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I

ÖN SÖZ

Değerli Meslektaşlarım,
 Diş Hekimliği, tıbbi bilgilerin teknolojik gelişmeler ile birlikte 

güncellenmesi ve diş hekimliği temel alanlarında yeniliklerin uygulamaya 
geçmesiyle birlikte gelişme göstermektedir. Çağdaş gelişmeler diş hekimliğinin 
pek çok alanına uygulanabildiğinden h minimal invaziv tekniklerle hastaya ve 
hastalığa yönelik tedavi imkanları sunabilmektedir.

 Bu kitap farkı bölümlerden pekçok meslektaşımızın katkılarıyla ortaya 
çıkmıştır. İçerik olarak peri-implant hastalığı, furkasyon tutulumlarında güncel 
tedavi yaklaşımları, mikrobilgisayarlı tomografi yöntemlerin ve ultrasonografin 
diş hekimliğinde kullanım alanları, güncel restoratif materyaller, gelişen 
matriks sistemleri ve bütüncül diş hekimliği konuları hakkında kapsamlı 
bilgiler sunmaktadır.  Bu bilgilerin tüm meslektaşlarımıza katkı sağlayacağını 
düşünmekteyim.

Kitabın oluşturulmasında emeği geçen ve katkı sağlayan tüm yazarlarımıza 
ve yayın ekibine teşekkür ederim.

Doç. Dr. Aylin Çalış
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B Ö L Ü M  I

PERİ-İMPLANT HASTALIKLAR VE 
GÜNCEL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

Peri-implant	Diseases	and	Current	Treatment	Approaches

Arife SABANCI1 & Ayşenur DAĞ2

1İnönü Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi,  
Periodontoloji A.D., Malatya,  

Turkey.E-mail: dtcicekarife@hotmail.com 
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2İnönü Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi,  
Periodontoloji A.D., Malatya, Turkey. 
E-mail: ayse_02@windowslive.com 

ORCID: 0000-0003-3134-2209

1. Giriş

Dişler, kan damarları ve lenfatik kanalları içeren periodontal bağa 
sahiptir. Buna karşılık, titanyum diş implantları “osseointegrasyon” 
olarak adlandırılan şeyde kemikle doğrudan temas halindedir. Dişler, 

kök sementinden gelen yatay suprakrestal kollajen liflere ve uzun bir bağlantı 
epiteline sahiptir. İmplantların etrafındaki suprakrestal kollajen lifleri, marjinal 
kemikten implant yüzeyine paralel olarak yönelir. Ek olarak, implantların 
marjinal yumuşak dokusu, dişeti dokularından daha az fibroblast ve daha az 
damar kaynağı içerir (1). Dental implantların aksine, dişler ve kemik arasındaki 
bağ dokuları, hem hücresel hem de hümoral savunma mekanizmalarını sağlayan 
daha yüksek düzeyde immün yetkin hücrelere sahiptir. Bu, peri-implant dokunun 
yumuşak dokusundaki ve implant yüzeyindeki enfeksiyonlara karşı zayıf bir 
dirence yol açabilir. Dental implantlardaki enfeksiyonlar, diş yüzeylerinden 
farklı bir patojenik mikrobiyotanın gelişmesine neden olabilir (2).

Ayrıca makroskopik olarak dişi destekleyen bir yapı, dişeti, bağ dokuları 
ve dişi sement yoluyla kemiğe bağlayan periodontal ligamentten oluşur. Benzer 
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şekilde dental implantın destekleyici yapıları da dişeti epiteli ve bağ dokusu 
bağlantısından oluşur, ancak periodontal ligament yoktur ve doğrudan kemikle 
temas halindedir ve damarlanma sadece supraperiosteal desteklidir (3,4).

Doğru teknik ve tedavi uygulandığında dental implantların klinik başarısı 
yüksek duzeydedir. İmplantların yerleştirilmesinden sonra osseoentegrasyon 
sureci kadar, peri-implant doku sağlığının idamesi de implant başarısında büyük 
önem arz etmektedir. Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda peri-implant lezyon 
periodontal lezyonlara göre daha hızlı ilerlediği için peri-implant hastalık teşhis 
edildiğinde en kısa zamanda tedavi edilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

2. Peri-implant Doku Hastalıkları 

Güncel peri-implant hastalık sınıflamasına göre peri-implant hastalıklar; 
peri-implant mukozitis, peri-implantitis ve peri-implant yumuşak ve sert 
doku eksiklikleri olarak tanımlanmaktadır. Klinik enflamasyon bulgularının 
olmaması, sondlamada kanama ve süpürasyon varlığının olmaması, önceki 
incelemelere kıyasla sondlama derinliğinde artış olmaması peri-implant sağlığı 
göstermektedir. Peri-implant mukozitis;  sondlamada kanama ve süpürasyon 
varlığı ile karakterize, kemik kaybının görülmediği durumdur (5-7). Peri-
implantitis ise implantın çevresindeki klinik inflamasyon, başlangıçtaki kemik 
yeniden şekillenmesinin ötesinde destekleyici kemik kaybına neden olacak 
şekilde ilerlediğinde ortaya çıkar (5).  Bu aşamada, hastalık ve bunun sonucunda 
oluşan doku hasarı geri döndürülemez, yani bakteriyel plakların çıkarılması ve 
iltihabın çözülmesi tek başına kaybolan sert ve yumuşak dokularda rejenerasyona 
yol açmaz. Ayrıca pürüzlü implant yüzeyleri nedeniye durumu yönetmek peri-
implant mukozitisten zor hale gelir (Resim 1A,B )(8).

  
 A B
Resim 1: A; Peri-implantitisin radyografik görüntüsü, B; Peri-implantitisin klinik görüntüsü
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2.1.	Peri-implant	Hastalıkların	Prevalansı

Peri-implant hastalıkların dünya çapında yaygınlığı geniş çapta 
araştırılmıştır ve peri-implant mukozitis prevalansının %43 (%19-65) olduğu, 
peri-implantitis prevalansının ise %22 (%1-47) olduğu bildirilmiştir (9). Daha 
yakın zamanlarda, peri-implantitis sıklığını %13 ile %26 arasında değerlendiren 
kesitsel çalışmalardan elde edilen birkaç veri yayınlanmıştır (10-14). Bununla 
birlikte, uygulanan klinik ve radyografik hastalık tanımı eşiklerinin yüksek 
heterojenliğini yansıtan mevcut prevalanslar nedeniyle, bu hastalıkların yeterli 
bir tahmini zordur (9).

3. Peri-implant Hastalıkların Tedavisi

Peri-implant hastalıklar, periodontal hastalıklarla benzer klinik 
özelliklere ve etiyolojilere sahiptir; bu nedenle, onları yönetmek için benzer 
tedavi yaklaşımları benimsenmiştir. Ancak tedavi sonuçları değişkenlik 
göstermektedir. Mukozit tedavisi daha öngörülebilir; aksine, peri-implantitis 
tedavisi zordur ve sonuç değişkendir. Bu nedenle, başlangıç   aşamasında 
destekleyici tedavi, peri-implantitisin başlama riskini azaltır (15). Peri-implant 
hastalıkları için çeşitli tedaviler Tablo 1’ de  sunulmaktadır (16).

Tablo 1: Peri-implant hastalıklar için çeşitli tedaviler

Cerrahi Olmayan Tedavi Yüzey Dekontaminasyonu Cerrahi Tedavi
Mekanik Yöntemler a)Kimyasal Metodlar

- Sitrik asit 
- Etilendiamintetraasetik sit
- Hidrojen peroksit
- Salin
b)Lazer

a)Air abrazyon
b)Rezektif Cerrahi
- İmplantoplasti
c)Rejeneratif Cerrahi

Antiseptik ajanlarla tedavi
 Antibiyotiklerle tedavi

3.1.	Cerrahi	Olmayan	Tedavi

3.1.1.	İmplant	Yüzeylerinin	Mekanik	Temizliği

İmplant yüzey dekontaminasyonunun amacı, biyofilmi ortadan kaldırmak 
ve bakteri kolonizasyonunu peri-implant sağlık ile uyumlu bir düzeye indirmektir 
(17, 18). Mekanik debridman; küretler, döner titanyum fırçalar, ultrasonik ve 
hava aşındırıcı cihazlar kullanılarak yapılabilir. Literatürde çeşitli küret türleri 
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değerlendirilmiştir. Paslanmaz çelik küretler, çeliğin sertliğinin titanyumdan 
daha büyük olması ve potansiyel olarak implant yüzeyinde önemli ölçüde daha 
fazla hasara yol açması nedeniyle birçok yazara göre implant yüzeyleri için 
kontrendikedir (18, 19). Titanyum küretler implant yüzeyleriyle aynı sertliğe 
sahipken karbon fiber ve teflon küretler daha yumuşaktır;  bu küretler implant 
yüzeyine zarar vermeden yüzeyi debride etmek için kullanılabilir (20, 21). 
Öte yandan karbon fiber ve teflon küretlerin kolay kırılma dezavantajı vardır. 
Literatürdeki genel fikir birliği paslanmaz çelik küretlerin (resim 2A,B) implant 
yüzeyinde daha fazla hasara neden olduğu gibi görünse de titanyum ve plastik 
küretlerin (resim 2C,D) (7) de implant yüzeyini pürüzlendirdiği ve paslanmaz 
çelik küretlerden önemli ölçüde daha az olmadığı bildirilmiştir (22, 23) 

Resim 2: Mekanik tedavi için kullanılan küretler.  
A-B; paslanmaz çelik küretler, C-D; plastik küretler.

Ultrasonik cihazlar da implant yüzeyini debride etmek için yaygın olarak 
kullanılır ve bakteriyel biyofilmin çıkarılmasında el aletleri kadar etkilidirler (19, 
23, 24). Normal ultrasonik uçlar mevcut olsa da ayrıca özel uçlar, tipik olarak 
etherketon kaplı uçlar veya özellikle diş implantları için kullanılabilen plastik 
kılıflı uçlar implant yüzeyini tedavi etmek için kullanılabilir (5). Özel olarak 
tasarlanmış skalerler veya ultrasonik cihazlar kullanılan mekanik tedavinin 
peri-implantitis vakalarında bir miktar iyileşmeye yol açtığı gösterilmiş olsa da, 
sondlamada kanama ve sondlama derinliği gibi klinik inflamatuar belirteçlerde 
anlamlı bir azalma olmadığı görülmüştür. Bu tedavilerin tek başına cerrahi 
müdahale olmaksızın genellikle hastalığı çözmede yetersiz olduğu gösterilmiştir 
(24, 25).

Döner titanyum fırçalar, implant yüzeyinin mekanik dekontaminasyonu 
için bir seçenektir ve kalıntıların çıkarılmasında ultrasonik uçlarla bulunanlarla 
karşılaştırılabilir sonuçlar sağlar (23). İmplant yüzeylerini dekontamine 
etmek için air abraziv cihazlar kullanılmaya başlanmıştır. Ancak bu cihazlar, 
subgingival olarak uygulandığında yumuşak dokuya zarar vermeyecek veya doku 
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amfizemi oluşturmayacak şekilde tasarlanmalı ve dikkatli kullanılmalıdır (14, 
26). Düşük aşındırıcı aminoasitli glisin tozunun, subgingival dekontaminasyon 
için en uygun olduğu kanıtlanmıştır  (14). Ek olarak, glisin tozu ile hava tozu 
aşındırmasının daha büyük bir temizleme etkinliğine sahip olduğu ve ultrasonik 
cihazlara veya el aletlerine kıyasla implant yüzeylerine daha az zarar verdiği 
tespit edilmiştir (27) .

Ayrıca yapılan güncel bir çalışmada chitosan fırçalar peri-implant 
mukozitis tedavisinde titanyum küretlerle karşılaştırmak için kullanılmıştır. 
Doğal polisakkarit yapıda olan chitosan bakteriyostatik ve antienflamatuar 
özelliktedir. Yapılan çalışmada chitosan fırça kullanımının klinik enflamasyon 
belirtilerinin azalmasına yol açtığı gösterilmiştir. Chitosan fırçasıyla tedavi 
edilen implantların, titanyum küretlerle tedavi edilen implantlara kıyasla 2 
hafta ve 4 haftada sondlamada kanamada daha iyi bir iyileşme gösterdiği rapor 
edilmiştir (28).

3.1.2.	Antiseptik	Ajanlarla	Kombine	Mekanik	Tedavi

Mekanik tedaviler ayrıca antiseptikler ve antibiyotikler gibi antimikrobiyal 
ajanlarla birleştirilebilir (17). Tedavi, yüzey bütünlüğünü koruyarak ve 
bakteriler için uygun bir ortam oluşturmadan implantı etkili bir şekilde debride 
etmeyi amaçlamalıdır. Peri-implant hastalıkların tedavisi için, antimikrobiyal 
uygulamaların cerrahi olmayan mekanik tedaviye yardımcı olduğu bulunmuştur  
(24). Tek başına mekanik cerrahi olmayan debridman, enfekte implantların 
etrafındaki bakteri florasını azaltmada etkiliolmadığı rapor edilmiştir. Bu 
nedenle antimikrobiyal tedavinin eklenmesi klinik sonuçları iyileştirmek için 
gerekli görünmektedir (29, 30). 

Cerrahi olmayan tedavi ile birlikte biyofilm kontrolünü artırmak için 
kimyasal yardımcı olarak klorheksidin kullanımı önerilmiştir (31, 32). Son 
zamanlarda, plastik küretler ile yapılan mekanik debridmandan sonra peri-
implant ceplerine %0.12 klorheksidin glukonat solüsyonu uygulanmaya 
başlanmıştır (33). Ek olarak, peri-implant mukozitis teşhisi konulan 61 implanta 
sahip 22 hastaya, 2 hafta boyunca klorheksidin günde iki defa ağız çalkalamaları 
için reçete edilmiştir. 6 aylık değerlendirmede, antiseptik ve plasebo solüsyonu 
arasında sondlamada kanamada pozitif bölge sayısı açısından klinik bir fark 
saptanmamıştır (33). Yakın zamanda yapılan bir çalışmada %0.03 klorheksidin + 
%0.05 setilpiridinyum klorür içeren bir çözelti peri-implant mukozit tedavisinde 
yardımcı olarak 1 yıllık bir süre boyunca test edilmiştir. 12 aylık takipte günde 
iki kez test edilen solüsyonun, bukkal sondlamada kanama değerlerindeki 
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değişiklikler dışında değerlendirilen klinik parametrelerin çoğu için plasebo 
grubundan daha etkili olmadığı görülmüştür  (34).

3.1.3.	Antibiyotiklerle	Kombine	Mekanik	Tedavi

Peri-implantitisin cerrahi olmayan tedavisinde sistemik ve lokal 
antibiyotiklerin kullanımının sondlamada kanama ve sondlama derinliğini 
azalttığı gösterilmiştir  (25, 35). Mekanik debridmana ek olarak kullanılan 
sistemik antibiyotikler implant yüzeylerinin tedavisi üzerinde önemli bir 
olumlu etkiye sahip olduğu belirtilmiştir (36). Bununla birlikte, peri-implantitis 
tedavisinde sistemik antibiyotiklerin ek kullanımı konusunda çelişkili sonuçlar 
bildirilmiştir. Yakın zamanda yapılan 1 yıllık takipli bir çalışmada peri-
implantitis tedavisi için cerrahi olmayan debridmana ek olarak amoksisilin ve 
metronidazol kombinasyonu, mikrobiyolojik ve klinik sonuçlarda herhangi 
bir ilave fayda göstermede başarısız olmuştur (37). Sistematik bir derlemede, 
sistemik antibiyotiklerin kullanımı disbiyotik bir ortam yaratarak fırsatçı 
mikroorganizmalar tarafından bölgenin süperenfeksiyonuna izin verebileceği 
kanısına varılmıştır (38).

Çeşitli çalışmalar, lokal antibiyotiklerin ek kullanımından olumlu 
sonuçlar göstermiştir (39, 40). Tetrasiklinin lokal olarak verilmesinin peri-
implantitis tedavisinin klinik ve mikrobiyolojik parametreleri üzerinde olumlu 
bir etkisi olduğunu rapor eden çalışmalar mevcuttur (41). Peri-implantitisin 
mekanik tedavisine yardımcı olarak tekrarlanan lokal minosiklin kullanımı da 
randomize kontrollü bir klinik çalışmada incelenmiştir (25). Bu çalışmada, lokal 
antibiyotiklerle tedavi edilen bölgeler, kontrol bölgelerine kıyasla önemli klinik 
gelişmeler göstermiştir. Klorheksidin irrigasyonu ve minosiklin hidroklorürün 
kombine olarak lokal intrasulküler verilmesini içeren cerrahi olmayan 
yaklaşımın kullanılması, başarısız implantlar etrafındaki kemik içi kusurların 
tedavisinde umut verici sonuçlar göstermiştir (42) . Bununla birlikte, sistemik ve 
lokal antibiyotiklerin kullanımı peri-implantitis tedavisi için literatür tarafından 
yeterince desteklenmemektedir ve ek kullanımlarını garanti etmek için daha 
fazla randomize kontrollü çalışmalar gerekmektedir (43-48) .

Bunlara ek olarak cerrahi olmayan periodontal tedavide probiyotikler 
ve mine matriks türevlerinin kullanımı incelenmiştir. Peri-implant mukoziti 
yönetmek için yardımcı araçlar arasında probiyotiklerin kullanımı cerrahi 
olmayan periodontal tedavide uygulanmalarına bağlı olarak savunulmaktadır  
(49, 50). Özellikle, Flichy-Fernández ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, peri-
implant mukozit teşhisi konan 23 implant üzerinde Lactobacillus reuteri içeren 
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tabletlerin verilmesiyle sağlanan olumlu etkiler belirtmiştir.6 ay sonra plasebo 
grubunda azalmış sondlama derinliği gözlenmiştir (51). Froum ve arkadaşları 
(52) mine matriks türevlerinin (EMD) peri-implantitis tedavisinde yardımcı 
olarak kullanımı hakkında, Kashefimehr ve arkadaşları ise peri-implant mukozit 
olan dental implantların çevresinde mine matriks türevlerinin(EMD) kullanımını 
değerlendirmiştir. 3 aylık takipte istatiksel olarak anlamlı ölçüde azalmış cep 
derinliği ve sondlamada kanama yüzdeleri görülmüştür (53).

Mckenna ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, peri-implant mukoziti olan 
hastalarda hidrojen peroksit içeren veya içermeyen gazlı ozonun yumuşak 
dokular etrafındaki plak ve kanama skorlarını azalttığı görülmüştür. Çalışma 
ayrıca, ozon tedavisinin antimikrobiyal etkisinin implant çevresindeki 
hastalıkların ilerlemesini geciktirebileceğini, böylece yumuşak doku 
kırılganlığını önleyebileceğini ve cerrahi tedavi gerekliyse daha iyi yumuşak 
doku kullanımı sağladığını bildirmiştir  (54).

3.1.4.	Yüzey	Dekontaminasyonu

Cerrahi olmayan mekanik tedavinin peri-implant mukozit vakalarında 
öngörülebilir bir sonucu vardır. Ancak peri-implantitis vakalarında mekanik 
debridman tek başına plağı tamamen kaldırmayabilir, çünkü aletler diş eti cebi 
implant arasına yeterince ulaşamaz (48). Bu nedenle peri-implant hastalıkların 
cerrahi olmayan tedavisinin etkinliğini artırmak için yüzey dekontaminasyonu 
gibi ek tedaviler önerilmektedir .

Yüzey dekontaminasyonunda kimyasal yöntemler, antibakteriyel ajanların 
lokal olarak verilmesini içerir. Peri-implant hastalıkları tedavi etmek için yaygın 
olarak kullanılan kimyasallar aşağıda açıklanmıştır:

Sitrik Asit: İmplant yüzey temizliği için kullanılmasının yanında in vitro 
olarak kontamine titanyum yüzeylerinden biyofilmi çıkarmakta en yüksek 
potansiyele sahip kemoterapötik ajandır. Ancak, tamamen dekontaminasyonu 
sağlamaz. Ayrıca sitrik asidin pH’ı nedeniyle peri-implant dokular ve implant ve 
abutment bağlantısı üzerinde toksik bir etkiye sahip olabildiği anlaşılmıştır. Bu 
nedenle, sitrik asidin etkin bir şekilde nasıl uygulanacağı konusunda daha fazla 
klinik çalışmaya ihtiyaç olduğu görülmüştür (55). 

Etilendiamintetraasetik Asit (EDTA): EDTA diş hekimliğinde 
periodontal rejenerasyon ve peri-implantitiste smear tabakasını ortadan 
kaldırmak için kullanılmaktadır. Ancak, EDTA kalıntısı bazı sitotoksik etkilere 
sebep olabileceğinden peri-implantitis tedavisinde dikkatli kullanılmalıdır (56).
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Hidrojen Peroksit: %10 HP 1 dakika implant yüzeyini temizlemek için 
kullanıldığında peri-implantitis lezyonlarında yeniden osseointegrasyona neden 
olduğu görülmüştür. Ancak hidrojen peroksit son derece reaktiftir ve uzun süre 
yüksek güçlü hidrojen peroksite maruz kalmak ağız dokularına zarar verebilir. 
Bu nedenle peri-implantitis tedavisinde dikkatli kullanılmalıdır (57).

Salin: İmplant yüzeyinin küretler ve salinle temizlenmesi, peri-implantitiste 
klinik olarak stabil sonuçlar verir. Yardımcı kimyasal ajanların kullanılması, 
salinin implant yüzeyini dekontamine etme yeteneğini geliştirebilir. Bununla 
birlikte, önemli bir klinik yarar kanıtlanmamıştır (16).

Yakın zamanda sodyum hipoklorit (NaOCl) jelinin kullanımı, randomize 
kontrollü bir çalışmada peri-implant mukozit yönetiminde tek başına mekanik 
debridmana bir yardımcı olarak araştırılmıştır. Ultrasonik bir skaler ile mekanik 
debridmandan önce 30 s NaOCl jel uygulamasının, tek başına mekanik 
debridmanla karşılaştırıldığında sondlama derinliği ve sondlamada kanama 
azalmalarını istatistiksel olarak önemli ölçüde iyileştirmediği bildirilmiştir (58).

