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I

ÖN SÖZ
Değerli okurlar,

Diş hekimliği sanatı, diş hekimliği biliminin ve teknolojisinin bireysel 
olarak hastalara ve topluma uygulamalarını içermektedir. Son yıllarda, hızla 
gelişen teknoloji paralelinde diş hekimliği bilimi de oldukça ilerlemiştir. 
Klinik uygulamaları kolaylaştıracak, tedavilerin başarı oranının artıracak 
yeni yöntemler ve materyaller geliştirilmiştir. Günümüzde diş hekimlerinin 
mesleklerini nitelikli bir şekilde uygulamaları için sürekli ve düzenli olarak 
bilimsel araştırmaları okumaları, yorumlamaları ve hatta bu araştırmalara dâhil 
olmaları gerekmektedir. Diş hekimliği alanında yapılan çalışmaların sayısının 
artması, hekimlerin tüm yeni yayınları takip etmesini zorlaştırmaktadır. Bu 
yüzden hekimler için, kanıta dayalı bilimsel çalışmaları esas alan, tarafsız ve 
nesnel derleme tarzında kaynaklar oldukça önem taşır hale gelmiştir. 

“Diş Hekimliği Çalışmaları: Metodoloji, Araştırma ve Uygulama” 
kitabı, diş hekimliği alanında güncel yaklaşımları konu alan 7 farklı bölümden 
oluşmaktadır. Kitabın oluşturulması sürecinde bilgi, deneyimlerini bizimle 
paylaşan değerli yazarlarımıza ve bu kitabın baskıya hazır hale getirilmesinde 
emeği geçen yayın evine teşekkür ederiz.

Siz değerli okuyuculara yararlı olmasını dilerim.
Saygılarımla 

Doç. Dr. Tuğba Türk
İzmir 2022
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1. Giriş

Kalıcı bir dişin ağız içinde uzun ömürlü var olması için yeterli bir 
kron kök oranına sahip olması ve kök kalınlığının ağız fonksiyonları 
(çiğneme, konuşma, yutma) ile oluşan kuvvete karşı dayanıklılığının 

yeterli olması gereklidir. Dişlerin ağız içine sürmesinden sonra kök dentini 
oluşumu tamamlanmadan pulpa canlılığını kaybederse, kök boyunca oluşumu 
geri kalmış ince dentin duvarları nedeniyle kırılmaya yatkın zayıf bir diş kökü 
kalır. Bu nedenle kök gelişimi tamamlanmamış dişlerin kök gelişiminin devam 
etmesi önemlidir. Çürük, travma ve diğer nedenlerle canlılığı olumsuz etkilenen 
dişlerde, diş ve çevre destek dokuların bütünlüğünü ve sağlığını korumak 
amacıyla pulpa tedavileri yapılmaktadır. Özellikle kök gelişimi tamamlanmayan 
kalıcı dişlerde pulpa tedavilerinin uygulanması genç bireylerin ağız ve diş 
sağlığı açısından kritik öneme sahiptir. Diş hekimliği kliniğinde çürük, travma 
vb. nedenlerle olumsuz etkilenen pulpanın sağlık durumu kapsamlı bir tıbbi 
anamnez, klinik ve radyografik muayene ile belirlenir. Pulpanın sağlık durumu 
dört kategori de incelenebilir.(1, 2)
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- Normal pulpa: Semptom yoktur ve canlılık testlerine normal olarak yanıt 
verir.

- Geri dönüşümlü pulpitis: Pulpa iyileşebilir durumdadır.
- Geri dönüşümsüz pulpitis: Semptomatik veya asemptomatik olabilir. 

Pulpa vital ancak pulpada enfeksiyon bulunmaktadır. Pulpanın iyileşmesi 
beklenmez.

- Nekrotik pulpa: Pulpa dokusu canlılığını yitirmiştir.

Yapılan kapsamlı muayene sonrası pulpa dokusunun sağlık durumuna göre 
yapılacak pulpa tedavi seçeneği belirlenir. Ayrıca yapılan tedavi sırasında 
tükürük izolasyonuna dikkat edilmesi ve diş ile uyumlu bir restorasyon yapılması 
tedavinin uzun dönem başarısını etkileyecektir. Bu nedenle dişin altın standart 
olarak kabul edilen rubber dam ile izolasyonu sağlanmalıdır.(2)

2.  Vital Pulpa Tedavileri

2.1.  Koruyucu Bariyer Uygulanması 

Sağlıklı bir pulpaya sahip bir dişte derin dentin çürük varlığında, dişin 
restorasyonu amacıyla çürüğün temizlenmesini takiben, pulpanın zarar 
görmesini engellemek, pulpa dokusunun iyileşmesini desteklemek, postoperatif 
hassasiyeti en aza indirmek ve tersiyer dentin oluşumunu desteklemek için 
kullanılması önerilen bir yöntemdir. Bu yöntemde, restoratif materyal ve/veya 
siman ile pulpa yüzeyi arasında koruyucu bir bariyer oluşturulması amacıyla 
biyouyumlu bir içeriğe sahip olması gereken koruyucu materyali (mineral trioksit 
agregat (MTA), kalsiyum hidroksit, trisilikat siman gibi), kavite preparasyonu 
sonrasında pulpaya yakın açıkta kalan dentin tübüllerini kaplayacak şekilde 
ince bir tabaka halinde kavitenin tabanına uygulanmalıdır.(3) Bunun yanı 
sıra kavitenin restorasyonu sırasında izolasyonun bozulmaması ve yapılacak 
restorasyonun diş ile uyumlu olması bakteri sızıntısını engellemek amacıyla 
dikkat edilmesi gereken durumlardır. Tedavinin uzun dönemde başarılı olması 
ve ilgili dişte hassasiyet, ağrı ve/veya şişlik gibi olumsuz belirtilerin ortaya 
çıkma ihtimalini en aza indirmek bu tedavinin ana amacıdır.(4)

2.2  Apeksogenezis (Fizyolojik Kök Ucu Gelişimi)

Apeksogenezis, kök ucunun fizyolojik gelişiminin devam etmesini ve 
oluşumunun tamamlanmasını ifade etmek için kullanılan histolojik bir 
terimdir. Bu amaçla indirekt pulpa tedavisi, direkt pulpa tedavisi, parsiyel ve 
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koronal amputasyon gibi tedavi seçenekleri geliştirilmiştir. Kök gelişimini 
tamamlamamış kalıcı dişlerde kökün gelişiminin devam etmesi, apeksinin 
kapanması amacıyla indirekt pulpa tedavisi, direkt pulpa tedavisi, parsiyel ve 
koronal amputasyon tedavi seçeneklerinden dişin mevcut durumuna uygun olan 
yöntem tercih edilerek uygulanabilir.(2)

2.2.1 İndirekt Pulpa Tedavisi

Geri dönüşümlü pulpitis ve derin çürük teşhisi konan dişlerde, çürüğün tamamen 
temizlenmesindiği ve pulpa dokusunun perfore olmadığı  durumlarda yapılması 
önerilen tedavi prosedürüdür.(5) Bu tedavinin uygulanabilmesi için pulpa 
dokusu klinik ve radyografik olarak canlı ve sağlıklı olmalıdır.(2) 

İndirekt pulpa tedavi prosedüründe tek ve iki aşamalı olmak üzere iki farklı 
çürük temizleme yöntemi vardır. Tek aşamalı teknikte tek randevu süresinde; 
kavite duvarlarının temizlenmesi, çürük temizlendiğinde pulpanın açılma riski 
nedeniyle pulpaya yakın etkilenmiş dentinin bırakılması ve restorasyon meteryali 
ile pulpa arasına koruyucu bir astar metaryalinin yerleştirilmesi sonrasında dişin 
restore edilmesi önerilmektedir.(6) Ancak bu tedavi yöntemi sonrasında ilgili 
dişte geri dönüşümsüz pulpitis oluşma riski vardır (6). Derin diş çürüklerinin iki 
aşamalı tedavi yönteminde ise, birinci aşamada yalnızca mine-dentin birleşimi 
boyunca çürüğün en dış tabakasında bulunan enfekte dentin temizlenir ve açılan 
kavite geçici restorasyon ile dentin yüzeyi açıkta kalmayacak şekilde kapatılır. 
Daha ileri dönemde yapılması gereken ikinci aşamada ise pulpa üzerinde kalan 
çürük temizlenir ve daimi restorasyon yerleştirilir.(5) 

İki aşamalı tedavi yönteminde çürük kavitesinde bakteri sayısını azaltmak, 
biyofilm oluşumunu önlemek, karyojenik durumu azaltmak, çürük gelişimini 
yavaşlatmak ve/veya durdurmak amaçlanır.(7) İki tedavi yönteminde de 
diş yüzeyine sızdırmazlığı sağlayacak uyumlu bir restorasyonun yapılması 
dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardandır.(4) 2016 yılında yapılan bir 
sistematik incelemede indirekt pulpa tedavi prosedüründe kullanılan tek aşamalı 
ve iki aşamalı çürük temizleme yöntemleri ile tedavi edilen dişlerin iki yıllık 
takibi buyunca %96’sının canlılığını koruduğu ve her iki tedavi yönteminde 
uzun dönem başarı oranlarının birbirine benzer olduğu bildirilmiştir.(8)

Bu tedavinin ana amacı dişin canlılığını korumak, kök gelişimini, apeks 
kapanmasını sağlamak ve tedavi sonrası dönemde ilgili dişte hassasiyet, ağrı ve 
şişlik/apse gibi belirti ve/veya semptomların olmamasıdır. Değerlendirme amacı 
ile yapılan radyografik kontroller sırasında kök ve kök çevresinde rezorpsiyon 
ve/veya patolojik değişiklikler izlenmemelidir.(2) 
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2.2.2 Direkt Pulpa Tedavisi

Direkt pulpa tedavisi, pulpası sağlıklı olan kalıcı dişte, küçük bir çürük nedeniyle 
veya çürük temizlenmesi sırasında mekanik olarak pulpa yüzeyinde küçük bir 
ekspoz ile karşılaşılması durumunda kanama kontrolü sağlanması sonrasında, 
açığa çıkan pulpanın kalsiyum hidroksit (9) veya MTA (10) gibi biyouyumlu 
bir materyal ile örtülmesidir.(4) Sonrasında yapılacak olan restorasyonun diş 
ile uyumlu olması ve bakteri sızıntısını engellemesi gereklidir. Bu tedavinin 
ana amacı ilgili dişin canlılığının korunmasıdır. Tedavi sonrası ilgili dişte 
hassasiyet, ağrı ve şişlik gibi belirtiler ve semptomlar olmamalıdır. Pulpa 
iyileşmeli ve sekonder dentin oluşumu gerçekleşmelidir. Kontrol amacıyla 
yapılan radyografik değerlendirme sırasında kök ve kök çevresinde rezorpsiyon, 
periapikal radyolüsensi, anormal kalsifikasyon ve/veya diğer patolojik bulgular 
izlenmemelidir. Ayrıca kök gelişimini tamamlamamış genç kalıcı dişlerde kök 
gelişimi ve apeks oluşumunun devam ettiği görülmelidir.(2)

2.2.3 Çürükle Ekspoz Dişlerde Parsiyel Pulpotomi Tedavisi

Pulpanın çürükle ekspoz olduğu genç kalıcı dişlerde diş pulpası, sağlıklı veya 
geri dönüşümlü pulpitis teşhisi ile canlılığını sürdürüyorsa, pulpanın perfore 
olmasını takiben sağlıklı pulpa dokusuna ulaşmak için koronal pulpada 
bulunan mikroorganizmaların baskın olduğu 1-3 milimetrelik pulpa dokusunun 
çıkarılması ile gerçekleştirilen bir yöntemdir. Sağlıklı olduğu kabul edilen pulpa 
yüzeyine ulaşım sağlandıktan sonra ulaşılan alan sodyum hipoklorit, klorheksidin 
gibi bakterisit etkisi olan bir irrigasyon ajanı ile yıkanmalı ve pulpa kanaması 
birkaç dakika içinde kontrol altına alınmalıdır. Daha sonra kalsiyum hidroksit 
(11) veya MTA(12) gibi biyouyumlu bir materyal ile açılan pulpa bölgesi 
örtülmelidir.(13) Kalsiyum hidroksitle karşılaştırıldığında MTA’nın dentin 
köprüsü oluşturma ve pulpa sağlığını koruma açısından pulpotomi tedavilerinde 
daha olumlu etkiler oluşturduğu bildirilmiştir.(14) Pulpa örtüldükten sonra 
pulpayı ve çevre dentini kapsayacak şekilde en az 1,5 milimetre kalınlıkta cam 
iyonomer siman yerleştirilmelidir.(10) Sonrasında dişe uyumlu, bakteriyel 
sızıntıyı engelleyebilecek daimi bir restorasyon yapılmalıdır.

Bu tedavi yönteminin ana amacı geriye kalan pulpa dokusunun canlılığını 
sürdürmesidir. Tedavi sonrası ilgili dişte hassasiyet, ağrı ve şişlik gibi negatif 
klinik belirtiler veya semptomlar olmamalıdır. Kontrol amacıyla yapılan 
radyografik değerlendirme sırasında kök ve kök çevresinde rezorpsiyon, 
periapikal radyolüsensi, anormal kalsifikasyon ve/veya diğer patolojik bulgular 
izlenmemelidir. Ayrıca kök gelişimini tamamlamamış genç kalıcı dişlerde kök 
gelişimi ve apeks oluşumunun devam ettiği görülmelidir.(2) 



KÖK GELİŞİMİ TAMAMLANMAMIŞ KALICI DİŞLERDE PULPA TEDAVİLERİ    5

2.2.4. Travmatik Yaralanma Sonrası Parsiyel Pulpotomi (Cvek Amputasyonu)

Cvek amputasyonu, travmatik yaralanma sonrası pulpası açığa çıkan ve 
pulpanın canlılığını koruduğu özellikle apeksi tam kapanmamış kalıcı dişlerde, 
travmatik yaralanma sonrası açılan pulpal yüzey 4 mm ve/veya daha küçükse 
inflamatuar reaksiyon gelişebilecek pulpa dokusunun 1-3 mm kadar cerrahi 
olarak uzaklaştırılıp altındaki sağlıklı pulpa dokusuna ulaşılarak gerçekleştirilen 
bir tedavi yöntemidir.(2, 15) Bu tedavinin travma sonrası dokuz güne kadar 
gerçekleştirilebileceği bildirilmiştir.(15) 

Sağlıklı olduğu kabul edilen pulpa yüzeyine ulaşım sağlandıktan sonra 
ulaşılan alan sodyum hipoklorit, klorheksidin gibi bakterisit etkisi olan bir 
irrigasyon ajanı ile yıkanmalı ve pulpa kanaması birkaç dakika içinde kontrol 
altına alınmalıdır. Daha sonra kalsiyum hidroksit veya MTA gibi biyouyumlu 
bir materyal ile açılan pulpa bölgesi örtülmelidir.(2, 13) Kalsiyum hidroksitin 
uzun dönemde başarılı bir materyal olduğu bildirilmiştir.(2) MTA’nın ise ilgili 
dişte dentin köprüsü oluşumunu sağladığı ve uzun dönemde dişin canlılığını 
koruduğu bildirilmiştir. Bununla birlikte, beyaz ve gri MTA kullanılan 
pulpotomiyi takiben ilgili dişte renk değişikliği görülmesi önemli bir klinik 
komplikasyondur.(16) MTA en az 1,5 milimetre kalınlıkta yerleştirilmelidir.
(17) Son olarak dişi bakteriyel sızıntıya karşı koruyan uyumlu bir daimi 
restorasyon yerleştirilmelidir.(2) Komplike kron kırığı görülen daimi dişlerde 
Cvek pulpotomisinin başarı oranının %87.5 ile %100 arasında olduğu rapor 
edilmiştir.(18)

Cvek amputasyonunun ana amacı kalan pulpa dokusunun canlılığını 
korumaya devam etmesidir. Tedavi sonrası ilgili dişte hassasiyet, ağrı ve şişlik 
gibi negatif klinik belirtiler veya semptomlar olmamalıdır. Kontrol amacıyla 
yapılan radyografik değerlendirme sırasında kök ve kök çevresinde rezorpsiyon, 
periapikal radyolüsensi, anormal kalsifikasyon ve/veya diğer patolojik bulgular 
izlenmemelidir. Ayrıca kök gelişimini tamamlamamış genç kalıcı dişlerde kök 
gelişimi ve apeks oluşumunun devam ettiği görülmelidir.(2)

2.2.5 Total Pulpotomi

Total pulpotominin, kök gelişiminin tamamlanmasını (apeksogenezis) sağlamak 
için geçici bir tedavi prosedürü olarak, çürüğün pulpaya kadar ulaştığı kök 
gelişimini tamamlamamış kalıcı dişlerde uygulanması endikedir. Ayrıca, kök 
kanal tedavisi tamamlanana kadar hastada bulunan semptomların geçici olarak 
giderilmesi için acil bir tedavi prosedürü olarak da uygulanabilir. Total pulpotomi 
prosedürü, koronal pulpa dokusunun tamamen cerrahi olarak çıkarılması, 
ardından biyolojik olarak kabul edilebilir bir materyalin pulpa odasına 
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yerleştirilmesi ve dişin restorasyonundan oluşur.(2, 19) Kalsiyum hidroksit ile 
karşılaştırıldığında, MTA ve trikalsiyum silikat daha yüksek bir başarı oranına 
sahiptir ve uzun dönem sızdırmazlık sağlar. Ayrıca sekonder dentin oluşumunu 
teşvik eder.(20, 21)

Bir kalıcı dişte total pulpotomi tedavi prosedürünün ana amacı kalan 
kök pulpasının canlılığını korumaktır.(1) Ayrıca bu tedavide; radyografik 
değerlendirmede endodontik tedavi için yeterli kök gelişimini sağlamakla 
birlikte hassasiyet, ağrı ve şişlik gibi negatif klinik belirtilerin oluşmasını, kök 
ve çevresindeki dokuların rezorpsiyonunu ve kanal kalsifikasyonunu önlemek 
amaçlanır.(19)

3.  Devital Pulpa Tedavileri

3.1.  Pulpektomi (Geleneksel Kanal Tedavisi)

Pulpektominin veya diğer adı ile geleneksel kök kanal tedavisinin apeksi 
kapalı dişlerde, pulpa tanısının geri dönüşümsüz pulpitis veya nekrotik pulpa 
olması ve kalan diş dokusunun restorasyon için yeterli olması durumunda 
yapılması uygundur.(2) Bu tedavide kök kanallarına erişim sağlamak için tüm 
koronal pulpa dokusu çıkarılır. Kök kanalının temizlenmesi, dezenfeksiyonu ve 
şekillendirilmesinin ardından, kök kanal sistemi biyolojik olarak kabul edilebilir 
yarı katı veya katı bir dolgu materyali ile doldurulur.(19)

Bu tedavide kök kanalı aşırı genişletme veya yetersiz doldurma olmadan 
başarılı bir şekilde doldurulmalıdır. Tedavinin ana amacı ilgili dişte uzun 
süreli hassasiyet, ağrı veya şişlik gibi tedavi sonrası olumsuz belirtiler veya 
semptomlar olmamasıdır. Ayrıca klinik veya radyografik olarak kök çevresi 
destekleyici dokularda daha fazla bozulma olmadan tedavi öncesi patolojinin 
düzeldiği izlenmelidir.(2) 

3.2.  Apeksifikasyon (Kök Ucu Kapatma)

Apeksifikasyon, kök oluşumu tamamlanmamış, canlılığını yitirmiş kalıcı 
dişlerde, vital olmayan radiküler dokuyu kaldırarak ve kök ucunun hemen 
altında kalsifik bir sert doku oluşumu sağlayarak kök ucunun kapanmasını 
sağlama yöntemidir. Bu tedavide kök kanalını dezenfekte etmek için 2-4 hafta 
ara ile kanallara kalsiyum hidroksit gibi biyouyumlu bir ajanın yerleştirilmesi 
gereklidir.(5) Son aşamada kök ucunu kapatmak için kök ucuna MTA gibi bir 
apikal bariyer yerleştirilir.(19) Kalan kanal boşluğunu doldurmak için guta 
perka kullanılır. 
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Bu tedavi prosedüründe amaç; kök oluşumu tamamlanmamış dişlerde kök 
ucunun kapanmasını (apeksifikasyon) teşvik etmek veya klinik ve radyografik 
değerlendirme ile teyit edilen apikal bir bariyer oluşturmaktır. Tedavi sonrası 
hassasiyet, ağrı veya şişlik gibi negatif klinik belirtiler veya semptomlar 
olmamalıdır. Tedavi sırasında veya sonrasında radyografik değerlendirmede 
eksternal kök rezorpsiyonu, lateral kök patolojisi, kök kırığı veya kök çevresi 
destek dokuların bozulduğu gözlenmemelidir. Diş sürmeye devam etmeli ve 
alveol kemik komşu dişlerle uyumlu bir şekilde büyümeye devam etmelidir.(2)

3.3.  Rejeneratif Pulpa Tedavisi

Rejeneratif pulpa tedavisi, kökleri tam olarak oluşmamış, canlılığını yitirmiş 
kalıcı dişlerde hasarlı pulpa-dentin kompleksini fizyolojik olarak tamir etmek, 
değiştirmek için tasarlanmış biyolojik temelli prosedürler olarak tanımlanır.
(22) Bu tedavi prosedürü sonucunda klinik semptomların ortadan kaldırılması 
ve apikal periodontitisin iyileşmesinin sağlanması beklenmektedir.(23) 
Ayrıca kök kanal duvarlarının kalınlaşması ve kök gelişiminin devam etmesi 
hedeflenmektedir.(23) Rejeneratif endodontik tedavi prosedüründe kök kanal 
boşluğunda vaskülarizasyonun tekrar sağlanması gerçekleştirilirken, geleneksel 
kanal tedavisinde kök kanal boşluğu biyouyumlu materyallerle doldurulur.(2)

Bu tedavi prosedürünün ana amacı kök duvarlarının kalınlığını artırmak ve 
kök uzunluğunun artışını sağlamaktır. Bu bulgular radyografik değerlendirme 
ile doğrulanmalıdır. Tedavi sonrası hassasiyet, ağrı veya şişlik gibi negatif 
klinik belirtiler veya semptomlar olmamalıdır. Tedavi sırasında veya sonrasında 
radyografik değerlendirmede eksternal kök rezorpsiyonu, lateral kök patolojisi, 
kök kırığı veya kök çevresi destek dokuların bozulduğu gözlenmemelidir. Diş 
sürmeye devam etmeli ve alveol kemik komşu dişlerle uyumlu bir şekilde 
büyümeye devam etmelidir.(2)

4.  Sonuç

Kök gelişimi tamamlanmamış kalıcı dişlerde vital ve devital pulpa tedavi 
yöntemleri son yıllarda oldukça ilerlemiştir. Biyolojik dokunun iyileşmesini 
ve oluşumunu indükleyen, kök kanal sistemine bakteri sızıntısını engelleyen 
ve vital tedavi yöntemlerinde pulpa sağlığını koruyan biyouyumlu materyalleri 
araştırmaya yönelik klinik çalışmalar artmıştır.(24-26) MTA, eksik kök gelişimi 
olan kalıcı dişlerde vital ve devital pulpa tedavi ajanı olarak umut verici bir ajan 
olarak görülmektedir.(13, 27)
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Vital ve devital pulpa tedavileri, diş hekimine dişle ilgili istenmeyen bir 
sorunla karşılaşıldığında ilgili dişin çekimine ve birbirlerine alternatif farklı 
tedavi yöntemleri sağlar. Ancak tüm dental tedavi prosedürlerinde olduğu gibi 
dikkatli bir vaka seçimi, hastaya ve ebeveyne tedavinin amaçları, sınırlamaları 
ve yöntemi hakkında detaylı bir açıklama, bu tedavi yöntemlerinin klinik 
yönetiminin başarılı olabilmesi için gereklidir. Bu tedavi yöntemlerinin 
kullanımın diş hekimleri arasında yaygınlaşması ve kullanılan materyallerin 
yeni klinik çalışmalar ile geliştirilmesi ile genç bireyler arasında diş kayıplarının 
önlenmesi sağlanabilir. Ayrıca bu tedaviler diş kayıpları sonrasında genç bireyler 
arasında oluşabilecek estetik, fonksiyonel ve psikolojik sorunların yaşanmasını 
da önleyerek sağlıklı bir toplumun oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Şekil 1: Kalıcı Dişlerde Pulpa Tedavi Şecenekleri

Vital Tedavi Şecenekleri Devital Tedavi Şecenekleri

Pulpektomi

Apeksifikasyon

Rejeneratif Pulpa Tedavisi

Total Pulpotomi

Cvek Amputasyonu

Parsiyel Pulpotomi Tedavisi

Direkt Pulpa Tedavisi

İndirekt Pulpa Tedavisi

Apeksogenezis Koruyucu Astar  
Uygulanması
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1. Giriş

Dişlerdeki renk ve şekil bozuklukları fonasyon ve fonksiyon kadar, 
estetik açıdan da önemlidir. Gelişmiş ülkelerde estetiğin neredeyse 
fonksiyonun önüne geçtiği bile söylenebilir (1). Son zamanlarda estetik 

görünümün düzeltilmesi için birçok farklı tedavi yöntemleri geliştirilmiştir. Bu 
yöntemler; mekanik abrazyon, kompozit restorasyonlar, porselen laminalar, 
ful kronlar, porselen ve kompozit veneerler ve beyazlatma işlemleridir (2). 
Klinik çalışmalara ve in vitro araştırmalara göre diş beyazlatma güvenli ve 
etkili bir yöntem olmakla birlikte renklenmiş diş görünümünü düzeltmede en 
konservatif yöntemdir (3). Ayrıca beyazlatma işlemlerinin, dişlerde estetik 
amaçlı protetik restorasyonlara göre de birçok avantajı vardır. Bunlar; diş sert 
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dokularından sınırlı madde kaybı, dişeti irritasyonunun engellenmesi ve diğer 
tedavi işlemlerine göre daha ekonomik olmasıdır (4). Günümüzde beyazlatma 
amacıyla en yaygın kullanılan materyaller; hidrojen peroksit, karbamit peroksit 
ve sodyum perborattır (5). Beyazlatma genel olarak bu ajanların ısı ya da ışık 
gibi aktive edici bir sistemle kullanılması ilkesine dayanır. Beyazlatıcı ajanlar, 
eksternal ya da internal olarak diş içerisine uygulanabilirler. Her iki teknikte 
de amaç dentindeki kromojenlerin beyazlatılması ve böylece dişin ana renginin 
değiştirilmesidir (6). 

2.  Beyazlatmanın Tanımı ve Mekanizması

Dişin organik matriksinin yavaş yavaş karbondioksit ve suya parçalanarak 
daha açık renkli ara ürünlere dönüştürülmesi işlemine ‘beyazlatma-ağartma’adı 
verilir. Ağartma, eksternal ve internal lekeleri uzaklaştırarak dişlerin görünümü 
üzerinde büyük etki yaratan, estetik diş hekimliğinde en sık belirtilen 
prosedürlerden biridir (7). 

Kromofor moleküllerinin (pigmentli moleküller) ışığa bağlı birtakım renk 
yansımaları vermesiyle diş lekeleri ortaya çıkar. Kromofor molekülleri kimyasal 
olarak bir veya birden fazla ikili karbon-karbon bağı içerdikleri için renkli 
olarak görünürler (8). Beyazlatma reaksiyonunda kullanılan peroksitler, peroksit 
radikallerine ayrışırlar. Bu radikaller tekil ve eşleşmemiş elektronlara sahip molekül 
parçalarıdır ve aşırı derecede reaktif olup ikili bağlara yüksek derecede afiniteleri 
vardır (8,9). Ağartıcı ajan tarafından üretilen bu reaktif oksijen türevleri, mine 
ve dentin içine kolaylıkla difüze olur (8,10). Bu türevler, dentinal kromojenlerin 
oksidasyonundan sorumludur. Dişin sert dokularının pigmentli molekülleri ile 
reaksiyona girerek onların çift karbon bağlarını tekli hale dönüştürürler ve daha 
kısa böylelikle daha az renkli moleküllere parçalarlar (10).

Beyazlatma işlemi aslında bir “redoks” tepkimesidir. Bu tepkimede 
eşleşmemiş elektron içeren ağartıcı okside ajan elekronları alır; redükte olur. 
Ağartılan redükte ajan da bu elektronları verir; okside olur. Bu şekilde renksiz, 
hidrofilik yapılar meydana gelir ve dişler daha açık bir renk tonuna sahip olur. 
Ağartılan materyalin doygunluğa ulaştığı bu aşamada beyazlatmaya devam 
edilirse mine matriksi parçalanmaya başlar; sonuçta su ve karbondioksit açığa 
çıkar (11).

3. Ağartma Ajanları

Diş hekimliğinde beyazlatma ajanı olarak hidrojen peroksit ve türevleri 
tercih edilmektedir (7). Hidrojen peroksit ya dişler üzerine direk olarak 
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uygulanır ya da karbamid peroksit ve sodyum perborat gibi ürünler dişe 
uygulandıktan sonra kimyasal olarak yıkılmaları sonucu hidrojen peroksite 
dönüşür (12).

