranışı ve mikroskobik paternler 
arasında herhangi bir ilişki gösterilememiştir. 
Dünya Sağlık Örgütü ameloblastomayı 4 gruba ayır-
maktadır3:

Konvansiyonel Ameloblastoma veya solid/multi-1. 
kistik ameloblastoma (klasik tip), kemik içerisinde 
izlenen solid ameloblastoma formudur.  
Unikistik Ameloblastoma, sıklıkla sürmemiş man-2. 
dibular 3. molar dişler ile ilişkili olup, hem klinik 
hem de radyografik olarak dentigeröz kist ön tanı-
sı verilen tümörlerdir. Dentigeröz kistlerden ayrımı 
histopatolojik inceleme sonrası yapılabilir. Yalnız-
ca  kistik lezyonun epitel içerisinde gelişen luminal 
tip; amolablastomatöz epitelin kistik lümene doğru 
şişkinlikler yaptığı intraluminal tip; ve bağ dokusu 
içerisine doğru infiltre olan mural tip olmak üzere  
3 histopatolojik varyantı bulunmaktadır. 
Desmoplastik Ameloblastoma, konvansiyonel 3. 
ameloblastomanın dışında izlenen özel bir form-
dur. Radyografik olarak sıklıkla fibroosseöz lez-
yonlara benzemektedir. 
Ekstraosseöz / Periferal Tip Ameloblastoma, dişe-4. 
tinin ameloblastoması olarak da adlandırılan yu-
muşak dokuda görülen ameloblastomadır.

Bu olgu sunumunda iki ameloblastoma olgusunun 
(akantamatöz ve unikistik tip) klinik, radyolojik ve his-
topatolojik özellikleri incelendi.

Olgu 1
26 yaşında, herhangi bir sistemik hastalığı olmayan 
erkek hasta, başlangıçta ağrısız ve küçük, son 3 aydır 
gerilme ve hassasiyet hissi veren şişlik nedeniyle kliniği-
mize başvurdu. Hastadan alınan anamnezde lezyonun 
tedavisi amacıyla daha önce bir diş hekimi tarafından 
penisilin grubu bir antibiyotik verildiği ve başka bir te-
davi uygulanmadığı öğrenildi. Hasta, ilacı kullandık-
tan sonra lezyonda herhangi bir değişiklik olmadığını 
belirtti. Lezyon, ekstraoral olarak sağ mandibulada 

premolar-lateral dişler bölgesinde yaklaşık 1.5x1 cm 
boyutunda sert bir şişlik şeklinde görülmekteydi.  İntra-
oral muayenede 42, 43, 44, 45 nolu dişler bölgesinde 
palpasyonda hassas ve sert bir şişlik mevcuttu (Resim 
1). Bukkal bölgedeki alveoler kemikte ekspansiyon iz-
lenmekteydi. Vestibül derinlik, şişliğe bağlı olarak sığ-
laşmıştı ve lezyonla ilişkili dişler vitaldi.

Panoramik ve periapikal radyograflarda 43 ve 44 nolu 
dişlerin kökleri arasında, yaklaşık 1.5x1.5 cm boyutun-
da multiloküler radyolusensi izlenmekteydi (Resim 2 ve 
3). Bulgular göz önüne alınarak hasta ameloblastoma 
ön tanısı ile cerrahi kliniğine sevk edildi. Lezyon, 44 
nolu dişin çekilmesiyle birlikte cerrahi eksizyonla çıka-
rıldı ve histopatolojik olarak incelendi. 

Resim 1: Birinci olgunun intraoral görüntüsü

Resim 2: Birinci olgunun panoramik radyografi görüntüsü

Resim 3: Birinci olgunun periapikal radyografi görüntüsü
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Makroskobik olarak, 1.5x1.2x0.5 cm boyutunda, içi 
sıvı dolu 1 adet kistik doku ve histopatolojik inceleme-
de, oldukça geniş bir bazal membran üzerinde yerleşen 
ameloblastik epitel yapısında kistik gelişim gözlenen tü-
moral oluşum izlendi. Epitelin bazal tabaka hücrelerinin 
çit tarzında dizildiği, koyu boyanan, ovoid hücre nuk-
leuslarının bazal membrandan uzakta konumlanarak 
reverse polarizasyon gösterdiği, daha üst tabakadaki 
hücrelerin ise gevşek stellat yapısında olduğu görüldü. 
Kollajenize yapıdaki kist bağ doku duvarında yer yer 
foliküler tarzda infiltre olan, yer yer akantamatöz me-
taplazi ve kistik dejenerasyonların bulunduğu amelob-
lastik tümör adaları dikkati çekmekteydi (Resim 4). Bu 
verilerin ışığı altında lezyona unikistik ameloblastoma, 
mural tip tanısı kondu.