Kimyasal yöntemlerden başka enfekte ceplerin lazerle  dekontaminasyonu 
da rapor edilmiştir.  Lazerler bakterisit etkileri, doku ablasyonu ve detoksifikasyonu 
gibi özelliklerinden dolayı peri-implant hastalıklarda tercih edilmiştir (59). 
Lazer tedavisinin hasta konforu, ağrının giderilmesi ve belirli uygulamalar 
için daha iyi sonuçlar vermesi gibi avantajları vardır (60). Erbiyum katkılı 
itriyum, alüminyum ve granat (Er:YAG) lazer, implantların yüzey özelliklerinde 
değişikliğe sebep olmadan plak ve diştaşını uzaklaştırma özelliğine sahiptir. 
Schwarz ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada peri-implantitisin cerrahi olmayan 
tedavisinde Er:YAG lazerin sondlamada kanamayı azaltma üzerindeki etkisinin 
plastik küret ve antiseptik ajanın kombine kullanılmasındaki etkinliğinden fazla 
olduğunu göstermiştir (61). Aynı zamanda lazerler, cerrahi olmayan tedaviye 
ek olarak kullanıldıklarında, kısa vadede sondlamada kanamanın azaltılmasında 
daha etkili olabilir(16).

Diyot lazerin ise antibakteriyel ve dekontaminasyon etkileri hem in vitro 
hem de in vivo çalışmalarda rapor edilmiştir. Benzer sonuçlar, birleştirilmiş 
bir protokolle (mekanik debridman, diyot lazer uygulaması ve ardından lokal 
bir klorheksidin jel uygulaması)  tedavi edilen 125 dental implantla rehabilite 
edilen 27 hastayı içeren retrospektif bir çalışmada bildirilmiştir. Test ve kontrol 
grupları arasında ortalama periodontal defekt azalmasına göre istatistiksel olarak 
anlamlı fark bulunmuştur.  Bu çalışmada klorheksidin jelin lokal uygulaması 
nedeniyle, diyot lazerin kendi başına ek faydalarının tahmin edilmesi zor  
görünmektedir (62).
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3.2.	Cerrahi	Tedavi

Cerrahi tedavi, peri-implantitiste inflamatuar lezyonu temizlemeye erişim 
sağlar (16). Cerrahi tedavinin amaçları; implant yüzeyinin dekontaminasyonu, 
temizlenebilirliği destekleyen pozitif bir sert ve yumuşak doku peri-implant 
anatomisinin oluşturulması ve mümkün olduğunda kemik içi defektinin 
rejenerasyonudur (63). Peri-implantitisin tedavisinde daha uygun sonuç 
için cerrahi müdahale tedavisi önerilir. İmplant yüzey dekontaminasyonu 
kritik bir öneme sahiptir ve eksik yapıldığı taktirde kemik rejenerasyonunu 
engelleyebilir. Peri-implantitis için cerrahi olmayan tedavi başarısız olursa 
veya peri-implant hastalık orta veya şiddetli evredeyse, cerrahi tedavi 
düşünülebilir (16).

3.2.1.	Air	Abrazyon

Air abrazyonda biyofilmi ortadan kaldırmak için sıkıştırılmış hava 
tarafından tahrik edilen sodyum bikarbonat, kalsiyum fosfat veya glisin amino 
asiti gibi aşındırıcı bir toz kullanır (64, 65). Yapılan bir çalışmaya göre, air 
abrazyon tedavisi peri-implantitis için bir implant yüzey temizleme yöntemi 
olarak değerlendirilmiştir ve cerrahi tedavi ile birlikte kullanıldığında yeniden 
osseointegrasyonun sağlandığı bulunmuştur (26) 

3.2.2.	Rezektif	Cerrahi

Rezektif cerrahinin amacı, osteoplasti ve/veya ostektomi kullanarak cep 
derinliğini azaltmak, kemik defektini düzeltmek ve daha iyi flep adaptasyonuna 
izin vermektir. Bu amaçla implantoplasti tekniği kullanılabilir (66). Bu teknik 
enfekte olmuş, açıkta kalan bir implant yüzeyinin çıkarılması işlemidir. 
İmplantoplasti genellikle rezektif kemik cerrahisi ve apikal konumlandırılmış 
flep ile birlikte yapılır. Ostektomi ve osteoplasti ile kombine implantoplasti, 
peri-implantitisin ilerlemesini ortadan kaldırmada etkilidir. İmplantoplastinin 
dezavantajı, genellikle sitotoksik ve genotoksik olan, implantlardan çoğunlukla 
peri-implant dokularda kalan ve yan etkilere neden olabilen metal artıklarıdır. 
Metal artıklarının etkilerini azaltmak amacıyla işlem sırasında yumuşak dokuyu 
korumak için bir lastik örtü veya kemik mumu kullanılabilir. İmplantoplasti, 
özellikle çapı 3,75 mm’den küçük olan bir implantta implant-abutment 
kompleksini de zayıflatabilir. Bir çalışma, implantoplastinin dar implantların 
eğilme mukavemetini önemli ölçüde azalttığını, geniş implantlarda ise hiçbir 
etkisi olmadığını bulmuştur (67). 
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3.2.3.	Rejeneratif	Cerrahi
Rejeneratif yaklaşım, peri-implantitis bölgelerinin etrafındaki kemiği 

yeniden oluşturmaya çalışır. Kullanılan malzemeler, membranlı veya 
membransız kemik greftleri veya tek başına membranlardır. (68). Membranlı bir 
kemik grefti, kemik rejenerasyonunu desteklemektedir. Bu nedenle, bu yaklaşım 
en uygun sonucu sağlayabilir. Yönlendirilmiş kemik rejenerasyonundan sonra 
rezorbe olabilen membranlara sahip çeşitli greft materyalleri kullanılarak 
implant defektlerinde kısmi rejenerasyon mümkündür. Ancak rezorbe olmayan 
membranların başka bir ameliyatla çıkarılması gerekmesi gibi bir dezavantajı 
vardır  (69). Çeşitli diş yumuşak ve sert dokuları, kök hücreler kullanılarak in 
vitro olarak başarılı bir şekilde rejenerasyon sağlanmıştır. Bu da diş hekimliğinde 
doku mühendisliğinde umut verici bir ilerlemeyi gösterir (70, 71).

Peri-implantitis vakalarında doku rejenerasyonu için büyüme faktörleri ve 
kök hücre tedavileri de kullanılmaya başlanmıştır. Acemannan süngerleri (Aloe 
vera özü) kemik defektlerinde kemik oluşumu sağlamıştır ve peri implantitiste 
kullanılabilir; ancak, daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç vardır (72). Kök hücre 
ve büyüme faktörlerini içeren trombosit konsantreleri, cerrahi periodontal 
tedavilerde anjiyogenezi hızlandırmak, osteoblast ve fibroblastların aktivitesini 
uyarmak, sert ve yumuşak dokuların rejenerasyonunu sağlamak amacıyla tercih 
edilmektedir (73). Bu malzemeler tek başına veya kemik greftleri ve bariyer 
membranlarla birlikte kullanılabilir. 

Büyüme faktörleri ve trombositten zengin fibrin(PRF) kullanımını öneren 
çalışmalar da mevcuttur.  Peri-implant kemik defektlerinin etrafında tek 
başına kemik greftlerinin veya PRF le birlikte kullanımının değerlendirildiği 
bir çalışmada, PRF’nin artmış yeni kemik oluşumuna ve daha yüksek kemik-
implant temas oranına yol açtığı bildirilmiştir (74).

Son dönemlerde %0.2 lik hyaluronik asit jeli (Gengi Gel) kök yüzeyi 
veya implant yüzeyi düzleştirilmesini takiben kronik periodontitis ve peri-
implantitis vakalarında tedaviye yardımcı olarak kullanılan alternatifler  arasına  
girmişlerdir (75). 

Bazı peri-implantitis vakalarında cerrahi tedavi iyi bir seçenek 
olmayabilir. Peri implantitiste önemli bir kemik kaybı olduğunda(implant 
uzunluğunun yarısı), ameliyatın başarısı olası değildir (67). Uygun olmayan 
bir konuma yerleştirilen implantlar tedavi sonuçlarını sınırlayabilir. Ayrıca 
implant mobilitesi, ileri düzeyde kemik kaybı (> %60) gibi durumlar implantta 
osseointegrasyon eksikliğini gösterir. Bu gibi durumlarda implantın çıkarılması 
önerilir  (76). 
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4. Sonuç

İmplant tedavisi total ya da parsiyel dişsiz hastalarda kayıp dişlerin 
yerini almak için etkin ve geçerli bir tedavi seçeneğidir. Son yıllarda dental 
implantların, geleneksel protezlere alternatif olarak sıklıkla kullanılmaya 
başlanması peri-implant hastalık prevelansında da artmaya sebep olabilir. Bu 
nedenle diş hekimleri peri-implant hastalıkların oluşmasını ve ilerlemesini 
önlemeye yönelik bilgilerinin arttırıp güncel tedavi yaklaşımlarını takip etmeleri 
gerekmektedir. Peri-implant hastalık tedavisinde  ek kimyasal/mekanik ajanların 
kullanımı umut vericidir ve alternatif yöntemlerin klinik sonuçlar üzerindeki 
yararlı etkilerinin daha fazla araştırılması gerekmektedir.
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1. Giriş

Amerikan Periodontoloji Akademisi’nin terimler sözlüğüne göre 
periodontitis veya pulpitisin trifurkasyon alanına yayılması, furkasyon 
invazyonu olarak tanımlanır (1). Periodontal boşluğun genişlemesi ve 

ardından inflamatuar eksüdanın ilerlemesi sonucu komşu periodontal ceplerden 
furkasyon alanına epitelyal proliferasyon gerçekleşir (2). Sonuç olarak furkasyon 
tutulumu, periodontitisin ve bunun sonucunda oluşan kemiğin patolojik yıkımının 
göstergesidir (Figür 1). Bu bölgede kemik yıkımı kimi zaman yatay kemik kaybı 
olarak, kimi zaman da kemik içi (intrabony) ceplerle ilişkili açısal defekt olarak 
gözlenebilir (2). Bu durumunda kemik yıkımı arttıkça diş kaybı riskinin artışı 
kaçınılmaz olmaktadır. Bununla birlikte idame tedavisi sırasında furkasyon 
invazyonun olduğu diş kaybı riski, 10 yıla kadar olan çalışmalar için 1.46 olarak 
ve 10-15 yıllık takibi olan çalışmalar için 2.21 olarak rapor edilmiştir (3). 
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Molar kök anatomisinin tam olarak anlaşılması doğru tanı ve tedavi 
kararları için esastır. Kök gövdesi uzunluğu, furkasyon girişi, kök ayrılması ve 
kök yüzey alanı gibi faktörler tanıyı ve sonuç olarak furkasyon tutulumu olan 
molarlar için uygun tedavinin seçimini etkileyebilir (4). Furkasyon alanı 
furkasyon çatısı, kök ayrımının hemen koronalindeki yüzey (yiv) ve kök ayrım 
alanı olarak üç bölüme ayrılabilir. Bu karmaşık anatomiden dolayı furkasyon 
bölgeleri belki de periodontal tedavinin başarısında en büyük zorluklardan 
biridir. Çünkü furkasyona invaze olan  periodontal hastalığın tedavisinde 
anatomilerinin yanında hem entrümasyonlarında sınırlı erişilebilirlikleri hem de 
iyileşmenin karmaşıklığı nedeniyle zorluklar yaşandığı ifade edilmektedir (5). 
Özellikle yapılan klinik muayenenin tek başına maksiller molarların sadece %
3’ünde ve mandibular molarların %9’unda furkasyon tutulumu tespit ettiğini 
bildirmiştir (6). Radyografiler furkasyon defektlerinin teşhisine yardımcı olabilir 
ancak özellikle erken ve orta dereceli defektlerde tek teşhis aracı olarak 
kullanıldığında sınırlı bir değere sahiptir. Tek başına radyografilerin maksiller 
molarların %22’sinde ve mandibular molarların %8’inde furkasyon invazyonunu 
saptayabildiği bildirmiştir (6). Enstrümasyonlarında sınırlı erişilebilirlikleri ile 
ilişkili olarak 5-6 mm cep derinliğine sahip ve kapalı kök yüzey düzleştirmesi 
(SRP) uygulanan furkasyon yüzeylerinin sadece %12,5’inin diş taşı birikintilerinden 
tamamen arındığı rapor edilmiştir (7). Ayrıca Hong Kong Çinlilerinden alınan 
birinci daimî molar dişlerinin furkasyon giriş boyutlarını ölçen ve bu 
boyutları, kök yüzeyi enstrümantasyonunda kullanılan küretlerin  genişlleri

Figür 1. Açık flep debridmanı ve Nabers sondu ile furkasyon tutulumunun 
ölçülmesi
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ile karşılaştıran bir çalışmada özellikle birinci azı dişlerinin tüm furkasyon giriş 
boyutlarının yarısı, yeni Gracey küretlerin bıçak genişliğinden daha küçük 
olduğu tespit edilmiş ve bu durumun birinci molarların furkasyon tutulumunun 
periodontal yönetiminde dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır (8). Sonuç 
olarak furkasyon bölgesinin elverişsiz morfolojisi hasta açısından oral hijyen 
uygulamalarını zorlaştırdığı gibi klinisyen açısından erişimi güçleştirmekte ve 
klinisyeni teşhis aşamasında daha dikkatli olmaya sevk etmektedir. Bu 
bölgelerdeki periodontal tutulumlu enfeksiyonların teşhisi radyografiler, kavisli 
bir sond veya Nabers sondu ile sondalama ve lokal anestezi altında transgingival 
sondalamanın bir kombinasyonu kullanılarak gerçekleştirilebilir (9).

Diş kaybında furkasyon tutulumunun derecesi, sigara içme alışkanlığı ve 
destekleyici periodontal tedavi eksikliği gibi bilinen birkaç faktörün yanında başlı 
başına bir risk faktörünü temsil eder (10). Ek olarak furkasyon tutulumu, periodontal 
hastalığın karmaşıklığını değerlendirmek için bir risk faktörü olarak kullanılmaktadır 
(11). Böylece furkasyon tutulumlu bir dişin yeterli ve etkili bir tedavisi 
oluşturulurken teşhis ve doğru yorumlamada sınıflamalara olan ihtiyaç doğmuştur. 

2. Furkasyon Tutulumlarında Sınıflamalar

Furkasyon tutulumları hem prognozu tahmin etmek, hem doğru tedaviyi
seçmek, hem de klinisyenler ve araştırmacılar arasında vakaların daha iyi 
anlaşılabilmesinde gerekli iletişimi sağlanmak için  sınıflandırılmıştır ancak bu 
durumun her zaman kolay olmadığı bildirilmiştir (12). Horizontal ve/veya vertikal 
sond penetrasyonunun derecesine dayalı olarak furkasyon tutulumunun birkaç 
sınıflandırması geliştirilmiştir. Glickman (13), Goldman (14), Hamp ve ark. (1975) 
sadece horizontal yönde değerlendirme yaparken, Tal ve Lemmer (16), Tarnow 
ve Fletcher (17) ve Tonetti ve ark. (18) yalnızca vertikal yönde değerlendirmeyi 
dikkate almıştır. Hou ve ark. (19), Rosenberg (20) ve Rasperini ve ark (21) hem 
horizontal hem de vertikal bileşenlerin olduğu birer sınıflama bildirmiştir. 

Farklı sınıflanmalar Tablo 1’de özetlenmiştir (12). Tabloda yer alan 
sınıflanmalardan biri Glickman (13) tarafından yapılan sınıflandırmadır:

Derece I tutulum: Başlangıç   veya erken lezyondur. Yumuşak dokuyu 
içeren kemik üstü cep ve furkasyon bölgesinde hafif kemik kaybı vardır. Kemik 
değişiklikleri minimal olduğundan radyografik değişiklik görülmeyebilir.

Derece II tutulum: Kemik, furkasyonun bir veya daha fazla yönünde 
yıkıma uğramıştır ancak alveolar kemiğin ve periodontal ligamentin bir kısmı 
sağlamdır. Bu durum sondun furkasyon alanına yalnızca kısmi penetrasyonuna 
izin verir. Radyografi II. derece furkasyon tutulumunu ortaya çıkarabilir veya 
göstermeyebilir.
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Derece III tutulum: İnterradiküler kemik tamamen yoktur ancak 
furkasyonun fasiyal ve/veya lingual çatısı dişeti dokusu tarafından tıkanmıştır. 
Bu nedenle furkasyon açıklığı klinik olarak görülemez ancak esasen lezyon, 
boydan boya (through and through) bir tünel şeklinde uzanır. Mandibular molar 
dişlerinin radyografisi uygun bir açıyla alınırsa ve kökler ayrıksa bu lezyonlar, 
kökler arasında radyolüsent bir alan olarak görünecektir. Maksiller molar 
dişlerde ise üst üste çakışan kökler nedeniyle tanısal bir zorluk oluşturur.

Derece IV tutulum: Furkasyon alanındaki interradiküler kemik tamamen 
yok olmuştur. Dişeti dokusu ise apikale çekilmiştir. Böylece furkasyon açıklığı 
klinik olarak görülebilir. Radyografik görüntü ise esasen derece III lezyonlarla 
aynıdır.

Bu sınıflama sistemi muhtemelen en yaygın kullanılanıdır ve furkasyon 
lezyonlarının temel özelliklerini tanımlar. Ancak bu sınıflamanın çeşitli 
limitasyonları bildirilmiştir (12). “Erken veya yeni başlangıç lezyon” 
terimindeki subjektiflik ve horizontal ataçman kaybını tanımlayacak kesin 
sayısal değerlerin olmamasından dolayı derece I ve II arasında güçlükler yaratır. 
Glickman’ın derece III ve IV furkasyon lezyonunda interradiküler kemik 
tamamen yoktur.  Derece IV’te furkasyon girişinin açıkta olması aralarındaki 
farkı temsil etmektedir. Ancak bu sınıflandırmanın referans noktasının horizontal 
ataçman kaybı olduğuna göre her iki grup tek bir grubu temsil edecektir (12). 
Bir diğer eleştiri de furkasyonun klinik olarak ortaya çıkmasında önemli olan 
dişeti kenarının derece I ve II furkasyon lezyonlarında dikkate alınmamasıdır. 
Yeni başlayan bir kemik kaybının olduğu derece I’de klinik olarak dişeti 
çekilmesi de varsa derece I olarak sınıflandırılamadığı gibi derece IV olarak da 
sınıflandırılamaz (12). Aynı sorun Glickman’ın II. derecesinde de ortaya çıktığı 
vurgulanmıştır (12).

Daha güncel olarak Pilloni ve Rojas (12) dişeti kenarının konumuna 
ve furkasyon alanıyla (klinik olarak açık/açık olmayan furkasyon alanı) 
ilişkisine dayalı olarak furkasyon lezyonlarını sınıflandırmak için yeni 
bir yöntem önermiştir. Bu yeni sınıflandırma sisteminin amacı, mevcut 
sınıflandırmalardan herhangi biri ile belirli bir sınıfa giremeyen vakaların 
sınıflandırmasında hekime yardımcı olmaktır (12). Furkasyon lezyonları bu 
sınıflamaya göre açığa çıkma (E) ve açığa çıkmama (NE) şeklinde iki ana 
gruba ayrılır. Molar diş uzun bir kök gövdesine sahipse dişeti çekilmesi söz 
konusu olsa bile furkasyon lezyonu görünmeyebilir. Bu nedenle NE grup 
olarak listelenmektedir. Bu sınıflamanın ana kriteri, dişeti çekilmesinden çok 
furkasyon lezyonunun ortaya çıkmasıdır (12). 
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Tablo 1. Furkasyon tutulumlarına ait bazı sınıflamalar

Yazar Sınıflamalar
Glickman, 
I (13)

Derece I: Furkasyonda cep oluşumu mevcuttur ancak sağlam 
interradiküler kemik de bulunmaktadır.
Derece II: İnterradiküler kemik kaybı ve cep oluşumu mevcuttur ancak 
lezyon karşı tarafa uzanmıyor.
Derece III: Karşı tarafa uzanan interradiküler kemik kaybı mevcuttur.
Derece IV: Gözle görülebilen furkasyon alanına yol açan dişeti 
çekilmesinin eşlik ettiği karşı tarafa uzanan interradiküler kemik kaybı 
mevcuttur.

Goldman 
(14)

Derece I: Başlangıç lezyonu
Derece II: Karşı tarafa geçmeyen interradiküler kemik kaybı
Derece III: Karşı tarafa uzanan interradiküler kemik kaybı

Hamp ve 
ark. (15)

Derece I: Horizontal ataçman kaybı < 3 mm.
Derece II: Horizontal ataçman kaybı > 3 mm, ancak furkasyon alanının 
toplam genişliğini kapsamaz.
Derece III: Furkasyon bölgesindeki periodontal dokunun horizontal 
through-and-through olarak tahribatı mevcuttur.

Rosenberg, 
MM
(20)

Horizantal
Derece I: Sondalama < 4 mm.
Derece II: Sondalama > 4 mm.
Derece III: Derece II olarak sınıflandırılan iki veya üç furkasyon 
bulunur.
Vertikal
Sığ: Trifurkasyonun merkezinden horizantal yönde interradiküler bir 
defektin hafif lateral uzantısı izlenmektedir.
Derin: İnternal furkasyon tutulumu mecuttur ancak bitişik furkasyona 
ilerlemiş değildir.

Tal ve 
Lemmer 
(16)

Furction tutulum indeksi (FII) skorları:
Furcal derecesi 1: Furkasyonun derinliği 0 mm’dir.
Furcal derecesi 2: Furkasyonun derinliği 1-2 mm’dir. 
Furcal derecesi 3: Furkasyonun derinliği 3 mm’dir.
Furcal derecesi 4: Furkasyonun derinliği 4 mm veya daha fazladır.