Beyazlatıcı ajanların içeriklerinde; aktif kısım (karbamid peroksit veya 
hidrojen peroksit) dışında çeşitli maddeler de bulunur. Yoğunlaştırıcı olarak 
kullanılan karbopol, O2 salınımını yavaşlatarak jelin etki süresini uzatır ve 
viskoziteyi artırarak yüzey tutuculuğunu sağlar. Taşıyıcı olarak kullanılan 
propilen glikol ve gliserin, beyazlatma ajanlarındaki diğer maddelerin 
çözünmesini sağlar ve nemi korumaya yardımcı olur. Yüzey aktif madde, 
ajanının yüzeye yayılmasını kolaylaştırarak etkinliğinin artmasını sağlar. Renk 
seyrelticiler, pigmentlerin süspansiyon halinde durmasını sağlar. Koruyucu 
olarak daha çok sodyum benzoat ve metil propilparaben kullanılır. Bu sayede 
beyazlatma ajanı içerisinde bakterilerin gelişmesi engellenir. Bununla birlikte 
bu koruyucu maddeler magnezyum, demir, bakır gibi metalleri açığa çıkararak 
hidrojen peroksitin parçalanmasını hızlandırırlar. Trolamin nötürleştirici ajandır. 
Bunlar dışında beyazlatma ajanlarının içinde tatlandırıcı ve hassasiyet giderici 
(potasyum nitrat, florür) maddeler de bulunur (13-15).

3.1. Hidrojen Peroksit

Hidrojen peroksit (HP), özellikle ofis formunda en yaygın kullanılan ağartma 
ajanıdır. Genellikle kısa sürede ağartma sağlamak için yüksek konsantrasyonlarda 
(% 35-40) kullanılır (16). Yüksek konsantrasyonlu hidrojen peroksit bileşikleri 
termodinamik olarak kararsızdırlar. Buzdolabında ve karanlık bir ortamda 
saklanmadıkça bozulabilirler. Düşük moleküler ağırlığından dolayı dentine 
penetre olabilir ve dentinal tübüllerin içindeki organik ve inorganik bileşiklerin 
çift bağlarını kıran oksijeni serbest bırakabilirler (17,18).

Ağartma maddelerinin etkinliği konsantrasyon, pH ve ışıkla doğrudan 
orantılıdır (10). Torres ve ark. çalışmalarında HP içeren ajan için optimum pH’ı 
9 olarak belirtmişlerdir (19).

Hidrojen peroksit; dental yapı içine dağılırken pH, sıcaklık, ışık gibi 
reaksiyon koşullarına bağlı olarak farklı aktif oksijen türü oluşturabilir. Bunlar; 
hidroksil (HO-), perhidroksil (HO2

-), perhidroksil anyonu (HO2
-) ve süperoksit 

anyonu (O2
-) denilen kararsız serbest radikallerdir. Örneğin; lazer veya ışık 

kullanılarak fotokimyasal olarak başlatılan reaksiyonlarda, hidrojen peroksitten 
hidroksil radikallerinin oluşumunun arttığı gösterilmiştir (15). Metal iyonları 
da (özellikle Fe) hidrojen peroksitle etkileştiğinde, Fenton reaksiyonu yoluyla 
OH üretimine yardımcı olur (20,21). Alkali ortamda ise hidrojen peroksit içeren 
beyazlatıcılardan özellikle perhidroksil anyonları meydana gelir. Perhidroksil 
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(HO2) en güçlü serbest radikaldir. Perhidroksil anyonunun oluşumunu teşvik 
edebilmek için ise en uygun pH değeri 9.5 ila 10 arasındadır (22).

Beyazlatma reaksiyonunu açıklayan bir teoride aktif hidrojen peroksitin 
reaksiyon sırasında parçalanarak oksijen (O2) ve suya (H2O) dönüştüğü 
bildirilmiştir ve kısa bir süre sonra da serbest hidroksil radikalleri (OH-) oluştuğu 
söylenmiştir (23). Bu reaksiyon sonucunda ortaya çıkan serbest radikaller mine 
içerisindeki interprizmatik aralıklara difüze olur ve minede inorganik tuzlar 
arasında renklenmeye sebep olan organik moleküllerle reaksiyona girer. Ortaya 
çıkan küçük molekülleri de köpürme özelliği sayesinde yüzeye taşır. Bunun 
sonucunda ışığı daha az yansıtan basit moleküller oluşur (24).

Hidrojen peroksit, acı bir tadı olan ve suda yüksek oranda çözünerek asidik 
bir solüsyon oluşturan renksiz bir sıvıdır (25). % 30 H2O2 cilt veya göze temas 
ettiğinde ciddi tahriş veya yanmaya neden olabilir (26).

3.2. Karbamid Peroksit

Karbamit peroksit [CO(NH2)2H2O2] stabil, organik beyaz kristalin bir bileşiktir. 
Ancak, su ile temas ettiğinde hidrojen peroksit açığa çıkarır (27). Beyazlatmada 
aktif olan kısım hidrojen peroksittir. Buna ilaveten karbondioksit ve üre de 
oluşur. Üre, pH arttırıcı özelliği sayesinde antiseptiktir ve pH’ın aşırı düşmesini 
engelleyerek demineralizasyonu önler. Üre daha sonra amonyağa ayrışır. Diş 
beyazlatma süresince, karbamid peroksitten ne kadar amonyak ortaya çıktığı 
tam olarak bilinmemektedir (9,13,14). Ortaya çıkan HP konsantrasyonu ise, 
orijinal CP konsantrasyonunun yaklaşık üçte biri kadardır (28). Yani % 10 
karbamid peroksit % 3.6 hidrojen peroksit haline ayrışmış olur. Karbamit 
peroksit genel olarak % 3 ile % 20 konsantrasyonlarda bulunur. Karbamit 
peroksitli beyazlatma ajanları, gliserin ve karbopol esaslıdır. Karbopol, tedavinin 
etkinliğini değiştirmez; sadece hidrojen peroksitin salınma süresini hızlandırır 
(29). Gliserin ise kimyasal olarak karbamit peroksitin, hidrojen peroksite 
kıyasla daha stabil olmasını sağlar (30). Karbamid peroksit düşük seviyelerde 
ekstraradiküler difüzyon gösterir (31). Karbamid peroksit preparatları hafif 
asidik bir pH’a sahiptir (32).

Çok farklı konsantrasyonlarda ağartma ajanları olmasına rağmen ev tipi 
beyazlatma için % 10 CP altın standart gibi görünmektedir. Aslında, % 10 CP 
(özellikle % 10 CP Opalescence, Ultradent Products, Güney Ürdün, UT, ABD), 
ADA onay mührünü kazanan tek beyazlatıcı üründür. Eğer hastanın vakti varsa, 
% 10 CP ile evde ağartma, % 35 HP ile ofis içi (in office) ağartmadan daha fazla 
etkili olmasa bile onun kadar etkili olabilmektedir (33).
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3.3. Sodyum Perborat

Sodyum perborat, nonvital dişlerde, intrinsik renklenmeler olduğu durumlarda 
kullanılan etkili, güvenli, nispeten ucuz bir intrakoronal ağartma maddesidir 
(34). Toz halinde bulunur (25). İlk önce su (35) ile karışım olarak, daha sonra 
% 30 H2O2 (36) ile karışım olarak kullanılmıştır. Sodyum perboratın (SP), 
en etkili ve güvenli kombinasyonunu bulmak için zamanla birçok taşıyıcı 
madde ile birleştirilmiştir. Su ve sodyum perborat kombinasyonunun, diğer 
kombinasyonlara kıyasla ağartma işleminde daha güvenli ve eşit derecede etkili 
olduğu bulunmuştur (31,37).

Sodyum perborat kuruyken kararlıdır; ancak su, sıcak hava veya asit 
varlığında parçalanarak H2O2, sodyum metaborat (NaBO3) ve serbest oksijene 
dönüşür (25). H2O2, radikallere ve iyonlara ayrışır ve bu radikaller oksidasyon, 
indirgenme ve dolayısıyla H2O2’nin ağartma özelliklerinden sorumludur. Bunlar 
uzun kromatik moleküllerin doymamış çift bağlarını daha basit moleküllere 
ayırabilir veya renkli metal oksitleri renksiz metalik oksitlere indirgeyebilirler 
(12). Sodyum perborat, konsantre hidrojen peroksit çözeltilerinden daha kolay 
kontrol edilir ve daha güvenlidir (25).

3.4. Ozon(O₃)

Son yıllarda, ozon gazı kullanmak (O3) geleneksel ağartma yöntemlerine 
alternatif bir teknik haline gelmiştir. Ozon sistemleri minenin dış yüzeyine 
salgılanan O3’ü yavaşlatma yeteneğine sahiptir ve ağartmayı bu şekilde 
sağlarlar (38). Ozon HP’le birlikte veya tek başına kullanılabilir. Ozonun 
oksitleyici kapasitesi kromojen moleküllerini tahrip eder ve etkili ve güvenli 
bir ağartma yöntemi olarak işlev görür (38). Ozon, HP ve bunların kombine 
kullanımını beyazlatma etkinliği açısından değerlendiren bazı çalışmalarda, en 
az beyazlatmanın ozon tek kullanıldığında ortaya çıktığı bildirilmiştir (39,40). 
Bu sonucun nedeninin, hidroksil radikali salan ve yüksek bir pH’a neden olan 
HP’e kıyasla ozonla ağartmada daha az serbest oksijen radikali penetrasyonu 
olduğu varsayılır (10). Hidroksil radikalleri oksijen radikallerinden daha 
güçlüdür (41). Ph’daki artış, ajanın ağartma verimliliğindeki artış anlamına 
gelir (42). Sürmelioğlu ve ark.’nın yaptığı çalışmada, ilk seansta ozon, HP ile 
benzer derecede beyazlatma sağlamış; ancak bir sonraki seansta sürdürülen 
beyazlık HP’den daha az bulunmuştur. Bunun, HP’nin serbest radikallerinin 
göreceli reaktivitesi ile ilgili olduğunu varsaymışlardır (10). Al-Omiri ve ark. 
çalışmalarında HP’nin güçlü bir irritan olduğunu ve hassas dişeti izolasyonu 
gerektirdiğini, ozonun ise yumuşak dokuyu tahriş etmediğini bildirmişlerdir 
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(40). Yani yüksek düzeyde beyazlatmanın gerekli olmadığı ve/veya uygun 
izolasyonun mümkün olmadığı hastalarda, ozonla ağartma tercih edilebilir 
(10).

3.5. Bitki Özleri Esaslı Ağartma Ajanları

Ağartma için kullanılan oldukça reaktif oksijen radikalleri, faydalı renk 
değiştirme etkilerinin yanı sıra; konsantrasyonlarına bağlı olarak mineralize 
diş yapıları arasına yayılarak pulpa odasının hücresel proteinlerinde, 
lipidlerinde ve nükleik asitlerinde oksidatif hasarı indükleyebilir. Bu durum 
da diş sert dokularının organik matrisi üzerinde olumsuz etkiye ve/veya diş 
pulpasının inflamasyonuna yol açabilir (43). Bu nedenle, karşılaştırılabilir 
estetik sonuçlara ve daha düşük yan etkiye sahip doğal ürünlere dayalı 
yeni diş beyazlatma maddelerinin geliştirilmesi faydalı olacaktır. Yüksek 
miktarda organik asitlerin varlığı ile karakterize edilen çiğ sebze ve meyveler 
bakımından zengin diyet alışkanlıkları, diş rengini koruyor ve iyileştiriyor 
gibi görünmektedir (44).

2016 yılında yapılan bir çalışmada çeşitli meyve özleri (ayva, üzüm, armut, 
çilek; özellikle malik asit ve sitrik asit içerirler) kullanılarak bu meyvelerdeki 
organik asitlerin, Opalescence % 15‘e kıyasla ağartma etkinliği ve biyolojik 
etkileri araştırılmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre; hem organik asit hem de 
Opalesence gruplarında bir dereceye kadar apoptozun indüklendiği ve oksidatif 
strese bağlı hasar meydana geldiği bulunmuştur. Ancak temel fark; opalesence 
grubunda üretilen serbest radikallerle antioksidan seviyesi arasında dengesizlik 
olmasıdır. Yani nükleer DNA oksidasyonu, lipit peroksidasyonu organik asit 
grubuna kıyasla daha fazla olmuştur (43). Organik asit grubunda ise hücreler 
organik asitlere maruz kaldıklarında, hidrojen peroksitin hücresel solunum 
sonucunda üretildiği yerde bulunan Fe3+-asit kompleksi, Fenton/Haber-Weiss 
reaksiyonuna katılarak, hidroksil radikalinin üretilmesini sağlar ve üretilen bu 
hücresel kaynaklı radikaller antiapoptotik enzimlerin daha çok ve daha güçlü 
aktivasyonuna yol açar. Bu sayede savunma sistemi daha fazla uyarılır ve hasar 
oluşması engellenir. Bu intrinsik hidroksil radikalinin muhtemel ağartma etkisi 
daha düşük fakat anlamlı bir etkiye yol açabilir (43).

Çalışılan bu deneysel doğal-türetilmiş jel formülasyonları (organik 
asitler), in vitro olarak iyi bir güvenlik profili sergilemiş; ancak ağartma 
etkinliği açısından Opalescence kadar iyi bir etki gösterememiştir. Bununla 
birlikte çalışmada kullanılan bu ajanların diş yapısındaki etki mekanizmasını 
ve beyazlatma etkinliğini kanıtlamak için daha fazla test yapılması 
gerekmektedir (43).
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3.6.  Sodyum Perkarbonat (2Na2CO3 - 3H2O2)

Deterjan sahasında sodyum perkarbonat, oksitleyici bir ağartma maddesi olarak 
sodyum perboratın en önemli alternatifi olarak kabul edilir. Japonya’da, sodyum 
perkarbonat genellikle deterjanlarda bulunur; çünkü düşük sıcaklıktaki suda, 
sodyum perborat ile karşılaştırıldığında daha yüksek ağartma etkinliği vardır. 
Sodyum perkarbonat (SPC) solüsyonda sodyum karbonat ve hidrojen peroksite 
ayrışır. Dolayısıyla, sodyum perkarbonatın ağartma performansının sodyum 
perboratınkine benzer olduğu düşünülmektedir. Güvenli bir intrakoronal 
ağartma maddesi olabileceği öne sürülmüştür (45). Beyaz granüllü, kokusuz 
bir toz olup aktif oksijen radikalleri çıkarma özelliğine sahiptir (46). Yapılan 
sitotoksisite ve genotoksisite çalışmalarında diğer ağartma ajanlarına benzer 
etkiler gösterdiği bulunmuştur (47). Diş hekimliğinde beyazlatıcı stripler ve 
beyazlatıcı macunların bir bileşeni olarak kullanılmıştır (48). 

Pulpasız dişlerin intrakoronal ağartılmasında SPC + distile su, SPC + % 
30 HP veya SP + % 30 HP’nin etkinliğini karşılaştıran bir in vitro çalışmada, 
SP + % 30 HP için en iyi sonuçları göstermiştir. Bununla birlikte, distile su 
ile karıştırılmış SPC veya HP ile karıştırılmış SPC arasında hiçbir farklılık 
gözlemlenmemiştir (45). İntrakoronal ağartma prosedürlerinde kullanmak için 
piyasada bu ürünü bulunduran hiçbir formülasyon olmamasına rağmen, vital 
ağartma tedavisinde geceleri kullanmak için silikon polimer formülasyonlarında 
bulunabilmektedir (47). Sodyum perkarbonatın dezavantajı; depolama sırasında, 
aktif oksijen stabilitesi sodyum perboratla karşılaştırıldığında daha düşüktür ve 
aktif oksijen içeriği korumalı ambalajlarda bile zamanla azalır. Sodyum perborat 
kuru bir durumda stabil bir tozdur ve depolama sırasında çok az aktif oksijen 
kaybı gösterir (49). Bununla birlikte, sodyum perkarbonatla yapılan klinik 
çalışma bildirilmemiştir (25).

4. BeyazlatmaEndikasyonları/Kontrendikasyonları

Vital dişlerde beyazlatma endikasyonları; kompozit restorasyon öncesi koyu renkli 
dişler, gri ve hafif sarı tetrasiklin lekeleri, sarı ve sarı-kahverengi renkteki dişler, 
sağlam mineye sahip florozisli dişler, düzgün yüzeyli homojen renklenmeler, 
pembe-kahverengi porfiria lekeleri, veneer kuron öncesi canlılığını kaybetmiş 
koyu renkli dişlerdir. Çok sayıda ve geniş restorasyonlara sahip hastalarda, çeşitli 
nedenlerle diş hassasiyetine sahip hastalarda, aşırı derecede geniş pulpaya sahip 
dişlerde, lateks ya da peroksit alerjisine sahip hastalarda, aşırı mine kaybına 
sahip hastalarda, hamile veya emziren bayanlarda, fazla beklentili, uyumsuz ve 
sabırsız hastalarda beyazlatma uygulamaları kontrendikedir (50). Ayrıca çürük 
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ve periapikal lezyonlu dişler, diş eti çekilmesi olan yaşlı hastalar, sigara kullanan 
kişilerde de beyazlatma tedavisi uygulanmamalıdır (51).

5. Diş Beyazlatma Teknikleri

Diş beyazlatma tedavisine başlamadan önce yapılması gereken en önemli 
şeylerden biri renklenmenin nedenini belirlemektir. İlk olarak, eksternal 
renklenmenin derecesini belirlemek için diş yüzeyi iyice temizlenmelidir. 
Bu nedenle, ağartmaya başlamadan önce profesyonel bir hijyen uygulaması 
yapılmalıdır. Hastaya, ağartma tedavisi sonuçlarının tahmin edilemediği 
ve rengin tamamen geri kazanılmasının her durumda garanti edilmediği 
bildirilmelidir (52). Ayrıca farklı tedavi aşamaları, olası komplikasyonlar ve 
ağartma maddesinin uygulanmasının genellikle optimum sonuçlar elde etmek 
için tekrarlanması gerektiği konusunda bilgi verilmelidir (12). Hastaya tedavi 
sonunda elde edilen sonuçları göstermek için tedavi öncesi ve tedavi sonrası 
fotoğraf çekmek çok faydalıdır (25).

Devital dişlerde ağartma tekniklerinde, tedaviden önce kök dolgusunun 
kalitesini kontrol etmek için bir radyografi alınmalıdır. Dolgu sadece 
mikroorganizmaların korono-apikal geçişini değil, aynı zamanda ağartma 
maddelerinin apikal dokulara erişmesini ve potansiyel olarak zararlı etkilere 
sahip olmasını da engellemelidir (52). Bu nedenle, ağartma işleminden 
önce yetersiz kök dolgusu değiştirilmeli ve yeni dolgu materyalinin ağartma 
işlemlerine başlamadan önce dolumdan en az 7 gün sonrasına kadar 
sertleşmesine izin verilmelidir (12). Ayrıca kanal tedavisi tamamlandıktan ya 
da yenilendikten sonra kök dolgusu Gates-Glidden veya peeso reamer frezlerle 
mine sement sınırının 1-2 mm altına indirilmelidir ve bu alana sızdırmazlığı 
iyi olan bir kaide materyali yerleştirilerek hidrojen peroksitin ekstraradiküler 
ortama difüzyonu azaltılmalıdır (25). Rotstein ve arkadaşları, 2 mm’lik bir cam-
iyonomer siman tabakasının, % 30 hidrojen peroksit çözeltisinin kök kanalına 
girmesini önlemede etkili olduğunu bildirmişlerdir (53).

Ağartma tedavisinden önce çürük lezyonlar restore edilmeli ve eksik 
dolgular geçici dolgu materyalleriyle değiştirilmelidir. Tedavinin sonunda da 
dolgu materyali ile diş rengi uyumlu olacak şekilde dolgular yenilenmelidir. 
Çünkü ağartmanın bir sonucu olarak dişin final rengi güvenilir bir şekilde 
tahmin edilemez ve bu, ağartmadan önce dolgu materyalinin doğru renginin 
seçilmesini zorlaştırır (25). Bununla birlikte final dolgusunun yapılması için en 
uygun zaman ağartmadan 3 hafta sonrasıdır (54). Ağartmanın hemen sonrasında 
yapılan bir kompozit dolgunun polimerizasyonu ortamdaki peroksit veya 
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oksijen kalıntılarından etkilenir (55) ve bağlanma dayanımında önemli ölçüde 
bir azalma meydana gelir (54).

Diş rengini açma işlemi; ofiste (profesyonelce uygulanan), evde 
(profesyonelce yönetilen) ve over-the-counter/reçetesiz (kendi kendine 
uygulanan) teknikler olmak üzere çok çeşitli beyazlatma yöntemleri ile başarıyla 
gerçekleştirilebilir (8).

5.1.  Vital Dişlerde Beyazlatma Teknikleri

Genel olarak iki vital bleaching yöntemi vardır: % 25-35 hidrojen peroksit (HP) 
ile ofis tipi ağartma (in-office) ve özel olarak yapılmış bir mouthguard içinde % 
10-20 karbamid peroksit (CP) veya % 2-10 HP ile iki ila altı hafta boyunca ev 
tipi ağartma (home bleaching) (56,57). 

Ev tipi ağartma avantajları; uygulama kolaylığı, ünitte daha az zaman 
geçirme, daha az maliyet, yüksek başarı oranı ve malzemelerin güvenliliğidir 
(28). Ayrıca, dişlere uyumlu bir kalıp içinde % 10 CP ile dişlerin ağartılmasının 
çok çeşitli diş renklenme koşulları için en güvenli, en uygun maliyetli beyazlatma 
seçeneği olduğu kanıtlanmıştır (58). 

Ofis tipi ağartmanın avantajı ise; dişhekiminin kontrolünde olmasıdır. 
İşlem sırasında hastanın yanma ya da ağrı hissedip hissetmediğini belirlemek 
dışında hastanın uyumu gerekli değildir (59). Tedavi süresinin kısalması ve 
hızlı sonuçlardan dolayı da hasta memnuniyeti artar (8). Beyazlatma derecesi 
ev tipi ve ofis tipi ağartma için benzer olabilir; ancak ofis tipi ağartma daha hızlı 
geri dönüş gösterir (57,60). Ev tipi ağartma, uyumlu bir hasta için çok başarılı 
olabilir; çünkü daha yavaş geri dönüş ile daha beyaz diş elde etmenin en güvenli 
ve en ucuz yolunu sunar (33). Evde ağartma prosedüründe demineralizasyon ve 
remineralizasyon, tedavi süresi boyunca sürekli bir döngü halindedir; oysa ofis 
tipi ağartmada, tedavinin sona ermesinden sonra remineralizasyon gerçekleşir 
(61). Ev tipi ağartmada diş rengindeki önemli değişiklikler tedavinin 7. 
gününden önce gözlemlenmez. Ancak yüksek konsantrasyonlu peroksit jelinin 
fotoaktivasyonunu kullanan ofis tipi prosedür, minenin renginde anında renk 
değişikliklerine izin verir (62).

5.1.1.  Ofis Tipi Beyazlatma Tedavisi (Hekim Tarafından Klinikte Uygulanan 
Beyazlatma)

Vital diş beyazlatma ofis tekniğinde, % 35-40 hidrojen peroksit ve genellikle 
bir ışık kaynağı kullanılır. Hastanın peroksit uygulamasına maruz kalma süresi, 
tatminkar bir renk değişikliği elde etmek için seans başına 15 ila 20 dakikadır. Bu 
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sürenin aşılması önerilmez (32). Yakın zamanda yapılan bir in vitro çalışma, daha 
az maruz kalma süresiyle pulpada daha az toksisite ve rengin final sonuçlarının 
çok tatmin edici olduğunu göstermiştir (63). Yüksek konsantrasyona sahip 
beyazlatma ajanlarını uygulamadan önce yumuşak dokuları kalın lastik örtüler 
veya ışıkla polimerize olan diş eti koruyucuları ile izole etmek yani korumak 
gerekmektedir (64). 

Ofis tipi ağartma işlemi sırasında, izolasyon nedeniyle veya ağartma 
malzemesinin asidik doğası nedeniyle mine dehidrate olur; bu da geçici 
beyazlatma etkisine neden olabilir. Bu beyazlatma etkisi, minenin rehidrasyonuyla 
dağılır (65). Bu nedenle, ofis tipi ağartma işleminin final renk değerlendirmesi, 
tedavinin sona ermesinden 1 hafta sonra yapılır (61).

Ofis tipi beyazlatma tedavilerinde peroksitin etkilerini artırmak için çeşitli 
ışık ve ısı kaynakları kullanılmaktadır. Kullanılan ışık kaynakları; led, halojen, 
plazma arklar ve lazer sistemleridir (8,66).

Işık kullanılarak yapılan beyazlatma işleminde ışık kaynağı HP›yi ısıtır, 
peroksitin enerjisi artar, böylece serbest radikal oluşturmak için oksijenin 
ayrışma hızı yükselir ve ağartma etkisi artar (66). Bazı araştırmacılar daha 
hızlı beyazlatmadan yüksek konsantrasyondaki kimyasalların sorumlu 
olduğunu ve bu nedenle ışık kaynaklarının beyazlatma sürecinde gereksiz 
olduğunu bildirmişlerdir (65). 2014 yılında hazırlanan bir derlemeye göre de 
ışık aktivasyonu, ağartma tekniklerinin final sonuçları için de peroksitlerin etki 
mekanizmasını hızlandırmak için de avantajlı değildir (29). Yapılan başka bir 
çalışmada da, diş beyazlatma için peroksitlerin foto-aktivasyonunun tek başına 
yararlı olmadığı her ne kadar hızlı bir etki gözlense de kısa bir sürede rengin eski 
haline dönmeye başladığı sonucuna varılmıştır (67).

5.1.2.  Ev Tipi Beyazlatma Tedavisi (Hekim Kontrolünde, Evde Hasta 
Tarafından Uygulanan Beyazlatma)

Karbamid peroksit, hasta tarafından, genellikle geceleri 8 saatlik bir süre 
boyunca ve tatminkar bir renk değişimi gözlenene kadar ancak 3 haftadan daha 
uzun süre olmayacak şekilde evde uygulanır (7,32).

5.1.3. Kombine (Ev Tipi + Ofis Tipi Beyazlatma) Uygulamalar

Bernardon ve ark. 2010’da yaptıkları bir çalışmada, % 10 CP ile yapılan ev tipi 
ağartmanın, % 35 HP ile yapılan ofis tipi ağartmanın benzer sonuçlar ortaya 
koyduğunu ve son derece başarılı olduklarını bildirmişlerdir (60). Bu nedenle, 
bazı üreticiler daha etkili bir prosedür geliştirmek için iki tekniği bir araya 
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getirmeye çalışmışlardır. Kombine ağartma, iki ila altı hafta süreyle bir diş 
kalıbı kullanılarak % 10-20 CP veya % 2-10 HP ile ev tipi ağartmadan önce ya 
da sonra % 25-35 HP ile ofis tipi ağartmanın beraber uygulanmasını kapsayan 
vital ağartma olarak tanımlanır (68).

5.1.4.  Over-The-Counter Beyazlatma Tedavileri (Hekim Kontrolü Olmadan 
Uygulanan Tedaviler)

Tüketici tarafından kolay ulaşılarak satın alınabilinen, diğer beyazlatma 
tekniklerine göre daha ucuz olan bu yöntem seçenek çokluğu ve kısa zamanda 
uygulanabilir olması sebebiyle tercih edilmektedir. Ancak diş hekimi kontrolünde 
olmadan, kişilerin kendi başlarına satın aldığı ürünler kontrolsüz kullanıldığı 
zaman birçok dezavantaja neden olmaktadır. Yumuşak doku hasarı, uygulama 
sonrası hassasiyet, istenilen beyazlığa ulaşılamaması bunlar arasında sayılabilir. 
FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) ile EMA (Avrupa İlaç Ajansı) bu ürünleri, 
yan etkilerini en aza indirgeyerek güvenli ve etkili kullanımları için en fazla % 
6 HP konsantrasyonu ile sınırlamışlardır (69). Bant şeklinde ve kalem şeklinde 
uygulanan, hazır kaşıkla uygulanan, fırça yardımı ile (paint-on) uygulanan 
sistemler ile ciklet, gargara ve diş macunları bu grupta yer alır. 

5.2.  Devital Dişlerde Beyazlatma Teknikleri

5.2.1. Walking Bleaching Tekniği

En sık kullanılan ağartma tekniği, kök kanal tedavisinden sonra pulpa odasının 
bir ağartma maddesi ile doldurulmasını içeren walking bleaching yöntemidir 
(70). Ağartma ajanı kaviteye yerleştirilir ve kavite geçici bir restorasyonla 
kapatılır. Klinik olarak tatmin edici bir sonuç elde edilinceye kadar düzenli 
olarak bu ajan değiştirilir (9). Başarılı ağartma, renklenmenin derecesine bağlı 
olarak 2-4 seanstan sonra etkisini göstermeye başlar. Hastalara diş rengini 
günlük olarak değerlendirmeleri ve “fazla ağartma” dan kaçınmak için ağartma 
kabul edilebilir seviyeye geldiğinde bildirmeleri gerektiği söylenmelidir (12). 
Çalışmalar, sodyum perborat ağartma maddesinin yenilenmesi için bilimsel 
olarak kanıtlanmış bir zaman süresine sahip değildir. Çeşitli araştırmacılara göre 
aralıklar 3 ila 4 gün (12), 3 ila 7 gün (25), 2 ila 6 hafta (71), 12 gün (72), 4 ila 7 
gün (73) ve 21 gün (74) şeklindedir.