Makroskobik olarak, 1.2x0.7x0.5 cm boyutunda yüze-
yinde yer yer polipoid alanlar bulunduran kirli beyaz 
renkte lezyonel yapı ve histopatolojik incelemede, bağ 
dokusunda folikül yapar tarzda gelişim gösteren tümo-
ral oluşum izlendi. Foliküllerin periferindeki hücreler 
çit tarzında dizelenmiş, koyu, ovoid, nukleusları bazal 
membrandan uzakta konumlanmış reverse polarizas-
yon gösteren kolumnar tipte ameloblast benzeri hücre-
lerden oluşmaktaydı. Foliküllerin merkezinde yer alan 
hücreler ise yıldızsı, gevşek yapıda olup stellat retiku-
lum benzeriydi. Birçok folikülün merkezinde skuamöz 

Resim 4: Kistik boşlukları çevreleyen, reverse polarizasyon 
gösteren ameloblastik epitel ve devamlılığındaki bağ dokusu 
içerisinde ameloblastik tümör adası (mural tip unikistik 
ameloblastoma) izlenmektedir. (HE X40)

Resim 5: İkinci olgunun intraoral görüntüsü

Resim 6: İkinci olgunun panoramik radyografi görüntüsü

Resim 7: İkinci olgunun periapikal radyografi görüntüsü

Olgu 2
33 yaşında, herhangi bir sistemik hastalığı olmayan 
erkek hasta, başlangıçta ağrısız ve küçük, son 1 ay-
dır gerginlik hissi veren bir şişlik nedeniyle kliniğimi-
ze başvurdu. Hastadan alınan anamnezde daha önce 
herhangi bir tedavi görmediği anlaşıldı.
Lezyon, ekstraoral olarak yaklaşık 1.5x1 cm boyutla-
rında sağ mandibulada premolar-kanin dişler bölge-
sinde sert bir şişlik şeklindeydi. İntraoral muayenede 43 
ve 44 nolu dişler bölgesinde palpasyonda hassas ve 
ağrısız bir şişlik mevcuttu (Resim 5). Bukkal bölgedeki 
alveoler kemikte ekspansiyon izlenmekteydi. Vestibül 
derinlik, şişliğe bağlı olarak sığlaşmıştı ve lezyonla iliş-
kili dişler vitaldi. 
Panoramik ve periapikal radyograflarda 43 ve 44 nolu 
dişlerin kökleri arasında 1.5x1 cm boyutlarında uni-
loküler bir radyolusensi izlenmekteydi (Resim 6 ve 7). 
Bulgular göz önüne alınarak hasta, ameloblastoma ön 
tanısı ile cerrahi kliniğine sevk edildi. Lezyon, 44 nolu 
dişin çekilmesiyle birlikte cerrahi eksizyonla çıkarıldı ve 
histopatolojik olarak incelendi.
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metaplazi alanları, bazılarında ise kistik dejenerasyon-
lar görüldü. Tümör stroması ince kollajenize yapıday-
dı (Resim8). Histopatolojik değerlendirme sonucunda 
lezyona solid tip ameloblastoma, akantamatöz varyant 
tanısı kondu.

TARTIŞMA 
Bu makalede iki ameloblastoma olgusu incelendi. Ame-
loblastoma, % 20 oranında maksilla, % 80 oranında 
ise mandibula yerleşimi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Mandibuladaki olguların % 70’i molar dişler ve ramus 
mandibula bölgesinde, % 20’si premolar bölgede ve 
% 10’u anterior bölgede görülmektedir. Lezyonların % 
10-15’i sürememiş bir diş ile ilişkili olabilir2. İncelediği-
miz olgularda lezyonlar, çok sık rastlanmayan mandi-
bula premolar-santral dişler bölgesinde yerleşmişti.
Unikistik ameloblastoma 10-30 yaşları arasında ortaya 
çıkarken, solid veya multikistik tip 40-50 yaşlarda, pe-
riferal tip ise herhangi bir yaşta görülebilir3. Lezyonlar, 
cinsiyet ayrımı göstermemekle birlikte, erkeklerde daha 
sık görüldüğü bildirilmektedir. Lezyonların tipik klinik 
özelliği şişlikle birlikte görülmesidir. Desmoplastik tip-
te başlangıç şikayetinin olması dışında ağrısızdırlar4. 
İncelediğimiz olgular, önceki çalışmalar4,5 ile uyumlu 
olarak 26 ve 33 yaşlarındaki, çenelerindeki ağrısız şiş-
liklerden şikayetçi erkek hastalardı.
Ameloblastomanın radyolojik görünümü anlamlı ol-
masına rağmen, benzeri görünümü diğer odontojenik, 
non-odontojenik tümörler ve çene kistleri de oluşturabi-
lir6. Ameloblastoma, radyografide üç farklı tipte rad-
yolusent bölgeler olarak görülebilir. En yaygın görü-
nümü “sabun köpüğü” olarak tanımlanan multiloküler 
radyolusent alanlardır. Diğer bir görünümü, daha az 
sıklıkta karşılaşılan “bal peteği” olarak tanımlanan gö-