Tarnow ve 
Fletcher 
(17)

Horizontal sınıflandırmanın (I-III) her sınıfı için, dikey kemik 
rezorbsiyonuna dayalı bir alt sınıf eklenmiştir: 
Alt Sınıf A: 0-3 mm.
Alt sınıf B: 4–6 mm.
Alt sınıf C: >7 mm.
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Hou ve 
ark. (19)

Kök gövdesi uzunluğuna ve yatay ve dikey kemik kaybına göre 
yapılan bir sınıflandırmadır. 
Kök gövdesi türleri:
Tip A: Kök uzunluğunun servikal üçte birini içeren furkasyon.
Tip B: Kök uzunluğunun servikal üçte ikisini ve servikal üçte ikisini 
içeren furkasyon. 
Tip C: Kök uzunluğunun üçte ikisini servikal içeren furkasyon.
Furkasyon sınıfları:
Sınıf I: 3 mm’lik horizontal kayıp mevcuttur.
Sınıf II: Horizontal kaybı 3 mm’den fazladır.
Sınıf III: Horizontal “through-and-through” şeklinde kayıp.
Periapikal görünümün radyografik değerlendirmesine göre alt sınıflar:
Alt sınıf ‘a’. Suprabony defekt.
Alt sınıf ‘b’. İntrabony defekt.
Furkasyonun sınıflandırılması:
AI, AII, AIII. Sınıf I, sınıf II ve sınıf III furkasyonlara sahip A tipi kök 
gövdeleri. 
BI, BII, BIII. Sınıf I, sınıf II ve sınıf III furkasyonlara sahip B tipi kök 
gövdeleri. 
CI, CII, CIII. Sınıf I, sınıf II ve sınıf III furkasyonlara sahip C tipi kök 
gövdeleri.

Walter ve 
ark. (22)

Hamp ve ark. sınıflandırmasının modifikasyonu (derece II, derece II ve 
II-III’e ayrılır)
Derece I: Horizontal ataçman kaybı < diş genişliğinin 1/3’ü.
Derece II: Horizontal ataçman kaybı > 3 mm, < 6 mm.
Derece II–III: Horizontal ataçman kaybı > 6 mm, ancak furkasyon 
boyunca tam olarak uzanmıyor. 
Derece III: Horizontal through-and-through yıkım varlığı

Tonetti ve 
ark. (18)

Alt sınıf A: Kökün koronal üçte birine kadar uzanan ataçman kaybı/
kemik kaybı varlığı
Alt sınıf B: Kökün orta üçte birine kadar uzanan ataçman kaybı/kemik 
kaybı varlığı
Alt sınıf C: Kökün apikal üçte birine kadar uzanan ataçman kaybı/
kemik kaybı varlığı
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Pilloni ve 
Rojas
(12)

NEI: Furkasyon lezyonu klinik olarak ortaya çıkmaz. Horizontal 
ataçman kaybı 2 mm veya daha azdır.
NEII: Furkasyon lezyonu klinik olarak ortaya çıkmaz. Horizontal 
ataçman kaybı 3 mm veya daha fazladır.
NEIII: Furkasyon lezyonu klinik olarak ortaya çıkmamıştır. Horizontal 
ataçman kaybı, açık furkasyonun karşıdan karşıya geçişinin toplamıdır.
EI: Furkasyon lezyonu klinik olarak açığa çıkar. Horizontal ataçman 
kaybı 2 mm veya daha azdır.
EII: Furkasyon lezyonu klinik olarak ortaya çıkar. Horizontal ataçman 
kaybı 3 mm veya daha fazladır.
EIII: Furkasyon lezyonu klinik olarak ortaya çıkar. Horizontal ataçman 
kaybı, açık furkasyonun karşıdan karşıya geçişinin toplamıdır.

Rasperini 
ve ark.
(21)

A1: Kökün koronal üçte birine kadar uzanan vertikal ataçman/kemik 
kaybı ile dişin genişliğinin < 3 mm horizontal periodontal destek kaybı 
vardır.
A2: Kökün orta üçte birine kadar uzanan vertikal ataçman/kemik 
kaybıyla birlikte dişin genişliğinin < 3 mm horizontal periodontal 
destek kaybı vardır.
A3: Kökün apikal üçte birine kadar uzanan vertikal ataçman/kemik 
kaybı ile dişin genişliğinin < 3 mm horizontal periodontal destek kaybı 
vardır.
B1: Kökün koronal üçte birine kadar uzanan vertikal ataçman/
kemik kaybıyla birlikte, dişin genişliğinin ≥3 mm’si kadar horizontal 
periodontal destek kaybı vardır.
B2: Vertikal ataçman/kemik kaybı ile kökün orta üçte birine kadar 
uzanan periodontal desteğin horizontal kaybı dişin genişliğinin ≥3 
mm’si, ancak ‘through and through’ şeklinde değildir.
B3: Dikey ataçman/kemik kaybı ile kökün apikal üçte birine kadar 
uzanan horizontal periodontal destek kaybı dişin genişliğinin ≥3 
mm’si, ancak ‘through and through’ şeklinde değildir.
C1: Kökün koronal üçte birine kadar uzanan vertikal ataçman/
kemik kaybı ile periodontal ataşmanın ‘through and through’ yoluyla 
horizontal yıkım vardır.
C2: Kökün orta üçte birine kadar uzanan vertikal ataçman/kemik kaybı 
ile periodontal ataşmanın ‘through and through’ yoluyla horizontal 
yıkımı vardır.
C3: Kökün apikal üçte birine kadar uzanan vertikal ataşçman/kemik 
kaybı ile periodontal ataşmanın ‘through and through’ yoluyla 
horizontal yıkımı vardır.
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Shrestha’s 
Furcation
Index (23)

Furkasyonun horizontal bileşeni:
Skor 0: Horizontal bileşen yoktur.
Skor 1: Furkasyon tutulumu <3 mm
Skor 2: Furkasyon tutulumu ≥3 mm ama baştan sona değil
Skor 3: Through and through furkasyon tutulumu
Furkasyonun vertikal bileşeni:
Skor 0: Vertikal bileşen yoktur.
Skor 1:1-3 mm Furkasyon tutulumu vardır.
Skor 2: 4-6 mm Furkasyon tutulumu vardır.
Skor 3: ≥7 mm Furkasyon tutulumu vardır.

NE lezyonların teşhisindeki hatalardan kaçınmak için iki periodontal sond 
kullanmanın  önemli olduğu belirtilmiştir (12). Sondlar birbirleriyle temasa 
geçerse sınıf III furkasyon defekt teşhisi doğrulanacaktır. 

Raperini ve ark (21) ise horizontal (sınıf 1, 2 ve 3); Hamp ve ark, (15) 
vertikal (alt sınıflar A, B ve C); Tarnow ve Fletcher (17) ile Tonetti ve ark. (18) 
furkasyon bileşenlerinin kombinasyonunu dikkate almıştır.

Öte yandan ‘Shrestha’nun Furkasyon İndeksi’ (23), furkasyonu tüm 
yönlerden incelemeyi zorunlu kılmıştır. İlk hane furkasyonun horizontal 
tutulumunu gösterir ve ikincisi vertikal bileşeni gösterir. Horizontal bileşen 
her zaman vertikal bileşenden önce gelir. Bu sıralama, furkasyonun gerçek 
karmaşıklığının dikey bileşenden ziyade yatay bileşenden büyük ölçüde 
etkilendiği gerçeğini vurgulamaktadır (23). İndeksin özü, furkasyon tutulumunun 
tanınmasındadır. Bu amaçla önerilen sınıflandırmanın ilk harfi, furkasyon 
tutulumunun yerini belirtir. Kullanılan harfler mesial için M, bukkal için B, distal 
için D, lingual için L’dir. Bu, furkasyon tutulumunun özel bölgesini belirtir. 

3. Furkasyon Tutulumların Yönetimi: Tedaviler ve Sonuçlar

Rasperini ve ark. (21) furkasyon tulumlarının tedavilerine ilişkin 
oluşabilecek tüm durumlar için bir karar ağacı sunarak hem literatüre ve hem de 
yazarların klinik uzmanlığına dayalı olarak klinik kılavuzları bir araya getirmiştir. 
Hasta seçimi, defekt morfolojisi ve yumuşak doku bileşeninin önemi dahil 
olmak üzere periodontal rejenerasyon için hem uygun hem de elverişsiz koşullar 
tartışılmıştır.  Ardından bu durumlara ait bir yönlendirme ile değerli bir rehber 
yayımlanmıştır (21). Yazarlar bu karar ağacını formüle ederken hem yatay hem 
de dikey ataçman kaybını dikkate alan furkasyon tutulumlarını, interproksimal 
kemiğin seviyesini, hastanın ağız hijyeni için alanın erişilebilirliği, köklerde 
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kalan ataçmanı ve diş anatomisi (örneğin kök gövde uzunluğu, kök uzunluğu, 
köklerin ayrılması) gibi faktörleri göz önünde bulundurmuştur (21). Sonuçta 
furkasyon tutulumlarında tedavinin amacı, hem furkasyon alanını temizlemek 
hem de hastaların ağız hijyenini sağlamalarını kolaylaştırmaktır (24). Elbette ki 
cerrahi olmayan periodontal tedavide SRP’nin bir furkasyon defekti tedavisinde 
ilk adımı oluşturduğu akılda tutulmalıdır. Bununla birlikte günümüzde 
SRP’ye ek olarak uygulanan prosedürlerle yapılan defekt tedavisi popülerlik 
kazanmıştır. Antibakteriyel, anti-inflamatuar ve ayrıca osteoblastik aktivi 
sergilemesinden dolayı borik asit (BA) bunlardan biridir. Sınıf II furkasyon 
defektlerinin tedavisinde SRP’ye ek olarak %0.75 BA jel kullanımının SRP’ye 
ek olarak plasebo jele kıyasla klinik parametrelerde önemli iyileşme gösterdiği 
bildirilmiştir (25). Başka araştırmacılar ise manuel subgingival debridmana ek 
olarak erbiyum, krom: yitriyum-skandiyum-galyum-garnet (Er,Cr:YSGG) lazer 
kullanımını tercih etmiştir (26). Öte yandan cerrahi olmayan periodontal terapiye 
ek olarak kullanılan ajanlardan biri de povidon-iyodindir. İnterproksimal sınıf II 
furkasyon tutulumlarının cerrahi olmayan tedavisine ek olarak topikal olarak 
uygulanan povidon-iyodinin klinik yarar sağladığı bildirilmiştir (27).

Tedavideki amaç hastaların ağız hijyenini iyileştirmek ve debridman için 
gerekli erişim sağlamak ise furkasyon-plasti, kökteki düzensizliklerini gidermede 
ve furkasyon girişini genişletmede kullanılabilen cerrahi bir tedavi seçeneğidir 
(4). Al-Shammari ve arkadaşları (4), başlangıç ve derece 2’nin sığ yatay 
furkasyon defektlerinde furkasyon-plasti ile açık flep debridmanından (OFD) 
sonra ağız hijyeni sırasında hasta erişimi için önemli bir gelişme bildirmiştir. 
Tünel operasyonu ise ağız hijyeni için erişimi iyileştirmek için derece 3 ve derin 
derece 2 furkasyonları derece 4 furkasyonlara dönüştürmek için kullanılır (4). 
Ancak tünel operasyonu uygulanan dişlerde, diğer cerrahi prosedürlere kıyasla 
kök çürüğü gelişme riskinin daha yüksek olduğu bildirilmiştir (4). Bir diğer 
başvurulan tedavi seçeneği ise kök amputasyonu veya hemiseksiyondur. Kök 
amputasyonu çok köklü bir dişten bir kökün çıkarılmasıdır, hemiseksiyon ise 
çok köklü bir dişin, bir kök ve kronun ilgili kısmının cerrahi olarak ayrılması 
anlamına gelir. Langer ve ark. (28) 100 kök rezeke edilmiş azı dişinin başarı 
oranını, başarısızlığın %84’nün ilk 5 yılda meydan geldiğini bildirmiştir. Bu 
nedenle furkasyon tutulumların başlangıç seviyede teşhisi ve buna yönelik tedavi 
prosedürlerinin uygulanması daha önem kazanmaktadır. Belki de bu yüzden 
sınıf 2 tutulumların tedavisinde araştırmaların yoğun olduğu görülmektedir. 

Furkasyon alanların diğer cerrahi tedavilerinin çeşitli rekonstrüktif 
periodontal cerrahi teknikleri ve materyalleri içerebildiği söylenebilir (29). 
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Yönlendirilmiş doku rejenerasyonu (GTR), kemiğin yeniden büyümesine ve 
yeni bağ dokusu ataçmanına izin vermek için bariyer materyaller kullanılarak 
kaybolan periodontal dokuları yenilemeye çalışan prosedürleri içerir (29). Bu 
anlamda en yaygın olarak otolog, allojenik, ksenojenik veya sentetik orijinli 
kemik ürünleri, tek başına veya emilebilir veya emilemez membranlarla 
kombinasyon halinde kullanılır (30). 

Hazzaa ve ark. (31) yeni bir cerrahi yaklaşım önermiştir. Bu çalışma, 
mandibular molarlarda sınıf II furkasyon defektlerinin tedavisinde semilünar 
bir insizyonla tek başına veya bir kemik grefti ile birlikte alınan vaskülarize 
marjinal periosteal bariyer membranın (MPM) OFD’ye kıyasla kullanımını 
değerlendirmiştir.  Sonuç olarak MPM’nin alt molarlarda sınıf II furkasyon 
defektlerinin hem klinik hem de histolojik sonuçlarında önemli bir gelişme 
gösterdiği bildirilmiştir. Özellikle demineralize dondurulmuş kurutulmuş kemik 
allogrefti (DFDBA) ile kombine edildiğinde, CAL ve kemik yüksekliğinde erken 
yara iyileşmesi ve kazanımı açısından anlamlı bir fark bulunduğu rapor edilmiştir 
(31). Başka bir çalışmada Shah ve Kolte (32) DFDBA’nın koryon membranı (CM) 
ile kombinasyon halinde derece II furkasyon defektlerinin tedavisinde sondalama 
derinliği (PPD), klinik ataçman düzeyi (CAL), diş eti çekilmesi ve yatay sondalama 
derinliği (HPD) 3. ve 6. ayda ve defekt hacmi 6. ayda değerlendirilmiştir. Sonuç 
olarak DFDBA + CM kombinasyon tedavisinin ek faydalarını gösteren tüm 
parametrelerde önemli iyileşmeye yol açtığı bildirilmiştir.

Sınıf II furkasyonların rejeneratif cerrahisinin tek başına OFD’ye üstün 
olduğu ve defektleri çoğunda furkasyon kapanması veya sınıf I dönüşümü 
beklenebildiği bildirilmiştir (5). Kemik replasman greftlerini (BRG) içeren tedavi 
modalitelerin ise daha yüksek performans ile ilişkili olduğu rapor edilmiştir 
(5). Yine güncel bir derlemede yazarların derece II furkasyon defektlerinde 
maksimum rejenerasyon elde etme arayışlarında, BRG + GTR kombinasyonun 
monoterapiye göre ek yarar gösterdiğini bildirmiştir (33). Bu rejeneratif 
materyaller bugün hala kullanılıyor olsa da mine matriks türevleri (EMD) (34), 
kemik morfogenetik proteinleri (BMP) (35) ve otojen trombosit konsantreleri 
(APC) (30) gibi biyomimetik ajanların kullanımı ile  periodontal tedavide daha 
iyi sonuçlar için yeni fırsatlar doğurmuştur. Son yıllarda, hyaluronik asidin (HA) 
topikal uygulaması da CAL kazanımı ve PPD azalmasındaki olumlu faydaları 
sayesinde, performans gösteren rejeneratif materyallerin tüm panoramasını daha 
da genişletmiştir (36).

Furkasyon defektlerin tedavisi için APC’ler, tek başına OFD ve kemik 
greftine ek olarak faydalı olabilirken, GTR ile birlikte kullanıldığında APC’lerin 
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etkisine dair sınırlı kanıt bulunduğu bildirilmiştir (37) On dokuz çalışmanın 
seçildiği bir meta-analizde 618 hastanın tedavi edildiği furkasyon defektlerin 
tedavisinde,  en yaygın olarak politetrafloroetilen bariyeri (ePTFE), ardından 
EMD ve OFD’nin olduğu bildirilmiştir (38). Sadece bir çalışmada maksiller 
arkın ve geriye kalan tüm çalışmalarda  mandibular arkın değerlendirildiği bu 
analizin sonucuna göre tüm tedaviler CAL kazancı sağlamış ancak daha yaygın 
olarak kullanılan tedaviler ve kontroller arasında anlamlı bir fark görülmemiştir 
(38). Öte yandan furkasyon defektlerini tedavi etmek için en iyi biyomateryal 
kombinasyonunu bulmak için kanıt sağlayan yakın tarihli bir başka derlemede, 
en iyi sonuçların EMD’nin hidroksiapatite/β-tricalcium fosfat alloplastik kemik 
greftleri ile birleştirildiğinde elde edilebileceği bildirilmiştir (39). Mandibular 
sınıf II bukkal furkasyon defekti olan 39 hastanın dahil edildiği bir çalışmanın 
sonucuna göre EMD tedavisi tahmin edilebilir bir şekilde disbiyotik subgingival 
mikrobiyomu değiştirerek patojen zenginliğini azaltmış ve kommensaliteyi 
arttırmıştır (40). On iki hasta üzerinde yapılan bir başka çalışmada araştırmacılar, 
EMD tedavisinin OFD tedavisine kıyasla 24 aylık tedaviden sonra sınıf II teşhisi 
sunan proksimal furkasyonların sayısında bir azalmayı teşvik ettiği sonucuna 
varılabildiğini rapor etmiştir (41). Aksine Soares ve ark. (42) furkasyon 
tedavisinde EMD’nin, terapiler/biyomateryallerle ilişkili kullanımını haklı 
çıkaran klinik bir iyileşmeye katkıda bulunmadığını bildirmiştir.

Kronik periodontitisli hastalarda mandibular derece II furkasyon 
defektlerinin tedavisinde otolog trombositten zengin fibrin (PRF) ve otolog 
trombositten zengin plazmanın (PRP) klinik ve radyografik etkinliğini 
araştırmayı amaçlayan Bajaj ve ark. (43) her iki ürünün de furkasyon 
defektlerinin tedavisinde etkili olduğunu bildirmiştir. Randomize kontrollü 
bir çalışmada, mandibular molar derece II furkasyon tutulumunun tedavisinde 
lökosit ve trombositten zengin fibrinin (L-PRF) otojen kemik greftlerine (ABG) 
ek yararını değerlendirmek ve klinik sonuçları OFD+ABG ve tek başına 
OFD tedavilerle karşılaştırmak hedeflenmiştir. L-PRF’nin ABG’ye eklenmesi 
OFD+ABG tedavisine kıyasla önemli ölçüde daha fazla horizontal CAL kazancı 
ve PPD azalması sağladığı bildirilmiştir (44). Otuz beş moların sınıf II furkasyon 
defektinin dahil edildiği bir çalışmada GTR’nin, kemik grefti ile kombine edilmiş 
CGF’nin mandibular molarların sınıf II furkasyon tutulumlarının tedavisinde 
pozitif bir rol gösterdiği rapor edilmiştir (45). İlgi çekici başka bir çalışmada %1 
Alenderonat jel ile kombine otolog PRF ile furkasyon defekt tedavisi kullanımın 
iyileşme süreci üzerinde herhangi bir olumsuz etki olmaksızın defektlerin 
yenilenmesi potansiyeline sahip olduğu rapor edilmiştir (46). 
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4. Sonuç

Bu çalışmada furkasyon tutulumlarında prognoz tayininde ve iyi bir tedavi 
yöntemini belirlemede yardımcı olacak çeşitli sınıflamalar özetlenmiştir. Ayrıca 
furkasyon tutulumlarında güncel tedavi yaklaşımları ve sonuçları derlenmiştir. 
Özellikle biyomimetik ajanların popülerlik kazandığı ve bu ajanlarla yapılan 
çalışmaların dikkat çekici sonuçlara sahip olduğu söylenebilir. Ancak her tedavi 
farklı derecelerde başarı ile sonuçlanmıştır ve bu durumun kök furkasyonlarının 
özel anatomik ve morfolojik özelliklerine bağlamak kaçınılmazdır. Ek 
olarak furkasyon tutulumlarında defekt morfolojisi, yumuşak doku gibi 
mevcut sınırlamalarının anlaşılması, tedavi başarısında anahtar rol olduğunu 
vurgulanabilir. 
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1. Giriş

Oral ve maksillofasiyal bölgedeki lezyonlar, çeşitli görüntüleme 
yöntemleriyle teşhis edilebilmektedir. Konvansiyonel radyografi, 
manyetik rezonans görüntüleme (MRG), bilgisayarlı tomografi (BT) ve 

ultrasonografi (USG) gibi tekniklerle; pozitron emisyon tomografisi gibi gelişmiş 
nükleer tıp görüntüleme yöntemlerinin kullanılması, teşhis ve tedavi süreçlerini 
kolaylaştırmaktadır (1,2). Günümüzde dental radyolojide en sık kullanılan ileri 
görüntüleme tekniği konik ışınlı bilgisayarlı tomografidir (CBCT) ve CBCT 
cihazı çoğu dental klinikte bulunmaktadır (3). Tüm bu tekniklerin içinden 
USG, noninvaziv ve kolay uygulanabilir olması ile, diş hekimlerinin baş boyun 
bölgesinde kolayca kullanabileceği bir görüntüleme aracıdır (2).

Ultrason, insan işitme eşiğinin (20 kHz) üzerindeki akustik frekanstır. 
Tıbbi uygulamada, yüksek frekanslı ses dalgaları  (2,5–10 MHz) kullanılır 
(4). USG, hareket algısını oluşturmak için yankıların yeterince hızlı bir oranda 
işlenmesine izin verir, buna gerçek zamanlı görüntüleme denir (5).

   Ultrasonun ilkeleri, yani piezoelektrik olayı, ilk olarak 1880’de Curie 
kardeşler tarafından keşfedilmiştir. 1937’de Avusturyalı bir nörolog olan Dr. 
Karl Theo Dussik USG’nin medikal olarak kullanımını tanımlamıştır. Diş 
hekimliğinde tanısal USG ile ilgili ilk veriler 1958 yılında Baum ve arkadaşları 
tarafından bildirilmiştir (4,6).
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2. Ultrasonun Temel Prensipleri
Tüm diagnostik ultrason uygulamaları, vücuttaki ara yüzlerden yansıyan 

akustik enerjinin algılanması ve gösterilmesi esasına dayanır (7). Ultrases 
olarak da bilinen kulağın duyma eşiğinden çok yüksek frekanstaki ses dalgaları, 
ultrasonun kaynağını oluşturur (8).