Walking bleaching tekniğinde ağartıcı ajan olarak ilk başta sodyum 
perborat ve su karışımı kullanılmıştır (75). Daha sonraları ağartmanın etkinliğini 
artırmak için su yerine % 30’luk hidrojen peroksit kullanılması gerektiğini 
savunanlar olmuştur (76). Günümüzde de bu ajanlar intrakoronal bleaching 
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tekniğinde başarıyla kullanılmaya devam etmektedir (34,36). Bununla birlikte; 
Freccia ve ark., % 30’luk hidrojen peroksit ve sodyum perborat karışımı ile 
yapılan walking bleaching tekniğinin, termokatalitik teknik kadar etkili 
olduğunu göstermiştir (77). Walking bleaching tekniğinin, tetrasiklinin de dahil 
olduğu çok ciddi renklenmelerde başarılı olduğunu bildiren çok sayıda çalışma 
bulunmaktadır (78,79).

5.2.2. Termokatalitik Ağartma Tekniği

Bu tekniğin uzun yıllar boyunca hidrojen peroksit ve ısı arasındaki güçlü 
etkileşim nedeniyle nonvital dişleri ağartmak için en iyi teknik olduğu öne 
sürülmüştür (80,81). Sıcaklıktaki her 10°C’lik artış reaksiyon oranını ikiye 
katlamaktadır (82). Termokatalitik teknikte yaygın olarak % 30-35 hidrojen 
peroksit kullanılmaktadır (83-85).

Bu teknikte, walking bleaching tekniğindeki gibi giriş kavitesi hazırlıkları 
yapılır ve sonrasında pulpa odasına % 30-35 hidrojen peroksit yerleştirilir. 
Ardından özel olarak tasarlanmış lambalarla veya elektrikli ısıtma cihazlarıyla 
ısı uygulaması yapılır. Isı uygulamasının, hidrojen peroksitin ağartma 
özelliklerini arttıran bir reaksiyona neden olduğu gözlenmiştir (86). Isı, ticari 
bir ısı aplikatörü veya ısıtılmış metal bir alet kullanılarak da uygulanabilir. Her 
seansta ısı uygulaması 3 veya 4 kez tekrarlanır ve “taze” ağartma ajanlı pelet 
değiştirilir. Isı uygulandığında,  reaksiyon köpük üretir ve preparattaki mevcut 
olan oksijeni serbest bırakır. Her bir seans sonunda ağartma ajanı içeren pulpa 
odası, walking bleaching tekniğindeki gibi randevular arasında ilave ağartma 
olması için sızdırmaz bir malzeme ile kapatılır (25).

5.2.3. In-Office Teknik

Bazı yazarlar, nonvital, kök dolgulu dişlerin yüksek konsantrasyonlarda 
(% 15–35)  karbamid peroksit jelleri veya hidrojen peroksit ile eksternal 
ağartılmasının başarılı bir şekilde sonuçlanabileceğini açıklamışlardır (87,88).

Beyazlatıcı jel, bir giriş kavitesi açılmaksızın lastik örtü veya diğer 
tekniklerle izole edildikten sonra direk diş üzerine uygulanır. Bazı yazarlar, 
jelin renklenmiş dişe penetrasyonuna izin vermek için ağartma sırasında pulpa 
odasının da erişilebilir olmasını tavsiye etmişlerdir (89,90). Bu durumda 
beyazlatıcı jel, dişin hem bukkal yüzeyine hem de giriş boşluğu boyunca 
pulpa odasına uygulanmış olur (91). In-office prosedürleri, walking bleaching 
tekniği ile 3-4 uygulamadan sonra tatmin edici sonuçlar elde edilemediğinde de 
kullanılabilir (52).
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6. Ağartılmış Dişlerde Prognoz

Restoratif materyallerin neden olduğu renk değişikliği şüpheli bir prognoza 
sahiptir (92). Bazı metalik iyonların ağartılarak uzaklaştırılması veya değiştirilmesi 
oldukça zordur. Brown, travma veya nekrozun neden olduğu renk değişikliğinin, 
medikamanların veya restorasyonların neden olduğu renk değişikliğine göre çok 
daha başarılı bir şekilde beyazlatılabileceğini bildirmiştir (93).

Bazı araştırmalar genç hastalarda renklenmiş dişlerin ağartılmasının 
yaşlı hastalardan daha kolay olduğunu belirtmiştir (79,94). Muhtemelen genç 
dişlerdeki geniş açık dentinal tübüller ağartma maddesinin difüzyonuna daha 
çok izin verir. Ancak, tüm çalışmalar ağartmanın yaşla ilgili başarısı konusunda 
aynı görüşte değildir (80,95).

Çoğu rapor, ağartmadan sonra optimum başlangıç sonuçları sunmaktadır 
(78,86,95). Ancak beyazlatıcı etkinin uzun vadeli stabilitesi, ağartma tedavisinin 
belki de en belirsiz yanıdır. Yapılan araştırmada renklenmelerin rekürrens oranı 
2 yıl sonra % 10, 5 yıl sonra % 25, 8 yıl sonra % 49 olarak bildirilmiştir (96).

İnternal ağartma işleminden sonra dişlerde görülen koyulaşmaların diş 
ve dolgu arasındaki boşluklar boyunca bakteri penetrasyonu ve renklendirici 
maddelerinin difüzyonundan kaynaklandığı düşünülmektedir (97). Ağartma 
sonrası koyulaşmanın, hafif düzeyde renklenmiş dişte mi yoksa yoğun düzeyde 
renklenmiş dişte mi meydana geleceği belirsizdir (80,86,93). Ağartmaya hızla 
yanıt veren dişlerin daha iyi, uzun süreli renk stabilitesi prognozu olup olmadığı 
konusunda farklı görüşler vardır (80,94,98).

7.  Beyazlatma Tedavisinin İstenmeyen Etkileri

Diş beyazlatma ajanlarının karsinojenitesi, toksisitesi, genotoksisitesi ve yan 
etkileri üzerine yapılmış çalışmalar daha çok in vitro koşullarda gerçekleştirilmiştir. 
Klinik çalışmaların sayısı yeterli değildir. Bu sebeple diş hekimleri beyazlatma 
işleminde daha titiz bir tutumla hangi yöntemi kullanacaklarını belirlemelidirler 
(82,99,100). Aksi takdirde beyazlatma işlemi sırasında ve sonrasında dişlerde 
ve çevre dokularda birçok yan etki ortaya çıkabilir. Bunların yanı sıra sistemik 
olarak da hasta etkilenebilir. Beyazlatıcı maddenin konsantrasyonu ve işlemin 
uygulama süresi arttıkça oksidasyon işleminin etkinliği de artar; ancak bu durum 
yan etkilerin de artmasına sebep olabilir (101).

7.1. Hassasiyet

Çeşitli araştırmalar, ağartıcı ajanların pulpaya da nüfuz ettiğini ve böylece pulpal 
enflamasyonu meydana getirdiğini göstermiştir (102). Bu da beyazlatmanın 
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en yaygın yan etkisi olan diş hassasiyetine sebep olur (103). Evde beyazlatma 
tedavisinde hastaların genellikle üçte ikisinde duyarlılık görülmektedir. 
Ancak, yapılan araştırmaların çok azında kişilerdeki diş hassasiyeti önemli bir 
problem teşkil etmiştir. Bununla birlikte bu fazla hassasiyet daha çok kişilerde 
1-4 gün sürmüştür (104). Karbamit peroksit ile yapılan beyazlatmada, ışık 
kaynaklarından bağımsız olarak HP ile yapılan beyazlatmaya göre daha az 
hassasiyet oluşmuştur (97).

Hipersensitivitenin derecesi ağartma tekniğinin tipine bağlı olarak orta ila 
şiddetli arasında değişir (105). Hem konsantrasyon hem de uygulama süresi, 
hipersensitivitenin ciddiyeti ile doğrudan orantılıdır (106). 

7.2.  Oral Dokularda İrritasyon

Ağartma ajanlarına uzun süre maruz kalma sonucunda, oral yumuşak dokularda 
ve dişetinde ülserasyon ve irritasyonlar gözlenebilir. Ancak bunlar genellikle 
hafif ve geçici tahrişlerdir (107). Yüksek konsantrasyona (% 30-35) sahip 
hidrojen peroksit mukozal membran için yakıcıdır ve dişetinde beyazlamaya, 
yanmaya sebep olabilir. Taşıyıcı plaklarda % 10 karbamit peroksitin kullanıldığı 
klinik deneylerdeki gingival irritasyonun nedeni hem taşıyıcılara bağlı 
mekanik irritasyon hem de beyazlatma ajanlarının dokularda meydana getirdiği 
irritasyondur (108). Bununla birlikte Curtis ve arkadaşları oral yumuşak dokular 
üzerinde % 10 karbamid peroksitin olumsuz bir etkisi olmadığını bildirmişlerdir 
(109). Luque Martinez ve ark.’nın 2016 yılında yaptığı bir çalışmada da HP 
ve KP ile yapılan ev tipi beyazlatmadan sonra hassasiyet ve gingival irritasyon 
açısından benzer değişiklikler gözlemlenmiştir (110). 

7.3. Servikal Eksternal Kök Rezorpsiyonu

Eksternal servikal rezorpsiyon, internal ağartma işlemleri sonrasında ortaya 
çıkabilen ciddi bir komplikasyondur (111). Servikal rezorpsiyon için en 
önemli predispozan faktör; ağartma ve travma hikayesinin birleşimidir (112). 
Uzun süreli takip değerlendirmelerinde rapor edilen çeşitli çalışmalar, ağartmadan 
yıllar sonra bile, nonvital dişlerin ağartılması ve eksternal rezorpsiyon arasında 
bir ilişki olduğunu göstermektedir (78,95,98,113). 

Servikal rezorpsiyon çoğunlukla asemptomatiktir ve genellikle sadece 
rutin radyografiler ile tespit edilir (114). Bazen papil şişmesi veya perküsyon 
hassasiyeti de görülebilir (113,115). Ağartılmış dişlerde rezorpsiyondan 
sorumlu mekanizma henüz yeterince açıklanamamıştır. Hidrojen peroksitin, 
dentinal tübüller, sement ve periodontal ligament boyunca yayılabileceği 
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ve kemiğe ulaşabileceği tahminleri vardır (116,117). Harrington ve Natkin, 
hidrojen peroksitin doğrudan enflamatuar bir rezorpsiyon süreci oluşturduğunu 
öne sürmüşlerdir (113).

Genç bir yaşta ağartma tedavisi gören hastalarda sıklıkla eksternal 
rezorpsiyon görülür. Muhtemel açıklama, hidrojen peroksitin, genç dişlerdeki 
geniş açık dentinal tübüllerden dolayı periodonsiyuma daha kolay nüfuz 
edebileceğidir (98,113,118). Isı uygulaması (termokatalitik yöntem), dentinal 
tübüllerin genişlemesine yol açarak moleküllerin dentin içine difüzyonunu 
kolaylaştırır (119). Ayrıca, hidrojen peroksitten hidroksil radikallerinin 
oluşmasına neden olur. Hidroksil radikalleri son derece reaktiftir ve bağ doku 
bileşenlerini ayrıştırdığı gösterilmiştir (120). Bu yüzden günümüzde tercih 
edilen bir ağartma yöntemi değildir (114,116,118). Buna karşılık, sodyum 
perborat-hidrojen peroksit çözeltisi ile yapılan walking bleaching tekniği, 
ağartma işleminden 1 yıl sonra bile servikal rezorpsiyona neden olmamıştır 
(121).

7.4. Beyazlatma Ajanlarının Dişlerde Meydana Getirdiği Değişiklikler 
(Mine, Dentin, Pulpa)

Literatürde beyazlatma ajanlarının mine yüzeyine etkilerine bakıldığında 
uygulama miktarı ve şekline göre artan pörozite, protein konsantrasyonunda 
azalma, demineralizasyon, kalsiyum kaybı, organik matris yıkımı ve mikrosertlikte 
azalma gibi etkiler bildirilmiştir (122,123). Bununla birlikte; beyazlatma 
uygulama seansları arasındaki süre artırılırsa minenin remineralizasyonuna 
izin verilmiş olunur ve dişlerin mekanik özellikleri yeniden düzelmeye başlar 
(102). Dentin yüzeyine etkilerin incelendiği çalışmalarda ise kalsiyum-fosfat 
oranının azaldığı, dentin kırılma dayanımının azaldığı, dentinin makaslama ve 
germe kuvvetlerinin olumsuz yönde etkilendiği belirtilmiştir (124). Vital dişler 
üzerine yapılan birçok çalışma, bu etkilerin kalıcı olmadığını göstermiştir (125). 
Ağartmanın pulpa üzerinde etkisini araştıran çalışmalara bakıldığında pulpada 
bir miktar histolojik değişiklik gözlendiği; ancak bunların çoğunun reversibl 
etkiler olduğu bildirilmiştir (126,127). 

7.5. Sistemik Etkiler

Hidrojen peroksit yutulduğunda meydana gelen akut etkiler, hidrojen peroksit 
solüsyonunun konsantrasyonuyla ve yutulan miktarla doğru orantılıdır. 
Yanlışlıkla yutulan % 35’lik hidrojen peroksit kişide; siyanoz, kusma, solunum 
sorunları, konvülsiyon, hatta ölüme bile neden olabilir (128). Gaz embolisi 
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nedeniyle kalpte iskemik değişiklikler ve serebral enfarktüs de gözlenebilir 
(129).

8.  Sonuç

Hastaya uygulanacak beyazlatma tedavisine başlamadan önce hasta anamnezi 
detaylı bir şekilde değerlendirilmeli, renklenme tipine ve derecesine göre tedavi 
şekilleri belirlenmeli ve tedavi prosedürleri hekim tarafından iyi bilinmelidir. 
Faydadan çok zarara sebep olabilecek bir durum varsa bazı hastalarda beyazlatma 
tedavisi hiç uygulanmamalıdır.
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1.  Giriş

Ortodonti diş hekimliğinin özel bir alanıdır. Ağız içinde ark üzerindeki 
dişlerin düzgün ve estetik sıralanması, doğru çiğneme fonksiyonu 
kazandırılması, doğru fonasyon sağlanması ve elde edilen tedavi 

sonucunun kalıcılığı bu alanın amacıdır. Ortodontik tedavinin başarısı, 
anamnezin ayrıntılı ve doğru alınmasına, ekstraoral / intraoral muayenenin 
dikkatli yapılmasına bağlıdır. Tedavi için sistematik bir yaklaşım izlenerek 
tedavi planı yapılmalı, hastanın oral hijyeni, periodontal durumu ve tedaviye 
dahil edilen dişlerin sağlığı dikkat ile değerlendirilmelidir. Başarılı bir ortodontik 
tedavi, her vakada sonuçların estetik harmoni içinde, fonksiyonel ve stabil 
olmasını sağlayabilir. 

Çekimsiz tedavi hafif çapraşıklık vakalarında düzeltici bir seçenek iken, 
çekimli ortodontik tedavi, şiddetli ve orta dereceli çapraşıklığın, bimaksiller 
protrüzyon olgularında protrüziv dudaklarla karakterize dolgun profilin, artmış 
kesici eğimlerinin, orta hat düzensizliklerinin, aşırı overjetin, artmış veya azalmş 
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vertikal yüz paterninin ve bozulmuş molar ilişkinin düzeltilmesinde sıklıkla 
tercih edilen bir tedavi şeklidir. (1)

Ortodontide diş çekimi, yer kazanma adına tedavi edici bir prosedürdür. 
Çapraşıklığı hafifletmek, anterior diş proklinasyonunu azaltmak, anterior overjet 
ve overbite’ı azaltmak ve alan yaratmak için yapılır. Ayrıca, spee eğrisinin 
seviyelenmesi, tüm orta hat kaymasının düzeltilmesi, doğru molar ilişkinin ve 
kanin ilişkinin sağlanması için de yararlanılır.  (2,3)

Mandibuler keser diş çekimi ile yapılan tedavi, mandibular arktaki yer 
ihtiyacı sınırda olduğunda veya alt anterior bölgede çapraşıklığı olan ancak 
posteriorda iyi kontak ilişkisine sahip olgularda, uygulanan özel bir tedavi 
yöntemidir (4). Literatürde, dikkatle seçilmiş vakalarda mandibular keser diş 
çekilmesini takiben çok başarılı tedavi sonuçlarının elde edildiğini açıklayan bir 
çok çalışma bulunmaktadır (5,6,7). Ancak, bu çekim seçiminin göreceli olarak 
nadir uygulandığı düşünüldüğünde, yayınlanmış çalışmalar düzensizdir ve bazı 
yönleri belirsizliğini korumaktadır.

İlk olarak 1942’de Hahn çapraşıklığın alt keser dişlerin tedavisi ile 
çözülmesini önermiştir (8). Daha sonra Kokich ve Shapiro ile Riedel alt keser 
diş çekimini uzun süreli retansiyon olmadan alt çene ön bölgenin stabilitesini 
artırmak için tek mantıklı alternatif tedavi olarak önermişlerdir (9,10). 

Bu derlemenin amacı literatürdeki mevcut bilgileri bir araya getirerek, 
maloklüzyonun düzeltilmesinde ek bir tedavi seçeneği olan mandibuler keser 
diş çekiminin endikasyon, kontrendikasyon, avantaj ve dezavantajlarını 
değerlendirmektir.

1.2. Mandibuler Keser Çekimi için İdeal Endikasyonlar

Mandibuler tek keser çekimli ortodontik tedavi Sınıf I Maloklüzyon’ da, bolton 
diş boyutu anomalisinden dolayı mandibular diş boyut fazlalığında ya da 
maksiller mesio-distal genişlik eksik olduğu zaman endikedir. Özellikle eksik 
veya kama üst laterale sahip diş boyutu-ark uzunluğu uyuşmazlığı 5mm’ye kadar 
olan orta derecede labial segment çapraşıklığı olan Sınıf I vakaların tedavisinde 
alt keser diş çekimi planlanabilir (11). Ek olarak ektopik sürmüş kesicileri olan 
vakalarda, anterior dişlerin sayı anomalilerinden dolayı, dentisyonun uzun 
dönem korunmasını sağlamak için uygulanabilir (12,13). 

Sınıf II Maloklüzyon’ a sahip bireylerde Sınıf II bölüm 1 iskeletsel ve 
dental maloklüzyon durumunda, ve artmış overjet ile şiddetli proklinasyon 
durumunda endikedir. Alt keser diş çekimi, maksiller arkta çift taraflı premolar 
çekimi ile birleştirilir. Mandibuler keser diş çekimi, genellikle bu durumlarda 
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minör çapraşıklığın düzelmesine ve bite’ın açılmasına yardımcı olur ancak 
Angle Sınıf II molar ilişkisi düzelmez (14).

 Sınıf III Maloklüzyonlu vakalarda anterior çapraz kapanışla birlikte 
hafif Sınıf III maloklüzyonu varsa veya başabaş keser ilişkisi ve anterior açık 
kapanışa yatkınlıkla birlikte hafif Sınıf III maloklüzyonu varsa mandibuler tek 
keser çekimli ortodontik tedavi yapılır. Hafif Sınıf III vakalalarda hafif overjet 
ve overbite düzeltimi gerektiren vakalarda ortognatik cerrahi tedaviye alternatif 
olarak dahi kullanılabilir. (14,15,16)

Periodontal sorunlu mandibuler keser dişlere sahip olan malforme veya 
periodontal durumu tehlikeye girmiş, gingival çekilme ve kemik kaybının eşlik 
ettiği ve ortodontik tedavi ile uygun konuma getirilmesi mümkün olmayan 
mandibuler keser dişlerin çekimi tedavi planlaması için seçenektir (10,17).

Yetişkin hastalarda tedavi süresini kısaltabilmek için, mandibuler keser diş 
çekimli planlama ideal bir tedavi olabilir.

Alt keser dişlerde restore edilemeyecek derecede madde kaybına sebep 
olan çürüklerin varlığında mandibuler keser diş çekimli tedavi endikedir. 

İnterkanin mesafesinin azalması, üçüncü molar dişlerinin sürmesi vb. gibi 
çeşitli nedenlere bağlı olarak mandibuler anterior bölgede çapraşıklık tekrar 
görülebilmektedir. Mandibuler keser diş çekimi bu tür nüks durumlarında tedavi 
için çözüm olabilir. 

Temporomandibuler eklem rahatsızlığının olduğu vakalarda splint tedavisi 
ile mandibula yeniden konumlandırılır ve anteriorda pozisyonlandığında 
hastanın overjeti azalır. Böyle bir durumda, ideal bir overjet elde etmek 
ve oklüzyondaki stabilizasyonu sağlarken mandibulaya yeni pozisyonunu 
kazandırmak için, mandibuler arkta yer ihtiyacı oluşur. Mandibuler keser diş 
çekimi tedavi seçeneği olarak düşünülebilir.

1.3. Mandibuler Keser Çekimli Tedavinin Kontrendikasyonları 

Şiddetli overbite ve çapraşıklığı olan, yani küçük mandibuler keser dişler veya 
büyük maksiller keser dişler nedeniyle aşırı diş boyut tutarsızlığı olan olgularda 
uygulanamaz. Daha önceden derin kapanışı bulunan hastada mandibuler keser 
diş çekimi bu kapanışı daha da derinleştireceğinden dolayı derin kapanış 
vakalarında uygun değildir (18,19).

Çekim bölgesindeki yüksek frenulum varlığı, bu bölgedeki diş eti 
çekilmesi riskini ve tedaviyi takiben estetik olmayan diş eti alanları oluşma 
riskini artıracağından dolayı periodontal hastalığa yatkın kişilerde kullanılmaz 
(15)
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Kalan kesiciler arasında oluşabilecek muhtemel interproksimal 
embraşurlardan dolayı göreceli olarak trianguler şekilli keser dişlerin varlığında, 
mandibuler keser diş çekimi olan overjet miktarını daha da artıracağından 
dolayı, artmış overjet vakalarında uygulanmaz (14,20).

Premolar çekiminin daha uygun olduğu diş boyutu-ark uzunluğu 
uyuşmazlığı olan ve kanin dişleri Sınıf I ilişkideyken maksiller birinci premolar 
çekimini gerektiren vakalarda kontrendikedir.

1.4. Mandibuler Keser Çekimli Tedavinin Avantajları

Çapraşıklık özellikle anterior bölge ile sınırlı ise mandibuler keser çekimi tedavi 
süresini kısaltabilir. Tedavide kullanılan mekanikler genellikle basitleştirilmiştir. 
Daha az diş hareketi istendiği için diğer çekimlere kıyasla posterior dişlerin 
mevcut konumları korunmuş olur (19,20,21).

Posterior oklüzyon bozulmaz ve dolayısıyla posterior segmentteki ankraj 
kaybı riski azalır (10).

Mandibuler keser diş çekimi hasta profilinde minimal değişikliklere sebep 
olabilir (25).

Mandibuler arkta genişletme gerekmediğinden ve interkanin 
mesafesinin minimum değişimi olduğundan, anterior bölgede stabil sonuçlar 
ortaya çıkar (22).

1.5. Mandibuler Keser Çekimli Tedavinin Dezavantajları

Keser dişlerin üçgen formlu olduğu hastalarda, çekim boşluklarının 
kapatılmasından sonra kalan keser dişler arasında, interproksimal papilla kaybı, 
dişetinde siyah üçgen alanların oluşması veya gingival embraşurların açılması 
gibi durumlar oluşabilir (24).

Özellikle vaka seçimi uygun değilse Bolton diş boyut tutarsızlığı 
oluşabilir (22).

Orta hat uyuşmazlığı kaçınılmazdır. Tek mandibuler keser diş çekilmesi 
durumunda orta hat sıklıkla kalan mandibuler keser dişlerin ortasına denk gelir. 
Fakat alt orta hat önden az görüldüğü için bu durumun kabul edilebilir olmasını 
sağlar (26,27). 

Çekim bölgesi tedavinin ilk döneminde ve boşluk kapanana kadar 
görülebildiğinden hasta için geçici bir estetik kaygı oluşturabilir. 

Çekimden sonra kalan üç keser dişin çapraşıklığı nüks edebilir veya boşluk 
tekrar oluşabilir (25,28).
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2. Mandibuler Kesici Diş Çekimine Karar Verildiğinde Çekilecek 
Kesici Dişin Belirlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler

Çekim kararını etkileyen birkaç kritik karar arasında, diş yapısının periodontal 
sağlık durumu, dişeti çekilmesinin varlığı, endodontik tedavi görmüş dişin 
varlığı belirtilebilir (29)

Çapraşıklığın çözülmesi için gerekli diş boyutu belirlenmeli, her keser 
dişin meziodistal genişliği ölçüldükten sonra en uygun dişin çekimine karar 
verilmeli ancak öncesinde Bolton analizi ile tedavi hedefinin üst diş kavsi ile 
uyumu kontrol edilmelidir. Santral keser dişlerin, lateral keser dişlerden daha 
küçük olma eğiliminde olduğu unutulmamalıdır (30). Ayrıca Kesling set-up 
yöntemi (ön dişlerin alçı model üzerinde kesildiği ve alt keser dişin çıkartılarak 
bir deneme düzeneğinde mum içinde yeniden konumlandırılması) tedavi sonunu 
tahmin etmede yardımcı olabilir (31).

Flavio Uribe ve Ravindra Nanda’ya göre (32), lateral keser diş önden daha 
az görünür olduğu için, lateral keser dişin çekilmesi genellikle tercih edilir, 
ancak genede çekim için en iyi aday, doğal ark dışından en uzak ve çapraşıklığın 
olduğu bölgeye en yakın olan keser diştir (32).

Tek keser çekiminin yapıldığı bu etkin tedavi yöntemi ile tedavi süresi 
kısalır. Çok sayıda diş çekimi yerine tek diş çekimi ile hasta için daha konforlu 
bir tedavi sağlanır. Ortodontik müdahale minimale indirilir aynı zamanda hastaya 
fonksiyonel ve estetik sonuçlar kazandırılır. Posteriorda maksimum kapanış ve 
alt çenede üç keser diş bırakılarak, ideale yakın overjet ve overbite elde edilir.

Aşağıdaki örnek vakada tek keser çekimi yapılan vakamızın 1.5 yıldaki 
değişimi görülmektedir.
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3. Mandibuler Tek Keser Çekimli Tedavide Retansiyon 

Ortodontik tedavinin en büyük zorluklarından biri de tedavi sonuçlarının stabil 
olmasını sağlamaktır. Mandibuler tek keser çekimli tedavi sonrası dişlerin eski 
haline geri dönmesi yani nüksü ihtimali genellikle hafif düzeydedir. Kokich ve 
Shapiro ile Valinoti, çekilen keser dişin problem olan bölgeye daha yakın bir 
yerde konumlanmasıyla beraber tedavide daha az hareket uygulandığını, böylece 
diğer dişlerin orijinal durumlarını korumak için daha az çaba sarfedilerek, alt 
keser çekimi sonrası nüks ihtimalinin daha az olduğunu bildirmiştir (9,25). 
Bunun sebebide tek keser çekiminde dişlerin orijinal konumunun büyük oranda 
korunmasıdır. Tek diş çekimi sonrası kas basıncının keser dişler üzerine daha az 
etki etmesi, posterior dişlerin önde meydana gelen boşluğu kapatmak için daha 
az çaba göstermesi ve anterior bölgedeki çapraşıklığı çözmek için diş çekimi 
ile elde edilen boşluğun büyük kısmının üç keser tarafından kullanılması gibi 
faktörler stabilite üzerinde olumlu etkilere sahiptir (25).

4. Sonuç

Bir vakada en iyi tedavi seçeneğinin seçilmesi çoğu zaman zordur. Diğer 
ortodontik tedavi alternatiflerine göre, mandibuler keser diş çekimi ile ortodontik 
tedavi, uygun vaka seçimi, etkili planlama, ciddi alt ön çapraşıklık vakalarında 
uygulanabilecek doğru bir seçenektir. Mekanizmanın daha basit hale gelmesi ve 
tork kontrolü ile entegre sistematik bir tedavi yaklaşımı, estetik ve fonksiyonel 
uyum ile stabil bir oklüzyon elde edilmesine yardımcı olabilir. Tüm bunlara 
minimal ortodontik müdahale ile ulaşılacak olması ve başarılı sonuçların elde 
edilmesi ile alt keser diş çekimi daha iyi bir tedavi seçimi olabilir.
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1. Giriş

Pulpa tedavilerinde temel amaç, çürük, travmatik yaralanma veya 
başka sebeplerden olumsuz etkilenmiş pulpanın vitalitesini devam 
ettirmenin yanı sıra diş ve destek dokuların sağlığının ve bütünlüğünün 

korunmasıdır. Pulpa tedavisinin seçiminde pulpanın sağlığının, iyileşme 
kapasitesinin ve vitalitesinin ne durumda olduğu önemli kriterlerdir. Sağlıklı 
pulpa (semptomsuz, vitalite testlerine normal yanıt), reversible pulpitis 
(iyileşme kapasitesi olan pulpa), semptomatik veya asemptomatik irreversible 
pulpitis (iyileşme kapasitesi olmayan inflame vital pulpa) veya nekrotik pulpa 
tanısı pulpa tedavisinin endikasyonunu, hedefini ve şeklini belirler (1). Pulpanın 
sağlığını belirlemek için (2-4): 

·	 Detaylı medikal hikaye alınmalı.
·	 Hastanın geçmişteki dental hikayesi, şu andaki asıl şikayeti ve var olan 

semptomları gözden geçirilmeli.
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·	 Var olan semptomlar ve asıl şikayet ile ilgili bölgenin subjektif 
değerlendirmesi için, hasta/veliye ağrının lokalizasyonu, yoğunluğu, süresi, 
uyaranla veya spontan başlayıp başlamadığı sorulmalı.

·	 Ekstraoral muayene ile intraoral sert ve yumuşak dokuların muayenesi 
birlikte değerlendirilmeli.