Resim 8: Periferinde ameloblast tipinde reverse polarizas-
yon gösteren çit tarzında dizilmiş hücreler, devamlılığında 
daha gevşek karakterde ‘stellat retikulum benzeri yapı  oluş-
turan tümör adaları ve merkezlerinde skuamöz diferansiyas-
yon alanları izlenmektedir. (akantamatöz tip solid ameloblas-
toma) (HE X100)

rüntüdür. En az rastlanan radyografik görüntü ise uni-
loküler radyolusensidir. Bunların dışında, periferal tip 
ameloblastomanın herhangi bir radyografik görüntüsü 
olmamasına karşın, desmoplastik tip ameloblastoma 
radyografik olarak diğer fibroosseöz lezyonları taklit 
edebilmektedir3. Etkilediği bölgedeki kemikte bukkal 
ve kortikal ekspansiyon oluşturabilir ve komşu dişlerin 
köklerinde rezorpsiyon görülebilir. Gömülü 3. molar 
dişlerin çevresinde geniş bir radyolusensi, uniloküler ve 
multiloküler radyolusensi olarak da izlenebilir. Bu gö-
rüntü, sıklıkla dentigeröz kistlerin görüntüsü ile benzer-
lik gösterirler. Ayrıca dişlerde kök rezorpsiyonlarına ve 
migrasyonlara yol açabilirler7,8. İncelediğimiz olgular-
dan birinin radyografik görüntüsü etkilenen bölgedeki 
dişlerin kökleri arasında multiloküler radyolusent bir 
alan iken, diğer olguda ilgili dişlerin kökleri arasında 
uniloküler bir radyolusent alan mevcuttu. Bölgedeki diş-
lerde rezorpsiyon yoktu ve her iki olguda da etkilenen 
bölgedeki bukkal alveoler kemikte ekspansiyon izlen-
mekteydi.
Ameloblastoma için uygulanacak tedavi şekli seçilirken 
hastanın yaşı ve şikayetinin yanı sıra, tümörün anato-
mik lokalizasyonu, boyutu, radyografik özellikleri gibi 
etkenler göz önünde bulundurulmaktadır. Nüks, büyük 
ölçüde yetersiz veya başarısız cerrahi operasyon sonu-
cu görülmektedir9.
Geçmişte ameloblastoma, lokal malign karakterli olarak 
bilinir ve radikal cerrahi yöntemlerle tedavi edilmekte 
iken, son yıllarda yapılan çalışmalarda benign karak-
terli olduğu ve daha konservatif yaklaşımlarla tedavi 
edilebileceği bildirilmektedir10. Reichard ve ark.11 327 
ameloblastoma olgusunu incelemişler, radikal cerrahi 
sonrası nüks oranının % 17.7, konservatif cerrahi son-
rası nüks oranının ise % 22.6 olduğunu göstermişlerdir. 
Öte yandan, Hong ve ark.12 ameloblastoma olguların-
da en iyi tedavi yönteminin, güvenli bir sınır ile radikal 
cerrahi tedavi olduğunu, konservatif tedavinin çok genç 
hastalar (1. dekat) için veya unikistik ve pleksiform tip 
ameloblastoma için uygun olabileceğini bildirmektedir-
ler. Bizim olgularımız, lezyonların yerleşimi, hastala-
rın yaşı ve radyografik özellikleri göz önüne alınarak, 
nüksü önlemek amacıyla eksizyon ile tedavi edildi ve 
periyodik takibe alındı.

Sonuç
Oral kavitede izlenen normal anatomiden farklı tüm 
yapılar, şişlikler,  klinik ve radyolojik bulgular dikkatlice 
değerlendirilmeli ve uygun tedavi planlaması yapılma-
lıdır. Ameloblastomanın tedavisi, lezyonun anatomik 
lokalizasyonu ve boyutu uygun ise nüksü önlemek ama-
cıyla radikal cerrahi yöntemler ile yapılmalı ve hasta-
lar periyodik olarak takip edilmelidir. Bu olgu raporu 
27-29 Nisan 2007 tarihinde Fethiye’de düzenlenen 7. 
Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel 
Kongresi’nde poster olarak sunulmuştur. 
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