Ultrason cihazı; transmitter, transduser, alıcı işleyici ve görüntüleme 
biriminden oluşur (7). Piezoelektrik sistem, kuvarsın bir elektrik alanı içine 
yerleştirildiğinde şekil değişikliğine uğradığı ilkesine dayanmaktadır. Ses 
dalgaları, ultrason dönüştürücüsünden piezoelektrik kristaller yoluyla yayılır. 
Ultrason dönüştürücünün ana bileşeni ince bir piezoelektrik kristaldir ve 
günümüzde en yaygın kullanılan piezoelektrik malzeme kurşun zirkonat 
titanattır (9,10). USG’de yüksek frekanstaki ses dalgasını oluşturan, dokulara 
gönderen, dokulardan yansıyan dalgaları algılayarak elektrik sinyallerine 
dönüştüren transduser (prob) kısmıdır (8).

Probun şekline, frekansına ve konfigürasyonuna bağlı olarak farklı 
görüntüleme alanları oluşturulur. USG prensibinde, düşük frekans, daha derin 
doku penetrasyonu, ancak daha düşük görüntü çözünürlüğü ile sonuçlanır. 
Diş hekimliğinde incelenecek yapılar nispeten yüzeysel olduğundan yüksek 
frekanslı lineer problar kullanılır. Konveks problar genellikle düşük frekansları 
nedeniyle derin penetrasyon gereken karın muayenelerinde ve jinekolojide 
kullanılır (3). Geniş frekans aralığına sahip lineer problarıyla (7,5–12 MHz) 
modern USG cihazları, baş ve boyun bölgelerinde birçok düzlemde yüksek 
çözünürlüklü görüntüler sağlar (4).

Ultrason; atenüasyon, yansıma, saçılma, kırılma ve kırılarak yayılma 
şeklinde dokularla etkileşim gösterir (7). USG uygulamasında deri yüzeyine bir 
jel uygulanarak, iyi bir akustik kontak sağlanır (8).

USG’den gelen ses ışınları enerji ileten dalgalardır. USG sinyalleri; A 
modu, B modu, TM modu ve D modu gibi çeşitli modlarda görüntülenebilir. B 
modu teşhis amaçlı olarak en sık kullanılan gri skala modudur ve dokulardan 
dönen eko, farklı derinliklerde farklı gri tonlarında renklendirilir (5).

USG ekojeniteleri komşu dokularla karşılaştırmalı olarak tanımlanır. 
Ekojenite; hiperekoik (daha parlak), izoekoik (eşit), hipoekoik (daha koyu), 
anekoik(hiç yankı yok) ve karışık sinyaller gibi çeşitli tiplere ayrılabilir (5). 
Sinyal oluşturmayan kemik, kan damarları, sıvı dolu kistler ve yağ dokusu 
anekoik görüntü verir. Kas,  kıkırdak gibi daha zayıf sinyal oluşturan dokular 
hipoekoik görünür. Tendon, fasya, ligament, iğne, katater gibi yoğun sinyal 
oluşturan yapılar ise hiperekoik görüntü verirler (11).
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D modu, yansıtıcı yüzeylerin hareketli olması durumunda dönen ekonun 
frekans değişimi göstermesini esas alır. Bu frekans değişimi ‘Doppler Etkisi’ 
teorisi ile 1842’de Christian Johann Doppler tarafından açıklanmıştır. Doppler 
özelliği günümüzde kan damarları ve vasküler patolojilerin değerlendirilmesinde 
sıklıkla kullanılmaktadır. Hareketin proba doğru veya probdan uzağa doğru 
olmasına göre, alınan bilgi farklı olacaktır. Görüntünün her noktasındaki kan 
akışı hesaplanabilir ve anlık akışı gösteren bir renk ölçeği skalası oluşturulabilir 
(12).

3. Ultrasonun Diş Hekimliğinde Kullanım Alanları 

3.1.	Tükürük	Bezi	Hastalıkları

Tükürük bezi kisti, tümörü, taşı; tükürük bezinde apse varlığı, 
akut enflamasyon ve Sjögren sendromu teşhis edilebilir. Parotis bezi ve 
submandibular bezin süperfasiyal kısımları ultrasonla rahatça incelenebilirken, 
derin lobları mandibula ve mastoid kemiğin sınırlandırması nedeniyle tam 
olarak değerlendirilemez. USG solid ve kistik kitlelerin ayrımına yardımcı olur. 
Tükürük bezi hastalıklarında USG’nin karakteristik bir özelliği parankimal 
yapıyı teşhis etmesidir. Tükürük bezi şişliklerinde ilk tercih edilen görüntüleme 
yöntemi ultrason olmalıdır (1,8).

3.2.	Kasların	Değerlendirilmesi

USG, baş boyun bölgesindeki yüzeyel kasların lokal enine kesit 
boyutlarındaki değişiklikleri in vivo olarak saptamak için doğru ve güvenilir 
bir görüntüleme tekniği olarak tanımlanmıştır (13,14). Orofasiyal kasların 
morfolojilerinin değerlendirilmesinde, kalınlık ölçümlerinde ve bu kasları 
içeren patolojilerin belirlenmesinde USG’den faydalanılabilir. Etiyolojisi 
bilinmeyen kas iltihabı, kas hipertrofisi gibi durumların teşhisinde yardımcı 
olur (5). Enflamatuar kasta, kasın iç fasyasına veya tendonuna karşılık gelen 
ekojenik bantlar sıklıkla azalır veya kaybolur. Ödemi olan kas, ödemi olmayan 
kasa kıyasla daha az ekojenite gösterir (10).

3.3.	Temporomandibular	Eklem	(TME)	Muayenesi

MRG, eklem boşluğundaki enflamatuar değişikliklerin ve eklem diskinin 
konumsal anormalliklerinin değerlendirilmesinde altın standart olarak kabul 
edilmektedir. Bununla birlikte, klostrofobik, kalp pili olan ve metalik protezi 
olan bazı hastalarda MRG kontrendikedir. USG, özellikle yüksek çözünürlüklü 
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olması nedeniyle TME’nin görüntülenmesi için alternatif bir tanı yöntemidir. 
Ayrıca USG hızlı, hasta için konforlu ve daha ucuzdur (15).

TME anatomisinin ve TME morfolojisinin tam olarak anlaşılması, 
normal bir varyantın bir anormallikle karıştırılmaması için önemlidir. USG 
incelemesinde artiküler eminens ve mandibular kondil genellikle hipoekoik 
iken kemik kenarı hiperekoiktir. Bununla birlikte, eklem kapsülünün yüzeyi 
ve kasların yüzeyi hiperekoik görünürken, incelenen hastalarda farklı yapısal, 
morfolojik ve pozisyonel anormallikler nedeniyle eklem diski hiperekoik, 
hipoekoik veya izoekoik görünür. USG, TME disk yer değiştirmesi ve TME 
efüzyonunun çalışılmasında bir tanı aracı olarak kullanılabilir. USG’nin 
efüzyonlu eklemleri tespit etmede ve klinik olarak ağrılı eklemleri incelemede 
doğruluğu kanıtlanmıştır (1).

3.4.	Lenf	Nodlarının	Değerlendirilmesi

Baş boyun kanserli hastalarda prognozu tahmin etmek ve uygun 
tedaviyi seçmek için boyun lenf düğümlerinin değerlendirilmesi esastır. USG; 
tüberküloz, eozinofilik granülom, histiyositik nekrotizan lenfadenit, lenfoma, 
akciğer kanseri ve tiroid kanseri metastazları, sifiliz gibi sistemik hastalıkların 
lenf nodu muayenesi ile teşhisinde kullanılabilir. USG’nin başlıca rolleri, nodal 
metastaz olup olmadığını kontrol etmek, lenf nodlarının boyutunu kontrol etmek 
ve hastalığın bölgesel yayılımını değerlendirmektir (1).

3.5.	Vasküler	Lezyonların	Değerlendirilmesi

Doppler sonografi özelliği ile damar yapıları ve çevresindeki morfoloji; kan 
akış hızı ve damar direnci değerlendirilebilir. Hemanjiomların tespitinde, fasiyal 
arterin incelenmesinde, baş boyun bölgesindeki lezyonların kanlanmasının 
değerlendirilmesinde doppler özelliği sıklıkla kullanılmaktadır (16).

3.6.	Periapikal	Lezyon

USG, bukkal kemiklerin perforasyonuna veya incelmesine neden olan 
anterior bölgedeki periapikal lezyonlar hakkında önemli tanısal bilgiler sağlar. 
Ultrasonografik görüntüde alveoler kemik sağlıklı iken yüzey hiperekoik 
görünür, diş köklerinin çizgileri daha parlak olarak ayırt edilebilir. Periapikal 
lezyonun USG’de görülebilmesi için bukkal kemikte incelme, genişleme veya 
perforasyon olması gerekir. Bukkal genişleme olduğunda, lezyonun bukkal 
kemik duvarının hiperekoik çizgisi konveks olarak izlenir. Bukkal perforasyon 
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meydana geldiğindeyse lezyonun bukkal kemik duvarındaki hiperekoik hattın 
devamlılığının kesildiği görülür (17,18).

3.7.	İntraoral	Muayene

İntraoral olarak dil, dudak, bademcikler ve yumuşak damak, dil altı bezi ve 
submandibular kanal gibi ağız boşluğunda yer alan organların görüntülenmesini 
mümkün kılar. Ağız içi ultrasonografik uygulamalarda çeşitli amaçlar için 
üretilen yüksek frekanslı küçük başlıklı problar kullanılır. Mevcut lineer 
probların kullanıldığı uygulamalar her zaman ergonomik bir ağız içi yaklaşıma 
izin vermeyebilir (4).

3.8.	Diğer	Uygulamalar

- Orofasiyal bölgede yumuşak dokularda yer alan yabancı cisimlerin teşhisi
- Postoperatif hematom ve ödemin ele alınması
- Orofasiyal bölgedeki inflamasyonun değerlendirilmesi
- Mandibular ramus, kondil ve midfasiyal kırıkların incelenmesi
- Diş çürüğü, periodontal kemik kayıpları, dişte kırık, dişeti kalınlığı 

değerlendirmesi
- İmplant uygulamaları
- Tükürük bezi taşlarının alınması sırasında, iğne biyopsisinde ve serebral 

palside hipersalivasyon sonucu submandibular beze botulinum enfekte edilmesi 
sırasında rehber olarak (8,10,15,19)

4. Ultrason Kullanımının Avantaj ve Dezavantajları

4.1.	Ultrasonun	Avantajları	

▪ Dinamik, kolayca ulaşılabilen, noninvaziv bir tekniktir.
▪ Gerçek zamanlı bir görüntüleme sağlar.
▪ Hastalar tarafından iyi tolere edilir, nispeten hızlıdır.
▪ Göreceli olarak daha ucuzdur.
▪ Yüzeye yakın dokuların değerlendirilmesinde özellikle faydalıdır.
▪ Görüntüler ekipmanda depolanabilir.
▪ Cihaz kolaylıkla taşınabilir.
▪ Ağır sedasyon olmadan uygulanabilir. 
▪ İyonize radyasyon kullanılmamaktadır.
▪ Bilinen kümülatif bir biyolojik etkisi yoktur.
▪ Tekrarlanabilir ve basit bir işlemdir.
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▪ Ultrason konusunda eğitilmiş kişilerin, elde edilen görüntüleri okuması 
kolaydır.

▪ Metalik restorasyonlar artefakt oluşturmaz. (1,5,13,20)

4.2.	Ultrasonun	Dezavantajları	

▪ Deneyimli araştırmacılar tarafından yapılmalıdır. Teknik, operatöre ve 
ekipmana bağlıdır.

▪ Kemik ve hava içeren dokulardan görüntü elde edilemez.
▪ Daha kilolu hastalardan alınan görüntünün kalitesi düşebilir. 
▪Arşivlenen görüntünün yeniden yorumlanması, BT ve MRG’ye göre daha 

zor olabilir.
▪ Baş boyun bölgesi uygulaması sınırlıdır. (1,8,15)

5. Sonuç

USG; yumuşak doku değerlendirmesinde etkili bir tanısal yöntemdir, 
sıvı solid ayrımı yapabilir ve incelenen bölge ile ilgili birçok morfolojik 
bilgi sunar. USG’nin bilinen bir riski olmadığı için tekrar tekrar uygulayıp 
ideal görüntüler elde edilebilir ve normal anatomi üzerinde geliştikten sonra 
patolojiler kolaylıkla ayırt edilebilir. USG’nin ayrıca TME bozukluklarında, 
ortodontik uygulamalarda, implant uygulamalarında, çene kemiği lezyonlarında, 
periodontal muayenelerde, girişimsel anestezik veya kas enjeksiyonlarında 
ve daha birçok alanda kullanılabileceği bilinmelidir. Dolayısıyla bu alandaki 
gelişmeler sürekli takip edilerek USG’nin hem hasta hem hekime sağladığı 
avantajlarından faydalanılabilir. 

   Dental alanda USG’nin geleceği parlaktır, ancak çeşitli lezyonların 
değerlendirilmesinde öğrencilere, uzmanlara ve klinisyenlere uygun USG 
eğitimleri verilmelidir. Maksillofasiyal bölgede USG’nin etkinliğini kontrol 
etmek için iyi örneklem büyüklüğüne sahip çeşitli klinik araştırmalar gereklidir.
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1. Giriş

Bilgisayar destekli tasarım/bilgisayar destekli üretim (CAD/CAM) 
tekniği, farklı malzemelerin yüksek hassasiyetle üretilmesine olanak 
tanır. Diş hekimliğinde metal içermeyen malzeme seçeneklerine olan 

talebin hızla artmasıyla, dental seramiğe alternatif olarak CAD/CAM polimerleri 
piyasaya sürülmüştür. (1) Diş renginde yüksek performanslı polimerlere olan 
ilginin artması, CAD/CAM teknolojisindeki gelişmelere, daha hızlı işlemeye ve 
daha düşük maliyetlere ve seramiklere kıyasla daha ince kalınlıklarda kullanma 
avantajıyla birlikte iyileştirilmiş mekanik özelliklere bağlanabilir. (2-4) 
Seramiğin aksine, polimerlerin en büyük avantajı, fonksiyonel gerilmelerin 
deformasyon yoluyla daha iyi emilmesine izin veren düşük elastik modülüdür. (5) 
CAD/CAM polimerlerinin ve seramiklerin aşınma davranışını değerlendiren iki 
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çalışma, polimerlerin en az miktarda antagonistik mine aşınması oluşturduğunu 
göstermiştir. (3,5) Son yıllarda, poliaril eter keton (PAEK) ailesinden polieter 
eter keton (PEEK) ve polieter keton keton (PEKK), protetik diş tedavisinde 
giderek daha fazla uygulama alanı bulmaktadır. PAEK’lar, yarı kristal, 
lineer aromatik, yüksek performanslı termoplastik malzemelerdir. Yüksek 
biyouyumluluk, yüksek kırılma direnci, uygun stres dağılımı ve iyi boyutsal 
stabiliteye sahiptirler. (6-9) Bu özellikleri, PAEK polimerlerinin 30 yılı aşkın 
süredir ortopedik amaçlı kullanımlarından sonra diş hekimliği alanında sabit 
ve hareketli protetik tedavilerde, dental implant uygulamalarında kullanımının 
giderek artmasına neden olmuştur. (10,11) Protetik tedavilerde sıklıkla tercih 
edilen zirkonya seramiklere kıyasla daha radyolusent oldukları bildirilmiştir. 
(12). Bu özellikleri artefakt oluşumunun önüne geçerek radyografik 
incelemelerde sekonder çürüklerin tespitinde faydalı olabilir. PEEK, yüksek 
sıcaklıklarda stabil ve insan kemiğine benzer Young modülüne (3-4 GPa) 
sahip bir polimerdir. (13,14) Saf hali kemiğe, seramiğe ve titanyuma kıyasla 
daha düşük bir elastik modüle sahiptir. Başka malzemelerle birleştirilebilmesi 
sayesinde elastik modülü artırılarak mekanik özellikleri güçlendirilmiştir. (15) 
Karbon fiber, cam fiber, seramik, hidroksiapatit, titanyum dioksit ve fluoroapatit 
ile güçlendirilmiş türleri mevcuttur. (16) Bir PEKK üreticisi tarafından yapılan 
bir araştırmaya göre, malzemeleri dentine göre daha düşük basınç dayanımına 
(246 MPa) ve elastik modüle (5,1 GPa) sahiptir. (17,18) 

PAEK polimerlerinin grimsi bej renge sahip olmaları ve düşük translusensi 
göstermeleri anterior diş restorasyonlarında kullanımlarını kısıtlamaktadır. (19) 
Bu nedenle polimer altyapıların kompozit rezin veya metakrilat rezin malzemeler 
ile veneerlenmesi ihtiyacı doğmuştur. (20) PAEK polimerlerinin veneerlenmesi 
zordur. İn vitro sonuçlar, konvansiyonel olarak üretilmiş veya prefabrike kompozit 
rezin veneerlerin, CAD/CAM tekniği ile frezelenenlere göre daha düşük kırılma 
dayanımı gösterdiğini ve prefabrike veneerler için adeziv başarısızlığının yüksek 
olduğunu ortaya koymuştur. (21) Kompozit rezinlerin PAEK’ lara yapıştırılma 
tekniği tartışılmıştır. Bir sistematik derleme, restorasyonların kumlama veya 
sülfürik asitle etching gibi mekanik ve/veya kimyasal yöntemlerle ön işleme 
tabi tutulması gerektiği sonucuna varmıştır. Son olarak metil metakrilat (MMA) 
veya 10-metakriloksidesil dihidrojen fosfat (MDP) içeren bir bağlayıcı ajan 
uygulanmalıdır. (12) Zirkonya için 6 g/cm3 yoğunluk değeri bildirilirken, PAEK 
ve kompozit rezinler 1.3 ile 2.0 g/cm3 arasında çok daha düşük yoğunluklara 
sahiptir. (7,22,23) Klinik açıdan, bir restoratif materyalin daha düşük 
yoğunlukta olması, restorasyonun daha hafif olmasını sağlar ve bu durum tam 
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ark restorasyonlara ihtiyaç duyan hastalarda avantaj olabilir. (24) PAEK’ lar 
titanyuma kıyasla daha az aşırı duyarlılık ve alerjik reaksiyona neden olmaktadır. 
(25) Kimyasal kararlılık ve düşük plak afinitesi gibi başka olumlu özellikleri de 
bulunmaktadır. (10) PEEK, uygun elastik modül, mukavemet, sertlik ve hafiflik 
gibi yüksek kaliteli mekanik özellikleri nedeniyle diş hekimliği pratiğinde çeşitli 
klinik durumlarda kullanım için titanyum ve zirkonyaya umut verici bir alternatif 
olabilir. (6,8) PEEK malzemelerine kıyasla PEKK, keton grubunun yüksek oranı 
nedeniyle cam ve polimer zincirlerinde daha güçlü katılaşma sergiler. Bu, daha 
yüksek bir erime noktası ve %80 daha fazla basınç dayanımı ile sonuçlanır. (26) 
Titanyum dioksit ilavesi (TiO2) PEKK’ un sertliği ve aşınma direncini artırır. 
(27) Hareketli protezlerdeki metal kroşeler estetik değillerdir, bazı hastalarda 
galvanik akıma ve alerjik reaksiyonlara neden olabilirler. (28) Son zamanlarda 
PEKK, dijital teknolojiler sayesinde kroşe ve altyapı materyali olarak hareketli 
bölümlü protezlerde kullanılmaktadır. (29) PEKK metal içermez ve titanyum 
implanta alternatif bir malzemedir. (30) PEKK matriksinin üzerine cam fiber ve 
mika takviyesinin,  her ikisi de ağırlıkça %15 oranında eklendiğinde mekanik 
özelliklerini iyileştirdiği bildirilmiştir. Mikayla güçlendirilmesi fikri, cam fiberlere 
kıyasla daha ucuz olmasından kaynaklanmaktadır ve bu nedenle, ağırlıkça %30 
cam fiberden oluşan tek bir takviye yerine, ağırlıkça %15 cam fiber ve mika 
kullanılır. (31) PEKK’ un karbon fiber (CF) ile güçlendirilmiş kompozitlerinin 
katı partikül aşınma oranı, cam fiber ile güçlendirilmiş kompozitlerden daha 
düşüktür. (32) Günümüzde PAEK polimerleri CAD/CAM frezeleme, enjeksiyon 
kalıplama ve üç boyutlu baskı yoluyla işlenebilmektedir. (8,10) Genellikle 
endüstriyel olarak önceden preslenmiş pelet ve granül formunda veya prefabrik 
freze bloklar halinde üretilmektedir. PAEK polimerleri haricinde erimiş katman 
üretimi (FLM) ile eklemeli olarak diş restorasyonları üretmek hala pek yaygın 
değildir. FLM tekniğinde, katı filaman bir nozulda eritilir ve belirli bir yerleşim 
düzeninde yapı platformuna katman katman yerleştirilir. Kritik faktörler, sürekli 
350 °C’ dan yüksek sıcaklık gerekmesi, nozul tıkanmasını veya malzeme 
bozulmasını önlemek ve sağlam bir katman bağlantısı ve düşük bileşen eğriliği 
elde etmek için nozulun, yapı platformunun ve haznenin özel bir ısı yönetimi 
gerektirmesidir. (33)