·	 Radyograf elde edilebiliyorsa periapikal bölgedeki değişiklikler 
değerlendirilmeli.

·	 Palpasyon, perküsyon ve mobilite gibi klinik testler uygulanmalıdır. Elektrikli 
pulpa testi ve termal testler genç daimi ve süt dişlerinde güvenilir değildir.

Pulpa tedavisi gerektiren sağlıklı pulpaya sahip veya reversible pulpitisli dişlerde 
vital pulpa tedavileri tercih edilmelidir. Bir dişin reversible pulpitis tanısı için;

·	 Ağrının uyaranla (soğuk içecek, şekerli besin) başlaması ve kısa süreli 
olması,

·	 Ağrının ağrı kesici, diş fırçalama veya uyaranın ortadan kalkması ile 
rahatlama göstermesi,

·	 İrreversible pulpitis semptom ve bulgularının var olmaması gereklidir (5-7).

İrreversible pulpitis veya nekrotik pulpa tanısı alan dişlere devital pulpa tedavileri 
uygulanmalıdır. Bir dişin irreversible pulpitis veya nekrotik pulpa tanısı için;

·	 Spontan, uyarana bağlı olmayan ağrı, 
·	 Sinüs yolu, 
·	 Yumuşak doku tutulumu (gingivitis veya periodontitise bağlı olmayan),
·	 Aşırı mobilite (travma veya eksfoliasyon kaynaklı olmayan),
·	 Furkasyon ve/veya apikal bölgede radyolusensi,
·	 İnternal/eksternal kök rezorpsiyonu gibi semptom ve bulgular göstermesi 

gereklidir (8).

Pulpal tedavi yöntemleri ile durdurulamayacak enfeksiyon, geri dönüşümsüz 
kaybedilen kemik desteği, restorasyon için yetersiz diş yapısı ve aşırı patolojik 
kök rezorbsiyonu varlığında ilgili dişin çekimi uygundur (2, 8).  Pulpal tedavi, 
dişin ve destek dokuların düzenli olarak klinik ve radyolojik takibini gerekli 
kılar (9). Süt dişinin pulpektomi tedavisi yapıldıktan hemen sonra radyograf 
alınmalıdır. Bu radyograf; kanal dolgusunun kalitesini değerlendirebilmek, 
dişin prognozunu belirleyebilmek ve kontrol seanslarındaki radyograflar ile 
karşılaştırma yapabilmek için gereklidir (3). 
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Pulpotominin başarısı zamanla azaldığı için pulpotomi uygulanan süt 
dişlerinde en az 12 ayda bir radyolojik kontrol yapılmalıdır (10). Pulpal 
tedavilerde, bakteriyel kontaminasyonu azaltmak için iyi bir izolasyon 
sağlanmalıdır (8). Rubber dam kullanımının pulpal tedavilerde altın standart 
olduğu düşünülmektedir (11). Ancak rubber dam kullanımının mümkün 
olmadığı durumlarda diğer izolasyon teknikleri kullanılabilir (8). 

2. Süt Dişlerinde Pulpa Tedavileri

2.1. Sağlıklı Pulpaya Sahip veya Reversible Pulpitisli Süt Dişlerinde Vital 
Pulpa Tedavileri

2.1.1. Pulpa Koruyucu Astar Uygulaması

Pulpa koruyucu astar, pulpanın sağlıklı olduğu dişlerde, çürük tamamen 
uzaklaştırıldığında ekspoz dentin tübüllerini örtmesi ve restorasyon veya kaide 
materyali ile pulpa arasında koruyucu bariyer görevi görmesi amacıyla pulpaya 
yakın dentin yüzeyine ince bir tabaka halinde uygulanmaktadır (12, 13). Pulpa 
koruyucu astar olarak kalsiyum hidroksit, mineral trioksit agregat (MTA), 
trisilikat simanlar gibi biyouyumlu materyaller kullanılabilir (8). Bu tedavide 
amaç; dişin vitalitesini korumak, pulpa dokusunun iyileşmesini desteklemek, 
tersiyer dentin oluşumunu sağlamak, pulpal yaralanmayı ve bakteriyel 
mikrosızıntıyı azaltmaktır. Tedavi sonrasında hassasiyet, ağrı ve şişlik gibi 
klinik bulgu veya semptomlar meydana gelmemelidir (8, 14).

2.1.2. İndirekt pulpa tedavisi

İndirekt pulpa tedavisi, sağlıklı pulpa veya reversible pulpitis teşhisi konmuş 
pulpaya yakın derin çürük lezyonlarında uygulanan bir tedavi prosedürüdür. Bu 
tedavi prosedürü, klinik ve radyografik değerlendirmede dişin vital olduğuna 
karar verildiği durumlarda pulpa ekspozunu önlemek için endikedir (6, 11). 
İndirekt pulpa tedavisi, pulpa ekspozunu önlemek için pulpaya komşu en 
derindeki çürüğün bırakıldığı ve biyolojik bir sızdırmazlık sağlamak için 
çürükten etkilenmiş dentinin biyouyumlu bir materyal ile kaplanmasıdır (11). 
İyileşmeyi ve doku tamirini stimüle etmek için kalan çürük dentin dokusunun 
üzeri dentin bonding ajan, rezin modifiye cam iyonomer, kalsiyum hidroksit, 
MTA veya diğer biyouyumlu materyaller ile kaplanır (2, 15-17). Bu tedavide 
restorasyon için mikrosızıntıyı önleyen bir restoratif materyal kullanılmalıdır. 
Dentini örten kaplama materyali (kalsiyum hidroksit, cam iyonomer veya 
bonding ajanlar), indirekt pulpa tedavisinin başarısını etkilemez (8). 
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Reversible pulpitis semptomları gösteren dişlerde, cam iyonomer siman 
ile interim terapötik restorasyon (İTR) yapılabilir. Pulpanın vitalitesinden 
emin olunduktan sonra interim terapötik restorasyon uzaklaştırılıp indirekt 
pulpa kaplaması uygulanabilir (8, 10). Güncel literatür, kalan çürük 
dokusunu uzaklaştırmak için yeniden bir işlem yapılmasına gerek olmadığını 
göstermektedir (18, 19).  Uygun izolasyon sağlandığında prognoz oldukça iyidir, 
çürük ilerlemesi durur ve reperatif dentin oluşur (18-22). Uzun dönemli yapılan 
çalışmalarda, indirekt pulpa tedavisinin direkt pulpa kaplaması ve pulpotomiye 
göre daha başarılı olduğu bildirilmiştir (5, 8, 10, 23-25). Ayrıca indirekt pulpa 
tedavisi dişin normal eksfoliye olma zamanına kadar korunmasını da sağlar. 
Bu nedenle pulpanın açığa çıkmadığı ve sağlıklı pulpa veya reversible pulpitis 
teşhisi konduğu durumlarda indirekt pulpa tedavisi, direkt pulpa kaplaması 
veya pulpotomiye tercih edilebilir (8). Bu tedavide amaç dişin vitalitesinin 
korunmasıdır. Tedavi sonrasında hassasiyet, ağrı ve şişlik gibi semptomlar 
meydana gelmemelidir. Radyografik olarak patolojik internal veya eksternal kök 
rezorbsiyonu ve diğer patolojik değişiklikler gözlenmemeli, daimi diş germine 
zarar verilmemelidir (8).

2.1.3. Direkt Pulpa Kaplaması

Direkt pulpa kaplaması, sağlıklı pulpaya sahip küçük mekanik veya travmaya 
bağlı pulpa ekspozu olan dişlerde şartlar optimal iyileşme için uygun olduğunda 
endike olan bir tedavi türüdür. Travmatik yaralanma sonucu veya kavite 
preparasyonu sırasında pulpa ekspozu (1 mm veya daha az) meydana geldiğinde 
açığa çıkan pulpa dokusu üzerine MTA veya kalsiyum hidroksit gibi biyouyumlu 
radyoopak bir materyal yerleştirilir (11, 17, 26, 27). Bu tedavi prosedüründe 
diş, bakteriyel sızıntıya izin vermeyen bir materyal ile restore edilmelidir (5). 
Bu tedavide amaç; dişin vitalitesinin korunması, tedavi sonrasında hassasiyet, 
ağrı ve şişlik gibi semptomlar gözlenmemesi, pulpal iyileşme ve reparatif 
dentin formasyonu meydana gelmesidir. Radyografik olarak patolojik internal 
veya eksternal kök rezorbsiyonu veya apikal/furkasyon bölgesinde radyolüsensi 
gözlenmemeli, daimi diş germine zarar verilmemelidir (8).

2.1.4. Pulpotomi

Sağlıklı veya reversible pulpitisli dişlerde çürük uzaklaştırılması sırasında veya 
travmatik olarak pulpa ekspozu durumunda, radyografik olarak enfeksiyon 
bulgusu ve patolojik rezorbsiyon bulunmadığında endikedir (2). Koronal 
pulpa uzaklaştırıldıktan sonra radiküler pulpada süpürasyon, cerahat, nekroz 
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veya birkaç dakika içinde kontrol edilemeyen yoğun kanama gibi durumlar 
değerlendirilir, kalan radiküler pulpanın vital olduğundan emin olunduktan 
sonra radiküler pulpa dokusuna uzun dönemli klinik olarak başarılı olan 
medikament uygulanır (8, 11). 24 ay veya daha uzun süre ağızda kalması 
beklenen dişler için tercih edilen medikament olarak sadece MTA ve 
formokrezol önerilmektedir (11). Ferrik sülfat, lazerler, sodyum hipoklorit ve 
trikalsiyum silikat gibi diğer materyaller veya tekniklerin kullanımı koşullu 
olarak önerilmektedir (11). Derin çürüklü süt dişlerinin pulpotomisinde 
kalsiyum hidroksit önerilmemektedir (11). Koronal pulpa odasına çinko 
oksit öjenol veya uygun başka bir materyal yerleştirilmesinden sonra dişin 
sızdırmazlık sağlayan bir materyalle restorasyonu tamamlanır. Ancak kalan 
mine dokusu yeterli destek sağlıyorsa ve süt dişinin eksfoliye olmasına 24 
ay veya daha az zaman varsa restorasyonda kompozit rezin veya amalgam 
kullanılabilir (8, 28). Bununla birlikte çok yüzlü lezyonlarda paslanmaz çelik 
kron tercih edilmelidir (11). Pulpotomi tedavisinden sonra radiküler pulpa, 
hassasiyet, ağrı veya şişlik gibi olumsuz klinik belirtiler veya semptomlar 
olmaksızın asemptomatik kalmalıdır. Radyografik olarak patolojik eksternal 
kök rezorbsiyonu gözlenmemelidir. Ancak kendi kendini sınırlayan ve stabil 
internal kök rezorbsiyonu gözlemlenebilir. İnternal kök rezorbsiyonu klinisyen 
tarafından takip edilmelidir. İnflamasyon ve enfeksiyonun klinik semptomları 
ile kemik desteği kaybı izlendiği durumda diş çekilmelidir (8, 29, 30). 

2.2. İrreversible Pulpitis veya Nekrotik Pulpa Teşhisi Konmuş Süt Dişlerinde 
Devital Pulpa Tedavisi

2.2.1. Pulpektomi 

Pulpektomi, çürük veya travma nedeniyle nekrotik veya irreversible olarak 
inflame olan pulpa dokusunun kök kanal tedavi prosedürüdür (8). İrreversible 
pulpitis veya nekroz olan dişlerde, pulpotomi planlanan ancak radiküler 
pulpanın sağlıklı olmadığının tespit edildiği durumlarda endikedir (8). Süt 
dişinin pulpektomi ile tedavi edilebilmesi için kök rezorbsiyonu hiç olmamalı 
veya minimal olmalıdır. Kök rezorbsiyonu yoksa pulpektomi tedavisi lezyon 
sterilizasyonu/doku tamirine tercih edilmelidir (8).

Pulpektomi tedavisinde, kök kanalından manuel veya rotary eğe sistemleri 
ile debrislerin uzaklaştırılmasının ardından kök kanalı irrige edilir. Günümüzde, 
klorheksidin, sodyum hipoklorit ve distile su gibi  irigasyon solüsyonlaru 
kullanılmaktadır (8). Sodyum hipoklorit çok güçlü bir doku çözücü olduğu için 
apeksten taşırılmamalıdır (31). Kanallar kurulandıktan sonra rezorbe olabilen 
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materyaller; çinko oksit öjenol, iodoform veya kalsiyum hidroksit ve iodoform 
içerikli patlar ile kanal dolumu yapılır (8, 32, 33). Güncel derlemelerde çinko 
oksit öjenol patın iodoform içerikli pata göre daha uzun süre performans 
gösterdiği bildirilmiştir (8). Kanal dolgusu tamamlandıktan sonra kalan diş 
dokusu sızdırmaz bir materyal ile restore edilmelidir. Pulpektomi ile tedavi 
edilen diş en az 12 ayda bir klinik ve radyografik olarak değerlendirilmelidir (8). 

Pulpektomi tedavisi ile tedavi öncesi klinik bulgu ve semptomların birkaç 
hafta içinde düzelmesi, tedavi sonrası ilk altı ayda radyografik olarak tedavi 
öncesindeki radyolusent alanlarda kemik depozisyonu görülmesi amaçlanır 
(8). Radyografik olarak kanal dolumunun apeksten taşmaması veya yetersiz 
olmaması gerekir (33). Pulpektomi, süt dişinin normal kök rezorbsiyonuna ve 
daimi dişin normal erupsiyonuna engel olmamalıdır. Radyografik olarak patolojik 
kök rezorbsiyonu veya furkasyon/apikalde radyolusensi izlenmemelidir (8).

2.2.2. Lezyonun Tedavisi / Doku Tamiri

İrreversible pulpitis veya nekroz olan dişlerde, pulpotomi planlanan ancak 
radiküler pulpanın sağlıklı olmadığının tespit edildiği durumlarda endikedir 
(8). Tedavi öncesinde kök rezorbsiyonu ve arkta stratejik diş pozisyonu 
değerlendirilmelidir. Dişin ağızda kalma süresinin 12 aydan daha az olduğu 
durumlarda ve kök rezorbsiyonu varlığında lezyon sterilizasyonu/doku tamiri 
pulpektomiye tercih edilir (8). Bu tedavi, kök kanallarının enstrümantasyonu 
yapılmadan, kök kanallarının dezenfeksiyonunu sağlamak amacıyla bir 
antibiyotik patın pulpa odasına yerleştirilmesidir (8). Bu tedavi prosedüründe, 
nekroz dişte pulpa odasının açılmasından sonra antibiyotik patını yerleştirmek 
için kanal ağızları büyük rond frez ile genişletilir, pulpa odası fosforik asit ile 
temizlenir, yıkanır ve kurutulur (8). Klindamisin, metronidazol ve siprofloksasin 
üçlü antibiyotik karışımı polietilen glikol ve makrogol likiti ile hazırlanır, 
hazırlanan kanal ağızlarına ve pulpal tabana yerleştirilir (8, 34). Antibiyotik 
patının üzeri cam iyonomer siman ile kaplanmasının ardından paslanmaz çelik 
kron ile restorasyon tamamlanır (8). 

Literatürde antibiyotik patı olarak klindamisin yerine minosiklin kullanılan 
çalışmalar bulunmaktadır. Ancak tetrasiklin benzeri ilaç kullanımında renklenme 
konusunda endişeler mevcuttur (8, 34, 35). Minosiklin veya klindamisin 
kullanımında benzer başarı oranları bildirilmiş olmasına rağmen, güncel bir 
sistematik derlemede, tetrasiklin içerikli antibiyotik pat kullanımının, tetrasiklin 
içermeyen bir antibiyotik pata göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha 
az başarı elde ettiği bildirilmiştir (8, 35). Bu nedenle antibiyotik karışımına 
tetrasiklin eklenmesi önerilmemektedir (8). Bu tedavi ile tedavi öncesi klinik 
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bulgu ve semptomların düzelmesi, tedavi sonrası radyografik olarak tedavi 
öncesindeki radyolusent alanlarda kemik depozisyonu görülmesi amaçlanır (8).

3.  Sonuç 

Çiğneme, yutma, beslenme ve konuşma gibi oral fonksiyonların sürdürülmesinde 
önemli görevleri olan süt dişleri, daimi dişler için yer tutucu görevi görmektedir. 
Çocukların sağlıklı bir süt dişlenmeye sahip olması hem fiziksel hem de ruhsal 
gelişimine katkıda bulunmaktadır. Örneğin; çocuklarda erken süt dişi kaybında 
çiğneme ve beslenme fonksiyonlarının bozulması büyüme ve gelişimde 
bozukluklara yol açarken; ön süt dişlerinin eksikliğinde ise estetik kaygı 
ve psikolojik sorun ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle süt dişlerini normal 
eksfoliasyon zamanına kadar ağızda tutulması önemlidir. 

Sonuç olarak diş hekimlerinin süt dişlerinde doğru bir endikasyonla vital 
ve devital pulpal tedavi yöntemlerine başvurması çocuklarda erken süt dişi 
kayıplarını önleyecektir. Süt dişinin pulpal tanısı, eksfoliasyon zamanı, restore 
edilebilirliği, klinik ve radyografik bulguları pulpa tedavisinin seçiminde dikkate 
alınması gereken kriterlerdir. Pulpal tedavinin başarısında doğru endikasyon 
kadar uygulama prosedürü ve düzenli klinik-radyolojik takip de önemlidir (8).
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1.  Giriş

Lignöz mukozal hastalıklar nadir görülen otozomal resesif geçiş gösteren 
kronik bir hastalıktır (1). Fazla fibrin birikimi ve inatçı granülasyon dokusu 
yara iyileşmesini bozarak lignöz konjonktivit ve lignöz periodontitisin 

tipik klasik görüntüsünün ortaya çıkmasına sebep olur (2,3). (Resim 1,2)

Resim 1: Lignöz Periodontitis
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Resim 2: Lignöz Konjonktivit

Lignöz mukozal hastalıklar; iyileşme sürecinin sebep olduğu bir hastalık 
çeşididir ve plazminojen eksikliğinden dolayı ortaya çıkar. Lignöz hastalıklar; 
normal şartlarda plazminojen ile ortadan kalkmakta olan fibrinin fazla birikimi 
ile karakterize bir hastalık tipidir (3,4). Yara bölgesinde bulunan fibrin ve 
aşırı miktarda biriken organize olamayan granülasyon dokusu; epitelizasyonu 
bozarak, yara iyileşmesinin ertelenmesine sebep olmaktadır. Bu patolojik 
birikim pseudomembranöz nodüler kütlelerden oluşan klinik karakteristik bir 
klinik görünüme yol açmaktadır. (Resim 3)

Resim 3: Lignöz Periodontitisin Klinik Görünümü
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Konjonktiva ve gingival mukoza en sık etkilenen iki bölge olmakla beraber 
lezyonlar sıklıkla çocukluk döneminde ortaya çıkmaya başlar (2-6). Lezyonlar 
ek olarak trakeobronşial ağaç, böbrekler, kadın genital yolları ve deride 
görülmektedir (3). Hastalığın daha nadir görülen alanları lignöz vajinit (%8), 
solunum yolları (lignöz larinjit) (%16), kulaklar (%14), gastrointestinal 
yol (%2) ve merkezi sinir sistemi (okluziv hidrosefalus) olarak literatürde 
belirtilmiştir (7,8). 

Lignöz pseudomembranöz doku hastalıklarında özellikle; konjonktival 
dokular ve oral mukoza travmaya açık halde hassas kanamalı bir doku halindedir. 
(Resim 4) Bu dokular sürekli, düşük seviyeli bir enflamasyona sahip ve sürekli 
rejenerasyon gösteren bir halde bulunduğundan dolayı lignöz hastalıklara sahip 
bireyler sıklıkla konjonktival ve gingival semptomlar sonucu klinik başvuru 
yapmaktadır. Ancak bu dokular; lokal yaralanmalar, enfeksiyonlar, irritasyonlar 
ve cerrahi girişimler sonucu irrite edilirse, yeni mukozal lezyonların ortaya 
çıkması tetiklenmektedir (1). 

Resim 4: Lignöz Periodontitisin Kanamalı Klinik Görünümü

2. Etyoloji

2.1.  Genetik

Lignöz konjonktivitin homozigot ve kompound-heterozigot tip 1 plazminojen 
eksikliğinden kaynaklandığı ve otozomal-resesif bir geçiş kalıtsal geçiş gösterdiği 
belirtilmiştir. Plazminojen geni (ve dolayısıyla lignöz konjonktivit hastalığının 
lokusu), kromozom 6’nın uzun kolunda (6q26-27) haritalanmıştır (9). 
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Otozomal-resesif kalıtsal geçiş gösteren hastalıkların kadın erkek oranının 
1:1 olması beklenirken yapılan çalışmalarda lignöz hastalıklarda kadın erkek 
oranının 1.4:1 ve 2:1 şeklinde olması şaşırtıcıdır (5,10). Bu durum hormonlar 
gibi bilinmeyen başka predispozan faktörlerin olabileceğini akla getirmektedir. 

Birleşik krallıkta yapılan bir epidemiyolojik çalışmada heterozigot Tip 
1 plazminogen eksikliğinin %0.26 (9611 olgunun 25’inde) görüldüğü tespit 
edilmiştir (3). Avrupa genelinde yapılan başka bir çalışmada ise, bu oranın 
homozigot/birleşik heterozigot gen alellerinde ise 1 milyon kişi arasında 1.6 
olduğu öngörülmektedir (3,11,12). 

2.2. Plazmonojen Aktivatör-Plazminojen Sistem ve Matriks 
Metalloproteinazlar

Plazmin, fibrinolizis, kan koagülasyon faktörleri, vazokonstriksyon yaparak 
homeostazisin sağlanmasını sağlarlar. Karaciğerde sentezlenen plazminojen 
ise plazminojenden derive olarak sürekli halde plazma içerisinde bulunan bir 
protein çeşididir. Plazminojenin fibrine bağlanarak plazmine dönüşümü ile 
fibrinolizin aktiflenmektedir. Fibrinden oluşan kan pıhtısının çözülmesinde 
plazminin proteazı hayati bir rol oynamaktadır (11). Diğer bir deyişle 
plazminojen ve dolayısıyla plazmin fibrin degradasyonu, epitelyal rejenerasyon 
ve yara iyileşmesi için olmazsa olmaz bir faktördür.

İmmunoreaktif plazminojenin ve fonksiyonel aktivitesinin total eksikliği 
Hipoplazminogenemi veya Tip 1 plazminogen eksikliği olarak adlandırılan nadir 
görülen bir hastalıktır. Bu durum, fibrinolizis mekanizmasının bozulmasına ve 
subepitelyal nodüler fibrin birikimine sebep olur (2-4,7). 

Tip 1 hipoplazminojeni ve Tip 2 displazminojeni genetik geçiş gösteren 
plazminojen eksikliğinin iki farklı tipidir. Hastalığın 1. tipinde fonksiyonel 
plazminojen seviyesinde ve plazminojen seviyesinde azalma görülür. Hastalığın 
ikinci tipinde ise fonksiyonel plazminojen aktivitesi kayda değer biçimde düşüş 
gösterir (12). İlginçtir ki sadece tip 1 plazminojen eksikliği lignöz patolojilerin 
ortaya çıkmasına sebep olmaktadır (3,4,12-18). 

Tip 1 plazminojen eksikliği görülen hastalarda fonksiyonel plazminojen 
aktivitesinin %6-66 arasında düşüş olduğu belirtilmiştir (4,13,16,19). 
Hipoplazminogeni görülen hastalarda spesifik homozigot ve birleşik heterozigot 
genlerde mutasyon görüldüğü de bildirilmiştir (4,12,14). Klinik semptomların 
ciddiyetinin fonksiyonel reziduel plazminogen aktivitesinin miktarıyla ilgili 
olduğu anlaşılmaktadır. Tespit edilemeyen fonksiyonel plazminojen eksikliğine 
sahip olan hastaların gerçekte çoklu sistem hastalıklarından muzdarip olduğunu 
gösteren çalışmalar vardır (4). Sağlıklı bireylerde plazminojen fonksiyonu %70-
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143 arasında iken plazminojen eksikliği olan bireylerde bu oranın %5’in altına 
düştüğü belirtilmiştir (12). 

3. Patogenez

Yara iyileşme proçesi kompleks olmakla beraber basamakları net olarak 
düzenlenmiş bir fenomendir. Oral mukozada normal şartlar altında sürekli bir 
iyileşme mekanizması etkindir. Ancak bu mekanizma konağın mikroçevresel 
ekosisteminden de etkilenmektedir.

Yaranın oluşması sonrası, fibrin damar dışına ilk çıkan yara iyileşme 
yapıtaşıdır. Epitelyal yaralanmalardan sonra hasarlı bölgeye ilk çıkan fibrinden 
zengin plazma yara yüzeyini örtmeye başlar. Bu durum aslında dokunun 
verdiği kusurlu bir iyileşme mekanizmasının ilk adımıdır. Bu basamağı takiben 
doku genetik olarak kodlanmış bir mekanizma ile önce enflamatuvar hücre 
eksidasyonu ve bunu takiben epitelyal ve bağ doku üretimi, debrisman ve 
remodelling aşamaları ile yara iyileşmesini tamamlar (20). Bu aşamada yara 
iyileşme bölgesinde bulunan fibrin; bir subepitelyal kompartman hazırlayarak 
iyileşmeye yardımcı olmak için göç eden hücrelere bir doku iskelesi görevi 
görmektedir (21). 

Normal şartlar altında fibrin polimerleri doku plazminojen aktivatörlerini 
aktive ederek; plazmin aktivasyonuna neden olur. Plazmin tarafından fibrinin 
proteolitik bölünmesi yönlendiren diğer proteinlerin fibrine bağlanmasıyla 
devam eder (22). Epitelyal hücre göçü için kritik bir öneme sahip matriks 
metalloproteinazlar; plazminin aktivasyonu ile harekete geçerler (23). Normal 
yara iyileşmesinde keratinositler yara kenarlarına göçerek fibrin örtüsünü 
diseke eder. Fibrin örtünün degradasyonu ve ortadan kalkmasından sonra 
re-epitelizasyon tamamlanmaktadır (24). Subepitelyal fibrin akımı; kolajen 
ve fibronektinden keratinositlerin deataşmanına yol açar (25). Keratinositler 
fibrin reseptörü görevi göremez ve fibrine entegre olamazlar (20). Deataşe 
halde ortamda serbest halde kalan keratinositler beta 1 integrin gibi adezyon 
moleküllerinin salınmasına sebep olurlar (20,25). Keratinositler fibrin altına 
göçerek, fibrinden zengin granülasyon dokusuna ulaşırlar (20). 

Resimlerde de görüldüğü gibi keratinositlerin göçü ve birikimi ile iyileşme 
basamağının bir adımı olarak epitelyal tabakanın proliferasyonunda bir düşme 
baş göstermektedir. Ancak aşırı fibrin birikiminin keratinositlerin göçünü 
engellediği belirtilmektedir (1,20). 

Nodüler lezyonların erken döneminde epitelyum içinde; hücre içi ve 
hücreler arası fibrin birikimi, kalıcı ödem, polimorfonükleer lökosit eksudasyonu 
görülmektedir. Fibrin afinitesi çok yüksek olan lökosit integrin proteini monosit 
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ve nötrofillerin salınmasına neden olarak enflamatuvar yanıtın alevlenmesine 
yol açmaktadır (22). Lezyonların erken evresinde; polimorfonükleer lökositlerin 
aşırı birikiminin fibrinojenin temizlenmesinde alternatif bir mekanizma 
olabileceği tartışılmaktadır. Fibrinojenin temizlenmesi; polimorfonükleer 
lökositlerin fagositozu ve fibrinolitik proteazların ortama salınması ile 
tamamlanmaktadır (26). Lezyon içinde geç dönemde; hyalin benzeri amorföz 
subepitelyal oluşumların etrafında birikmiş olarak görülen polimorfonükleer 
lökositlerin kademeli olarak ortadan kalkması görülür (1). 

Sürekli düşük seviyeli devam eden enflamasyon sebebiyle sıklıkla 
konjonktival ve gingival dokular etkilenmektedir. Aşırı birikim göstermiş 
granülasyon dokusu koruyucu mukozanın çevreleyen seviyesinin yükselmesine 
yol açmaktadır. Bu süreç ve birikim ise düzenli bir re-epitelizasyonun 
ertelenmesinin önünü açar. Bu aşırı birikim göstermiş granülasyon dokusunun 
cerrahi olarak uzaklaştırılması ise yeni bir rejenerasyon sürecini başlatacağı 
için başarısız olacaktır. Oral mukozada görülen lezyonların tedavisi birçok 
vakada başarısızlıkla sonuçlanmıştır (11). Oral lezyonların dişlerin total kaybı 
ile gerilediğini bildiren çalışmalar mevcuttur. Muhtemelen bunun sebebi 
mobilitesi olan dişin kaybı ile beraber lokal irritan travmatik faktörün ortadan 
kalkmasıdır (27).  

Hücreler arası fibrin akımı ve intraepitelyal polimorfonükleer lökosit 
eksüdasyonu keratinositlerin deataşmanına ve apoptozise sebep olur. Hartmann 
ve ark. keratinositlerin fibrin içine apoptozisinden sorumlu olduğunu 
belirtmişlerdir (21). Epitel tabakasının bütünlüğü; fibrin kütlesinin altındaki 
epitelyumun rejenere olması ile tamamlanır (21). Yara bölgesinde bağlı 
halde bulunan kalsiyumun azalması; fibrinojen yara yüzeyi ile hücreler arası 
etkileşimin zayıflatmasına yol açmaktadır (20). Mitokondrial hücre ölümü 
yolağının aktivasyonu, fibrinin proapoptotik etkisinin ortaya çıkmasına yol 
açmaktadır (28). 