2. Post-kor restorasyonlar

Koronal diş yapısının önemli ölçüde kaybedildiği durumlarda, post-
endodontik restorasyonların retansiyonunu artırmak için genellikle post-kor 
sistemleri kullanılır. (18,34) Halihazırda piyasada birçok farklı post-kor sistemi 
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bulunmaktadır ve bunlar post tipi, materyali, tasarımı, yüzey dokusu ve uyumu 
bakımından farklılık göstermektedir. (17,35) Post-kor materyalinin elastik 
modülü dentinden farklı ise, dişin fizyolojik hareketliliği ile eşleşemez. (36) Bu 
nedenle post yerleştirilmesi kritik alanlarda stres yoğunlaşmasına ve 
komplikasyonlara neden olabilir. (34,37) Geleneksel bir metal postun, seramik 
postun ve fiber postun elastik modülü dentinden daha yüksektir, bu nedenle 
genellikle desimantasyon ve kök kırığı gibi komplikasyonlar meydana gelir. 
(17,36,38,39) İdeal post-kor materyali, restorasyon ve diş dokusunda oklüzal 
stresin üniform iletimini kolaylaştırmak için dentine benzer bir elastik modül 
gerektirir. (40) Ancak post ve kor materyallerinin ideal uygulama şekli 
konusunda fikir birliği yoktur. Bazı araştırmacılar postun prefabrike olması ve 
kordan ayrılması gerektiğini savunurken, diğerleri post ve korun bir bütün 
olarak entegre edilmesi ve kök kanalına göre özelleştirilmesi gerektiğine 
inanmaktadır. (41,42) Bu şekilde, post ve kor arasındaki bağlanma arayüzünde 
stres birikimi önlenebilir. (42,43) Bununla birlikte, restorasyon materyalinin 
elastik modülü metal ve seramik materyallerdeki kadar yüksekse, kişiye özel 
post, vertikal kök kırığı gibi katastrofik başarısızlıklara neden olacaktır. (44,45) 
Desimantasyon, özellikle prefabrike postlar için, post tutuculu restorasyonlarda 
yaygın başarısızlık nedeni olarak bildirilmektedir. Post ve kor ayrı yapılırsa, bu 
kaçınılmaz olarak bağlanma arayüzünde ayrılma riskini artırır. (44-46) Kor 
yapıda daha yüksek stres, daha yüksek kırılma riski ve kron ile bağlanma 
başarısızlığı anlamına gelir. (47) Önceki çalışmalar, 45,7 ila 53,8 GPa arasında 
değişen bir elastik modüle sahip fiber gibi, dentine daha yakın bir elastik modüle 
sahip malzemeden yapılan postların, sırasıyla 110.0 ve 95.0 GPa elastik modüle 
sahip titanyum ve altından yapılan postlara göre daha eşit bir stres dağılımı 
sağlayacağını öne sürmüştür. (37,48-50) Bununla birlikte, fiber nispeten düşük 
elastik modülüne rağmen, hala dentinin üç katı değere sahiptir (18.6 GPa). (51) 
Ayrıca, fiber postlar prefabrik olduğundan, kök kanalının şekline tam olarak 
uyamazlar ve kullanımları sıklıkla desimantasyon ile ilişkilendirilmiştir. (52-
55) CFR-PEEK ve saf PEEK prefabrike postlar, kor gerilimi ve stres 
konsantrasyonunu azaltabilir. Bununla birlikte, saf PEEK postlarda, CFR-
PEEK (%30 karbon fiber ile güçlendirilmiş PEEK) post ile karşılaştırıldığında 
rezin kor ile bağlanmada %7,4 oranında streste artış ve desimantasyon riskinde 
artış görüldüğü bildirilmiştir. (56) Literatüre göre, post ve siman bağlantısının 
başarısız olma olasılığı, siman ve dentin arasındakinden daha fazladır, bu 
durumun yalnızca malzemenin kendi bağlanma gücüyle ilgili değil, aynı 
zamanda post ve kök arasındaki elastik modül değerindeki uyumsuzlukla da 
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ilgili olduğu bildirilmiştir. (40,57) Çoğu çalışma, post ve korun ana rolünün 
kronu ve kökü bir bütün olarak bağlamak olduğunu ve kök kırılmasını etkileyen 
en önemli faktörün kanal tedavisi sonrası kalan sağlam diş dokusu miktarı 
olduğunu göstermiştir. (38,39,58) CFR-PEEK ve saf PEEK, ister prefabrik post 
ister özelleştirilmiş post olarak kullanılsınlar, rezidüel kökün kırılma direncini 
etkilemeyebilir. Kök kırılmasının ilk nedeninin desimantasyon olduğu 
düşünüldüğünde, desimantasyonun ilk meydana geldiği alan kök kırığı tipini 
etkileyecektir. (45,46) Stres birikimi bağlanma başarısızlığına yol açtığında, 
kama benzeri post doğrudan kök kanalının iç duvarına temas eder ve köke aşağı 
ve dışa doğru kuvvet ileterek dikey kök kırılmasına neden olur. (44) İdeal post 
materyali sadece elastik modül açısından dentine yakın olmamalı, aynı zamanda 
belirli bir derecede deformasyona karşı koyabilmelidir. (40) Bazı çalışmalar, 
PEEK ve inorganik fiberin bağ kuvvetinin, epoksi rezin matriks ve inorganik 
fiberden daha yüksek olduğunu ve bileşiğin mekanik mukavemetinin ve 
biyouyumluluğunun daha iyi olduğunu göstermiştir. (59,60) Ayrıca, PEEK 
malzemeleri döküm, CAD/CAM, enjeksiyon kalıplama ve 3 boyutlu baskı ile 
üretilebilir ve bu da kişiselleştirilmiş restorasyonların gerekliliklerini güzel bir 
şekilde karşılayabilir. (8,10) Yu ve ark. çalışmasında, geleneksel postlara kıyasla 
CFR-PEEK ve saf PEEK postların desimantasyon ve vertikal kök kırığı riskini 
azaltabileceği, ayrıca, CFR-PEEK postların prefabrik veya özelleştirilmiş 
formda dentine en yakın biyomekanik davranışı gösterdiği bildirilmiştir. Aynı 
çalışmada, CFR-PEEK ile karşılaştırıldığında saf PEEK postların, prefabrik 
post olarak kullanıldığında rezin korun stresini arttırdığı ve bu nedenle CFR-
PEEK postların büyük miktarda madde kaybına sahip dişlerin restorasyonunda 
kullanılabileceği bildirilmiştir. (56) Farklı yüzey işlemlerine tabi tutulmuş ve 
farklı rezin simanlar kullanılarak uygulanmış cam fiber ve PEKK postların 
mikro gerilim bağlanma mukavemetini değerlendiren ve karşılaştıran bir 
çalışmada, doğru rezin siman seçiminin PEKK postların bağlanmasını artırmada 
hayati bir rol oynadığı sonucuna varılmıştır. (18) Rodrigues ve ark. self adeziv 
ve geleneksel rezin simanların dentine benzer bağlanma değerlerine sahip 
olduğunu bildirmiş ve her iki siman türünün de aynı adeziv etkinliği sağladığı 
sonucuna varmıştır. (61) PEKK, post-kor sistemlerde kullanılmak üzere yeni 
tanıtılan, diş hekimliği alanında yeni bir malzemedir. Lee ve ark. bir üç boyutlu 
sonlu eleman analizi çalışmasında, PEKK postların hem metal hem de fiber 
post sistemlerinden daha eşit bir stres dağılımı ve daha yüksek bir kırılma 
dayanımı sağladığını bildirerek, bu farkı PEKK’ un çok düşük elastik modülüne 
atfetmişlerdir. Bununla birlikte, aynı çalışma, PEKK’ un geleneksel post 
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materyallerine kıyasla daha sık desimantasyon ve kron kaybına neden olduğunu 
ancak daha düşük kök kırığı riski oluşturduğunu bildirmiştir. (17) Çelik Güven 
ve ark. fiber ve PEKK postlardaki bağlanma kuvvetlerinin kök servikalinden 
apeksine doğru azaldığını, özel üretim postların prefabrik olanlara kıyasla daha 
yüksek bağlanma dayanımı gösterdiğini ve PEKK postların fiber postlara 
alternatif olabileceğini bildirmişlerdir. (62) Prefabrik cam fiber post ve rezin 
kor, özel üretim zirkonya post-kor ve özel üretim PEEK post-kor restorasyonların 
karşılaştırıldığı bir in vitro çalışmada, PEEK post-korların diğer gruplar ile 
benzer şekilde anterior bölgede kullanım için yeterli kırılma dayanımı gösterdiği 
bildirilmiştir. Aynı çalışmada, düşük kuvvetlerde diğer gruplara kıyasla PEEK 
post-kor restorasyonlarda daha yüksek oranda desimantasyon görülürken, 
zirkonya ve fiber post-kor restorasyonlarda daha yüksek oranda katastrofik 
başarısızlık tespit edilmiştir. (63) Benzer şekilde Teixeira ve ark.’ nın 
çalışmasında PEEK post-korlarda desimantasyon sık görülürken, en çok nikel 
krom döküm post-korlarda onarılamaz kırıklar gözlenmiştir. (64) PEEK 
materyalinin dental uygulamalar açısından birçok avantajı olmasına rağmen 
bağlanma dayanımı bakımından ideal hale getirilememiştir. Bir sonlu eleman 
analizi çalışması, PEEK post-korların cam fiber postlar ile karşılaştırıldığında 
kök yüzeyinde daha düşük strese neden olduğunu göstermiştir. (65) 1383 N’ luk 
bir kırılma yükü ile yüksek kırılma dayanımı gösteren PEEK, şok emici özelliği 
ile metal alaşımlara bir alternatiftir. (66,67) PEEK post-kor restorasyonların 
mekanik davranışına ilişkin az sayıda çalışma mevcuttur ve yakın tarihli iki 
çalışmada PEEK post-korların başarısızlık yükü ortalaması 380 N ve 750 N 
olarak bildirilmiştir. (64,68) Her iki değer de ortalama posterior ısırma 
kuvvetinden (200-360 N) daha yüksektir. (69) Saisho ve ark. PEEK, fiberle 
güçlendirilmiş epoksi rezin, polimer infiltre seramik ve nanohibrit kompozit 
rezin özel üretim post-kor yapıları karşılaştırdıkları çalışmada hiçbir grupta 
desimantasyon olmadan polimer infiltre seramik haricindeki tüm grupların 
katastrofik olmayan başarısızlıklar gösterdiğini bildirmiştir. (68) Ayrıca, tüm 
PEEK örnekler daha önceki bir çalışmada bildirildiği şekilde yalnızca kor 
yapıda deformasyon göstermiştir. (64) Diş rengindeki CAD-CAM 
polimerlerinden üretilmiş post-korların yüzey işlemi için ideal protokol hala 
belirsizdir. Etanol, fosforik asit, hidrojen peroksit, hidroflorik asit, silan ve 
kumlama dahil olmak üzere, post-korlar ve kompozit rezin simanlar arasındaki 
bağ kuvvetini artırmak için farklı yöntemler önerilmiştir. (70) PEEK post-
korlarının yüzeyleri 27 mm alüminyum oksit partikülleri kullanılarak kumlanmış 
olsa bile, %98 sülfürik asit uygulanmasının restorasyonun çıkarma kuvvetlerine 



MADDE KAYIPLI DİŞLERİN YÜKSEK PERFORMANS POLİMERLERİ İLE . . .     49

dayanımını artırabileceği bildirilmiştir. (71) Sülfonasyon reaksiyonu benzen 
halkasını çözmekte, PEEK yüzeyinin hidrofilikliğini geliştirmekte ve kompozit 
rezin simanın metil metakrilat gruplarına bağlanmasını optimize etmektedir. 
(66,67)

3. İnley restorasyonlar

Restoratif prosedürlerin çoğu, diş preparasyonu gerektiğinden diş yapısı 
büyük ölçüde küçültülmektedir. Örneğin, indirekt bir restorasyon için sınıf 
II kaviteler hazırlanırken, direkt restorasyonlara kıyasla daha fazla diş yapısı 
kaybedilir ve daha düşük bir kırılma dayanımına neden olur. (72) Böylece 
interküspal mesafenin üçte biri kadar genişliğe sahip okluzal preparasyonlar diş 
yapısını %60 oranında zayıflatır. (73) Bununla birlikte, indirekt restorasyonlar 
direkt olanlara göre daha iyi proksimal ve oklüzal tasarımlar, daha yüksek aşınma 
direnci, üstün mekanik özellikler ve mikrosızıntıyı azaltan daha hassas marjinal 
adaptasyon gibi bazı avantajlar sunar. (74) Optimum bir klinik performans 
ve uzun vadeli yüksek bir başarı elde etmek için yeni bir dental materyal 
uygulanmadan önce kırılma yükü ve termal strese dayanıklılık araştırılması 
gereken önemli faktörlerdir. Prechtel ve ark. indirekt üç boyutlu baskı ve freze 
PEEK inley restorasyonlar ve direkt kompozit rezin dolguları kıyasladıkları 
çalışmada test edilen tüm restorasyonların, beklenen fizyolojik çiğneme kuvveti 
değeri (110-125 N) ve posterior bölge maksimum ısırma kuvvet değerinden (909 
N) daha yüksek bir kırılma dayanımı gösterdiği bildirilmiştir. (75,76) Ayrıca, 
PEEK örneklerde yükleme sonrasında diş yapısında kırıklar görülürken direkt 
kompozit restorasyonlarda diş yapısı sağlam kalırken restorasyonlarda kırık 
görülmüştür. PEEK, dentin (13 GPa) ve mineden (72.7–87.5 GPa) daha düşük 
bir Young modülüne sahip olduğu için, kuvvet aksiyel baskı gerilimi altında 
dişe iletilir, bu da kırıklara yol açar. (77,78) Direkt kompozit rezinler de diş 
yapısından daha düşük bir Young modülüne sahip olmasına rağmen, ölçümler 
sırasında dolgular kırılmıştır. Bunun açıklamasının, kaçınılmaz minimal 
homojen olmayan dağılım nedeniyle kırığın tabakalar arasında daha kolay 
yayılabilmesinin olabileceği bildirilmiştir. (75,79) İyi mekanik özelliklerinin 
yanı sıra, zayıf estetiğe sahip PEEK restorasyonlar kahverengimsi gri renkleri 
nedeniyle eleştirilmektedir. Diş renginde yarı saydam bir görünüm elde etmek 
için veneerlenmeleri gereklidir ve dijital veneer yöntemi en yüksek kırılma 
dayanımını sunmaktadır. (21) Rajamani ve ark. PEEK ve zirkonya inleylerin 
1 yıllık klinik başarısını değerlendirdikleri çalışmada PEEK restorasyonların 
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zirkonya ile kıyas edilebilir hasta memnuniyeti ve klinik başarı gösterdiğini 
bildirmişlerdir. (80)

4. Endokron restorasyonlar

1999 yılında Bindle ve Mörmann, endokronları ilk kez endodontik tedavili 
posterior dişlere uygulanan adeziv endodontik porselen tam kronlar olarak 
tanımlamışlardır. (81) Makro-mekanik retansiyon pulpa duvarları tarafından 
sağlanır, bu nedenle endokron restorasyonlar pulpa odasının iç kısmına ve 
kavite kenarlarına tutunur ve adeziv rezin siman kullanılarak mikro-mekanik 
retansiyon elde edilir. (82) Ayrıca, endokronların tek parçalı restorasyonlar 
olması, geleneksel post-kor yaklaşımıyla üretilen restorasyonlara göre büyük 
bir avantajdır. Minimal invaziv bir preparasyonla üretilen endokronlar, postun 
kök kanalına yerleştirilmesi ve kor yapının şekillendirilmesi gibi birden fazla 
teknik adım içermediğinden diğerlerinden daha basit bir şekilde hazırlanabilir 
ve simüle edilebilir. (83) Endokronların uzun vadeli başarısı, uygun vaka 
seçimi, doğru hazırlık ve uygun seramik ve bağlayıcı ajanların seçimi gibi 
birçok faktöre bağlıdır. (84) Endodontik tedavili dişlerin restorasyonları ideal 
fonksiyonu sağlamalı, aşırı madde kaybı olan bu dişlerin estetiğini sağlamalı ve 
restorasyon marjinal mikrosızıntı olmadan kalan diş yapısını korumalıdır. (85) 
Endokron restorasyonların retansiyonunu ve stabilizasyonunu etkileyen kavite 
derinliği (intrakoronal uzantı) aynı zamanda iç kavite hacmi, kavite yüzey 
alanı ve marjinal-iç adaptasyon üzerinde de etkili olabilir. (86) Zoidis ve ark. 
fizyolojik oklüzal kuvvetlere başarılı bir şekilde dayanabildiği için PEEK’ un 
endokron restorasyonları için alternatif bir malzeme olarak kullanılabileceğini 
öne sürmüştür. (24,87) Farklı restorasyon materyallerinin endokronların kırılma 
dayanımına etkisinin değerlendirildiği bir çalışmada PEEK örnekler lityum 
disilikat ve zirkonya ile güçlendirilmiş cam seramik örneklere kıyasla daha yüksek 
(3026 N) değerler göstermiştir. (88) Yeni bir endokron materyali olarak freze 
yöntemi ile üretilmiş PEKK kor yapı ve simante veneer lityum disilikat seramik 
içeren iki-tabakalı endokron sistemin kontrol grubu olarak lityum disilikat 
seramik endokronlarla biyomekanik açıdan kıyaslandığı bir çalışmada PEKK 
kor yapılı endokronların kontrol grubuna göre daha yüksek kırılma dayanımı 
gösterdiği bildirilmiştir. (89) Farklı materyallerden üretilmiş endokronların 
retansiyon başarılarının kıyaslandığı bir in vitro çalışmada PEEK restorasyonlar 
rezin infiltre seramik, lityum disilikat ve zirkonya restorasyonlardan daha düşük 
değerler göstermiştir. Aynı çalışmada, rezin infiltre seramik ve lityum disilikat 
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diş yapısında kırıklara neden olurken, PEEK ve zirkonya restorasyonlar sağlam 
diş dokusundan desimante olmuşlardır. (90) Godil ve ark. lityum disilikat ve 
PEEK endokronların iç ve marjinal uyumlarını kıyasladıkları çalışmada lityum 
disilikatın daha başarılı bulunduğunu bildirmişlerdir. Ancak, her iki grubun 
marjinal aralık değerleri klinik olarak kabul edilebilir ≤120 μm aralığında ve iç 
aralık değerleri 150–220 μm aralığında olması nedeniyle her iki materyalin de 
endokron restorasyonlarda kullanıma uygun olduğunu bildirmişlerdir. (91,92) 

5. Sonuç 

Başarılı mekanik özelliklerinin yanı sıra CAD/CAM sistemler ile üretilen 
polimer restorasyonların veneerlenmesi ve simantasyonu için oldukça kapsamlı 
işlemler yapılması bu materyallerin bir dezavantajıdır. Mevcut araştırmalar 
eksiltmeli ve eklemeli imalat yöntemleri aracılığıyla PAEK polimerlerinin 
madde kayıplı dişlerde kullanımına ilişkin umut verici sonuçlar göstermektedir. 
Bu nedenle, gelecekteki uygulamalar büyük potansiyel oluşturmaktadır. Üç 
boyutlu baskı teknikleri tarafında üretim doğruluğuyla ilgili teknik gelişmeler, 
mekanik davranışı açıklamak ve tahmin etmek için filament bileşimi hakkında 
ayrıntılı bilgi ve in vivo klinik çalışmalar zorunludur.
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1. Giriş

İnsan sağlığı, uygarlığın en önemli öğelerindendir. Uygarlık ufkunu genişleten 
en etkin rol kuşkusuz bilim adamlarınındır. Wilhelm Conrad Röentgen, 
1895 yılında karanlık bir odada keşfettiği küçük floresans hüzmesi ile 

uygarlık bünyesinde medikal dünyanın kapılarını aydınlatmıştır. Özelliklerinin 
bilinmemesi nedeniyle “x-ışınları” diye adlandırılan bu ışın huzmeleri, medikal 
ve dental uygulamalarda hekimlerin diagnostik bakış açılarını son derece 
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değiştiren bir devrim olmuştur. X-ışını, cisimlere nüfuz ederek, cisimlerin 
görüntülerinin fotografik filmler üzerinde oluşmasını sağlayan enerji demetidir. 
X-ışınlarının keşfi sonrası pek çok bilim adamı dental radyoloji tarihinin 
şekillenmesine katkıda bulunmuşlardır [1]. 

X-ışınlarının keşfi sonrasında günümüze kadar geçen sürede radyoloji 
bilimi durmaksızın gelişim göstermektedir. Bu süreçte gelişen teknoloji her 
geçen gün yeni gelişmeler ve değişimler ile diş hekimlerinin kullanımına 
sunulmaktadır. 20. yüzyıl ile birlikte radyasyonun diş hekimliğinde kullanım 
alanı oldukça geniş bir spektruma yayılmıştır. Buna paralel olarak görüntüleme 
yöntemleri de gelişmektedir.

Günümüze kadar, in-vitro kök kanal şekillendirme çalışmalarında 
preparasyon tekniklerinin etkinliklerini değerlendirmek amacı ile çeşitli 
yöntemler kullanılmıştır. Bunlar; 

1. Geleneksel yöntemler
- Boyama ve şeffaflaştırma 
- Kopya model oluşturma 
- Kesit alma
- Radyografik teknikler
- Scanning elektron mikroskopi (SEM) 
2. Üç Boyutlu Görüntüleme Teknikleri
- Bilgisayarlı tomografi (BT) 
- Mikro bilgisayarlı tomografi (μBT)
Değerlendirme yöntemlerindeki farklılıklar, aynı preparasyon teknikleri 

ile yapılan çalışmalarda bile farklı sonuçların alınmasına neden olmaktadır. Her 
yöntemin kendine ait avantaj ve dezavantajları mevcuttur [2].

Radyografik teknikler, invaziv ve destrüktif olmamaları nedeniyle 
özel bir avantaja sahiptirler. Böylece, kök kanal tedavisinin her aşamasında 
kanalın görüntülenmesi sağlanmaktadır. Ancak preparasyon çalışmalarında, 
standart olarak radyografilerin alınamaması, banyo şartlarındaki değişimlerin 
görüntüye yansıması ve radyografilerin iki boyutlu olması gibi faktörlerin, kök 
kanallarındaki transportasyon ve basamak oluşumu gibi komplikasyonların 
gizlenmesine ve bu sebeple sonuçların hatalı çıkmasına neden olduğu 
bildirilmiştir. Kök kanal sisteminin transvers görüntüleri, dişin kesimlenmesi 
ile alınmaktadır. Sadece iki düzlemsel doğru üzerinde çalışılması sonucu üç 
boyutlu görüntüler üzerinden elde edilecek verilerde eksikliklere neden olması 
radyografik tekniklerin dezavantajları olarak sayılmaktadır [3].
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Geleneksel bilgisayarlı aksiyel tomografinin minyaturize edilmiş şekli 
olan mikrobilgisayarlı tomografi, destrüktif olmayıp, üç boyutlu görüntüler elde 
edilmesine olanak tanımaktadır [4]. Nielsen ve arkadaşları [5], ilk defa 1995’te 
akrilik bloklara gömülmüş dişlerdeki kök kanallarının görüntülenmesinde 
endüstriyel mikrobilgisayarlı tomografiyi kullanmışlardır. Sonuç olarak, mikro 
bilgisayarlı tomografi ve bilgisayarlı tomografi, endodontik görüntülemenin 
geleneksel in-vitro tekniklerine göre önemli avantajlara sahiptirler. Son 
zamanlarda, mikro bilgisayarlı tomografi endodontik araştırmalarda gelecek 
vaat eden bir yöntem olarak öne çıkmaktadır [2, 6].

2. Üç Boyutlu Görüntüleme Teknikleri

Bilgisayarlı tomografi, X-ışınlarının 1895 yılında keşfedilmesi ile başlayan 
gelişmeler sürecinde ortaya çıkmış olan ve dokuların non-invaziv olarak 
incelenmesine olanak sağlayan tekniklerden biridir. Günümüzde herhangi bir 
kimyasal madde kullanılmadan nesnelerin 3B görüntüsünün elde edilmesinde 
ve görüntüler üzerinde ölçüm yapılabilmesinde kullanılır. X-ışınının bilgisayar 
teknolojisi ile birleşmesinin ürünüdür ve vücudu kesitler şeklinde görüntüler. 
Bilgisayarlı tomografi tarayıcılar 1-2 mm kalınlıkta kesit alır. Örnekten alınan 
kesit sayısının çokluğu, yani kesit kalınlığının ince olması örnekten daha 
fazla bilgi alınmasını sağlayarak elde edilen görüntünün çözünürlüğünün 
artmasını sağlamaktadır [7]. Bilgisayarlı tomografi endodontik görüntüleme 
amacıyla ilk kez Tachibana & Matsumoto (1990) tarafından diş örneklerinin 
3B rekonstrüksiyonunun yapılmasında kullanılmıştır [8]. Takip eden yıllarda 
Spoor ve diğ. [9], dişlerdeki mine kalınlığının değerlendirilmesinde bilgisayarlı 
tomografi yöntemini kullanırken, 1996 yılında Gambill ve diğ. [10] iki farklı 
kök kanal şekillendirme tekniğini yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi 
kullanarak karşılaştırmışlardır.

Günümüzde daha ileri teknoloji ürünü olan konik ışınlı bilgisayarlı 
tomografiler (CBBT) diş hekimliğinde kullanılmaya başlanmıştır. Klinik 
uygulama için çok daha uygun olan CBBT yöntemi ile, normal bilgisayarlı 
tomografiden daha kısa sürede (10-70sn) ve 15 kat az radyasyon dozu 
kullanılarak istenilen dokulardan kesit alınabilmesi mümkün olmaktadır. 
CBBT diş hekimliğinde özellikle maksillofasiyal bölge ve diş sert dokularının 
incelenmesinde 400 μm’den 125 μm’ye kadar değişen çözünürlükler ile 
kullanılmaktadır [11, 12]. 
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3. Mikro Bilgisayarlı Tomografi Sistemi

Son yıllarda çözünürlüğün arttırılmasını ifade eden mikro bilgisayarlı 
tomografi cihazları geliştirilmiştir. Mikro bilgisayarlı tomografi, medikal amaçlı 
olarak birçok alanda sıklıkla kullanılmaktadır. Bu yöntemde örnek üzerinde 
herhangi bir bozulma oluşmaması ve görüntünün tekrar tekrar incelenebilmesi 
önemli bir avantaj olarak görülür. Mikro bilgisayarlı tomografi katı opak 
cisimlerin iç yüzeylerinin, taranan cisimde herhangi bir zarara yol açmadan, 
dijital görüntülerini alır ve bu görüntüler daha sonrasında taranan cismin 3B 
görüntüsünün elde edilmesini sağlar. Kaya, kemik, seramik, metal, yumuşak 
doku gibi oldukça geniş bir inceleme yelpazesine sahiptir. Sistemden elde edilen 
görüntüler ve veriler daha sonrasında istenirse ek olarak yapılabilen biyolojik, 
histolojik ve mekanik testler ile karşılaştırılabilir [13].

Mikro bilgisayarlı tomografi tarayıcılar 5-50 μm kalınlıkta kesit alarak 
yüksek çözünürlüklü taramaları olanaklı kılmaktadır. Mikro bilgisayarlı 
tomografiden elde edilen verilerden çeşitli bilgisayar programları aracılığıyla 
ilgilenilen yapıları daha iyi gösteren üç boyutlu görüntüler oluşturulabilir. 
Bu işlem yeniden yapılandırma anlamına gelen ‘3D re-konstrüksiyon’ olarak 
adlandırılır. Mikro bilgisayarlı tomografi genel yapı olarak bilgisayarlı 
tomografiye benzemektedir. Cihazın ana parçaları X-ışını tüpü, üzerine sabitlenen 
örneği belli aralıklar ile çeviren bilgisayar kontrollü bir adım motoru, ortamdaki 
X-ışınını kamera sensörü üzerine yoğunlaştıran görüntü yoğunlaştırıcı, üzerine 
düşen X-ışınlarını görüntü verisine çeviren bir CCD kamera, görüntü toplayıcısı 
ve tüm bunları kontrol eden bir bilgisayardan oluşmaktadır [8].

Mikro bilgisayarlı tomografi yöntemi in-vitro endodontik çalışmalarda 
sıklıkla tercih ediliyor olmasına rağmen, klinik uygulamaya henüz uygun değildir 
ve in-vivo çalışmalara uygun mikro bilgisayarlı tomografilerin geliştirilme 
çalışmalarına devam edilmektedir [13].

Bilgisayarlı tomografi ve mikro bilgisayarlı tomografi görüntüleri 
nesnelerden alınan düzlemsel kesitler aracılığıyla elde edilir [8, 14]. Mikro 
bilgisayarlı tomografi ile yapılan ilk çalışmalar yetersiz çözünürlük [10] ve 
projeksiyon hataları [5] sebebiyle başarısız olmuştur. Ancak günümüzde, 
preparasyon öncesi ve sonrası üç boyutlu örneklerinin değerlendirilmesi sağlayan 
daha uygun ölçüm yazılımları mevcuttur [15-19]. Yazılım ve donanımdaki 
önemli gelişmeler sonucunda kesit kalınlığı azalmıştır. Geleneksel bilgisayarlı 
tomografi aralıkları yaklaşık 1,5 mm [10] civarında iken; mikro bilgisayarlı 
tomografi sistemleri için bu aralıklar 81 μm [8], 34 μm [15] ve 12,5 μm [6] gibi 
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daha düşük değerlere ulaşmıştır. 100 μm çözünürlüğe sahip mikro bilgisayarlı 
tomografinin, dişlere zarar vermeden 3 boyutlu görüntülerinin elde edilmesinde 
yararlı bir teknik olduğu kanıtlanmıştır [4-6, 14]. Ayrıca hacim ve yüzey alanı 
gibi temel geometrik parametrelerin ve Yapı Model Endeksi (Structure Model 
Index-SMI) ile kanal şekli ve kalınlığı gibi ek tanımlayıcıların ölçümüne izin 
vermektedir [14, 15].

Bununla birlikte, her bir örneğin mikro bilgisayarlı tomografi ile taranması 
ve üç boyutlu modelinin oluşturulması için uzun bir süreye ihtiyaç duyulması, 
çalışmaların örnek sayısının az olmasına yol açan bir dezavantajdır [8, 15, 
20-23].

3.1.	Diş	Hekimliğinde	Mikrobilgisayarlı	Tomografinin	Kullanımı

Medikal alanda mikro bilgisayarlı tomografi kullanılarak 3B modelleme 
yapılması ilk kez Elliott ve Dover [12] tarafından kemik örnekleri üzerinde 
gerçekleştirilmiştir. Günümüzde ise mikro bilgisayarlı tomografi, diş yapısının 
birçok parametresinin kalitatif ve kantitatif incelenmesinde kullanılmaya 
başlanmıştır. Diş hekimliğinde mikro bilgisayarlı tomografinin kullanım alanları 
her geçen gün artmaktadır. Mine ve dentin kalınlıkları, oluşmuş olan çürüğün 
yeri, miktarı ve pulpaya yakınlığı gibi parametreler mikro bilgisayarlı tomografi 
kullanılarak birçok antropolojik çalışmada incelenmiştir. Mikro bilgisayarlı 
tomografi mine kalınlığını ölçme amaçlı kullanılan efektif ve tekrarlanabilir 
bir metoddur [24, 25] ve birçok arkeolojik çalışmada diş örneklerinde mine 
kalınlığının ölçülmesinde kullanılmıştır[26][27, 28].

Dişlerin mineral konsantrasyonlarının incelenmesinde kullanılan direkt 
(kimyasal analizler) ve indirekt (kontak mikroradyografiler) metodlarla  
kıyaslandığında mikro bilgisayarlı tomografi ile yapılan değerlendirmeler daha 
hassastır ve daha kolay uygulanabilmektedir. Mikro bilgisayarlı tomografi 
kullanılarak kemik ve dişlerin mineral konsantrasyonu %1’ den daha az 
kesinlikte ve 5-30 μm boyutsal çözünürlükte ölçülebilmektedir [29-32]. 
İmplantolojide mikro bilgisayarlı tomografi, dental implantlar etrafındaki kemik 
integrasyonunun değerlendirilmesi [33] ve osteointegrasyon ve kemik-implant 
bağlantısının incelenmesi amacıyla kullanılmaktadır [34-36]

Çalışmaların genelinde mikro bilgisayarlı tomografi ile elde edilen 
sonuçlar histomorfometrik verilerle tutarlılık göstermektedir [33]. Dental 
implantların mikro bilgisayarlı tomografi kullanılarak incelenmesinin en büyük 
dezavantajlardan biri ise implant-kemik arayüzünde oluşabilen 2 voksellik 
parsiyel etkiye bağlı oluşabilen “halasyon” artifaktıdır [36].
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Bu alanların dışında mikro bilgisayarlı tomografi ayrıca protetik ve 
periodontal değerlendirmelerde de kullanılmaktadır. Mikro bilgisayarlı 
tomografinin maksillofasiyal bölgede diğer kullanım alanları şu şekilde 
sıralanabilmektedir:

- in-vitro ve in-vivo küçük hayvan görüntüleme [37]
- İnsan derisi örneklerinin incelenmesi
- Trabeküler kemik yapısının görüntülenmesi [38]
- Membranöz kemik yapısının incelenmesi [39]
- Oral implant veya greftli periostun incelenmesi [40]
-   Kemik defektlerinin iyileşmesi ve periapikal kemik yıkımının 

incelenmesi [41]
- Tümör görüntüleme [42]

3.2.	Endodontide	Mikro	Bilgisayarlı	Tomografinin	Kullanımı

Endodonti alanında mikro bilgisayarlı tomografi kullanımı ise 1997’de 
kök kanallarının modellerinin elde edilmesi ile başlamıştır. Matematiksel olarak 
kök kanal geometrisinin araştırılması ise Nielsen ve diğ. (127 μm) tarafından 
gerçekleştirilmiştir [5]. 1999 yılında Rhodes ve arkadaşları mikro bilgisayarlı 
tomografi kullanarak 81 μm boyutsal çözünürlük ile kökün ve kök kanalının 
alan hesaplamasını gerçekleştirmişlerdir[8]. Bu çalışmaların sonucunda elde 
edilen 3B modeller ile köklerin kesit görüntüleri üzerinde çalışılması mümkün 
hale gelmiştir [15]. Farklı bölge ve yüzeylerden alınabilen istenilen kalınlıkta 
kesitler ile istenildiğinde 2 boyutlu, istenildiğinde ise 3B olarak elde edilmiş 
modeller üzerinde analiz yapılması kök kanal anatomisi hakkında sınırsız bilgi 
sahibi olmamızı sağlar. Mikro bilgisayarlı tomografi kök kanalının 3B analizinde 
kullanmak için uygun ve kolay uygulanan bir yöntemdir [43]. Mikro bilgisayarlı 
tomografi yönteminde diş yapısının iç ve dış anatomisinin farklı bakış açıları 
kullanılarak ayrı biçimde görülmesi de niteliksel analiz kalitesini artırmaktadır 
[2, 4].

Son yıllarda diş hekimliğinde, kök kanal morfolojisinin analizi[6, 44]; kök 
kanal şekillendirmesinin değerlendirilmesi [17, 43, 45]; kök kanal dolgusunun 
değerlendirilmesi [46, 47]; tekrarlayan tedavi işlemlerinden sonra kök kanalında 
kalan dolgu materyalinin incelenmesi [48, 49]; kafa yüz iskeletinin gelişiminin 
incelenmesi [50], implant ve kök çevresi kemiğinin değerlendirilmesi [51, 52]; mine 
kalınlığının ölçülmesi [9]; dişlerin mineral konsantrasyonun belirlenmesi [53] gibi 
birçok alanda yapılan in-vitro çalışmalarda mikrotomografi kullanılmaktadır [22].
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3.2.1.	Kök	kanal	morfolojisinin	değerlendirilmesi

Kök kanal sisteminin morfolojisi karmaşıktır. Birçok kök apikal kanal 
dallanmaları, istmuslar ve lateral kanallar gibi morfolojik düzensizlikler 
içermektedir. Klinisyen için kök kanal sistemlerinin üç boyutlu morfolojik 
özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak başarı için esastır. Geleneksel klinik 
radyografi ile ancak iki boyutlu bilgi elde edilebilir. Kök kanal sistemlerinin 
morfolojisinin incelenmesinde kullanılan geleneksel in-vitro yöntemler (seri 
kesit alma ve şeffaflaştırma tekniği) örneklerde geri dönüşümsüz değişikliklere 
neden olmaktadır. Bilgisayarlı tomografi kök kanal morfolojisini araştırmak 
için kullanılan invaziv olmayan bir yöntemdir, ancak geleneksel bilgisayarlı 
tomografi ile elde edilen kesit kalınlığı fazladır ve dolayısıyla görüntülerin 
çözünürlükleri düşüktür. Rhodes ve ark. mikrotomografinin kök kanal 
sistemlerinin iç yapısının net bir şekilde yeniden oluşturulmasında, kök kanal 
şekillendirmesinin etkilerinin gözlemlenmesinde ve kök kanal morfolojisindeki 
yapısal değişikliklerin incelenmesinde kullanımını değerlendirmişlerdir. Mikro 
bilgisayarlı tomografinin kök kanal sisteminin bütünlüğünü bozmadan üç 
boyutlu niteliksel ve niceliksel olarak değerlendirebilen invaziv olmayan bir 
yöntem olduğunu bildirmişlerdir[2].

Bjorndal ve ark. kök sisteminin iç ve dış makromorfolojisi arasındaki 
niteliksel ilişkiyi ve kökün dış yüzeyinin şekli ve kök kanalının şekli arasında 
ilişkiyi belirlemek için mikro bilgisayarlı tomografi yöntemini kullanmışlardır. 
Mikro bilgisayarlı tomografi yöntemi ile kök kanallarının üç boyutlu olarak 
görüntülenmesinin temel endodontik işlemlerin gösterildiği preklinik dersleri 
için iyi bir öğretim aracı olduğunu bildirmişlerdir [6].

Oi ve ark. pulpa boşluğu ve kök kanal morfolojisini araştırmak için mikro 
bilgisayarlı tomografi kullanmıştır. 10 adet üst 1. küçük azı dişi kullanılan 
çalışmada dişin pulpa kavitesinin morfolojik özellikleri, pulpa boynuzlarının 
hacim oranı, kök kanallarının bukkal ve lingual ağızlarının çapları ölçülebildiği 
ve farklı gruplarla karşılaştırılabildiği rapor edilmiştir [44].

Dişlerin anatomisindeki farklılıklar, kök kanal tedavisinde genellikle 
komplike bir faktör olarak bilinir. Kök kanal sisteminin en karmaşık anatomik 
varyasyonlarından biri de C-şekilli kanallardır. Çoğunlukla alt 2. büyük azı 
dişlerde bulunur ve kök kanal şekillendirmesi ve dolgusu için çeşitli zorluklar 
oluşturur. Bu yüzden bu kanalların anatomik varyasyonu ve morfolojik yapısının 
aydınlığa kavuşması gereklidir [22]. C-şekilli kanalları araştırmak için mikro 
bilgisayarlı tomografi sistemlerini kullanan çeşitli çalışmalar mevcuttur.
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Cheung ve ark. C-şeklinde kanal konfigürasyonunu gösteren 44 adet 
alt ikinci büyük azı dişin apikal 5 mm’lik bölümlerini stereomikroskop ve 
mikrobilgisayarlı tomografi ile incelemişlerdir [54].

Üst 1. büyük azı dişler endodontik tedavinin en çok uygulandığı dişler 
arasındadır. Buna karşın, kök kanal sistemleri karmaşık bir yapı göstermektedir. 
Yaygın olarak 3 kök ve 3 kök kanalına sahip üst 1. büyük azı dişlerin kanal 
sayısı ve konfigürasyonu uzun yıllardır tartışılmaktadır. Günümüze kadar 
yapılan çalışmalarda üst birinci büyük azı dişin meziyobukkal kökünde ikinci 
kanal varlığı %56.8-96.1 oranları arasında tespit edilmiştir [55]. Meziyobukkal 
kanalın palatinalinde lokalize olan 2. kanal üst 1. büyük azıların mikro 
bilgisayarlı tomografi ile elde edilen kesitleri üzerinden kolaylıkla tespit 
edilebilmektedir. 

Leoni ve ark., yaptıkları bir çalışmada 100 adet mandibular kesici dişi mikro 
bilgisayarlı tomografi cihazını kullanarak incelediklerinde mandibular santral 
ve lateral kesicilerin 2- ve 3- boyutlu analiz parametrelerinin benzer olduklarını 
bulmuşlardır. Mandibular kesicilerin en yaygın kanal tipinin Vertucci I ve III 
tiplerinin olduğunu bildirmişlerdir ve 8 yeni kanal tipi tanımlamışlardır [56].

El-Ayouti ve ark., molar dişlerin apikal daralımlarını araştırmak için 271 
kanala sahip 90 adet molar dişi mikro bilgisayarlı tomografi ile incelemişlerdir. 
Bazı dişlerde apikal daralımların yeri tespit edilebilirken bazı dişlerde foramenin 
kapalı olduğu görülmüştür. En yaygın formun paralel form olduğu bildirmişlerdir 
[57].

Xu ve ark., yaptıkları bir çalışmada aksesuar kanalların morfolojik 
özelliklerini incelemek amacıyla 93 adet (30 anterior, 32 premolar, 31 molar) 3 
mm lik apikal kök segmentini mikro bilgisayarlı tomografi ile incelemişlerdir. 
Aksesuar kanalların çap, boy ve şekil açısından çok fazla değişkenlik 
gösterdiğini bulmuşlardır. Aksesuar kanalların morfolojisini daha iyi anlamak, 
temizleme ve dezenfeksiyon yöntemlerini geliştirmek için daha fazla örnek 
sayısına çalışmaların yapılması gerektiğini vurgulamışlardır [58].

Zapata ve ark., Brezilya popülasyonuna ait C şekilli kanala sahip 
mandibular birinci premolar dişlerin internal anatomisinin morfolojik 
özelliklerini tanımlamak için mikrobilgisayarlı tomografiyi kullanmışlardır. 123 
adet radiküler oluğa sahip mandibular birinci premoları taramış ve 83 örnekte 
C şekilli kanal olduğunu tespit etmişlerdir. Brezilya popülasyonunda radiküler 
oluğa sahip mandibular birinci premolarların % 67 oranında C şekilli kanal 
konfigürasyonuna sahip olduğu, Vertucci tip I ve tip V sınıflamasının yaygın 
görüldüğü ve apikal üçlüde yaygın delta varlığı görüldüğü bildirilmiştir [59].
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Zapata ve ark., mandibular birinci molarların mezyal kök kanal 
konfigürasyonun incelenmesinde CBCT ve şeffaflaştırma tekniğinin doğruluğunu 
karşılaştırmak amacıyla mikro bilgisayarlı tomografiyi kullanmışlardır. 
Çalışmanın sonuçlarına göre kullanılan değerlendirme yöntemi ve anatominin 
tipi konfigürasyonun belirlenmesinde doğruluğu önemli ölçüde etkilemiştir. 
Şeffaflaştırılmış dişlerde Vertucci tip I konfigürasyonu az görülürken, her iki 
teknikte de tip II konfigürasyonu görülmüştür. Çeşitli anatomik konfigürasyonlar 
gösteren mezyal köklerde CBCT ve şeffaflaştırma tekniklerinde gerçek kök 
kanal anatomisinin tespiti doğru değildir [59].

Versiani ve ark., Brezilya ve Türkiye’ de toplanan mandibular birinci 
molarlarda mezyal orta kanalın yaygınlığını ve morfolojik özelliklerini 
değerlendirmek amacıyla mikro bilgisayarlı tomografiyi kullanmışlardır. Mezyal 
orta kanal sıklığı %18.6 bulunurken, Brezilya’ da Türk popülasyonununda 
anlamlı derecede daha yüksektir. Örneklerin çoğunda üç ayrı kanal girişi ve 3 
ayrı apikal foramen görülmüştür. Mezyal orta kanalın girişinin çapı diğer kanal 
girişlerinden daha dar olduğu ve 2 adet mezyal orta kanalın yalnızca bir örnekte 
görülmüştür [60].

	3.2.2.	Kök	kanal	şekillendirmesinin	değerlendirilmesi

Endodontik tedavinin başarısı birçok faktöre bağlıdır. En önemli aşama kök 
kanal şekillendirmesidir. Çünkü başlangıç kanal şekillendirmesi daha sonraki 
aşamaları etkiler. Kanal şekillendirmesi kök kanal anatomilerinin çeşitliliğinden 
ve operatörün radyograflardan bu anatomiyi gözlemleyebilme yeteneğinden 
etkilenmektedir [17]. 