4. Histolojik Özellikler

Lezyonlar; vücudun hangi bölgesinde olduğundan bağımsız olarak genellikle 
benzer histolojik özellikleri göstermektedir. Aynı lezyonun içinde 2 farklı tipte 
özellik gösteren alanlar vardır. Lezyonun erken evre değişimleri; ülserasyon 
özellikleri ile karakterizedir. İntraepitelyal ödem içeren eksudadan zengin 
polimorfonükleer lökosit birikimi, deataşmana uğramış keratinositler ve fibrin 
birikimi orijinal karakteristiksel özellikleridir. Ek olarak mukozal epitelyum ileri 
derecede küçülme eğilimine girmiştir. Aynı lezyonun geç dönem değişiklikleri 
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ise subepitelyal nodüllerdir. Bu nodüller histolojik kesitlerde; amorföz, amiloid 
benzeri, eozinofilik materyal birikimi ile kendini belli eder. Amiloid benzeri 
birikimi Kongo kırmızısı histolojik boya ile boyamak mümkün değildir. Bu 
amiloid birikimin altında uzanan epitelyum ise hiperplastik değişimler ile 
karakterizedir (1). 

İnsan biyolojik dokularındaki bazı hücresel ürünler biyolojik bozulmaya 
karşı dirençlidir. Bu ürünlerden bazıları fibriller yapıdadır ve normal doku 
komponentlerine entegre olmuş haldedir. Kolloid milyum içinde görülen liken 
ve makuler amiloidoz bu tarz birikimlere örnektir. Patogenez mekanizmasında: 
keratonositlerin apoptozisi ve belirli proteinlerin filamentöz dejenerasyonu 
lignöz mukozal hastalıklarda önemli basamaklardır (29,30).    

Bazı araştırmacılar epitelyal hücrelerin lignöz mukozal hastalıklarda 
depozit birikimine sebep olduğunu belirtirken, bazı araştırmacılar da fibrinojenin 
bazı epitelyal hücreler ve keratonositler içinde apoptozisi teşvik ettiğini 
belirtmektedir (6,21,28). 

Lignöz periodontal hastalıklarda amorf subepitelyal birikim, fibrin, bazal 
membran tip kolajen ve keratin immuno boyaları ile ilgili karakteristik bir 
reaksiyon göstermez. (Resim 5)

Resim 5: Lingöz Periodontitis Hastasından Eksize Edilmiş  
Bir Pseudomembranöz Kitlenin Histolojik İncelemesi
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5. Lignöz Mukozal Hastalıklar

5.1. Lignöz Konjonktivit

1847 yılında McKuscik tarafından 46 yaşındaki erkekte bilateral 
pesudomembranöz konjonktivit gördüğünü rapor etmiştir. Günümüzde kullanılan 
güncel tanımı ise 3 yaşında bir dişi bireyde görülen bilateral rekürrent, odunsu 
konjonktival lezyonlardan sonra “conjuctivitis lignosa” olarak isimlendirilerek 
kullanılmaya başlanmıştır (3). 

Kronik idiopatik membranöz konjonktivitin nadir görülen formlarından 
birisi lignöz konjonktivittir. Kronik gözyaşı akıntısı, kırmızı konjonktiva, 
palpebral yüzeylerdeki beyaz, sarı-beyaz veya kırmızı kalın doku kütleleri 
olarak kendini gösterir. Sağlıklı mukozanın yerini almış odunsu kütleler tipik 
klinik görünüme sebep olur. (Resim 6,7) Bu odunsu kütlelerin cerrahi 
eksizyonu maalesef rekürrense yol açmaktadır. Birçok hastada mukoid göz 
akıntısı da klinik tabloya eşlik etmektedir (31). Hastalık özellikle bebeklik 
ve çocukluk döneminde ortaya çıkmakla beraber her dekatta görülebilir (32). 
Predispozan faktörler olarak lokal yaralanmalar, lokal ve sistemik 
enfeksiyonlar, kireç yanıkları, gözler ile ilgili cerrahi girişimler daha önce 
rapor edilmiştir (33). 

Konjonktival lezyonlar saplı veya sapsız olabilmektedir. Bu 
pseudomembranöz lezyonlar asıl olarak tarsal konjonktivada görülmekle 
beraber, alt göz kapağında, bulbar konjonktivada daha nadir görüldüğü rapor 
edilmiştir (12). Olguların %51’inde her iki göz etkilenmekte, %26-30’unda ise 
kornea da etkilenmektedir (10).  

Lignöz konjonktivitin akut fazında; ateş, üst solunum yolları enfeksiyonu, 
üriner ve kadın genital yollarının tutulumu oküler semptomlara eşlik edebilir. 
Bazen de bu durum gözdeki pseudomembranöz lezyonları tetikleyebilir (5). 
Konjonktiva diğer mukoz membran içeren organlara göre daha sık etkilenmektedir. 
Bunun sebebi konjonktivanın dış irritanlar (toz, lokal enfeksiyonlar, küçük yabancı 
cisimler, minör yaralanmalar) karşı direncinin minimum seviyede olmasıdır. 
Özellikle küçük çocuklarda minör göz yaralanmaları ile çok sık karşılaşılmaktadır. 
Bu irritanların lokal enflamasyonu tetikleyerek pseudomembranöz lignöz 
lezyonları oluşturduğu bildirilmiştir (3). Yapılan histopatolojik incelemeler de bunu 
kanıtlar nitelikte olacak şekilde biyopsi parçaları içinde saç kılları, pamuk lifleri, 
silika, alüminyum, manganez ve kalsiyum parçaları bulunmuştur (5). Korneanın; 
ekstrahepatik plazminojen sentezleyen bir doku olduğu bilinmektedir (34). Gözyaşı 
içindeki lokal plazminojen ve urokinaz-tip plazminojen aktivatör yara iyileşme 
sürecinde kritik bir role sahiptir. 
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Göz lezyonlarının yaş ilerledikçe gerilediğini belirten çalışmalar 
bulunmaktadır. Yayınlanan vaka raporlarından birinde 18 hastanın 7’sinde 
gözdeki pseudomembranöz lezyonların 9 aydan 10 yıla kadar olan bir süre içinde 
çözüldüğü rapor edilmiştir (5). Konjonktivadaki pseudomembranöz lezyonların 
cerrahi eksizyonu ise çok hızlı pseudomembranöz lezyon gelişimi ile geri 
dönmektedir. Dahası cerrahi işlemler lezyonların kötüleşmesi için predispozan 
bir sebep durumundadır.

Sonuç olarak; kireç yanıkları, lokal enfeksiyonlar, toz, yabancı cisimler 
ve/veya bunların sebep olduğu sistemik enfeksiyonlar, konjonktivada görülen 
pseudomembranöz lezyonlar için bir tetikleyici rol oynamaktadır. Bu lokal 
irritanların ortadan kalkması ile lezyonların spontan olarak geriledikleri ve 
çözüldükleri belirtilmiştir (3). 

Resim 6: Lignöz Konjonktivit

Resim 7: Lignöz Konjonktivit
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5.2.  Lignöz Periodontitis

Lignöz Periodontitis terimi literatürde ilk defa Günhan ve ark. tarafından 
tanımlanmıştır (2). Lignöz periodontitis; amiloid benzeri materyal birikiminin 
sebep olduğu gingival büyüme ile karakterize ve periodontal doku yıkımına sebep 
olan bir oral patolojidir (2,35). Lignöz mukozal patolojiler hipoplazminojenin 
sebep olduğu kronik genetik hastalıklardır. Bu hastalığın klinik görünümünde; 
rijit diş etleri, katı ve fibrinden çok zengin odunsu pseudomembranöz mukozal 
kütleler dikkat çeker. Bazı yazarlar gingivada ilk lezyonların süt azı dişlerinin 
sürmesi ile beraber görüldüğünden bahsederken, daha büyük pseudomembranöz 
lezyonların ise daha büyük boyuttaki dişlerin sürmesi ile tetiklendiğinden 
bahsedilmektedir (35). (Resim 8,9)

Resim 8: Lignöz Periodontitis

Resim 9: Lignöz Periodontitisli Bir Hastanın Ortopantomografik Görüntüsü
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5.3. Kolloid Milyum

Kolloid milyum nadir görülen bir deri hastalığıdır. Morfolojik olarak lignöz 
mukozal lezyonlara benzerlik gösterir. Kolloid milyumun amiloid benzeri 
materyal birikiminden olduğunu ve epidermal keratositlerden derive olduğu 
belirtilmiştir (29). Günhan ve ark. (6) ile Chowdhury ve ark. (29) ise kolloid 
milyum ile lignöz mukozal lezyonların aynı patolojik mekanizmanın farklı 
bölgelerde ortaya çıkan bulguları olduğundan bahsetmiştir. Oskay ve ark. (30) 
çalışmalarında lignöz konjonktival, gingival ve deri lezyonlarının hepsine birden 
“kolloid milyum” adını vermeyi tercih etmiştir. Normal olarak keratinositlerde 
bulunan keratin ara filamentlerinin filamentli dejenerasyonunun da primer 
lokalize kutanöz hastalığın patogenezinde önemli olduğu öne sürülmüştür (36). 
Ancak, lignöz mukozal hastalıkta görülen ardışık histolojik değişiklikler kolloid 
milyum ve kutanöz amiloidozda yoktur (1). 

6. Tedavi 

Topikal plazminojen uygulamalarının lignöz konjonktivit tedavisinde iyi 
sonuçlar verdiğinden belirtilmiştir (15,37). Ancak bu uygulamanın oral 
lezyonların iyileşmesi üzerine etkisi halen tartışmalı ve üzerinde çalışılması 
gereken bir konudur. Scully ve ark. gingival lezyonların kontrol edilmesinde 
heparin ve saflaştırılmış plazminojen uygulamasının yararlarından bahsetmiştir 
(13). Günhan ve ark. ise lignöz lezyonların geniş mukozal alanlara yayılmasını 
önlemek için sistemik fibrinolitik ve antitrombotik ajanların kullanılmasının 
lokal tedavilere göre daha yararlı olacağından bahsetmiştir (2). 

Gingival lezyonların tedavisi mümkün olmamakta ya da kısa bir süre 
sonra rekürrens göstermektedir (2). Literatürde gingival lezyonların tedavisi 
için çeşitli tedavi yöntemleri denenmiştir. Cerrahi girişimler, antibiyotikler, 
steroidler, antiviral ajanlar, beta ve x-ray irradyasyon etkili bulunamamış tedavi 
yöntemleri olduğu belirtilmiştir (5). 

Topikal hyaluronidaz, alfa kemotripsin, kromolyn, heparin ve siklosporin 
uygulamalarının lignöz konjonktival pseudomembranöz lezyonların gerilemesine 
katkı sağladığından bahsedilmiştir (2,38). Hidayat ve ark. (5) sistemik azatioprin 
kullanımından sonra konjonktival hastalığın tekrarlamadığını belirtmiştir. 

Anlaşılacağı üzere lignöz konjonktival lezyonların tedavi seçenekleri 
bulunmasına ve bunlardan bazılarının umut verici sonuçlar vermesine rağmen, 
lignöz periodontitisin bir tedavisi bulunmamaktadır. Diş taşı gibi lokal 
irritan faktörlerin uzaklaştırılması belki yeni reaktif lezyonların oluşumunu 
yavaşlatabilir. Ancak lezyonların bulunduğu bölgedeki diş kaybedilene 
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kadar o bölgedeki lezyon gerileme göstermemektedir. Bazı durumlarda ilgili 
dişin mobilite göstermesi durumu bile lokal irritan faktör olarak görülebilir. 
Lezyona sebep olduğu düşünülen dişin çekimi en son seçenek olarak akılda 
bulundurulmalıdır.  

7. Sonuçlar 

Periodontal dokuların destrüktif membranöz lezyonları sistemik olarak 
değerlendirilmeli, dermatolojik ve diğer mukozal tutulumlar dikkate alınmalıdır. 
Ayrıcı tanı olarak diğer ilerleyici, yıkıcı periodontal hastalıklar göz önünde 
bulundurulmadır. Lokalize mukozal amiloidoz ve lignöz periodontitisin benzer 
histopatolojik özellikleri göstererek ilerlemekte olduğu ve aynı paogenetik 
mekanizmaya sahip olduğu anlaşılmaktadır (2). 

Bozulmuş epitelyal hücre yıkımı, aşırı fibrin sızıntısı, fibrin lizisindeki 
eksiklikler ile kombine kontrol altında olmayan immuno-enflamatuvar 
proçes, pseudomembranöz lezyonların patogenezindeki en kritik adımdır. 
Bozulmuş fibrinolitik mekanizma, minör travmalar ve enflamasyon lignöz 
mukozal lezyonların tetiklenmesine yol açmaktadır. Mukoz membranlar 
vücudun diğer kısımlarına göre travmaya daha açık ve dirençsiz bölgelerdir. 
Lignöz mukozal lezyonların diğer mukozal alanlara yayılma eğilimi göz 
önünde bulundurulduğunda sistemik fibrinolitik ve antitrombotik ajanlar lokal 
tedavilerde daha yararlı olacaktır (2,3).   

Normal yara iyileşmesi maturasyon ve remodelling aşamaları ile 
tamamlanmaktadır. Matriks metalloproteinazlar iyileşme için kritik bir öneme 
sahiptirler. Gecikmiş ya da bozulmuş bir iyileşme mekanizması belki de matriks 
metalloproteinazlar ile ilgili olabilir (39). Bazı matriks metalloproteinazların 
disfonksiyonu keratinosit migrasyon defektlerine, kolajen fibrinogenezis, matrix 
remodelling mekanizmasında bozulmalara yol açıyor olabilir (39). Bu konuda 
ileri dönem çalışmalar yapılması gerekmektedir. 
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1. Giriş 

Günümüzde diğer birçok alanda olduğu gibi diş hekimliğinde de, 
kullanılan materyaller ve uygulama teknikleri yapılan çalışmalarla 
hızla gelişmektedir. Dijitalleşme, robotlaşma ve uzaktan erişim konusu 

bütün dünyada yaygınlaşarak uygulamalarda yerini almaktadır. Bu doğrultuda, 
klinik işleyişin, laboratuvar aşamasından ayrı tutulamayacağı protetik diş 
tedavisindeki teknolojik ilerlemeler günümüz bilgisayar teknolojisinin de 
yardımıyla farklı bir boyut kazanmıştır. Bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar 
destekli üretim (CAD/CAM) giderek yaygınlaşarak yoğun olarak araştırılır ve 
kullanılır hale gelmektedir. Dijital teknolojinin diş hekimliğine dahil edilmesi 
çok önemli bir boyut kazanarak, protetik diş hekimliği alanındaki uluslararası 
konferansların ana temalarından birisi haline gelmiştir (1).

CAD/CAM sistemlerinden günümüzde en sık kullanılan aşındırarak 
şekillendirme tekniği; elde edilecek materyale kıyasla daha fazla oranda materyal 
harcanmasına sebep olduğu için nispeten yüksek maliyete sahiptir. Maliyeti 
düşürme ihtiyacı, katmanların birbiri üzerine dizilerek birleştirme esasına 
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dayanan eklemeli üretim yönteminin geliştirilmesine neden olmuştur. Eklemeli 
üretim terimi; sanal ortamda tasarlanmış üç boyutlu (3B) bir nesnenin baskı 
işlemini gerçekleştiren 3B yazıcılar ile oluşturulması işlemidir (2). Eklemeli 
üretim teknolojisinde kullanılan 3B yazıcıların; hızlı, hatasız ve detaylı üretim 
yapabilmesi, tasarım özgürlüğü ve kolaylığı, malzeme ve iş gücü tasarrufu gibi 
avantajları dolayısıyla başta protetik diş tedavisi olmak üzere bir çok alanda 
geniş kullanım alanları bularak, gelecekte diş hekimliğinde dijital üretim için 
ana yöntem haline geleceği öngörülmektedir (3).

Bu bölümde, eklemeli üretim teknolojisine genel bir bakış sağlanarak, 
tarihçesinden başlayarak çalışma prensipleri, uygulama yöntemleri, 
kullanılan materyaller, protetik diş hekimliği kliniğindeki yeri, avantajları ve 
dezavantajlarıyla tüm protetik gelişim süreci değerlendirilmektedir.

1. Tarihçe

Eklemeli üretim teknolojisinin tarihçesi, 1980‘lerin başında Charles Hull 
tarafından, 3B nesnelerin üretilmesi için stereolitografi (SLA) tekniğinin 
patentinin alınmasıyla başlamıştır. Hull, Standart Mozaikleme Dili (Standard 
Tessellation Language, STL) dosya formatını geliştirmiştir (4). 1991 yılında SLA 
tekniğiyle ilk medikal uygulama Viyana’da, maksillofasiyal cerrahi kliniğinde 
gerçekleştirilmiştir (5). 1993 yılında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü 
(Massachusetts Institute of Technology- MIT), iki boyutlu yazıcılardaki 
mürekkep püskürtme tekniğini kullanarak yeni bir teknoloji geliştirmiş ve buna 
3B yazıcı adını vermiştir (3). Adrian Bowyer, 2005 yılında ilk 3B yazıcı olan 
Replicating Rapid (REPRAP)’ı icat etmiştir (6).

Bu yıllarda 3B yazıcılar çoğunlukla hızlı protipleme için kullanılmakta 
iken, sonraki yıllarda teknoloji büyük ilerlemeler kaydederek ön üretimden  
tam sistem üretimine, hatta şekillendirme ve üretim sonrası düzenlemeye kadar 
ürün döngüsünün her alanında kullanılabilen teknolojilere evrilmiştir (7). 
Baskı birimleri küçülmüş, nispeten ucuzlayarak uygulama alanları değişmiş 
ve diş hekimliği sektörüne de taşınmıştır. Zamanla malzeme çeşitliliği önemli 
ölçüde artarak daha uygun, güvenli ve kullanılabilir hale gelmiştir. Materyal 
yelpazesi; polimerler, metaller, seramikler ve hatta insan dokusu olacak şekilde 
genişlemiştir (3).

Eklemeli üretim, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) ve Amerikan 
Test ve Malzeme Kurumu (American Society for Testing and Materials-ASTM) 
tarafından “3B model verilerinden cisimler oluşturmak için kullanılan, katman 
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üstüne katman şeklinde aşındırıcı üretim metodolojilerinin tam aksi olarak 
malzemelerin birleştirilmesi işlemidir” şeklinde tanımlanmıştır (2). Eklemeli 
üretim teknolojisinin tüm süreci; dijital diş hekimliğinin üç temel unsurunu, yani 
veri toplama, veri işleme ve veri üretimini kapsayan toplu bir terim olan “dijital 
iş akışı” nı içermektedir. Bu temel unsurlara ilave olarak dördüncü aşamada; 
üretilen nesnenin son işlemlere tabi tutularak nihai üretiminin gerçekleştirilmesi 
söz konusudur (8,9). Dijital iş akışı; üreticiye bağlı olarak, veri paylaşımına izin 
verme kapasitesinde farklılık gösteren açık veya kapalı bir sistemde ilerleyebilir. 
Kapalı sistemler, aynı şirket üzerinden veri toplama, işleme ve restorasyon 
üretimini entegre eder ve sunar. Açık sistemler ise daha sonra farklı şirketler 
tarafından üretilmesinin yanı sıra dijital verilerin alınmasına ve paylaşılmasına 
izin vererek daha fazla hareket alanı sağlar. Dijital iş akışında açık sistemlerin 
gelişmesi nedeniyle, işlenen veriler, eklemeli ya da aşındırıcı üretime tabi 
tutulabilmektedirler (10).

Dijital İş Akışı:

1. Veri Toplama: Bir yazılım yardımıyla ağız içi ya da ağız dışı taramaları, 
bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) 
verilerini kullanarak tasarlanmış, dijital bir 3B model oluşturma

2. Veri İşleme: Bir CAD yazılımı kullanarak üretilecek nesnenin sanal 
tasarımının yapılarak, birçok iki boyutlu katmanlara işlenmesi ve 
dilimlenmesi, ardından STL formatında dosyanın yazıcı yazılımına 
aktarılması

3. Veri Üretme: 3B son ürünün katman katman yazdırılması
4. İşlem sonrası basılı nesnenin polimerizasyon sürecinin tamamlanması ya da 

temizlenmesi gibi son işlemlere tabi tutulması (8,9).

Eklemeli üretim terimi; voksel (bir pikselin 3 boyutlu karşılığı) denilen hacim 
elemanlarını birleştirerek otomatik olarak parça üreten tüm üretim teknolojilerini 
kapsayan genel bir terimdir. Eklemeli üretimle, 3B olan bilgisayar destekli 
tasarım (computer aided design-CAD) modeli, yaygın olarak kullanılan başka 
bir formattaki üçgensel kafesli bir model olan STL ‘ye dönüştürülür.  STL, CAD 
yazılımı ile 3B yazıcılar arasında veri aktarımı için sıklıkla kullanılan bir dosya 
formatıdır (11). Model, özel yazılımlarla katmanlara ayrışarak dilimlenir ve 
yapı platformuna yönlendirilir. Yapı oryantasyonu aşamasında; dilim kalınlığı 
ve destek yapısı oluşturma gibi bazı parametreler tanımlanır. Bu faktörler 
genellikle birbirleriyle ilişkilidir ve üretilen nesnelerin toplam üretim süresinin 
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yanı sıra mekanik ve fiziksel özelliklerini de etkiler (12). Ardından 3B yazıcı 
yardımıyla katman katman bir katı nesneye dönüştürülmektedir. Eklemeli 
üretim sayesinde, üretimi zor olan parçalar kolaylıkla tasarlanarak, kısa sürede 
imal edilebilmektedir (13).

Eklemeli üretim teknolojileri; “hızlı prototipleme” ve “hızlı üretim” olmak 
üzere iki ana uygulama bölümüne ayrılmaktadır. Hızlı prototipleme; eklemeli 
üretimin prototip, model veya maket yapımını kapsarken, hızlı üretim terimi ise; 
final parça ve ürünlerin üretilmesini göstermektedir. Buradaki “hızlı” kavramı 
bu teknolojinin felsefesini yansıtmakla birlikte görecelidir. Kullanılan yöntemin 
tipine ve aynı anda üretilen parçaların boyutuna, sayısına ve karmaşıklığına 
bağlı olarak üretim süresi önemli ölçüde değişebilmektedir (14). 

Eklemeli üretim teknolojisi, gerek geleneksel üretim ile gerekse diğer bir 
CAD/CAM sistemi olan aşındırarak şekillendirme yöntemi ile güvenilirlik, 
kolaylık, hız, maliyet ve işletme giderleri yönünden yarış halindedir (9).

Diş hekimliğinde eklemeli üretim yönteminin kullanılmasının; geleneksel 
üretim yöntemine göre başlıca avantajları; (11,13,14)

1. Hızlı tasarım ve üretim olanağı sağlar. Dolayısıyla hastaya verilen randevu 
sayısı azaltılarak, teslim süresinin kısaltılmasına izin verir. Lojistiği 
kolaylaştırır.

2. Tasarım serbestliği sağlayarak karmaşık ayrıntılara sahip (düzensiz oluklar, 
fissürler), kişiye özel çok zor şekilli parçaların 3B olarak üretimine izin 
verir. 

3. Modele edilen tasarım ile üretilen ürün arasındaki uyum birebirdir. 
Kullanılan ara cihazlara bağlı bir değişiklik gerçekleşmez.

4. Üretim cihazlarının sayısını azaltır. Daha az üretim adımı nedeniyle işlemler 
sırasında daha az manipulasyon gerektirerek insan hatasını en aza indirir.

5. Ölçü basamağı ve ölçü malzemelerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır. 
Dolayısıyla ölçü kaynaklı hatalarla karşılaşılmaz.

6. Herhangi bir döküm kalıbına ihtiyaç duymaz, geleneksel üretim araçlarının 
kullanımını ortadan kaldırarak malzeme israfını ve enerji tüketimini 
azaltır.

7. CAD ünitesi bulunduğu için numerik verilere dayalı optimize edilmiş, 
tekrarlanabilirlik ile karakterize, çok detaylı imalata izin verir.
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Eklemeli üretim yönteminin kullanılmasının; CAD/CAM yöntemine göre 
başlıca avantajları ise; (3,7,15)

1. Aşındırarak şekillendirme yöntemine kıyasla nispeten büyük nesneleri 
üretme imkanı ve kolaylığı sağlar.

2. Üretim araçlarının (frezler) kullanımını ortadan kaldırarak malzeme israfını 
önler.

3. Karmaşık ayrıntılara sahip, derin, düzensiz oluklar, ince fissürler gibi kesici 
yapıların ulaşamayacağı üretimlere izin verir.

4. Ortaya çıkan atık miktarını azaltıldığı için kullanılan malzeme miktarı 
azalır, dolayısıyla göreceli maliyet düşer.

5. Aşındırma işlemi olmadığı için pasif üretim yapılarak, frezleme işlemindeki 
gibi kuvvet uygulanmaz. Dolayısıyla enerji tüketimi azalır.

6. Tek seferde çoklu ürün oluşturma yeteneği vardır.
7. Kullanılan materyallerin özellikleri firmalar tarafından belirlenerek yapılan 

hazır blokların aksine oluşturulan restorasyonun mekanik ve estetik 
özellikleri yapım aşamasında hala etkilenebilir durumdadır.

8. Açık sistem erişimine izin vererek MRG, ultrasonografi (USG) ve BT 
kaynaklarını kullanarak, geniş bir alandan veri toplanabilmesini sağlar.

2. Sınıflandırma

Eklemeli üretim teknolojileri farklı birçok üretim tekniği barındırdığı için tek 
bir ana grup altında gruplamak mümkün değildir. 7 adet alt gruba ayrılmaktadır 
(14). 

-  Havuz Fotopolimerizasyonu (VPP- Vat photopolymerization) 
-  Malzeme Ekstrüzyonu (MEX- Material extrusion) 
-  Malzeme Püskürtme (MJ- Material jetting) 
-  Yapıştırıcı Püskürtme (BJT- Binder jetting) 
-  Toz Yataklı Birleştirme (PBF- Powder-bed fusion) 
-  Direkt Enerji Biriktirme (DED- Directed energy deposition) 
-  Plaka Tabakalaştırma (SHL- Sheet lamination) 
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ISO 17296-2 sınıflamasına göre, diş hekimliğinde ve dışındaki kullanım 
alanları doğrultusunda Şekil 1’deki gibi şematize edilmiştir:

Şekil 1: ISO 17296-2 ‘ye göre eklemeli üretim yöntemleri sınıflaması (3)

Tüm eklemeli üretim teknolojisi diş hekimliği klinik ve laboratuvarlarında 
kullanıma uygun değildir (3). Uygun baskı sistemini seçerken; malzeme 
kullanılabilirliği, malzemenin tıbbi özellikleri, gereken süre ve baskı nesnesinin 
istenen çözünürlüğü dikkate alınmalıdır. Protetik diş hekimliğinde sıklıkla 
kullanılan eklemeli üretim teknolojileri; Eriyik Yığma Modelleme (FDM - 
Fused Deposition Modelling), Stereolitografi (Stereolithography - SLA), Seçici 
Lazer Sinterleme (SLS - Selective Laser Sintering), Polijet Yazıcı (PJM - Polyjet 
Printing) ve Biyoyazıcı (Bioprinting) ‘dır (8).

4. Üç Boyutlu Eklemeli Üretim Yöntemleri

4.1. Stereolitografi (SLA-Stereolithography)

İlk eklemeli üretim teknolojisidir. İlk kez Charles W. Hull tarafından 1986 
yılında tanıtılmış ve “Ultraviyole ışın (UV) ile sertleşen bir materyalin birbiri 
üzerine ince tabakalar halinde yığılmasıyla katı objelerin yapılması methodu” 
olarak tanımlanmıştır (7). 

SLA ile üretim UV lazer ışığının, fotoreaktif bir reçineyi, ince katmanlar 
halinde katılaştırmasıyla gerçekleştirilir (7). Reçine ile dolu olan bir kazan 
içerisinde, polimerize edilecek olan reçinenin hemen altında yer alan ve hareket 
edebilen bir platform vardır. Bilgisayarla kontrol edilen UV lazer, sıvı fotoreaktif 
reçineyi polimerize ettikten sonra platform, yeni katmanların oluşturulması için 
belirlenen katman kalınlığı kadar aşağı iner. Model tamamlanana kadar bu işlem 
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devam eder (16). Kullanılan UV ışık kaynağı ve bu ışığa maruz kalma enerjisi, 
her katmanın kalınlığını kontrol eden ana faktörlerdir. İşlem tamamlandığında, 
model üzerinde kalan artık parçalar temizlenir ve rezinin tamamen sertleşmesi 
için ultraviyole fırına konur (17). 

Üretilecek objelerin ebat ve sayısına bağlı olarak her tabakanın 
oluşturulması ortalama 1-2 dakika kadar sürebildiği için hızlı bir işlem değildir 
(17). Malzeme çeşitliliği sınırlı (fotoaktif monomerler, hibrit polimer), nispeten 
yavaş ve pahalı bir üretim tekniğidir (18). Diğer taraftan detaylı, karmaşık şekilli, 
üretilmesi zor olan yüzeyler bu yöntemle diğer yöntemlere kıyasla rahatlıkla 
üretilebilmektedir (19).

SLA yöntemini içeren ilk cihazlar çok kapsamlı, pahalı ve ulaşılamaz 
durumdayken; son nesil stereolitografik yazıcılar nispeten ekonomik 
hale gelmiştir. Yaklaşık beş yıldır dental uygulamalar için, Formlabs 
(Sommerville, MA, ABD) 3B yazıcılar kullanılmaktadır. Bu sistemin 
üretimi nispeten uzun zaman alsa bile, 3B yazıcı teknolojisi için ideal bir 
giriş seviyesi sistemidir (3).

4.2. Dijital Işık İşleme (DLP – Digital Light Processing)

Dijital Işık İşleme yöntemi SLA ile birlikte; muhtemelen günümüzde dental 
sektördeki en popüler eklemeli üretim sistemlerinden birisidir (3). SLA’ya 
benzer, bir üretim süreci vardır. İki yöntem arasındaki ana fark, kullanılan 
ışık kaynağıdır. SLA’ da lazer ışını kullanılırken; DLP ‘de kısa dalga boylu 
(380 nm ve 405 nm) görünür ışık kullanılır (20). Bu ışığın dijital bir mikro 
ayna cihazı (DMD) aracılığı ile yönlendirilmesi DLP teknolojisinin temelini 
oluşturur (3). Sistem yaklaşık 16 µm kenar uzunluğuna sahip kare şeklinde 
eğimli mikro aynalar kullanır. Her bir mikro ayna, bir görüntü noktasına 
(piksel) karşılık gelir. Işık kaynağı; ya translusens fotopolimer havuzunda 
bulunan optik bir platformun üzerine ya da absorbe edici diffüz bir yüzeye 
yönlendirilir. Fotopolimer materyalin optik lens aracılığı ile platforma yansıtılan 
ışık kaynağına maruz kaldığı alanlarda sertleşmesine neden olur. Oluşan her 
maruziyetten sonra platform z ekseni boyunca hareket eder ve yeni kullanılacak 
malzeme sertleşme meydana gelen nesnenin altındaki boşluğa akarak istenilen 
obje tamamlanır (21). DLP teknolojisinin kullanımında üretimin süresini 
belirleyen faktör; üretimi istenen objelerden bağımsız olarak, ilgili objenin z 
eksenindeki boyutudur. Platform z ekseni boyunca hareket ettiği ve bir DMD 
‘de bulunan mikro aynaların sayısı sınırlı olduğu için üretilecek nesnenin boyutu 
arttıkça x ve y eksenleri boyunca kenar uzunlukları da artar. Bu durum da düşük 
hassasiyette üretime neden olur (3).
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4.3. Eriyik Yığma Modelleme (FDM- Fused Deposition Modelling) 

S. Scott Crump tarafından 1980’lerde geliştirilmiştir (7). 3B üretim 
teknolojilerinden günümüzde kullanımı en yaygın ve ucuz olanıdır (14). 

FDM yönteminde, termoplastik polimer filamentler kullanılır. Solid nesneyi 
oluşturacak materyalin akışı için açıp kapanabilen bir ekstrüzyon başlığından 
sıkılan bir filament materyalinin katman katman yığılması ile doğrudan 
fiziksel parça oluşturulur (22). Bu yöntemde istenilen model üretilirken destek 
malzemesi kullanılabilmesi amacıyla sisteme ikinci bir ekstrüzyon başlığı ilave 
edilmiştir (23).

Başlık ısıtılarak termoplastik materyal, erime noktasının hemen üzerindeki 
sıcaklıkta tutularak, küçük materyal tanelerinin başlıktan çıkmasıyla katılaşır 
ve katmanlar oluşmaya başlar. İlk katmanın oluşturulmasından sonra platform, 
yeni katmanların oluşturulması için aşağı inerek modelin üretimini tamamlar. 
Ardından sistemde kullanılan destek materyalinin çözünmesini sağlamak için 
mekanik karıştırma cihazı kullanılır (24).

Yöntemin en önemli üstünlüğü; düşük maliyeti, seri üretime uygunluğu, 
yüksek hızı ve işlemin basitliğidir. Zayıf mekanik özellikleri, katman katman 
görünümün neden olduğu sınırlı yüzey kalitesi ve kullanılabilen materyal 
çeşitliliğinin az olması ise başlıca dezavantajları arasında yer almaktadır 
(22,23,24).

4.4. Seçici Lazer Sinterleme (SLS - Selective Laser Sintering) ve Seçici 
Lazer Ergitme (SLM - Selective Laser Melting)

Eklemeli üretim teknolojilerinin bir alt grubu olan Toz Yataklı Birleştirme (PBF) 
yönteminde bulunan; SLS tekniği, 1988 yılında Joe Beaman ve Carl R. Deckard 
tarafından, SLM tekniği ise, 1995 yılında Dieter Shwarze ve Matthias Fockele 
tarafından bulunmuştur (7). Bu iki yöntem; lazer ışık kaynağının, aynalar 
aracılığı ile toz halde kullanılan ana materyale yönlendirilmesi esasına dayandığı 
için oldukça benzerlik gösterir. Üretimde polimer veya seramik kullanılacaksa 
genellikle SLS tercih edilirken, metal kullanılacaksa SLM veya Direkt Metal 
Lazer Sinterleme (DMLS) yöntemi tercih edilmektedir (25).

SLS üretim tekniğinde; lazer ışının sağladığı ısısal enerji ile materyalin 
ergimesi sonucu birleşme gerçekleşir. Sistemde bulunan platform hareket 
ederek belirlenen bölge taranarak ilk katman oluşturulur. İlk katmanın 
oluşturulmasından sonra platform, yeni katmanların oluşturulması için katman 
kalınlığı kadar aşağı inerek modelin üretimini tamamlar. Üretilen parça; fırçalar 
ve vakumlu süpürgelerle tozlarından arındırılır. SLS teknolojisinde, üretilen 
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nesnelerin tekrardan kürlenme gibi bir gereksinimi yoktur. Ayrıca üretilen 
modellerde destek malzemesi kullanılmadığı için ilave temizlenme basamağı 
ortadan kalkarak, süre avantajı sağlanır (25). Dezavantajları arasında ise, üretim 
gerçekleştirilirken kullanılan toz materyalin bağlayıcı ile birleşmesi sonrasında 
oldukça gözenekli yüzeyler oluşuyor olması yer alır. İlave olarak maliyeti 
yüksek ve yavaş bir yöntemdir (26). 

SLM üretim tekniği; SLS tekniğine temel olarak benzerlik gösterir. Ancak 
SLS’den temel farkı daha yüksek enerjili bir lazer sisteminin kullanılması ile 
tamamen homojen özellikte olan toz materyallerini katılaştırarak üretiminin 
gerçekleştirilmesidir (27). Diğer bir fark ise; SLM ile üretimi gerçekleştirilen 
nesnede birden fazla materyal bulunabilirken, SLS ile üretimi gerçekleştirilen 
nesnede tek bir tip materyal bulunabilmesidir. Bu fark; üretimde kullanılan ana 
materyal yanında bağlayıcı bir ajanın kullanılıp kullanılmamasına bağlı olarak 
“tam ya da kısmi ergime» reaksiyonunun gerçekleşmesine bağlıdır (28). 

DMLS ve SLM ile üretimi gerçekleşen metal nesnelerde; “son işleme (post-
processing)” veya “post-sinterizasyon” olarak adlandırılan ikincil bir fırınlama 
işlemi uygulanır. Bu işlem ile sinterleme işlemi sonrasında oluşan; termal 
gerilim, yüzey yapısındaki düzensizlik ve boyutsal değişikliklerle karakterize 
yapının mekanik özelliklerinin azalmasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir 
(29).

Karmaşık bir yapıya sahip, oldukça ayrıntılı 3B nesneler bu yöntemler ile 
üretebilmektedir. Tekrarlanabilir özelliği olduğu için küçük düzenlemelerle sık 
revizyon gerektiren tasarımlar için oldukça uygun bir yöntem olmakla birlikte; 
yüksek maliyeti ve baskı cihazının boyutsal kapasitesi nedeniyle tasarımı 
değişiklik göstermeyen, çok büyük hacimli ve miktar olarak yüksek sayılarda 
üretilecek nesneler için uygun bir yöntem değildir (14).

4.5. Malzeme Püskürtme (MJT- Material jetting)

Püskürtme sistemleri oldukça yaygın olarak kullanılan 3B yazıcı 
yöntemlerindendir (14). Polijet yazıcı (PJM- Polyjet Printing) (Stratasys, 
Eden Prairie, MN, USA) ticari olarak temin edilebilen en yüksek çözünürlüğe 
sahip, son derece hızlı bir yapım süreci ve yüksek hassasiyetle karakterize, bu 
teknolojinin en iyi bilinen temsilcisidir. Karmaşık geometrilere sahip hastaya 
özel cerrahi planlanan 3B modeller, cerrahi stentler ve klavuzlar, ortopedik 
fantomlar, kardiyak ameliyatlar ve doku mühendisliği olmak üzere bir çok yerde 
geniş uygulama alanı bulunmaktadır (3). 

PJM yöntemi akrilik esaslı, uygun hassasiyette nesnelerin üretimini 
gerçekleştirebilen fonksiyonel bir eklemeli üretim teknolojisidir. Çok sayıda 
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ayrı başlıklar kullanarak fotopolimer rezin içeren katmanları çizgi şeklinde 
nispeten hızlı olarak üretebilmektedir (14). Bu yöntemle, 500.000 ‘den fazla 
renkte, kauçuk ya da sert, şeffaf ya da opak materyaller kullanılarak geniş bir 
yelpazede biyouyumlu, uygun esneklik, gözeneklilik ve yoğunluk gibi özelliklere 
sahip hem çok malzemeli hem de çok renkli 3B nesneler üretilebilmektedir. 
Dezavantajları arasında ise; üretilmiş modelin yoğun yıkama gibi işlemlere tabi 
tutularak destek malzemesinin çıkarılması işlemine sahip olması yer almaktadır 
(3). 

4.6.  Biyoyazıcı (Bioprinting)

21. yüzyılın başlarında geleneksel 3B yazıcı sistemlerin bir uzantısı olarak ortaya 
çıkan biyoyazıcılar; mühendislik ve hücre biyoloji biliminin bir karışımı olarak, 
canlı dokuların 3B olarak ekleme yöntemi ile üretimini sağlar. Son yıllarda, 
bu teknolojilerin tıbbi uygulamalar için kullanımı artmıştır ve sonuç olarak 3B 
biyobaskı terimi, özel bir 3B baskı yöntemi olarak doğmuştur. Biyoyazıcılar, 
daha gelişmiş araştırmaya özgü deneysel araçlar ve hastaya özel terapötik  
yaklaşımlar  geliştirmeye yardımcı olan 3B baskı yöntemlerinden birisidir. 
Rejeneratif tıpta, doku mühendisliğinde ve laboratuvar cihaz prototiplemesinde 
yaygın bir kullanım alanı bulmuştur (30). Bu yöntem; canlı hücreleri, 3B birbirine 
bağlı yapıları ve biyoaktif ajanları birleştirerek, yaşayan fonksiyonel dokular 
ve transplantasyona uygun organlar üretmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle 3B 
biyoyazıcı uygulamalarında canlı hücrelerin ve çeşitli biyomalzemelerin aynı 
anda işlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır (31).

3B bioyazıcılar ilk olarak 2003 yılında Thomas Boland tarafından 
tanıtılmış ve hücreler için mürekkep püskürtmeli 3B yazıcı kullanımının patenti 
alınmıştır (10). Günümüzde 3B yazıcılara olan ilginin biyoyazıcı yöntemine 
yoğunlaşması ile bilim insanlarının ilgisine ek olarak ticari şirketler de 3B 
biyoyazıcı yöntemine büyük ilgi göstermişlerdir. EnvisionTEC’s Bioplotter 
ticari olarak üretilen ilk biyoyazıcı cihazıdır (32). 

Bioyazıcıcların diş hekimliğinde kullanımı; periodontal dokuların ve 
alveolar kemiklerin pulpa veya periodontal ligamentten gelen kök hücrelerle 
birleştirerek rejenarasyonunu arttırmak amaçlıdır (10).

Biyoyazıcı yöntemi geleneksel 3B yazıcı sistemlerinden gelişmiştir. Genel 
olarak sınıflandırılan yedi 3B yazıcı sistemlerinden üçü günümüzde biyoyazıcı 
sistemler için implante edilmiştir (Şekil 2).

Biyoyazıcı yöntemi için ideal malzeme biyouyumlu olmalı, amaçlanan 
uygulamaya özel uygun konak yanıtını indüklemelidir. Bu yöntem ile üretilerek 
implante edilen materyal, vücut içindeki doğal konağa yakın uygun biyolojik 



PROTETİK DİŞ HEKİMLİĞİNDE ÜÇ BOYUTLU YAZICILAR VE GÜNCEL. . .    81

ortamları ve biyomekanik işlevleri sağlamalıdır. Ayrıca, zaman içerisinde yeni 
sentezlenmiş doku için yer yaratmak ve bu dokunun yerini almak için tercihen 
biyolojik olarak parçalanabilir olmalıdır (32).

Şekil 2: 3B yazıcıların sınıflandırılması ve Biyobaskı yöntemi (32)

[SLA: Stereolitografi, DLP: Dijital Işık İşleme, 2PP: İki Fotonlu Polimerizasyon (Two Photon 
Polymerization), LIFT: Lazer Kaynaklı İleri Aktarım (Laser-induced forward transfer), DOD: 
Talep Üzerine Bırakma (Drop on demand)]

5. Üç Boyutlu Eklemeli Üretim Sistemlerinde Kullanılan Materyaller

Tüm eklemeli üretim teknolojileri ve kullandıkları materyaller dental 
laboratuvarlarda ve kliniklerde kullanıma uygun değildir. Metaller ve alaşımlar, 
polimerler, kompozitler ve seramikler eklemeli üretimde kullanılan başlıca 
materyallerdir (13). 

Eklemeli üretimde kullanılabilecek dental materyaller ile ilgili olarak, 
polimerler en çok çalışılan ve kullanılanlardır, bunu metaller ve alaşımları 
izlemektedir. Seramik diş malzemelerinin eklemeli üretimde kullanımı, esas 
olarak uygun yüzey bitirme, mekanik özellikler ve boyutsal hassasiyete sahip 
parçaların üretilmesindeki zorluklardan dolayı hala az gelişmiştir (33).

Tablo 1‘de farklı 3B yazıcı sistemleri ve bu sistemlerde sıklıkla kullanılan 
materyaller ve diş hekimliğindeki kullanım alanları genel olarak şematize 
edilmiştir.



82    DIŞ HEKIMLIĞI ÇALIŞMALARI

Tablo 1: Farklı 3B yazıcı sistemler, kullandıkları  
materyaller ve dental uygulamaları (8)

3B yazıcı Malzemeler Diş hekimliğinde potansiyel 
uygulaması

Eriyik yığma 
modelleme 
(FDM)

Polilaktik asit (PLA), 
akrilonitril bütadien 
stiren (ABS), 
polikarbonat (PC), 
polieter eter keton 
(PEEK), vb. gibi 
termoplastik polimerler

Temel kavram kanıtı modellerinin 
şirket içinde üretimi, basit 
anatomik parçaların düşük maliyetli 
prototiplenmesi

Stereolitografi 
(SLA)

Fotopolimerizasyon için 
çeşitli rezinler, seramik 
dolduruculu rezinler vb.

Dental modeller, cerrahi kılavuzlar 
ve splintler, ortodontik cihazlar 
(hizalayıcılar ve tutucular), 
dökülebilir kronlar ve köprüler

Seçici Lazer 
Sinterleme (SLS)

Alümid, poliamid, cam 
parçacık dolduruculu 
poliamid, kauçuk benzeri 
poliüretan vb.

Metal kronlar, kopingler ve köprüler, 
metal veya rezin bölümlü protez alt 
yapıları için hastane kurulumu

Polijet yazıcı 
(PJM)

Çeşitli fotopolimerler Kraniyomaksillofasiyal implantların 
hastane kurulum imalatları, 
sofistike anatomik modeller, cerrahi 
kılavuzlar, yüz protezi (kulak, burun, 
göz)

Biyoyazıcı Kollajen, fotopolimer 
reçineler, agaroz, aljinat, 
hyaluronan, kitosan vb. 
bazlı hücre yüklü jeller 
ve mürekkepler

Sert ve yumuşak doku baskısı için 
hücre yüklü alt yapı iskeleti

5.1.  Eklemeli Üretimde Kullanılan Metaller ve Alaşımları

Eklemeli üretim teknolojisinde; 2002 yılından beri metal ve alaşımları dental 
sektörde başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Bu yıllarda diş hekimliği alanında 
baz metal alaşımların işlenmesi için lazer sinterleme yönteminin kullanımı, bir 
devrimi temsil etmektedir (3). Bu alandaki araştırmalar esas olarak; Titanyum 
(Ti), Krom-Kobalt (Co-Cr) ve Nikel (Ni) alaşımlarının kullanıldığı yapıların 
üretimi için SLS eklemeli üretim tekniğinin kullanımına odaklanmıştır (1).
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5.1.1. Kron ve Köprü Alt Yapıları

Günümüzde artık lazer sinterleme yöntemi ile Co-Cr kron ve köprülerin üretimi 
standart bir prosedür haline gelmiştir (34). Bu alaşımın popülaritesi; nispeten 
ucuz maliyetine, daha yüksek Young modülüne, düşük yoğunluk, yüksek sertlik 
özellikleri göstermesine, iyi korozyon direncine, porselenle iyi bağlanma 
özelliklerine sahip olmasına ve ağız ortamında uzun süre stabil kalabilmesine 
atfedilebilir. Özellikle çok üyeli restorasyonlarda geleneksel yöntemlerle 
uygun bir pasif uyum sağlanamadığından, CAD/CAM yöntemlerinin daha 
iyi internal ve marjinal uyum sağlayacağı bildirilmiştir. Co-Cr alaşımının 
yüksek sertliği aşındırıcı sistemlerle üretimini, yüksek erime noktası da döküm 
sırasında büzülmeye neden olduğu için geleneksel yöntemler ile üretimini 
zorlaştırmaktadır. Co-Cr gibi sert malzemelerin geleneksel döküm ve aşındırıcı 
tekniklerle üretilmesi sırasında karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmek için 
DMLS gibi eklemeli üretim teknikleri kullanılabilmektedir (1). Çok üyeli 
restorasyonların yapım süreci sonrasında, son işlemeyi optimize ederek, baz 
metal alaşımlardan stressiz ve doğru şekilde pasif oturan alt yapılar üretmek 
mümkün olmaktadır.  Prosedür son derece uygun maliyetlidir. Pasif oturan alt 
yapılar üretmek için; elde edilen restorasyonlar, yapı platformundan ayrılmadan 
önce son bir termal işleme tabi tutulurlar. Çoğu üretim merkezi bu basamağı 
otomatikleştirmiştir. Destek yapılar daha sonra manuel bitirme ile kaldırılır (3).

Eklemeli üretim teknolojisinin major problemlerinden biri olarak 
gösterilen; üretilen objenin gözenekli, pürüzlü bir yapıya sahip olması; aslında 
lazerle sinterlenmiş kron ve köprülerin simantasyonu üzerinde döküm ya 
da frezelenmiş restorasyonlara kıyasla olumlu bir bağlanma etkisi yaratır.35 
Aynı şekilde bu pürüzlü yüzeyler, lazerle sinterlenmiş alt yapıların seramikle 
veneerlenmesi aşamasında opak tarafından oldukça ıslanılabilir hale geldiği için 
yeterli bağlanma ve uygulama kolaylığı sağlarlar (3). 

Lazerle sinterlenmiş restorasyonların yapım süreçlerinde; kron iç yüzeyi ve 
marjinlerinde, z eksenine paralel olarak seyreden marjinal  ve internal uyumlarını 
etkileyen çıkıntılar sergilerler (35). Uçar ve ark.(36) ile Park ve ark.(37) farklı 
yöntemlerle üretilen metal alt yapıların marjinal ve internal uyumlarının belirgin 
bir farklılık göstermediğini, eklemeli üretim tekniğinin klinik olarak güvenilir 
olduğunu bildirmişlerdir. Buna karşılık Kim ve ark.(38) ise  benzer şekilde 
yaptıkları çalışmalarında, eklemeli üretim yöntemini başarısız bulmuşlardır. 
Akçin ve ark.(39) kayıp mum tekniği, aşındırma tekniği ve lazer sinterleme 
ile üretilen farklı üye sayısına sahip implant üstü Co-Cr metal alt yapıların 
marjinal ve internal uyumunu karşılaştırdıkları çalışmalarında, kayıp mum 
tekniğinin üye sayısından bağımsız en iyi sonuçları gösterdiğini bulmuşlardır. 
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Diğer yandan Lövgren ve ark. (40) lazer sinterleme yöntemi ile yapılan Co-Cr 
metal alt yapıların marjinal uyumlarını geleneksel döküm yöntemine göre daha 
başarılı olduğunu belirtmişlerdir. 

Lazerle sinterleme yöntemi; klinik uygulama için ucuz, hızlı ve fonksiyonel 
bir üretim yöntemidir. Ancak özellikle implant destekli sabit protezler için 
boyutsal stabilite, termal stresler, marjinal ve internal uyum ile ilgili daha fazla 
çalışmaya özellikle de klinik verilere ihtiyaç vardır (3).

5.1.2. Kroşe Tutuculu Metal İskelet Alt Yapılar

1930 yılında Dr. F. E. Roach ‘’Kroşeler parsiyel protezlerin tutuculuğunu 
sağlayan en eski, en pratik ve en popüler protez bileşenleridir ve muhtemelen 
olmaya da devam edecektir‘’ şeklinde belirtmiştir (41). Günümüzde kısmi 
dişsiz hastaların rehabilitasyonunda daha fonksiyonel, estetik ve pratik farklı 
tipte tutucuların kullanımı gelişse de kroşe tutucu iskelet bölümlü protezler hala 
yerini korumakta ve sıklıkla kullanılmaktadır.

3B teknoloji ile hareketli bölümlü protezlerin metal alt yapıları 
üretilebilmektedir. Kruth ve ark. (41) SLS ve SLM yöntemleri ile, farklı 
materyaller kullanılarak karmaşık iskelet alt yapılarının doğru bir şekilde 
üretilebildiğini bildirmişlerdir. İskelet bölümlü protezlerin yapısal unsurlarından 
olan kroşeler; tutuculuk ve stabilizasyon için sürekli yüksek mekanik yüklere 
maruz kaldıkları için özellikle dikkat edilmesi gereken yapılardır (42,43).

Eklemeli ya da aşındırıcı üretim teknikleri gibi dijital teknolojilerin 
tanıtılması, 3B yazıcılar ya da bilgisayar sayısal denetimli (Computer 
Numerical Control-CNC) freze üniteleri ile tek parça protezlerin üretimini 
mümkün kılmaktadır (3). Üretim mekanizması indirekt ve direkt yöntem olarak 
ayrılabilir. İndirekt yöntemde; alt yapılar mum ya da plastikle oluşturulup, 
daha sonra kayıp mum tekniği ile dökülerek üretilirken, direk yöntemde ise, 
CAD veri seti doğrudan lazer sinterleme ile Co-Cr alaşımlı objeye dönüştürülür 
(44,45). Direk yöntem şu anda hala prototip aşamasındadır (46). Son yayınlarda; 
standartlaştırma, azaltılmış üretim süreleri ve dijital verilerin kolay aktarımı 
açısından lazer sinterlemenin avantajları olduğunu belirtilmektedir. Bununla 
birlikte ekonomik olarak uygulanabilirliği hala eleştiriye açıktır ve daha fazla 
çalışmaya ihtiyaç vardır (47). 

5.1.3. Dental İmplantlar

Dental implantların başarısı, büyük ölçüde önemli anatomik oluşumların 
(mandibular sinir, maksiller sinüs vs) konumuna ve alveolar kemiğin anatomik 
özelliklerine, esas olarak da geniş kemik dokusunun varlığına bağlıdır. Bu 



PROTETİK DİŞ HEKİMLİĞİNDE ÜÇ BOYUTLU YAZICILAR VE GÜNCEL. . .    85

nedenle, her hasta için özel boyutlarda bireyselleştirilmiş implantların üretilmesi, 
nispeten yetersiz kemiği olan hastalarda başarı oranlarını arttırabilir. Eklemeli 
üretim teknolojisinin ortaya çıkmasıyla ve hızlı üretim tekniklerinin implant diş 
hekimliğine dahil edilmesi ile, yüksek oranda özelleştirilmiş dental implantların 
üretimi uygulanabilir bir gerçeklik haline gelmiştir (48).

Günümüzde 3B yazıcılarla, yeterli boyutsal stabilitesi olan, çeşitli 
geometrilerde iyi mekanik özelliklere sahip dayanıklılığı yüksek, ince ölçekli 
mikro yapılara sahip gözenekli ve pürüzlü yüzeyleri olan, kişiye özgü dental 
implantlar üretmek mümkündür. Bu yöntemle üretilen implantlardaki gözenekli 
yüzeyler; vaskülarizasyon sağlayarak hidrofilik yüzeylerle hızlandırılmış 
osseointegrasyon gerçekleşmesine imkan sağlar (49,50). Chen ve ark. (51) 
gözenekli bir yüzeye sahip 3B baskı yöntemiyle implantlar üreterek fabrikasyon 
implantlarla karşılaştırılabilen bükülme direnci ile yüksek dayanıma sahip 
olduğunu bildirmişlerdir. 

Eklemeli teknolojinin implantoloji sektörüne sunduğu ilave bir gelişme 
de; ticari olarak kullanılan titanyum alaşımının (Ti-6Al-4V) yerine, farklı bir 
katkı maddesi içeren titanyum alaşımının (Ti-42Nb) kullanıma sunulmasıdır 
(48). Schulze ve ark. (52) bu alaşımdan basılmış implantların, standart 
implant malzemeleriyle karşılaştırıldığında daha düşük young modülüne sahip 
olduğunu ve böylece insan kemiği ile elastik uyumluluğu iyileştirdiği sonucuna 
ulaşmışlardır.

3B yazıcılar kullanılarak üretilecek implantlarda; materyal çeşidi 
olarak metal ve alaşımları haricinde zirkonya ya da polietereterketon (PEEK) 
materyallerinde; EBM, SLM, FDM ve DMLS yöntemleri kullanılabilir (53). 
Osman ve ark. (54) eklemeli yöntem ile üretilmiş zirkonya implantların; yeterli 
boyutsal stabilite göstererek, mekanik özelliklerinin geleneksel yöntemlere 
yakın bükülme direncine sahip olduğunu bildirmişlerdir. Wang ve ark. (55) ise, 
FDM yöntemi ile ürettikleri PEEK dental implantların, uygun elastisite modülü 
ve biyouyum göstermeleri nedeniyle metal ve zirkonya implantlara alternatif 
olarak kullanılabileceğini belirtmişlerdir. 

Tüm bunlarla birlikte farklı materyaller kullanılarak 3B yazıcılarda üretilen 
dental implantların günümüzde; yüzey kalitesi, boyutsal stabilitesi ve yetersiz 
mekanik özellikleri nedeniyle kullanımları hala şüpheli bulunmaktadır (56). 

5.2.  Eklemeli Üretim ve Polimerler

Plastik nesnelerin eklemeli teknoloji ile üretimi için farklı 3B baskı teknolojileri 
mevcut olmakla birlikte günümüzde hem ekonomik hem de teknik açıdan 
sıklıkla DLP, SLA ve MTJ yöntemleri kullanılmaktadır (3).
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5.2.1. Çalışma Modelleri

Hastalardan elde edilen çalışma modelleri, ağız içindeki sert ve yumuşak dokuların 
detaylarını yansıtan araçlardır. Bu modeller ölçü kaşığı yardımı ile çeşitli ölçü 
materyalleri kullanarak geleneksel olarak elde edilebildiği gibi, teknolojinin 
ilerlemesiyle, 3B yazıcılarla da üretilebilmektedir.Yapılan bir çalışmada dijital 
modellerin yüksek doğruluk, güvenilirlik ve tekraralanabilirlik ile geleneksel 
alçı modeller kadar  güvenilir olduğu bildirilmiştir (57).  Jeong ve ark. (58) 
farklı yöntemlerle üretilmiş dental modellerin doğruluğunu değerlendirdikleri 
çalışmalarında; eklemeli üretimin daha başarılı olduğunu belirtmişlerdir. Buna 
karşın; Park ve ark. (59) ise, geleneksel ve 3B yöntemlerle üretilen modellerin 
doğruluğunu ve tekrarlanabilirliğini karşılaştırdıkları çalışmalarında geleneksel 
yöntemin daha başarılı olduğunu bildirmişlerdir.

DLP yazıcıların yüksek verimliliği ve hassasiyeti nedeniyle ana 
modellerin ve segmentli modellerin dijital üretimi, bu yazıcıların birincil etki 
alanlarından birisidir. Özellikle, oral implantoloji için modellerin eklemeli 
üretimi bu sistemler için ilginç bir uygulama olarak görünmektedir. Bitmiş 
restorasyonun proksimal ve oklüzal uyumu için yazılmış modeldeki implant 
analoglarının hassas konumlandırılması kritik öneme sahiptir (3). Revilla-Leon 
ve ark. (60) alçı ve eklemeli üretim ile elde edilen polimer modellerdeki implant 
analog pozisyonlarının doğruluğunu analiz ederek, aralarında anlamlı bir fark 
olmadığını bildirmişlerdir.