Kök kanal aletlerinin gelişmesiyle kanal şekillendirme etkinliği 
geliştirilmiştir. Ancak farklı kanal aletlerinin başarısını karşılaştırmak ve 
değerlendirmek kolay değildir. Bununla birlikte mikro bilgisayarlı tomografi 
sistemleri kanal şekillendirilmesinin değerlendirilmesini kolay ve rahat hale 
getirmiştir. 

Kök kanal aletlerinin etkinliklerini mikrobilgisayarlı tomografi yöntemi 
ile karşılaştıran ve değerlendiren çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalardan elde 
edilen görüntülerden, kök kanal yüzey ve hacmi, kaldırılan dentin hacmi, 
prepare edilen yüzey, kanal kalınlığı ve inceliği, kanal transportasyonu, kanal 
merkezleme oranı ve şekillendirmeden önce ve sonra birçok değişikliği ölçmek 
mümkündür. 

Peters ve ark. dört farklı Ni-Ti şekillendirme sisteminin, üst azı dişlerin 
kanal hacmi ve yüzey alanı üzerine etkisini mikro bilgisayarlı tomografi ile 
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karşılaştırmışlardır. Tüm alet sistemleri için şekillendirilmeyen kanal yüzey alanı 
%35 ve daha fazla bulunmuştur. Kök kanal şekillendirmesinin biyomekanik 
yönden açığa kavuşması için gelecekte üç boyutlu tekniklerin kullanıldığı 
şekillendirme çalışmalarına yer verilmesi gerektiğini savunmuşlardır [17].

Moore ve ark. üç şekillendirme tekniği ile şekillendirme işleminden 
sonra apikal üçlüdeki morfolojik değişiklikleri mikro bilgisayarlı tomografi 
ile değerlendirmişlerdir. Çalışmanın sonuçlarına göre döner Ni-Ti sistemler, 
paslanmaz çelik el eğelerine göre apikalde daha fazla genişletme yaparken Ni-Ti 
sistemlerle iyatrojenik hata riski daha düşüktür [61].

Ikram ve ark. endodontik işlemlerden sonra diş dokusundaki hacim 
değişikliklerini mikro bilgisayarlı tomografi ile değerlendirmiştir. En fazla sert 
doku kaybına neden olan işlemlerin çürüğün uzaklaştırılması, giriş kavitesinin 
hazırlanması ve post alanının hazırlanması olduğu, en az doku kaybına kök 
kanal şekillendirmesinin neden olduğu ve döküm postun sebep olduğu diş 
dokusu kaybının fiber posta göre daha fazla olduğu bulunmuştur [62]. 

Junaid ve ark., 40 adet mandibular molar dişi Waveone tek eğe ve Twisted 
File çoklu eğe sistemleri ile prepare etmişlerdir.  Kurvatürlü kanalları mikro 
bilgisayarlı tomografi ile incelediklerinde Waveone eğe sistemleri ve geleneksel 
çoklu Twisted File sistemlerinin arasında apikal transportasyon açısından 
anlamlı bir fark bulmamışlardır [63].

Hwang ve ark., geleneksel nikel-titanyum eğe sistemi olan Mtwo (VDW, 
Münih, Almanya) ile morfolojik olarak benzeyen resiprokasyon eğe sistemi 
Reciproc (WDV) un şekillendirme yeteneğini mikro bilgisayarlı tomografi 
görüntüleri ile karşılaştırmışlardır. Üst molarların mezyal ve distal kanallarında 
Reciproc eğeyi resiprokasyon hareketi ile kullanırken Mtwo eğeyi hem 
resiprokasyon hem de rotasyon hareketi ile kullanmışlardır. 3 grup arasında 
kanal hacim değişikliği ve kanal şekillendirme süresi açısından anlamlı bir fark 
bulunmadığını rapor etmişlerdir [64].

Gergi ve ark., eğimli kök kanallarında Reciroc, Waveone ve Twisted File 
Adaptif eğe sistemlerinin kanal transportasyonlarını karşılaştırmak için yaptıkları 
çalışmada her eğe sitemini kendi hareketi ile kullanmışlardır. Çalışmanın 
sonuçlarına göre Twisted File Adaptif sistem en az kanal transportasyonu 
oluşturmuş ve resiprokasyon sistemi ile karşılaştırıldığında merkezi konumlama 
yeteneği daha iyidir [65]. 

Zhao ve ark., ProTaper Next (PTN; Dentsply Maillefer, Ballaigues, İsviçre), 
ProTaper Universal (PTU; Dentsply Tulsa Dental Specialties, Johnson City, TN) 
ve WaveOne (Dentsply Maillefer) eğelerin kanal şekillendirme özelliklerini 
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mikro bilgisayarlı tomografi taraması ile değerlendirdiklerinde preparasyon 
sonrası uzaklaştırılan dentin miktarı, uzaklaştırılamayan alan miktarı ve 
transportasyon açısından gruplar arasında anlamlı bir fark bulmamışlardır. Ancak 
PTN ile şekillendirilen kanallarda Waveone ile şekillendirilen kanallardan daha 
az apikal transportasyon meydana geldiğini bildirmişlerdir [66].

Pasqualini ve ark., ProGilder/Protaper Next ve ScoutRace/BioRace nikel 
titanyum döner eğe sistemlerinin kanal şekillendirme özelliklerini karşılaştırmak 
amacıyla mikro bilgisayarlı tomografi görüntülerini kullanmışlardır. Merkezleme 
yeteneği, kanal geometrisini genişletme ve kurvatürün iç yüzeyinde kalan 
dentin duvar kalınlığı açısından gruplar arasında anlamlı bir fark bulmazken 
ProGlider/Protaper Next grubunun kanal anatomisini daha iyi koruduğunu 
bildirmişlerdir [67].

De-Deus ve ark., yaptıkları bir çalışmada Vertucci Tip 2 kanal 
konfigürasyonuna ve benzer iç hacime sahip mandibular molar dişlerin mezyal 
kanallarını Reciproc, Waveone ve BioRace eğe sistemleri ile prepare ederek kök 
kanallarının enstrümente edilemeyen alanlarını karşılaştırmışlardır. Enstrümente 
edilmeyen kök kanal duvarlarının yüzdesi açısından resiprokasyon ve rotasyon 
grupları arasında anlamlı bir fark görülmemiştir. Hiçbir sistem optimum mekanik 
preparasyon sağlayamamıştır [68]. 

Jardine ve ark., Wizard Navigator, WaveOne ve ProTaper Universal eğe 
sistemlerini apikal transportasyon, merkezi konumlama, çalışma süresi ve alet 
kırığı açısından mikro bilgisayarlı tomografi ve taramalı elektron mikroskobu 
değerlendirmesi ile karşılaştırmışlardır. 1, 2, 3, 4 mm de apikal transportasyon 
açısından gruplar arasında fark görülmezken 5 mm de WaveOne grubu diğer 
gruplara göre daha fazla kanal transportasyonuna sebep olmuştur. Merkezi 
konumlama için gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Waveone 
grubun preparasyon süresi diğer gruplardan daha azdır. Tüm aletlerin yüzey 
alanında küçük değişiklikler görülmüştür [69].

Ceyhanlı ve ark. (2014), ProTaper, Race nikel titanyum eğe sistemlerini, 
paslanmaz çelik ağırlıklı olan SafeSider sistemi apikal transportasyon açısından 
mikro bilgisayarlı tomografi değerlendirmesi ile karşılaştırmışlardır. Resiprokal 
hareket ile çalışan Safesider sistemi diğer iki NiTi sisteme göre kök kanallarında 
anlamlı derecede daha fazla transportasyona sebep olmuştur [70].

Santa-Rosa ve ark., farklı hareketler ile kullanılan tek-eğe sistemlerin 
şekillendirme yeteneklerini karşılaştırmak amacıyla WaveOne ve OneShape 
eğe sistemlerini kullanmışlardır. Kök kanallarının preparasyon öncesi ve 
sonrası mikro bilgisayarlı tomografi görüntülerini değerlendirdiklerinde kanal 
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transportasyonu açısından koronal, orta ve apikal üçlüde gruplar arasında anlamlı 
bir fark olmadığını, her iki sisteminde kanalın orjinal anatomisini koruduğunu ve 
kanal kurvatüründe minör değişikliğin meydana geldiğini bildirmişlerdir [71].

Alves ve ark., farklı preparasyon sistemleri ile prepare edilen kök 
kanallarının çeşitli kesitlerindeki morfolojik parametreleri incelemek için mikro 
bilgisayarlı tomografiyi kullanmışlardır. Reciproc, WaveOne, Twisted File ve 
HyFlex CM sistemleri ile prepare edilen kök kanalları arasında prosedürel hata 
açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır. Apikal üçlüde Reciproc grubu diğer 
gruplar ile karşılaştırıldığında daha fazla değişikliğe sebep olmuştur. Twisted 
File ve Hyflex CM sistemleri Reciproc ve WaveOne sistemlerine göre anlamlı 
derecede daha az transportasyon ile ilişkili bulunmuştur [72]. 

Alovisi ve ark., kök kanal preparasyonunda ProGlider, PathFiles ve 
K-eğelerin özelliklerini değerlendirmek amacıyla mikro bilgisayarlı tomografiyi 
kullanmışlardır. Yol açıcı eğelerin kullanımından sonra kanallar ProTaper 
Next X1 ve X2 ile çalışma boyunda şekillendirilmiştir. Yapılan değerlendirme 
sonucu ProGlider eğeler PathFile ve K-eğelerden daha az kanal transportasyonu 
oluşturmuştur. PathFile ve ProGlider, K-eğeyle karşılaştırıldığında daha az 
merkezi kayma göstermiştir [73]. 

Saberi ve ark., ProTaper Next, ProTaper Universal, Race 123, RevoS 
sistemlerinin transportasyon ve merkezi konumlama özelliklerini mikro 
bilgisayarlı tomografi ile karşılaştırmışlardır. ProTaper Next merkezi konumlama 
açısından ProTaper Universal, Race ve RevoS ile karşılaştırıldığında daha 
başarılı bulunmuştur. Kök kanallarının koronal ve orta üçlüsünde merkezi 
konumlamada ProTaper Next, ProTaper Universal ve RevoS arasındaki fark 
anlamlıdır [74]. 

Stavileci ve ark., ProTaper döner eğe sistemleri ile standart paslanmaz 
çelik K-eğelerin kök kanalı şekillendirme yeteneklerini karşılaştırmak amacıyla 
mikro bilgisayarlı tomografiyi kullanmışlardır. ProTaper döner eğelerde 
koronal, orta ve apikal üçlüde manuel preparasyon ile karşılaştırıldığında daha 
az dokunulmayan kök kanal yüzeyi kalmıştır. Her iki gruptada kök kanalında 
düzleşme meydana gelirken manuel preparasyonda daha fazla düzleşme 
olmuştur [75].

3.2.3.	Kök	kanal	dolgusunun	değerlendirilmesi

Başarılı bir kök kanal tedavisinin ön koşullarından biri de kök kanalın 
sızdırmaz bir materyalle üç boyutlu olarak tıkanmasıdır [76]. Kök kanal 
dolgusunun kalitesinin değerlendirilmesinde birkaç yöntem kullanılmaktadır. 
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Endodontik araştırmaların büyük bir kısmını sızıntı çalışmaları oluşturmaktadır. 
Geleneksel sızıntı çalışmaları sızıntının değerlendirilmesinde doldurulmuş 
kanallardan dikey ya da yatay olarak kesit alınmasını gerektirdiği için 
örneklerde madde kayıplarına neden olmaktadır. Bu nedenle geleneksel sızıntı 
çalışmalarından sınırlı bilgi sağlanabilmektedir [77]. Sıvı filtrasyon modeli 
ile kapiller cam tüp içinde hava balonunun hareketiyle sızıntı dolaylı olarak 
değerlendirilebilir [78]. Kök kanal dolgusunun kalitesinin değerlendirilmesinde 
kök dentinin şeffaflaştırılması alternatif bir yöntemdir [79]. Radyografi de kök 
kanal dolgularının değerlendirilmesinde kullanılabilir. 

Mikro bilgisayarlı tomografi yöntemi örneklerde geri dönüşümsüz 
değişikliklere neden olmadığı için kök kanal dolgusunun değerlendirilmesinde 
kullanılan diğer yöntemlerden daha üstündür [47]. 

Jung ve ark. yaptıkları in-vitro çalışmada, çekilmiş 5 adet tek köklü üst çene 
ön dişin kanal tedavileri yapıldıktan sonra kanal duvarları ile guta perka arasındaki 
boşlukların değerlendirilmesi için mikro bilgisayarlı tomografi kesitlerini 
kullanmışlar ve elde edilen kesitler üzerinde pat, guta perka ve boşlukların ayırt 
edilebileceğini göstermişlerdir. Yine bu çalışmada, mikro bilgisayarlı tomografi 
ile elde edilen kesitler histolojik kesitlerle karşılaştırıldığında iki yöntem 
arasında bir fark gözlemlenmediği bildirilmiştir [47].

Hammad ve ark. farklı dolgu materyalleri ile doldurulan kanallardaki 
boşlukların hacmini ölçmek için mikro bilgisayarlı tomografi yöntemini 
kullanmışlardır [46]. Mikro bilgisayarlı tomografiden elde edilen kesitler 
üzerinden kanal dolgusu içerisindeki boşlukların ayırt edilebildiği 
görülmektedir.

Çelikten ve ark., gutta perka ve bioseramik kök kanal patını kullanarak tek 
kon, lateral kondensasyon ve Thermafill dolum tekniği ile doldurulmuş kanallarda 
bulunan boşluklu alanları mikro bilgisayarlı tomografi ile incelemişlerdir. Üç 
grupta da boşluklu alanlar bulunurken en fazla boşluk hacmi tek kon tekniğinde 
en az boşluk hacmi Thermafillde bulunmuştur [80]. 

Araujo ve ark., farklı patlar ve farklı teknikler ile doldurulan dişlerin 
apikal 1 mm lik bölgede pat hacmini mikro bilgisayarlı tomografi ile 
değerlendirmişlerdir. AH Plus, Endofill, Sealapeks ve Sealer 26 patlarını 
aktif ve pasif lateral kondensasyon teknikleri ile kullanmışlardır. Çalışmanın 
sonuçlarına göre en az pat hacmi Sealapeks ve Endofill gruplarında görülürken 
en fazla pat hacmi AH Plus ve Sealer 26 patlarında görülmüştür. Dolum tekniği 
açısından ise aktif lateral kondensasyon tekniği kullanıldığında pasif lateral 
kondensasyon tekniğine göre daha az pat hacmi gözlemlenmiştir. Dolayısıyla, 
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aktif lateral kondesasyon tekniği kullanarak Sealapeks ve Endofill patları ile 
doldurulan dişlerde en az pat hacmi görülmüştür [81]. 

Kierklo ve ark., gutta-perka ve Tubli-Seal patı ile termoplastik kompaksiyon 
tekniğini (Sistem B + Obtura II) kullanarak doldurdukları kök kanallarını mikro 
bilgisayarlı tomografi ile incelemişlerdir. Mikro bilgisayarlı tomografinin 
endodontik araştırmalar için etkili bir cihaz olduğu sonucuna varmışlardır 
ve termoplastik gutta-perka ve Tubli-Seal ile doldurulmuş kanallarda dentini 
ve dolum materyali arasındaki boşlukların lokasyonuna bağlı olarak apikal 
mikrosızıntıya sebep olabileceğini bildirmişlerdir [82]. 

Keleş ve ark., soğuk lateral kompaksiyon ve sıcak vertikal kompaksiyon 
teknikleri ile doldurdukları oval şekilli kanallarda dolum materyali ve 
boşlukların hacim yüzdesini değerlendirmek amacıyla mikro bilgisayarlı 
tomografiyi kullanmışlardır. Değerlendirme sonrası bütün kök kanallarında 
boşluk görülmüştür. Sıcak vertikal kompaksiyon tekniği kullanılan dişlerde 
soğuk lateral kompaksiyon tekniğine göre anlamlı derecede daha fazla 
gutta-perka ve daha az boşluk hacmi bulunduğu bildirilmiştir. Kök kanal 
alanındaki pat ve boşluk dağılımının kullanılan teknikten bağımsız olduğu  
bulunmuştur [83]. 

Çelikten ve ark., EndoSequence BC Pat, Smartpaste bio ve ActiV GP nin 
oval kök kanallarının dolumunda kullanıldığında oluşan boşluk hacimlerinin 
değerlendirilmesi için mikro bilgisayarlı tomografiyi kullanmışlardır. Çalışmanın 
sonuçlarına göre tüm gruplarda kök kanallarında boşluk bulunmaktadır. 
EndoSequence BC Pat ve Smartpaste bio gruplarında apikal üçlüde diğer 
gruplardan daha az boşluk bulunmaktadır [84]. 

3.2.4.	 Tekrarlayan	 Tedavi	 İşlemlerinden	 Sonra	 Kök	 Kanalında	 Kalan	
Dolgu	Materyalinin	Değerlendirilmesi

Tekrarlayan tedavi yöntemlerinin başarısını incelemek amacıyla 
değerlendirilen ölçütlerden birisi kök kanal duvarının temizliğidir. Kanal 
duvarının temizliğini değerlendirmek için literatürde iki boyutlu fotografik 
teknikler ve üç boyutlu mikro bilgisayarlı tomografi taraması gibi farklı deneysel 
yöntemler kullanılmıştır. İki boyutlu değerlendirme sağlayan fotografik teknikler 
iki farklı yönden dijital radyograf veya görüntü alındıktan sonra bir bilgisayar 
programı ile (örn: AutoCAD; Autodesk Inc, CA, ABD) ölçümlerin yapılmasını 
içermektedir. Tekrarlayan kök kanal tedavisi çalışmalarının çoğunda kök 
kanalları iki boyutlu fotografik tekniklerle değerlendirilmiştir [85-87]. 
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Günümüzde mikrobilgisayarlı tomografi, tekrarlayan kök kanal 
tedavilerinde şekillendirme tekniklerinin etkinliğini ve özelliklerini 
değerlendirmede ön plana çıkmaktadır. Mikrobilgisayarlı tomografiden 
elde edilen verilerden, kök kanal dolgusu uzaklaştırılmadan önce ve sonra, 
kök kanallarının hacim ve yüzey alanı izlenebileceği gibi, işlem öncesi ve 
sonrası kanal konfigürasyonu karşılaştırılarak, kök kanal anatomisinde oluşan 
değişiklikler de gözlemlenebilmektedir. Ayrıca, temizleme ve şekillendirme 
sırasında uzaklaştırılan dentin miktarı, kök dolguları içerisindeki boşluklar 
ve tekrarlayan kök kanal tedavisinden sonra kalan dolgu miktarı niteliksel ve 
niceliksel olarak değerlendirilebilir. 

Hammad farklı dolgu materyalleri ile doldurulan kanalların tekrarlayan 
tedavisinde, el eğeleri ve ProTaper tekrarlayan tedavi aletlerinin etkinliklerini 
mikro bilgisayarlı tomografi yöntemi ile karşılaştırmıştır [49]. 

Roggendorf ve ark. Activ GP veya GutaFlow ile doldurulan kanallar Ni-Ti 
kanal aletleriyle boşaltıldıktan sonra kanal dolgu materyali miktarını mikro 
bilgisayarlı tomografi yöntemiyle değerlendirmişlerdir [88]. 

Fruchi ve ark., 20 adet molar dişin eğimli meziyobukkal kanallarını Reciproc 
R25 ile prepare ettikten sonra tek kon tekniği ve AH Plus patı ile doldurmuştur. 
Örnekleri 2 gruba ayırıp resiprokasyon hareketi ile Reciproc R25 ve Waveone 
Primary aletlerini kullanarak dolum materyallerini uzaklaştırmışlardır. Yapılan 
mikro bilgisayarlı tomografi incelemesi sonrası kök kanallarından dolum 
materyalinin uzaklaştırılmasında her iki aletinde etkili olduğunun ancak dolum 
materyalinin tamamıyla uzaklaştırılamadığının sonucuna varılmıştır [89]. 

Asheibi ve ark., soğuk lateral kondensasyon ve termal kompaksiyon 
tekniği kullanılarak gutta perka veya Resilon ile doldurulan kanallarda Protaper 
Universal eğe, Protaper Universal retreatment eğesi ve K-eğelerin dolum 
materyallerini uzaklaştırma etkinliklerini mikro bilgisayarlı tomografi ile 
incelemişlerdir. Çalışmanın sonuçlarına göre Resilon ile doldurulan dişlerde, 
termal kompaksiyon tekniği kullanılarak gutta perka ile doldurulan dişlere göre 
daha fazla artık materyal kalmıştır. Resilonun ve soğuk lateral kondensasyon 
tekniği ile gutta perkanın uzaklaştırılmasında termal kompaksiyon tekniğine 
göre daha fazla artık materyal bulunmuştur. Döner eğe ve el eğelerinin kombine 
kullanımı döner eğelere göre bir üstünlük sağlamamıştır [90]. 

Rosa ve ark., tek kon tekniği ile doldurulmuş 20 adet maksiller molar 
dişin dolum materyallerini Protaper Retreatment eğeleri ile uzaklaştırmışlardır. 
Örnekleri iki gruba ayırıp Protaper döner ve Waveone resiprokasyon eğeleri 
ile kalan materyali uzaklaştırdıktan sonra mikrobilgisayarlı tomografi ile 
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görüntülemişlerdir. Son olarak pasif ultrasonik irrigasyon kullanmışlardır. 
Sonuçlara göre en fazla kalan materyal hacmi palatinal kanaldadır. Protaper 
Universal Retreatment eğesinin kullanımından sonra dolum materyalinin 
hacmi önemli derecede azalmıştır. Rotasyon ve resiprokasyon eğelerinin dolum 
materyali uzaklaştırma etkinliği benzer bulunmuştur. Rotasyon - resiprokasyon 
eğeleri ve PUI dolum materyali uzaklaştırılmasında anlamlı derecede etkili 
olamamıştır [91]. 