5.2.2. Dental Eğitim Materyalleri

Girişimsel ve geri dönüşümü olmayan tedavi ve uygulamalarla karşılaşılan 
diş hekimliği pratik eğitiminde; kaynaklara erişim problemlerin başında 
gelmektedir. Teknolojinin bizlere kazandırdığı 3B yazıcılar, yenilikçi 
bir yaklaşım ile eğitimde kullanılabilmektedir (61). Çok yakında dünya 
genelinde eğitim ve öğretim protokollerinde bir paradigma kayması olması 
beklenmektedir (8). Malzeme ve teknolojideki ilerlemeler ile eklemeli olarak 
üretilen materyaller; fiziksel özelliklerinin manipüle edilme esnekliği ile 
uygulayıcılar daha iyi operatif ve proprioseptif beceriler geliştirme fırsatına 
sahip olmaktadırlar (8,62). 

3B yazıcılarla, ucuz ve kolay bir şekilde anatomik modeller üretilebilmekte 
ve bu modeller, karmaşık anatomik yapıların kolayca öğrenilmesi için 
kullanılabilmektedir (63). Cantín ve ark. (64) çekilmiş dişleri tarayıp, 3B 
yazıcılarla üreterek diş hekimliği öğrencilerinin, öğrenmelerini kolaylaştıracak 
eğitim materyalleri yapılabileceğini göstermişlerdir. 
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Polijet baskı tekniği, sağlıklı mine, dentin ve çürüklerin modelini 
kopyalayarak farklı sertlik seviyelerinde modeller oluşturulmasıyla klinisyenin 
gerçek bir diş üzerinde propriosepsiyon deneyimini de sağlamaktadır (65).

5.2.3. Cerrahi Modeller ve Klavuzlar

Son yıllardaki yazılım gelişmeleri; radyolojiden alınan Tıpta Dijital Görüntüleme 
ve İletişim (Digital Imaging and Communication in Medicine, DICOM) 
hacim veri setlerinin laboratuvardan ya da ağız içi tarayıcılardan alınan yüzey 
veri setleri ile eşleştirilmesini mümkün kılar. DICOM verileri STL formatına 
dönüştürülerek, 3B yazıcılarda anatomik parçalar üretilebilir (66).

Eklemeli üretim teknolojisi yaklaşık otuz yılı aşkın süredir oral ve 
maksillofasiyal cerrahi alanında kullanılmaktadır (67,68). Kraniyofasiyal 
anatomik modeller; oral ve maksillofasiyal cerrahide ilk CAD/CAM tabanlı 
uygulamalardır (8). 3B yazıcılar ile üretilen anatomik modeller; cerrahi öncesi 
planlama aşamasında, hekimler arası konsültasyon sağlamada ve karmaşık 
anatomiyi dikkatle gözden geçirerek, cerrahi işlem sırasında referans olarak 
kullanılabilmektedir (67). 1987 yılında Brix ve Lambrecht BT verilerine dayalı 
anatomik kafatası modelleri üreten ilk araştırmacılardır (69). 3B yazıcıların 
sunduğu bir diğer avantaj ise zaman tasarrufudur. Ameliyat süresinin en aza 
indirilmesi ile birlikte doğru rekonstrüksiyon ameliyatları ve tedavi sonuçlarını 
iyileştirmek cerrahlar için çok önemlidir (70). Hanasona ve ark. (71) ile Liu 
ve ark. (72) 3B yazıcılar ile üretilen modellerin, ameliyat sürelerini anlamlı 
derecede azalttığını göstermişlerdir.

Günümüzde 3B yazıcılar kullanılarak gerçekleştirilen klinik deneylerin 
%50 ‘den fazlası oral ve maksillofasiyal cerrahi alanı ile ilgilidir. Bu alan da 
çoğunlukla preoperatif planlama için anatomik modeller ve cerrraha yardımcı 
olmak için kılavuzların kullanımını içermektedir (70).

DLP baskı teknolojisi, aşındırarak üretim yöntemlerinin aksine, 3B 
tasarımında herhangi bir kısıtlama bulundurmadığı ve nispeten düşük 
maliyetlerle çok hızlı üretime izin verdiği için bu kullanım alanında da belirli 
avantajlar sunmaktadır (3). 

5.2.4. Bireysel Ölçü Kaşıkları

Özel ölçü kaşıklarının üretimi, dijital teknolojinin hızı nedeniyle özellikle DLP 
baskı teknolojisi ile cazip hale gelmektedir. Piyasada bulunan CAD yazılım 
çözümleri, sadece birkaç adımda optimum uyum parametreleriyle tasarlanmasına 
olanak tanıyarak, önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlar (3). Chen ve ark. (73) 
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geleneksel yöntemlerle yapılan bireysel ölçü kaşıklarına kıyasla, 3B yazıcı ile 
üretilen kaşıkların daha uygun doğruluk gösterdiğini bulmuşlardır.

Günümüzde, fonksiyonel ölçü kaşıklarının; teknik avantajlarına rağmen, 
üretimi için kullanılan malzemelerin pahalı olması nedeniyle yalnızca implant 
ölçüleri için kullanımının uygun olduğu belirtilmektedir. Bu bağlamda dijital 
modeller zaten mevcut olup, planlanan implantların konumu kaşık üretimi 
için bir temel olarak kullanılabileceğinden, dijital implant planlaması ile 
birleştirilmesi tavsiye edilmektedir (3). 

5.2.5. Geçici Protezler

3B yazıcılarla sabit ya da hareketli geçici restorasyonlar üretmek mümkündür 
(74). Lin ve ark. (75) ile Tahayeri ve ark. (76) 3B sistemlerle üretilen geçici 
restorasyonların; doğruluğunu, mekanik ve biyolojik özelliklerini klinik 
uygulamalar için başarılı bulmuşlardır. 

Günümüzdeki mevcut veri eksikliği nedeniyle, eklemeli yöntem ile 
üretilebilecek maksimum gövde sayısı belirsizliğini korumaktadır. Choi ve ark. 
(77) eklemeli üretim teknikleriyle üretilmiş üç üyeli geçici restorasyonlarda 
marjinal uyumun iyi ancak internal hassasiyetin yetersiz olduğunu bildirmişlerdir.

Lin ve ark. (78) 3B sistemlerin geleneksel yöntemlere kıyasla daha 
ekonomik ve zaman tasarrufu sağlayarak hareketli geçici protezler üretilebildiğini 
göstermişler, ancak; yeterli klinik çalışmalar bulunmadığından, ağız içindeki 
kullanıma bağlı değişimleri, uzun dönemde sergiledikleri biyolojik, fiziksel ve 
mekanik özelliklerinin tam olarak anlaşılamadığını bildirmişlerdir. 

5.2.6. Total Protezler

Dijital teknolojinin geliştirilmesi, geleneksel ve dijital işlemlerin kombinasyonu 
ile protez kaidesinin ya da protez kaidesi ile birlikte yapay dişlerin de tek parça 
halinde üretilebildiği total protez üretimini mümkün kılmaktadır. Eklemeli 
üretim teknolojisinin hareketli protezler için en eski kullanımı; 1994 yılında 
Maeda ve ark. (79) tarafından SLA yöntemi ile ışıkla sertleşen reçine kullanarak 
total protez üretilmesidir. O zamandan beri, tam protezlerin imal edilmesinde 
eklemeli üretim teknolojilerini dahil etmek için farklı yöntemlerin çeşitli 
tasvirleri olmuştur. Bilgin ve ark. (80), DLP yöntemini kullanarak nano mikro 
hibrit doldurucu rezin dişler içeren tek parça tam protezler üretmişlerdir. Inokoshi 
ve ark. (81) geleneksel ve eklemeli üretim yöntemi ile elde edilen tam protezleri 
karşılaştırdıkları çalışmalarında; memnuniyet ve konfor açısından hastalar 
tarafından anlamlı bir fark bulunamamasına rağmen, protez uzmanlarının 
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eklemeli üretim yöntemini memnuniyet ve işlem süresi açısından daha avantajlı 
bulduğunu belirtmişlerdir. 

Eklemeli üretimle hareketli protezler için kullanılan rezin içerikli 
yapay dişler de üretilebilmektedir. Park ve ark. (82) SLA yöntemiyle üretilen 
fotopolimerize yapay dişlerin kırılma dirençlerinin, geleneksel prefabrik dişlere 
göre yeterli olduğunu belirtilmişlerdir. Koh ve ark. (83) ise, 3B yazıcılarla 
üretilmiş yapay dişleri çeşitli renklendirici solüsyonlarda bekleterek renk 
stabilitelerini ölçmüşler, geleneksel prefabrik dişlerle aralarında anlamlı bir fark 
bulunamamıştır.

5.2.7. Oklüzal splintler

Temporomandibular eklem disfonksiyonu (TMJ) olan hastalar için okluzal 
splintlerin yapımında ve uyku apnesi cihazları gibi yardımcı cihazların 
üretiminde 3B yazıcılar kullanılabilmektedir (84,85). Oklüzal splintlerin 3B 
baskı ile üretilmesi ilk olarak 2013 ‘de gerçekleştirilmiştir (84). Çoğunlukla 
SLA ve DLP yöntemleri kullanılmaktadır. Nesne katman katman üretildiğinden 
anizotropiktir. Bu durum; nesnenin imalat sırasında yazıcının platformuna 
göre konumlandırılmasının, özellikleri üzerinde bir etkisi olduğu anlamına 
gelmektedir (86). Bununla birlikte genel üretim doğruluğuna ek olarak 
kullanılan materyalin biyouyumluluğu, kalitesi ve stabilitesi de önemlidir. Bu 
nedenle eklemeli üretim teknolojisine kimyasal bileşimlerinin uyarlanması 
gerekir. Reçine, her katmandan sonra yazıcının platformu ile teknenin altı 
arasında kolayca akacak doğru viskoziteye sahip olmalıdır. Dolgu maddelerinin, 
pigmentlerin ve foto başlatıcı ajanların dahil edilmesi, yalnızca malzemelerin 
mekanik özelliklerini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda doğruluğunu da etkiler. 
Reçine ve dahil edilen maddeler arasındaki kırılma indeksi iyi ayarlanamaz ise, 
lazer ışığı saçılır ve bu da polimerizasyon derinliğinin azalmasına ve sonuç 
olarak nihai üretilen nesnenin doğru olmamasına neden olur (87). 

Eklemeli teknoloji ile üretilmiş oklüzal splintlerle ilgili laboratuvar 
çalışmaları az sayıda olmakla birlikte, uzun süreli klinik deneyim de henüz 
bildirilmemiştir. Yapılan ilk çalışmalarda; 3B oklüzal splintlerin CAD/CAM ile 
freze edilerek üretilmiş splintlere benzer olduğunu ancak, daha yüksek materyal 
aşınması ve daha az uygun malzeme özellikleri gösterdiği belirtilmiştir (87,88).

5.2.8. Çene Yüz Protezleri

3B tasarım ve üretim teknolojisiyle fasiyal defektlerin çene yüz protezleri ile 
protetik rehabilitasyonu yapılabilmektedir (89). BT ya da MRI kullanılarak, 
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ölçü almadan defekt bölgesinin anatomisine uyumlu morfolojik özelliklerini 
yansıtan, kişiselleştirilmiş çene yüz protezleri üretilebilmektedir. Bu yüzden 
son on yılda eklemeli üretim teknolojisi özellikle baş boyun cerrahisi alanında 
büyük ilgi görmüştür (70).

Süreç; MRI ya da BT taramaları gibi görüntüleme teknikleri kullanılarak 
anatomik taramaların yakalanmasıyla başlar; daha sonra, CAD modeli, çeşitli 
bilgisayar yazılımları kullanılarak işlenir ve optimize edilir. Ardından, CAD 
modeli standart bir STL dosyasına dönüştürülerek eklemeli üretim için 3B yazıcı 
programına aktarılır. 3B model katman katman fonksiyonel şekilde oluşturulur. 
Ancak, üretim sürecinin bazı kısımları hala geleneksel insan müdahalesini 
gerektirir. Bu nedenle günümüzde maksillofasiyal protezler tamamen dijital 
üretime geçmemiştir (70,90).

Unkovskiy ve ark. (91) 3B yazıcılar kullanılarak üretilen çene yüz 
protezlerinin randevu sayısını azaltıp, başarılı bir estetik sağlayarak 
maksillofasiyal defektli hastaların rehabilitasyonunda kullanılabileceğini 
bildirmişlerdir. Kim ve ark. (92) palatal rezeksiyon sonrası eklemeli yöntem 
kullanarak yapılan obturatörlerin klinik olarak başarılı bir şekilde kullanılabilir 
olduğunu bildirmişlerdir.

5.3.  Eklemeli Üretim ve Seramikler

Diş hekimliğinde seramik malzemelerin yaygın kullanımı, sahip oldukları üstün 
biyouyumluluk, kimyasal stabilite, uygun mekanik özellikler ve yüksek estetik 
gibi belirli bir dizi özelliğe bağlanabilir. Bununla birlikte, seramiklerin kırılgan 
doğası, uygun mekanik özelliklere sahip dental restorasyonları elde etmek için 
üretim süreci üzerinde çok sıkı bir kontrol gerektirmektedir. Bu özellikleri 
dolayısıyla, uzun bir süredir eklemeli üretim teknolojilerinde polimer ya da 
metalik materyaller kullanılırken; seramikler ancak son zamanlarda bu teknolojide 
kullanılan malzemeler arasında yerini almıştır. Seramik malzemelerin işlenme 
yöntemleri komplike ve kapsamlıdır (93). Seramikler, diğer malzeme gruplarına 
göre daha yüksek bir erime noktasına ve termal değişikliklere karşı daha yüksek 
hassasiyete sahiptirler. Bu kadar yüksek sıcaklıklarda farklı fazların gelişmesi 
ve soğutma aşamasında termal şoklar nedeniyle çatlakların oluşması, eklemeli 
teknolojiler ile seramiklerin işlenmesinin zorluğunu artıran faktörlerdir (33). 
Diğer taraftan, seramiklerin endüstriyel üretimi eklemeli üretim teknolojisinde 
başarılı olduğunda, yeni kullanım alanları açması beklenmektedir (93).  

Toz yatağı birleştirme yöntemi, seramik üretimi için kullanılan ilk 
3B üretim teknojisidir (94). Wilkes ve ark.(95) herhangi bir sinterleme ya 
da son bir işlem olmadan SLM yöntemi kullanarak zirkonya ve alümina 
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materyallerinin üretiminin mümkün olduğunu bildirmişlerdir. Toz yatağı 
birleştirme yöntemlerinden bir diğeri olan SLS yöntemi de, 3B seramik üretimi 
için kullanılabilen bir yöntemdir. Ancak; sistemle üretilen seramiklerin  yapısal 
bozulması, çatlaması gibi zorlukları nedeniyle ilgi görmemiştir (94).

Eklemeli üretim teknolojisi ile üretilen seramikleri konu alan son 
araştırmaların çoğu, SLA kökenli yöntemlerin kullanılmasına odaklanmaktadır 
(96). Dehurtevent ve ark. (97) SLA yöntemi ile üretilen farklı bileşimlerdeki 
alumina seramiklerin fiziksel ve mekanik özelliklerini aşındırıcı üretim sistemleri 
ile üretilenlere benzer kabul edilebilirlik gösterdiğini bulmuşlardır. Xing ve ark. 
(98) ise SLA yöntemiyle zirkonya seramikler üretmişler ve mekanik özelliklerini 
aşındırıcı üretim yöntemine yakın bulmuşlardır. 

Seramiklerin mekanik özelliklerini iyileştirmek ve homojenliğini arttırmak 
için gözeneklilik ortadan kaldırarak daha yoğun ve daha kompakt bir yapı elde 
edilmelidir (99). Günümüzde SLS, SLM veya SLA olarak kullanılan 3B baskı 
yöntemlerinin çoğu genellikle, gözenekli yapılar oluştururken, MJ karmaşık, 
yoğun seramik benzeri yapıların üretiminin gerçekleştirilmesinde yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Nano Partikül Püskürtme (Nano Particle Jetting-NPJ), dental 
seramik üretimi için yeni tanıtılan ve patentli bir MJ tekniğidir. Bu teknikte, 
yapı platformunda biriken bir sıvı içinde süspanse edilmiş binlerce metal 
nanoparçacık veya seramik damlacık, püskürtme yoluyla yazdırılır (100). 

Dental alanda zirkonya seramiklerin doğrudan 3B baskısı için henüz 
piyasada hazır bir uygulaması mevcut değildir. En gelişmiş yaklaşım, Lithoz’un 
DLP yöntemine dayanan bir üretim süreci içeren patentli LCM yöntemidir. Işığa 
duyarlı bir seramik sensörü tarafından polimer ağı seramik parçaları birbirine 
bağlayarak yoğun seramik nesneler üretir. Lithoz; dental uygulamalar için, 
%3 itriya ile stabilize edilmiş zirkonya (3Y-TZP) üreten Lithoz CeraFab 7500 
Dental 3B yazıcıları geliştirmiştir (3). 

Eklemeli üretim teknolojisinde, zirkonya ile yapılan çalışmalar hızla 
artmaktadır. Wang ve ark. (101) eklemeli ve aşındırıcı üretim yöntemi ile elde 
edilmiş zirkonya restorasyonların yüzey doğruluğu açısından bir fark olmadığını 
bildirmişlerdir. Zandinejad ve ark. (102) ise, zirkonya destekler üzerine simante 
edilen zirkonya kronların her iki yöntemde de kırılma dirençlerinin anlamlı bir 
fark oluşturmadığını bildirmişlerdir. Li ve ark. (103) eklemeli ve aşındırıcı üretim 
yöntemi ile farklı oklüzal geometrilere sahip monolitik zirkonya restorasyonları 
elde ederek karşılaştırmışlar ve eklemeli yöntemle üretilen zirkonya 
restorasyonların daha iyi marjinal uyuma sahip olduğunu ve bu yöntemin 
karmaşık geometrileri daha etkin oluşturduğunu bildirilmişlerdir. Eksiltmeli 
üretimde her zaman kron marjinlerinin güçlendirilmesi gerektirdiğinden ve 
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frezlerin sınırlı çapları nedeniyle; özellikle detaylı fissürlerin işlendiği oklüzal 
yüzeylerde eklemeli üretim oldukça avantajlıdır (3).

Tüm materyaller ve uygulamalar için tek başına her hastanın tüm 
özelliklerini ve gereksinimlerini karşılayabilecek mükemmel bir teknoloji 
yoktur. Umut verici olmasına rağmen, eklemeli üretimde seramik materyalleri 
henüz yeterince çalışılmamıştır ve diş hekimliğinde yaygın kullanılan bir 
teknoloji haline gelmesi için daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir (33).

6. SONUÇ

Ağız içi tarama cihazları ve 3B baskıların devreye girmesiyle birlikte, protetik 
rehabilitasyon daha hasta dostu bir prosedür haline gelmiştir. Özellikle çene yüz 
protezi ihtiyacı olan, ağız açıklığı azalmış veya dudak deformiteleri bulunan ya 
da öğürme refleksi olan hastalarda 3B baskı yöntemleri ile üretilen protezler 
umut vadetmektedir . 3B baskı ile üretilen sabit ve hareketli protezler geleneksel 
yöntem ve aşınıdırıcı sistemlerle üretilmiş protezlerle karşılaştırılabilir ve 
klinik olarak kabul edilebilir mekanik  ve fiziksel özelliklere sahiptir. Ayrıca 
laboratuvardaki insan gücünü azaltarak, iş gücü kazancıyla daha hassas protezler 
üretilebilmektedir. 

Diş hekimliğinde 3B baskıda araştırma odaklı ilerleme, bu konuyla ilgili 
artan sayıda yayına tanıklık etmektedir. Yapılan in vitro çalışmaların sonuçları 
irdelendiğinde, bu teknolojinin klinikte kullanımı daha da yaygınlaşacaktır. 
Dolayısıyla yakın gelecekte yapılacak klinik takipler yöntemin güvenilirliği 
açısından son derece önem taşımaktadır. Üretim hızı ve materyal çeşitliliği 
düşünüldüğünde bazı sınırlamaları olsa da, günümüzde klinik uygulamalara 
ışık tutmaktadır. Gelecekte kullanılan materyallerdeki sıkıntıların çözülmesi 
ve yüzey yapılarının iyileştirilerek daha kaliteli hale gelmesi ile 3B üretim 
teknolojisi daha yaygın kullanılarak dijital üretim için ana teknolojilerden biri 
haline geleceği öngörülmektedir.

Kaynakça

1.  Barazanchi A, Li KC, Al-Amleh B, Lyons K, Waddell JN. Additive 
Technology: Update on Current Materials and Applications in Dentistry. J 
Prosthodont. 2017;26(2):156-163. 

2.  Monzón MD, Ortega Z, Martínez A, Ortega F. Standardization in additive 
manufacturing: activities carried out by international organizations and 
projects. Int. J. Adv. Manuf. 2015;76(5):1111-1121.



PROTETİK DİŞ HEKİMLİĞİNDE ÜÇ BOYUTLU YAZICILAR VE GÜNCEL. . .    93

3.  Schweiger J, Edelhoff D, Güth JF. 3D Printing in Digital Prosthetic Dentistry: 
An Overview of Recent Developments in Additive Manufacturing. J Clin 
Med. 2021;10(9):2010.  

4.  Hull CW. Apparatus for production of three-dimensional objects by 
stereolithography. United States Patent. 1984; 638905 

5.  Lindner A, Rasse M, Wolf HP, Millesi W, Eglmeier R, Friede I. Indications 
and use of stereolithographic skull reconstructions in oromaxillofacial 
surgery. Radiologe. 1995;35(9):578-582.

6.  Gross BC, Erkal JL, Lockwood SY, Chen C, Spence DM. Evaluation of 
3D printing and its potential impact on biotechnology and the chemical 
sciences. Anal Chem. 2014;86(7):3240-3253. 

7.  van Noort R. The future of dental devices is digital. Dent Mater. 
2012;28(1):3-12. 

8.  Oberoi G, Nitsch S, Edelmayer M, Janjić K, Müller AS, Agis H. 3D 
Printing-Encompassing the Facets of Dentistry. Front Bioeng Biotechnol. 
2018;6:172. 

9.  Chia HN, Wu BM. Recent advances in 3D printing of biomaterials. J Biol 
Eng. 2015;9:4. 

10.  Methani MM, Revilla-León M, Zandinejad A. The potential of additive 
manufacturing technologies and their processing parameters for the 
fabrication of all-ceramic crowns: A review. J Esthet Restor Dent. 
2020;32(2):182-192. 

11.  Mellor S, Hao L, Zhang D. Additive manufacturing: A framework for 
implementation. Int. J. Prod. Econ. 2014;149:194-201.

12.  Alharbi N, Wismeijer D, Osman RB. Additive Manufacturing Techniques 
in Prosthodontics: Where Do We Currently Stand? A Critical Review. Int J 
Prosthodont. 2017;30(5):474–484. 

13.  Ngo TD, Kashani A, Imbalzano G, Nguyen KT, Hui D. Additive 
manufacturing (3D printing): A review of materials, methods, applications 
and challenges.  Compos. B. Eng. 2018:143:172-196.

14.  Özer G. Eklemeli üretim teknolojileri üzerine bir derleme. Niğde Ömer 
Halisdemir Üniv Mühendis Bilim Derg. 2020; 9(1):606-621.

15.  Prpić V, Schauperl Z, Ćatić A, Dulčić N, Čimić S. Comparison of 
Mechanical Properties of 3D-Printed, CAD/CAM, and Conventional 
Denture Base Materials. J Prosthodont. 2020;29(6):524-528. 

16.  Wu H, Cheng Y, Liu W, He R, Zhou M, Wu S, et al. Effect of the particle size 
and the debinding process on the density of alumina ceramics fabricated 



94    DIŞ HEKIMLIĞI ÇALIŞMALARI

by 3D printing based on stereolithography. Ceram. 2016;42(15):17290-
17294.

17.  Liu Q, Leu MC, Schmitt, SM. Rapid prototyping in dentistry: technology 
and application. Int. J. Adv. Manuf, 2006; 29(3): 317-335.

18.  Melchels FP, Feijen J, Grijpma DW. A review on stereolithography and its 
applications in biomedical engineering. Biomaterials. 2010;31(24):6121-
6130. 

19.  Galante R, Figueiredo-Pina CG, Serro AP. Additive manufacturing of 
ceramics for dental applications: A review. Dent Mater. 2019;35(6):825-
846. 

20.  Mu Q, Wang L, Dunn CK, Kuang X, Duan F, Zhang Z, et al. Digital 
light processing 3D printing of conductive complex structures. Addit. 
Manuf. 2017;18:74-83.

21.  Jasveer S, Jianbin X. Comparison of different types of 3D printing 
technologies.  Int. J. Sci. Res. 2018;8(4): 1-9.

22.  Chohan JS, Singh R, Boparai KS, Penna R, Fraternali, F. Dimensional 
accuracy analysis of coupled fused deposition modeling and vapour 
smoothing operations for biomedical applications. Compos. B. Eng. 
2017;117, 138-149.

23.  Gebisa AW, Lemu HG. Investigating Effects of Fused-Deposition Modeling 
(FDM) Processing Parameters on Flexural Properties of ULTEM 9085 
using Designed Experiment. Materials (Basel). 2018;11(4):500. 

24.  Mohamed OA, Masood SH, Bhowmik JL. Optimization of fused 
deposition modeling process parameters: a review of current research and 
future prospects. Adv Manuf. 2015; 3(1):42-53.

25.  Shirazi SF, Gharehkhani S, Mehrali M, et al. A review on powder-based 
additive manufacturing for tissue engineering: selective laser sintering and 
inkjet 3D printing. Sci Technol Adv Mater. 2015;16(3):033502. 

26.  Mazzoli A, Ferretti C, Gigante A, Salvolini E, Mattioli-Belmonte M. 
Selective laser sintering manufacturing of polycaprolactone bone scaffolds 
for applications in bone tissue engineering. Rapid Prototyping J. 2015; 21: 
386-92.

27.  Yap CY, Chua CK, Dong ZL, Liu ZH, Zhang DQ, Loh LE, et al.  Review 
of selective laser melting: Materials and applications. Appl. Phys. Rev. 
2015; 2(4): 041101.

28.  Kruth JP, Mercelis P, Van Vaerenbergh J, Froyen L, Rombouts M. Binding 
mechanisms in selective laser sintering and selective laser melting. Rapid 
prototyp. J. 2005; 1(1): 44-59.



PROTETİK DİŞ HEKİMLİĞİNDE ÜÇ BOYUTLU YAZICILAR VE GÜNCEL. . .    95

29.  Louvis E, Fox P, Sutcliffe CJ. Selective laser melting of aluminium 
components. J. Mater. Process. Technol. 2011; 211(2): 275-284.

30.  Rodriguez-Salvador M, Ruiz-Cantu L. Revealing emerging science and 
technology research for dentistry applications of 3D bioprinting [published 
correction appears in Int J Bioprint. 2020 Sep 17;6(4):309]. Int J Bioprint. 
2018;5(1):170. 

31.  Teerdha PD, Admali M, Smriti K, Pentapati KC, Vineetha R,  Gadicherla 
S. 3D Bio-Printing–A Review on Current Application and Future Prospects 
in Dentistry. J. Int. Dent. Med. Res. 2019;12(3):1202-1210.

32.  Yilmaz B, Al Rashid A, Mou YA, Evis Z, Koç, M. Bioprinting: A review 
of processes, materials and applications. Int. J. Bioprinting. 2021;00148.

33.  Galante R, Figueiredo-Pina CG, Serro AP. Additive manufacturing of 
ceramics for dental applications: A review. Dent Mater. 2019;35(6):825-
846. 

34.  Revilla-León M, Meyer MJ, Özcan M. Metal additive manufacturing 
technologies: literature review of current status and prosthodontic 
applications. Int J Comput Dent. 2019;22(1):55-67.

35.  Quante K, Ludwig K, Kern M. Marginal and internal fit of metal-ceramic 
crowns fabricated with a new laser melting technology. Dent Mater. 
2008;24(10):1311-1315. 

36.  Ucar Y, Akova T, Akyil MS, Brantley WA. Internal fit evaluation of crowns 
prepared using a new dental crown fabrication technique: laser-sintered 
Co-Cr crowns. J Prosthet Dent. 2009;102(4):253-259. 

37.  Park JK, Lee WS, Kim HY, Kim WC, Kim JH. Accuracy evaluation of 
metal copings fabricated by computer-aided milling and direct metal laser 
sintering systems. J Adv Prosthodont. 2015;7(2):122-128. 

38.  Kim DY, Kim JH, Kim HY, Kim WC. Comparison and evaluation of 
marginal and internal gaps in cobalt-chromium alloy copings fabricated 
using subtractive and additive manufacturing. J Prosthodont Res. 
2018;62(1):56-64. 

39.  Akçin ET, Güncü MB, Aktaş G, Aslan Y. Effect of manufacturing 
techniques on the marginal and internal fit of cobalt-chromium implant-
supported multiunit frameworks. J Prosthet Dent. 2018;120(5):715-720. 

40.  Lövgren N, Roxner R, Klemendz S, Larsson C. Effect of production 
method on surface roughness, marginal and internal fit, and retention of 
cobalt-chromium single crowns. J Prosthet Dent. 2017;118(1):95-101. 

41.  Kruth JP, Vandenbroucke B, Van Vaerenbergh J, Naert I. Digital 
manufacturing of biocompatible metal frameworks for complex dental 



96    DIŞ HEKIMLIĞI ÇALIŞMALARI

prostheses by means of SLS/SLM. In Proc. of 2nd Int. Conf. Adv. Res.  
Virtual Rapid Prototyp. 2015; Leiria:139-145.

42.  Schweiger J, Güth JF, Erdelt KJ, Edelhoff D, Schubert O. Internal 
porosities, retentive force, and survival of cobalt-chromium alloy clasps 
fabricated by selective laser-sintering. J Prosthodont Res. 2020;64(2):210-
216. 

43.  Torii M, Nakata T, Takahashi K, Kawamura N, Shimpo H, Ohkubo C. Fitness 
and retentive force of cobalt-chromium alloy clasps fabricated with repeated 
laser sintering and milling. J Prosthodont Res. 2018;62(3):342-346. 

44.  Alifui-Segbaya F, Williams RJ, George R. Additive Manufacturing: A 
Novel Method for Fabricating Cobalt-Chromium Removable Partial 
Denture Frameworks. Eur J Prosthodont Restor Dent. 2017;25(2):73-78. 

45.  Laverty DP, Thomas MBM, Clark P, Addy LD. The Use of 3D Metal 
Printing (Direct Metal Laser Sintering) in Removable Prosthodontics. Dent 
Update. 2016;43(9):826-835. 46. Lima JM, Anami LC, Araujo RM, 
Pavanelli CA. Removable partial dentures: use of rapid prototyping. J 
Prosthodont. 2014;23(7):588-591. 

47.  Tregerman I, Renne W, Kelly A, Wilson D. Evaluation of removable partial 
denture frameworks fabricated using 3 different techniques. J Prosthet 
Dent. 2019;122(4):390-395. 

48.  Onoral O, Abugofa A. Advancements in 3D Printing Technology: 
Applications and Options for Prosthetic Dentistry. Cyprus J Med Sci. 
2020;5(2):176-183.

49.  Peng W, Xu L, You J, Fang L, Zhang Q. Selective laser melting of titanium 
alloy enables osseointegration of porous multi-rooted implants in a rabbit 
model. Biomed Eng Online. 2016;15(1):85. 

50.  Shaoki A, Xu JY, Sun H, et al. Osseointegration of three-dimensional 
designed titanium implants manufactured by selective laser 
melting. Biofabrication. 2016;8(4):045014. 

51.  Chen J, Zhang Z, Chen X, Zhang C, Zhang G, Xu Z. Design and manufacture 
of customized dental implants by using reverse engineering and selective 
laser melting technology. J Prosthet Dent. 2014;112(5):1088-95.e1. 

52.  Schulze C, Weinmann M, Schweigel C, Keßler O, Bader R. Mechanical 
Properties of a Newly Additive Manufactured Implant Material Based on 
Ti-42Nb. Materials (Basel). 2018;11(1):124. 

53.  Tack P, Victor J, Gemmel P, Annemans L. 3D-printing techniques in 
a medical setting: a systematic literature review. Biomed Eng Online. 
2016;15(1):115. Published 2016 Oct 21. 



PROTETİK DİŞ HEKİMLİĞİNDE ÜÇ BOYUTLU YAZICILAR VE GÜNCEL. . .    97

54.  Osman RB, van der Veen AJ, Huiberts D, Wismeijer D, Alharbi N. 
3D-printing zirconia implants; a dream or a reality? An in-vitro study 
evaluating the dimensional accuracy, surface topography and mechanical 
properties of printed zirconia implant and discs. J Mech Behav Biomed 
Mater. 2017;75:521-528. 

55.  Wang Y, Müller WD, Rumjahn A, Schwitalla A. Parameters Influencing 
the Outcome of Additive Manufacturing of Tiny Medical Devices Based 
on PEEK. Materials (Basel). 2020;13(2):466. 

56.  Mangano F, Mangano C, Piattelli A, Iezzi G. Histological Evidence of 
the Osseointegration of Fractured Direct Metal Laser Sintering Implants 
Retrieved after 5 Years of Function. Biomed Res Int. 2017;2017:9732136. 

57.  Kasparova M, Grafova L, Dvorak P, et al. Possibility of reconstruction 
of dental plaster cast from 3D digital study models. Biomed Eng Online. 
2013;12:49. 

58.  Jeong YG, Lee WS, Lee KB. Accuracy evaluation of dental models 
manufactured by CAD/CAM milling method and 3D printing method. J 
Adv Prosthodont. 2018;10(3):245-251. 

59.  Park ME, Shin SY. Three-dimensional comparative study on the accuracy 
and reproducibility of dental casts fabricated by 3D printers. J Prosthet 
Dent. 2018;119(5):861.e1-861.e7. 

60.  Revilla-León M, Gonzalez-Martín Ó, Pérez López J, Sánchez-Rubio JL, 
Özcan M. Position Accuracy of Implant Analogs on 3D Printed Polymer 
versus Conventional Dental Stone Casts Measured Using a Coordinate 
Measuring Machine. J Prosthodont. 2018;27(6):560-567. 

61.  Vaccarezza M, Papa V. 3D printing: a valuable resource in human anatomy 
education. Anat Sci Int. 2015;90(1):64-65. 

62.  Dawood A, Marti Marti B, Sauret-Jackson V, Darwood A. 3D printing 
in dentistry [published correction appears in Br Dent J. 2016 Jan 
22;220(2):86]. Br Dent J. 2015;219(11):521-529. 

63.  Khatoon B, Hill KB, Walmsley AD. Instant Messaging in Dental 
Education. J Dent Educ. 2015;79(12):1471-1478.

64.  Cantín M, Muñoz M, Olate S. Generation of 3D tooth models based on 
three-dimensional scanning to study the morphology of permanent teeth. 
Int J Morphol. 2015; 33(2):782-787.

65.  Schweiger J, Beuer F, Stimmelmayr M, Edelhoff D, Magne P, Güth JF. Histo-
anatomic 3D printing of dental structures. Br Dent J. 2016;221(9):555-560. 

66.  Mitsouras D, Liacouras P, Imanzadeh A, et al. Medical 3D Printing for the 
Radiologist. Radiographics. 2015;35(7):1965-1988. 



98    DIŞ HEKIMLIĞI ÇALIŞMALARI

67.  Xia J, Ip HH, Samman N, et al. Computer-assisted three-dimensional 
surgical planning and simulation: 3D virtual osteotomy. Int J Oral 
Maxillofac Surg. 2000;29(1):11-17.

68.  Erickson DM, Chance D, Schmitt S, Mathis J. An opinion survey of 
reported benefits from the use of stereolithographic models. J Oral 
Maxillofac Surg. 1999;57(9):1040-1043. 

69.  Brix F, Lambrecht JT. Individuelle Schädelmodellherstellung auf der 
Grundlage computertomographischer Informationen [Preparation 
of individual skull models based on computed tomographic 
information]. Fortschr Kiefer Gesichtschir. 1987;32:74-77.

70.  Ghantous Y, Nashef A, Mohanna A, Abu-El-Naaj I. Three-Dimensional 
Technology Applications in Maxillofacial Reconstructive Surgery: Current 
Surgical Implications. Nanomaterials (Basel). 2020;10(12):2523. 

71.  Hanasono MM, Jacob RF, Bidaut L, Robb GL, Skoracki RJ. Midfacial 
reconstruction using virtual planning, rapid prototype modeling, and 
stereotactic navigation. Plast Reconstr Surg. 2010;126(6):2002-
2006. 

72.  Liu YF, Xu LW, Zhu HY, Liu SS. Technical procedures for template-
guided surgery for mandibular reconstruction based on digital design and 
manufacturing. Biomed Eng Online. 2014;13:63. 

73.  Chen H, Yang X, Chen L, Wang Y, Sun Y. Application of FDM three-
dimensional printing technology in the digital manufacture of custom 
edentulous mandible trays. Sci Rep. 2016;6:19207. 

74.  Revilla-León M, Meyers MJ, Zandinejad A, Özcan M. A review on 
chemical composition, mechanical properties, and manufacturing work 
flow of additively manufactured current polymers for interim dental 
restorations. J Esthet Restor Dent. 2019;31(1):51-57. 

75.  Lin CH, Lin YM, Lai YL, Lee SY. Mechanical properties, accuracy, and 
cytotoxicity of UV-polymerized 3D printing resins composed of Bis-EMA, 
UDMA, and TEGDMA. J Prosthet Dent. 2020;123(2):349-354. 

76.  Tahayeri A, Morgan M, Fugolin AP, et al. 3D printed versus conventionally 
cured provisional crown and bridge dental materials. Dent Mater. 
2018;34(2):192-200. 

77.  Choi JW. Marginal and internal discrepancy of 3-unit fixed dental 
prostheses fabricated by subtractive and additive manufacturing. J Korean 
Acad Prosthodont. 2020;58(1):7-13.

78.  Lin WS, Harris BT, Pellerito J, Morton D. Fabrication of an interim 
complete removable dental prosthesis with an in-office digital light 



PROTETİK DİŞ HEKİMLİĞİNDE ÜÇ BOYUTLU YAZICILAR VE GÜNCEL. . .    99

processing three-dimensional printer: A proof-of-concept technique. J 
Prosthet Dent. 2018;120(3):331-334. 

79.  Maeda Y, Minoura M, Tsutsumi S, Okada M, Nokubi T. A CAD/CAM 
system for removable denture. Part I: Fabrication of complete dentures. Int 
J Prosthodont. 1994;7(1):17-21.

80.  Bilgin MS, Erdem A, Aglarci OS, Dilber E. Fabricating Complete Dentures 
with CAD/CAM and RP Technologies. J Prosthodont. 2015;24(7):576-
579. 

81.  Inokoshi M, Kanazawa M, Minakuchi S. Evaluation of a complete denture 
trial method applying rapid prototyping. Dent Mater J. 2012;31(1):40-46. 

82.  Park JH, Cho IH, Shin SY, Choi YS. The treatment of an edentulous patient 
with DENTCA™ CAD/CAM Denture.  J Korean Acad Prosthodont. 
2015;53(1):19-25.

83.  Koh ES, Cha HS, Kim TH, Ahn JS, Lee JH. Color stability of three 
dimensional-printed denture teeth exposed to various colorants. J Korean 
Acad Prosthodont. 2020;58(1):1-6.

84.  Salmi M, Paloheimo KS, Tuomi J, Ingman T, Mäkitie A. A digital process 
for additive manufacturing of occlusal splints: a clinical pilot study. J R 
Soc Interface. 2013;10(84):20130203. 

85.  Dovramadjiev T, Pavlova D, Bankova A. Creating a 3D model of dental 
splint for bruxism. Industry 4.0. 2019;4(4):167-170.

86.  Reymus M, Fabritius R, Keßler A, Hickel R, Edelhoff D, Stawarczyk B. 
Fracture load of 3D-printed fixed dental prostheses compared with milled 
and conventionally fabricated ones: the impact of resin material, build 
direction, post-curing, and artificial aging-an in vitro study. Clin Oral 
Investig. 2020;24(2):701-710. 

87.  Marcel R, Reinhard H, Andreas K. Accuracy of CAD/CAM-fabricated bite 
splints: milling vs 3D printing. Clin Oral Investig. 2020;24(12):4607-4615. 

88.  Berli C, Thieringer FM, Sharma N, et al. Comparing the mechanical 
properties of pressed, milled, and 3D-printed resins for occlusal devices. J 
Prosthet Dent. 2020;124(6):780-786. 

89.  Feng Z, Dong Y, Zhao Y, et al. Computer-assisted technique for the design 
and manufacture of realistic facial prostheses. Br J Oral Maxillofac Surg. 
2010;48(2):105-109. 

90.  Farook TH, Jamayet NB, Abdullah JY, Rajion ZA, Alam MK. A systematic 
review of the computerized tools and digital techniques applied to 
fabricate nasal, auricular, orbital and ocular prostheses for facial defect 
rehabilitation. J Stomatol Oral Maxillofac Surg. 2020;121(3):268-277. 



100    DIŞ HEKIMLIĞI ÇALIŞMALARI

91.  Unkovskiy A, Spintzyk S, Brom J, Huettig F, Keutel C. Direct 3D 
printing of silicone facial prostheses: A preliminary experience in digital 
workflow. J Prosthet Dent. 2018;120(2):303-308. 

92.  Kim MS, Lee JY, Shin SW. Fabricating an obturator using rapid prototyping to 
design the framework: a case report. Int J Prosthodont. 2014;27(5):439-441. 

93.  Zocca A, Colombo P, Gomes CM, Günster J. Additive manufacturing of 
ceramics: issues, potentialities, and opportunities. J. Am. Ceram. Soc. 
2015; 98(7):1983-2001.

94.  Yang L, Miyanaji H. Ceramic additive manufacturing: a review of current 
status and challenges. In 2017 International Solid Freeform Fabrication 
Symposium. University of Texas at Austin

95.  Wilkes J, Hagedorn YC, Meiners W, Wissenbach K. Additive manufacturing 
of ZrO2-Al2O3 ceramic components by selective laser melting. Rapid 
Prototyp. J. 2013;19(1):51–57.

96.  Halloran JW. Ceramic stereolithography: additive manufacturing for 
ceramics by photopolymerization. Annu. Rev. Mater. Res. 2016;46:19-40.

97.  Dehurtevent M, Robberecht L, Hornez JC, Thuault A, Deveaux E, Béhin 
P. Stereolithography: A new method for processing dental ceramics by 
additive computer-aided manufacturing. Dent Mater. 2017;33(5):477-485. 

98.  Xing H, Zou B, Li S, Fu X. Study on surface quality, precision and 
mechanical properties of 3D printed ZrO2 ceramic components by laser 
scanning stereolithography. Ceram. 2017; 43(18):16340-16347.

99.  Uçar Y, Aysan Meriç İ, Ekren O. Layered Manufacturing of Dental 
Ceramics: Fracture Mechanics, Microstructure, and Elemental Composition 
of Lithography-Sintered Ceramic. J Prosthodont. 2019;28(1):e310-e318. 

100.  Baysal N, Tuğba Kalyoncuoğlu Ü, Ayyıldız S. Mechanical Properties and 
Bond Strength of Additively Manufactured and Milled Dental Zirconia: A 
Pilot Study [published online ahead of print, 2021 Dec 23]. J Prosthodont. 
2021;10.1111/jopr.13472.

101.  Wang W, Yu H, Liu Y, Jiang X, Gao B. Trueness analysis of zirconia crowns 
fabricated with 3-dimensional printing. J Prosthet Dent. 2019;121(2):285-291. 

102.  Zandinejad A, Methani MM, Schneiderman ED, Revilla-León M, Bds 
DM. Fracture Resistance of Additively Manufactured Zirconia Crowns 
when Cemented to Implant Supported Zirconia Abutments: An in vitro 
Study. J Prosthodont. 2019;28(8):893-897. 

103.  Li R, Chen H, Wang Y, Zhou Y, Shen Z, Sun Y. Three-dimensional 
trueness and margin quality of monolithic zirconia restorations fabricated 
by additive 3D gel deposition. J Prosthodont Res. 2020;64(4):478-484. 



101

B Ö L Ü M  V I I

MATERNAL AĞIZ SAĞLIĞI VE 
GEBELİK KOMPLİKASYONLARI 

ARASINDAKİ İLİŞKİ

Katibe Tuğçe TEMUR1 & İsa TEMUR2

1(Dr Öğretim Üyesi) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 
Diş Hekimliği Fakültesi,Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı 

tugcetemur@ohu.edu.tr
ORCID: 0000-0001-9947-5679

2(Dr Öğretim Üyesi) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 
Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 

isatemur@ohu.edu.tr
ORCID: 0000-0001-5342-8113

1. Giriş:

Kötü ağız sağlığı genellikle diş çürüğü, periodontal hastalık veya dişlerin 
tamamının kaybı ile karakterize edilir ve bu durumdan dünya çapında 
3,5 milyar kadar insanın etkilendiği rapor edilmiştir (1). Ağız sağlığı 

sorunlarından biri olan diş çürükleri, dişlerin sert dokularının gıda artıklarından 
veya şekerden üretilen asitin sebep olduğu lokalize demineralizasyondur (2).

Periodontal hastalıklar ise diş eti dokusu, alveolar kemik, sement ve 
periodontal ligamenti içeren dişi çevreleyen doku olan periodonsiyumu 
etkiler (3).  

Gingivitis, periodontal hastalığın en hafif şeklidir ve popülasyonun %90’ 
ında bulunabilir. Gingivitis, diş eti ile diş arasında bakteri ve artıkların birikmesi 
sonucu gelişen diş eti iltihabını tanımlar. Diş eti iltihabı ağız hijyeninin 
iyileştirilmesiyle geri dönüşümlü olan reaktif bir durumdur (3).

Periodontitis diş eti dokusundan kaynaklanan ve tedavi edilmediği 
takdirde iltihabın daha derin dokulara nüfuz etmesiyle sonuçlanan, kemik 
metabolizmasını değiştirerek diş kaybına neden olan bir hastalıktır (4). 
Çevresel, edinsel ve genetik risk faktörleri arasındaki etkileşimden kaynaklanan 
çok faktörlü bir etiyolojiye ve patogeneze sahiptir. Diş plağına karşı konakçının 
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immün-inflamatuar yanıtı periodontal hastalıkların patogenezinde çok önemli 
bir rol oynar (5,6). Periodontal hastalığın patogenezi karmaşıktır, çünkü çeşitli 
mikrobiyal floranın ve sayısız bakteriyel ürününün varlığı ile karakterize edilen 
kronik enflamatuar sürecin başlatılması ve sürdürülmesidir (6).

Periodontitis, küresel ölçekte en yaygın kronik hastalıklardan biridir. 
Tütün kullanımındaki artış nedeniyle periodontal hastalıkların tedavisi Türkiye 
gibi ülkelerde büyük zorluk yaratır (7). Literatürde gelişmekte olan ülkelerde, 
gelişmiş ülkelere kıyasla kronik periodontitis prevalansı daha yüksek olduğu 
rapor edilir (8). Amerika’da 2009 ile 2010 yılları arasında yetişkinlerin %50 
kadarı bir tür periodontal hastalığa sahip olduğu ve periodontal hastalıkların 
önemli bir halk sağlığı sorunu haline geldiği rapor edilir (9).

Periodontal hastalıklar kronik bir polimikrobiyal enfeksiyondur. Kronik 
periodontitis esas olarak gram negatif anaerobik bakterilerden kaynaklanır 
(10). Periodontal hastalıklarda subgingival mikrobiyotada çoklu gram-negatif 
türlerin mevcudiyeti ile doğrudan konakçı doku bozulması ile sonuçlanır ve 
polimorfonükleer lökositler, makrofajlar ve lenfositler gibi inflamatuar hücrelerin 
aracılık ettiği güçlü bir inflamatuar reaksiyonu tetikler (11). Klasik olarak 
periodontal hastalık ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğu düşünülen bakteriler 
arasında Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans 
ve Fusobacterium nucleatum bulunur (12). Gram negatif bakterilerden olan 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Fusobacterium nucleatum yanı 
sıra Eikenella corrodens, Prevotella intermedia, Porphyromonas gingivalis ve 
Tannerella forsythia periodontal ceplerden sıklıkla izole edilen bakterilerdir 
(13). 

Periodontal hastalıkların prevelansı yaş, cinsiyet, etnik köken ve 
sosyoekonomik durum gibi demografik özelliklerden etkilenir. Periodontal 
hastalıkların risk faktörleri arasında genetik, stres, sigara, alkol, osteoporoz, 
diyabet, metabolik sendrom ve obezite yer alır (14). Ek olarak perıodontitis için 
ateroskleroz, yaşlılıkta özellikle aspirasyon pnömonisi de risk faktörüdür (15).

Diyabetin periodontitis için önemli bir risk faktörü olduğu ve bu riskin 
diyabetik bireylerde diyabetik olmayan bireylere kıyasla yaklaşık üç kat 
arttığı tahmin edilmektedir. Diabetes mellitus’un (tip 1 ve 2 ve gestasyonel) 
periodontal hastalığın prevalansını, şiddetini, yaygınlığını, ilerlemesini 
artırdığını destekleyen önemli kanıtlar sunulmuştur. Ayrıca kötüleşen glisemik 
yükün periodontal hastalık ile ilişkili olduğuna ve kontrollü glisemik yüke 
sahip diyabet hastalarında periodontal hastalık riskinin azalacağı veya hiç 
problem olmayacağına dair kanıtlar vardır. Sonuç olarak diyabet ve 
periodontitisin arasında iki yönlü bir ilişkisi olduğu görülür (14, 15, 16)
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Ayrıca periodontal hastalıklar, olumsuz gebelik sonuçları ile 
ilişkilendirilir (10).

2. Gebelerde hormonal değişiklikler ve ağız sağlığı

Dünya çapında küresel bir halk sağlığı sorunu olan periodontal hastalıkların 
gebelerin yaklaşık %40’ ını etkilediği bildirilir (17). Gebelik sırasında kadın 
cinsiyet hormonlarının seviyelerinde önemli dalgalanmalar meydana gelir. 
Üçüncü trimesterin sonunda progesteron ve östrojenin plazmada miktarı adet 
döngüsü sırasında gözlenenden sırasıyla 10 ve 30 kat daha yüksek seviyelere 
ulaşır (18). Östrojen gibi dolaşımdaki hormon seviyelerindeki değişiklikler 
diş eti iltihabını artırdığı ancak genellikle kronik periodontitis duyarlılığını 
artırmadığı belirtilir (19). 

Kadın cinsiyet hormonları gebelerde dişi eti iltihabını artırmanın yanı sıra 
embriyo implantasyonu, gestasyonel bağışıklık tepkileri, doğum indüksiyonu 
ve servikal olgunlaşma gibi birçok hayati sürecin düzenlenmesinde önemli bir 
rol oynar (20). Gebeliğin ikinci üçüncü aylarında diş eti iltihabının şiddeti, 
plak indeksinde değişiklikler olmaksızın arttığı bildirilir. Artmış inflamatuar 
yanıta eşlik eden sulkus derinliği artışı, diş eti oluğu sıvısı akışında artış ve 
sondalamada kanama artışına rağmen, klinik ataşman kaybı nadirdir (21).  

Diğer yandan mevcut bir çalışmada, gebelerin periodontal durumu 
gebeliğin birinci, ikinci ve üçüncü trimesterinde ve doğumdan üç ay sonra 
değerlendirilmiştir. Yazarlar, plak seviyeleri değişmeden kalmasına rağmen, 
gebelerde diş eti indeksinin önemli ölçüde arttığını ve üçüncü trimesterde 
zirveye ulaştığını, ancak doğum sonrası 3. ayda düştüğünü bulmuşlardır (22).

3. Maternal ağız sağlığının gebeliğe etkisi

Offenbacher ve arkadaşları ilk olarak 1996 yılında periodontal hastalıklar ve 
erken doğum arasında bir ilişki olduğunu bildirmiştir (23).

Amerikan Periodontoloji Akademisi ve Avrupa Periodontoloji 
Federasyonu tarafından 2013 yılında yayınlanan ortak bildiriye göre, 
periodontal enfeksiyonların, en azından bazı popülasyonlarda, olumsuz gebelik 
sonuçları riskini artırdığı rapor edilir (24). 

Cho ve arkadaşlarının çalışmasında diş çürükleri ile preeklampsi, erken 
doğum ve gebelik yaşına göre büyük bebek doğurma arasındaki ilişki 
değerlendirdiğinde tedavi edilmeyen diş çürüğü ile kadınlarda büyük bebek 
doğurma riskiyle ilişkilendirilmiştir.. Ancak tedavi edilmeyen diş çürüklerinin 
erken doğum ve preeklampsi ile ilişki olmadığı belirtilmiştir (25).  Birkaç 
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çalışmada ise diş çürükleri ile erken doğum ve preeklampsi de dahil olmak 
üzere olumsuz gebelik sonuçları arasında pozitif bir ilişki olduğu bulunmuştur 
(26,27).

Periodontal hastalık ile olumsuz gebelik sonuçları arasında bağlantı 
hayvan çalışmaları sonucu elde edilmiştir Collins ve arkadaşlarının gebe 
hamsterler üzerinde yaptığı çalışmada periodontal patojen Porphyromonas

gingivalis enjeksiyonu sonucu amniyotik sıvıda artan proinflamatuar 
sitokinler intrauterin büyüme geriliği ile sonuçlanmıştır (28). 

Başka bir çalışmada, Porphyromonas gingivalis ile diş enfeksiyonu, gebe 
farelerde erken doğum ve düşük doğum ağırlıklı bebek doğumunu indüklediği 
ve maternal dolaşımdaki TNF-α, IL-17, IL-6 ve IL-1β’nin seviyeleri önemli 
ölçüde arttığı belirtildi. Enfekte plasentada geniş dejeneratif ve fokal nekrotik 
değişiklikler gözlendiği ve enfekte gebe farelerin plasentasında bakteri 
kolonizasyonu gözlemlendi (29). 

Periodontitiste bakterilerin amniyona doğrudan saldırı yoluyla etki 
etmesinin yanı sıra proinflamatuar sitokinleri içeren dolaylı bir mekanizma 
yoluyla ile de etki edebileceği bildirilmiştir (30).

Literatürde periodontal bakteriler ve patojenik ürünleri, hematolojik 
olarak veya oral kaviteden genitoüriner sistem boyunca doğrudan veya dolaylı 
olarak periodontal patojenlere yanıt olarak üretilen prostaglandinler ve tümör 
nekroz faktör-alfa gibi lokal inflamatuar mediatörler kan dolaşımına girerek, 
fetal-plasental üniteye ulaşabileceği bildirilir. Benzer şekilde karaciğerde akut 
faz protein reaksiyonunu arttırarak fetal-plasental ünitedeki inflamasyon daha 
şiddetli hale gelebileceği belirtilir (31).

Mevcut bir çalışmada patojenik olan ve olmayan oral bakterilerin 
plasentaya yer değiştirdiğini ve yüksek riskli gebelerin koryonik dokularında 
Porphyromonas gingivalis DNA’sı tespit edildiği bildirilmiştir  (32).

Vanterpool ve arkadaşları ise Porphyromonas gingivalis’in plasenta 
içindeki yerinin preterm ve term grupları arasında farklı olduğunu 
bildirmişlerdir. İmmünofloresan histoloji kullandıkları çalışmalarında, preterm 
kohortta villöz mezenkimde bakteri saptanırken,hem preterm hemde term 
de sinsityotrofoblastlarda bakteri bulunduğunu bildirmiştir. Ayrıca göbek 
kordonunda Porphyromonas gingivalis varlığı preterm doğum ile yüksek oranda 
ilişkiliydi (33).

Periodontal hastalıkların erken doğum (<37 hafta) ve düşük doğum 
ağırlığı (<2500 g) ile tanımlanan olumsuz gebelik sonuçları üzerindeki etkisini 
değerlendirmek için 124 gebede yapılan bir pilot vaka kontrol çalışmasında, 
periodontal hastalığın gebelik olumsuz sonuçları için bir risk faktörü olduğunu 
gösterilmiştir (34).
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Diğer yandan literatürde spontan düşük (35), kadın infertilitesi (36), 
hiperemezis gravidarum (37), erken membran rüptürü (38), preeklampsi (39) 
ile ağız sağlığı arasındaki ilişkili olabileceğini bildiren çalışmalar da mevcuttur.

Gebelikte periodontal hastalık tedavisinin basit ve güvenli olduğu 
gerçeğini göz önünde bulundurarak, çalışmalarda periodontal hastalığın aktif 
yönetiminin gebelik sonuçları üzerinde potansiyel yararlı bir etkisinin olup 
olmadığını inceleyen çalışmalar mevcuttur (40). Periodontal tedavinin gebelik 
sonuçlarını nasıl etkileyebileceği konusuna ilişkin çalışmalarda sonuçlar 
çelişkilidir (41, 42).

Heimonen ve arkadaşları gebelik sırasında periodontal tedavinin perinatal 
mortalite, erken doğum, düşük doğum ağırlıklı bebek riskini azalttığı ve fetal 
büyüme üzerinde olumlu etkileri olabileceğini bildirdi (43).

Bir meta-analizinde ise, periodontitisin gebelerde periodontal tedavinin 
erken doğum insidansı üzerinde önemli bir etkisinin olmadığını 
göstermektedir. Ayrıca, periodontal  tedavinin düşük doğum ağırlıklı 
bebeklerin veya spontan düşüklerin/ölü doğumların insidansı üzerinde önemli 
bir etkisinin olmadığı bildirilmiştir (44).

Periodontal tedavinin olumsuz gebelik sonuçlarının risklerini azaltmadaki 
olası etkilerine ilişkin genel veriler çelişkili olsa da, cerrahi olmayan 
periodontal tedavi gören gebe kadınlarda C-reaktif protein ve inflamatuar 
sitokinleri azalttığını gösteren çalışmalar mevcuttur (45, 46, 47). 

Abariga ve arkadaşları periodontitisli kadınlarda gestasyonel diyabet 
olasılığını iki kattan fazla arttığını bildirmiştir (48).  

Gebelik sırasında sırasında diş tedavisi güvenlidir ve periodontal tedavi 
bu süre zarfında periodontal sağlığı iyileştirmede etkilidir. Diş hekimleri tedavi 
kararlarında önemli rol oynamaktadır (49). 

4. Sonuç

Olası gebelik komplikasyonlarını önlemek için gebelik öncesi annelerde diş 
ve diş eti hastalıklarının tedavisi ve koruyucu diş hekimliği uygulamaları 
önem arz etmektedir. Diş hekimleri ve kadın hastalıkları ve doğum hekimleri 
gebelik öncesi kadınlarda ağız sağlığı bakımı ve dental tedaviler için hastaları 
bilgilendirmesi ve yönlendirmesi faydalı olacaktır.
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