Sağlam ve ark., yaptıkları bir çalışmada kurvatürlü kanalların yeniden 
tedavisinde kloroform ve Endosolv R solventlerinin kullanılmasında sonra 
kalan dolum materyellerini mikro bilgisayarlı tomografi değerlendirmesi ile 
karşılaştırmışlardır. Preparasyon sonrası gutta-perka ve AH Plus ile dolum 
yaptıkları kök kanallarında ProTaper Universal Retreatment eğelerini solventler 
ile birlikte kullanmış ve sonrasında self adjusting file sistemini 2 dk boyunca 
kök kanalı içerisinde kullanmışlardır. Çalışmanın sonuçlarına göre kloroform ve 
Endosolv R grupları arasında artık dolum materyallerinin yüzdelerinde anlamlı 
bir fark bulunmamıştır [92]. 

Rödig ve ark., kök kanal dolumu olan kurvatürlü dişlerin yeniden 
tedavisinde el eğesi ve döner eğeleri karşılaştırmak amacıyla Hedström 
eğeleri ve FlexMaster NiTi döner eğeyi kullanmışlardır. Preparasyon 
sonrası mikronbilgisayarlı tomografi görüntülerinde el eğesi kullanılan kök 
kanallarında, NiTi döner eğeye göre anlamlı derecede daha az artık dolum 
materyali kalmıştır. Uzaklaştırılan dentin miktarı her iki grupta da aynıdır. 
FlexMaster NiTi döner eğesi, Hedström eğeden daha hızlı iken daha yüksek 
alet kırığı riski ile ilişkilendirilmiştir [93]. 

Cavenago ve ark., BioRace sistem ile 25, .06 boyutunda prepare edip 
gutta-perka ve AH-Plus ile vertikal kompaksiyon tekniğini kullanarak dolum 
yaptıkları kök kanallarının yeniden tedavisinde ksilen ve pasif ultrasonik 
irrigasyonun etkinliğini değerlendirmişlerdir. Dolum materyalini uzaklaştırmak 
için 40, .04 boyutuna kadar genişlettikleri kök kanallarında irrigasyon için 
ksilen kullanımı sonrası mikro bilgisayarlı tomografi görüntülerini almışlardır. 
Son olarak % 2.5 sodyum hipoklorit ile pasif ultrasonik irrigasyon tekniğini 
kullanmış ve tekrar görüntüleme yapmışlardır. Yapılan işlemlerin hiçbiri dolum 
materyallerini tamamen uzaklaştıramamıştır. Pasif ultrasonik irrigasyon ve 
ksilen kullanımı arasında anlamlı bir fark bulunmazken her iki yöntemin de 
materyallerin uzaklaştırılmasına katkıda bulunduğu bildirilmiştir [94]. 

Ma ve ark., mandibular 2. Molarların C-şekilli kök kanallarından pasif 
ultrasonik ve sonik irrigasyon kullanımı sonrası kalan kalsiyum hidroksit 
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(Ca(OH)2) miktarını değerlendirmek için mikro bilgisayarlı tomografi cihazını 
kullanmışlardır. Ca(OH)2 i uzaklaştırmak için ProTaper Universal F2 eğe 
ve NaOCl ve EDTA ile ajitasyonsuz irrigasyon, endoaktivatör ve ultrasonik 
kullanılmıştır. Bulgulara bakıldığında enstrümentasyon sonrası üç grup arasında 
kök kanal sisteminin hacmi açısından bir fark olmadığı görülmüştür. Kalan 
Ca(OH)2 hacmi ajitasyonsuz irrigasyon grubunda sonik ve ultrasonik irrigasyon 
gruplarına göre daha fazladır. Sonik ve ultrasonik grupları arasında anlamlı fark 
bulunmamıştır. Tüm gruplarda apikal bölgede kalan Ca(OH)2 miktarı orta ve 
koronal bölgeden daha fazladır [95]. 

Şimşek ve ark., farklı tekniklerle doldurulmuş kurvatürlü kök kanallarından 
dolum materyali uzaklaştırılmasında self-adjusting file ve D-Race eğelerin 
etkinliği mikro bilgisayarlı tomografi değerlendirmesi ile karşılaştırmışlardır. 
SAF ve RevoS ile prepare edilmiş, gutta-perka ve AH Plus ile soğuk lateral 
kompaksiyon ve termoplastik kompaksiyon teknikleri ile doldurulmuş örnekleri 
kullanmışlardır. Kök kanallarından dolum materyallerinin uzaklaştırılması 
işlemlerinden sonra tüm örneklerde dolum materyali artıkları görülürken, 
D-Race in tek başına kullanıldığı gruba oranla SAF ın ek olarak kullanılması 
daha etkili bulunmuştur [96].

4. SONUÇ

Mikro bilgisayarlı tomografi yönteminin diş hekimliği araştırmalarında 
birçok alanda faydalı olduğu kanıtlanmıştır. 

Günümüzde mikro bilgisayarlı tomografi, kök kanal sistemlerinin, kemiğin, 
implantların üç boyutlu, niteliksel ve niceliksel olarak değerlendirilmesinde ön 
plana çıkmaktadır ve çalışmalardaki kullanımı gün geçtikçe artan bir teknik 
olmaktadır.

Şu an için X-ışını mikro bilgisayarlı tomografi ile yapılan çalışmalar 
öğretim ve araştırma uygulamaları için güçlü bir in-vitro yöntemdir. 

Mikro bilgisayarlı tomografi sistemlerinin geliştirilmesiyle daha yüksek 
çözünürlükte görüntülerin elde edilmesi sağlanacaktır ve mikro bilgisayarlı 
tomografi in-vivo ve in-vitro çalışmalar açısından gelecekte önemli bir araştırma 
aracı haline gelecektir.

KAYNAKÇALAR

1. Paul W. Goaz, S.C.W., Oral radiology : principles and interpretation. 3 
ed. 1994: Mosby, St. Louis, ©1994.



76    DIŞ HEKIMLIĞI: KAVRAMLAR, ARAŞTIRMALAR VE UYGULAMA

2. Rhodes, J., et al., Micro-computed tomography: a new tool for 
experimental endodontology. International endodontic journal, 1999. 32(3): p. 
165-170.

3. Karabucak, B., et al., A comparison of apical transportation and length 
control between EndoSequence and Guidance rotary instruments. Journal of 
endodontics, 2010. 36(1): p. 123-125.

4. Dowker, S.E., G.R. Davis, and J.C. Elliott, X-ray microtomography: 
nondestructive three-dimensional imaging for in vitro endodontic studies. Oral 
Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology, 
1997. 83(4): p. 510-516.

5. Nielsen, R.B., et al., Microcomputed tomography: an advanced system for 
detailed endodontic research. Journal of endodontics, 1995. 21(11): p. 561-568.

6. Bjørndal, L., et al., External and internal macromorphology in 
3D-reconstructed maxillary molars using computerized X-ray microtomography. 
International Endodontic Journal, 1999. 32(1): p. 3-9.

7. Elliott, J.C. and S.D. Dover, X-ray microtomography. J Microsc, 1982. 
126(Pt 2): p. 211-3.

8. Rhodes, J.S., et al., Micro-computed tomography: a new tool for 
experimental endodontology. Int Endod J, 1999. 32(3): p. 165-70.

9. Spoor, C.F., F.W. Zonneveld, and G.A. Macho, Linear measurements 
of cortical bone and dental enamel by computed tomography: applications and 
problems. Am J Phys Anthropol, 1993. 91(4): p. 469-84.

10. Gambill, J.M., M. Alder, and C.E. del Rio, Comparison of nickel-
titanium and stainless steel hand-file instrumentation using computed 
tomography. J Endod, 1996. 22(7): p. 369-75.

11. Scarfe, W.C., A.G. Farman, and P. Sukovic, Clinical applications of 
cone-beam computed tomography in dental practice. J Can Dent Assoc, 2006. 
72(1): p. 75-80.

12. Patel, S., et al., The potential applications of cone beam computed 
tomography in the management of endodontic problems. Int Endod J, 2007. 
40(10): p. 818-30.

13. Balto, K., et al., Quantification of periapical bone destruction in mice 
by micro-computed tomography. Journal of Dental Research, 2000. 79(1): p. 
35-40.

14. Plotino, G., et al., Three-dimensional imaging using microcomputed 
tomography for studying tooth macromorphology. J Am Dent Assoc, 2006. 
137(11): p. 1555-61.



MİKROBİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN ENDODONTİDE KULLANIMI     77

15. Peters, O.A., et al., Three-dimensional analysis of root canal geometry 
by high-resolution computed tomography. J Dent Res, 2000. 79(6): p. 1405-9.

16. Peters, O.A., et al., Changes in root canal geometry after preparation 
assessed by high-resolution computed tomography. J Endod, 2001. 27(1): p. 1-6.

17. Peters, O.A., K. Schonenberger, and A. Laib, Effects of four Ni-Ti 
preparation techniques on root canal geometry assessed by micro computed 
tomography. Int Endod J, 2001. 34(3): p. 221-30.

18. Gao, Y., et al., An application framework of three-dimensional 
reconstruction and measurement for endodontic research. J Endod, 2009. 35(2): 
p. 269-74.

19. Paque, F., D. Ganahl, and O.A. Peters, Effects of root canal preparation 
on apical geometry assessed by micro-computed tomography. J Endod, 2009. 
35(7): p. 1056-9.

20. Magne, P., Efficient 3D finite element analysis of dental restorative 
procedures using micro-CT data. Dent Mater, 2007. 23(5): p. 539-48.

21. Nair, M.K. and U.P. Nair, Digital and advanced imaging in endodontics: 
a review. J Endod, 2007. 33(1): p. 1-6.

22. Swain, M.V. and J. Xue, State of the art of Micro-CT applications in 
dental research. Int J Oral Sci, 2009. 1(4): p. 177-88.

23. Hannig, C., et al., Volumetry of human molars with flat panel-based 
volume CT in vitro. Clin Oral Investig, 2006. 10(3): p. 253-7.

24. Olejniczak, A.J. and F.E. Grine, Assessment of the accuracy of dental 
enamel thickness measurements using microfocal X-ray computed tomography. 
Anat Rec A Discov Mol Cell Evol Biol, 2006. 288(3): p. 263-75.

25. Olejniczak, A.J., et al., Three-dimensional molar enamel distribution 
and thickness in Australopithecus and Paranthropus. Biol Lett, 2008. 4(4): p. 
406-10.

26. Olejniczak, A.J., et al., Molar enamel thickness and dentine horn 
height in Gigantopithecus blacki. Am J Phys Anthropol, 2008. 135(1): p. 85-91.

27. Olejniczak, A.J., et al., Three-dimensional primate molar enamel 
thickness. J Hum Evol, 2008. 54(2): p. 187-95.

28. Smith, T.M., et al., Brief communication: dental development and 
enamel thickness in the Lakonis Neanderthal molar. Am J Phys Anthropol, 
2009. 138(1): p. 112-8.

29. Wong, F.S., et al., X-ray microtomographic study of mineral 
concentration distribution in deciduous enamel. Arch Oral Biol, 2004. 49(11): 
p. 937-44.



78    DIŞ HEKIMLIĞI: KAVRAMLAR, ARAŞTIRMALAR VE UYGULAMA

30. Davis, G.R. and F.S. Wong, X-ray microtomography of bones and 
teeth. Physiol Meas, 1996. 17(3): p. 121-46.

31. Efeoglu, N., D. Wood, and C. Efeoglu, Microcomputerised tomography 
evaluation of 10% carbamide peroxide applied to enamel. J Dent, 2005. 33(7): 
p. 561-7.

32. Efeoglu, N., D.J. Wood, and C. Efeoglu, Thirty-five percent carbamide 
peroxide application causes in vitro demineralization of enamel. Dent Mater, 
2007. 23(7): p. 900-4.

33. Park, Y.S., et al., Correlation between microtomography and 
histomorphometry for assessment of implant osseointegration. Clin Oral 
Implants Res, 2005. 16(2): p. 156-60.

34. Van Oossterwyck, H., et al., Use of microfocus computerized 
tomography as a new technique for characterizing bone tissue around oral 
implants. J Oral Implantol, 2000. 26(1): p. 5-12.

35. Sennerby, L., A. Wennerberg, and F. Pasop, A new microtomographic 
technique for non-invasive evaluation of the bone structure around implants. 
Clin Oral Implants Res, 2001. 12(1): p. 91-4.

36. Butz, F., et al., Three-dimensional bone-implant integration profiling 
using micro-computed tomography. Int J Oral Maxillofac Implants, 2006. 21(5): 
p. 687-95.

37. Boerckel, J.D., et al., Mechanical regulation of vascular growth and 
tissue regeneration in vivo. Proc Natl Acad Sci U S A, 2011. 108(37): p. E674-
80.

38. Muller, R., et al., Morphometric analysis of human bone biopsies: a 
quantitative structural comparison of histological sections and micro-computed 
tomography. Bone, 1998. 23(1): p. 59-66.

39. Buchman, S.R., et al., Use of microcomputed tomography scanning 
as a new technique for the evaluation of membranous bone. J Craniofac Surg, 
1998. 9(1): p. 48-54.

40. Ueno, T., N. Mizukawa, and T. Sugahara, Experimental study of bone 
formation from autogenous periosteal graft following insulin-like growth factor 
I administration. J Craniomaxillofac Surg, 1999. 27(5): p. 308-13.

41. Verna, C., et al., Healing patterns in calvarial bone defects following 
guided bone regeneration in rats. A micro-CT scan analysis. J Clin Periodontol, 
2002. 29(9): p. 865-70.

42. Martiniova, L., et al., In vivo micro-CT imaging of liver lesions in small 
animal models. Methods, 2010. 50(1): p. 20-5.



MİKROBİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN ENDODONTİDE KULLANIMI     79

43. Bergmans, L., et al., A methodology for quantitative evaluation of root 
canal instrumentation using microcomputed tomography. Int Endod J, 2001. 
34(5): p. 390-8.

44. Oi, T., H. Saka, and Y. Ide, Three-dimensional observation of pulp 
cavities in the maxillary first premolar tooth using micro-CT. Int Endod J, 2004. 
37(1): p. 46-51.

45. Peters, O.A., Current challenges and concepts in the preparation of 
root canal systems: a review. J Endod, 2004. 30(8): p. 559-67.

46. Hammad, M., A. Qualtrough, and N. Silikas, Evaluation of root 
canal obturation: a three-dimensional in vitro study. J Endod, 2009. 35(4):  
p. 541-4.

47. Jung, M., D. Lommel, and J. Klimek, The imaging of root canal 
obturation using micro-CT. Int Endod J, 2005. 38(9): p. 617-26.

48. Barletta, F.B., et al., Computed tomography assessment of three 
techniques for removal of filling material. Aust Endod J, 2008. 34(3): p. 101-5.

49. Hammad, M., A. Qualtrough, and N. Silikas, Three-dimensional 
evaluation of effectiveness of hand and rotary instrumentation for retreatment 
of canals filled with different materials. J Endod, 2008. 34(11): p. 1370-3.

50. Renders, G.A., et al., Porosity of human mandibular condylar bone. J 
Anat, 2007. 210(3): p. 239-48.

51. Kim, S.H., et al., Peri-implant bone reactions at delayed and 
immediately loaded implants: an experimental study. Oral Surg Oral Med Oral 
Pathol Oral Radiol Endod, 2008. 105(2): p. 144-8.

52. Rebaudi, A., et al., Microcomputed tomographic analysis of the peri-
implant bone. Int J Periodontics Restorative Dent, 2004. 24(4): p. 316-25.

53. Anderson, P., et al., A comparison of the mineral content of enamel 
and dentine in human premolars and enamel pearls measured by X-ray 
microtomography. Arch Oral Biol, 1996. 41(3): p. 281-90.

54. Cheung, G.S., J. Yang, and B. Fan, Morphometric study of the apical 
anatomy of C-shaped root canal systems in mandibular second molars. Int 
Endod J, 2007. 40(4): p. 239-46.

55. Burns, R.C., Tooth morphology and cavity preparation. Pathways of 
the Pulp, 2002.

56. Leoni, G.B., et al., Micro-computed tomographic analysis of the root 
canal morphology of mandibular incisors. J Endod, 2014. 40(5): p. 710-6.

57. ElAyouti, A., et al., Apical constriction: location and dimensions in 
molars-a micro-computed tomography study. J Endod, 2014. 40(8): p. 1095-9.



80    DIŞ HEKIMLIĞI: KAVRAMLAR, ARAŞTIRMALAR VE UYGULAMA

58. Xu, T., et al., Micro-Computed Tomography Assessment of Apical 
Accessory Canal Morphologies. J Endod, 2016. 42(5): p. 798-802.

59. Ordinola-Zapata, R., et al., Comparative accuracy of the Clearing 
Technique, CBCT and Micro-CT methods in studying mesial root canal 
configuration of mandibular first molars. Int Endod J, 2015.

60. Versiani, M.A., et al., Middle mesial canals in mandibular first molars: 
A micro-CT study in different populations. Arch Oral Biol, 2016. 61: p. 130-7.

61. Moore, J., P. Fitz-Walter, and P. Parashos, A micro-computed 
tomographic evaluation of apical root canal preparation using three 
instrumentation techniques. Int Endod J, 2009. 42(12): p. 1057-64.

62. Ikram, O.H., et al., Micro-computed tomography of tooth tissue volume 
changes following endodontic procedures and post space preparation. Int Endod 
J, 2009. 42(12): p. 1071-6.

63. Junaid, A., et al., Influence of single-file endodontics on apical 
transportation in curved root canals: an ex vivo micro-computed tomographic 
study. J Endod, 2014. 40(5): p. 717-20.

64. Hwang, Y.H., et al., Shaping ability of the conventional nickel-titanium 
and reciprocating nickel-titanium file systems: a comparative study using micro-
computed tomography. J Endod, 2014. 40(8): p. 1186-9.

65. Gergi, R., et al., Micro-computed tomographic evaluation of canal 
transportation instrumented by different kinematics rotary nickel-titanium 
instruments. J Endod, 2014. 40(8): p. 1223-7.

66. Zhao, D., et al., Root canal preparation of mandibular molars with 
3 nickel-titanium rotary instruments: a micro-computed tomographic study. J 
Endod, 2014. 40(11): p. 1860-4.

67. Pasqualini, D., et al., Micro-Computed Tomography Evaluation of 
ProTaper Next and BioRace Shaping Outcomes in Maxillary First Molar Curved 
Canals. J Endod, 2015. 41(10): p. 1706-10.

68. De-Deus, G., et al., Micro-CT Evaluation of Non-instrumented Canal 
Areas with Different Enlargements Performed by NiTi Systems. Braz Dent J, 
2015. 26(6): p. 624-9.

69. Jardine, A.P., et al., Shaping ability of rotatory or reciprocating 
instruments in curved canals: a micro-computed tomographic study. Braz Oral 
Res, 2016. 30(1).

70. Ceyhanli, K.T., et al., Comparative micro-computed tomography 
evaluation of apical root canal transportation with the use of ProTaper, RaCe 
and Safesider systems in human teeth. Aust Endod J, 2014. 40(1): p. 12-6.



MİKROBİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN ENDODONTİDE KULLANIMI     81

71. Santa-Rosa, J., et al., Shaping Ability of Single-file Systems with 
Different Movements: A Micro-computed Tomographic Study. Iran Endod J, 
2016. 11(3): p. 228-33.

72. Marceliano-Alves, M.F., et al., Shaping ability of single-file 
reciprocating and heat-treated multifile rotary systems: a micro-CT study. Int 
Endod J, 2015. 48(12): p. 1129-36.

73. Alovisi, M., et al., Micro-CT evaluation of several glide path techniques 
and ProTaper Next shaping outcomes in maxillary first molar curved canals. Int 
Endod J, 2016.

74. Saberi, N., S. Patel, and F. Mannocci, Comparison of centring ability 
and transportation between four nickel titanium instrumentation techniques by 
micro-computed tomography (muCT). Int Endod J, 2016.

75. Stavileci, M., et al., Evaluation of Root Canal Preparation Using Rotary 
System and Hand Instruments Assessed by Micro-Computed Tomography. Med 
Sci Monit Basic Res, 2015. 21: p. 123-30.

76. Petersson, K., et al., Technical quality of root fillings in an adult 
Swedish population. Endod Dent Traumatol, 1986. 2(3): p. 99-102.

77. Wu, M.K. and P.R. Wesselink, Endodontic leakage studies reconsidered. 
Part I. Methodology, application and relevance. Int Endod J, 1993. 26(1): p. 
37-43.

78. Cobankara, F.K., et al., A quantitative evaluation of apical leakage of 
four root-canal sealers. Int Endod J, 2002. 35(12): p. 979-84.

79. Venturi, M., et al., A preliminary analysis of the morphology of lateral 
canals after root canal filling using a tooth-clearing technique. Int Endod J, 
2003. 36(1): p. 54-63.

80. Celikten, B., et al., Micro-CT assessment of the sealing ability of three 
root canal filling techniques. J Oral Sci, 2015. 57(4): p. 361-6.

81. Araujo, V.L., et al., Volume of sealer in the apical region of teeth filled 
by different techniques: a micro-CT analysis. Braz Oral Res, 2016. 30.

82. Kierklo, A., et al., Application of microcomputed tomography for 
quantitative analysis of dental root canal obturations. Postepy Hig Med Dosw 
(Online), 2014. 68: p. 310-5.

83. Keles, A., et al., Micro-CT evaluation of root filling quality in oval-
shaped canals. Int Endod J, 2014. 47(12): p. 1177-84.

84. Celikten, B., et al., Evaluation of root canal sealer filling quality using 
a single-cone technique in oval shaped canals: An In vitro Micro-CT study. 
Scanning, 2016. 38(2): p. 133-40.



82    DIŞ HEKIMLIĞI: KAVRAMLAR, ARAŞTIRMALAR VE UYGULAMA

85. de Carvalho Maciel, A.C. and M.F. Zaccaro Scelza, Efficacy of 
automated versus hand instrumentation during root canal retreatment: an ex 
vivo study. Int Endod J, 2006. 39(10): p. 779-84.

86. Masiero, A.V. and F.B. Barletta, Effectiveness of different techniques 
for removing gutta-percha during retreatment. Int Endod J, 2005. 38(1): p. 2-7.

87. Saad, A.Y., S.M. Al-Hadlaq, and N.H. Al-Katheeri, Efficacy of two 
rotary NiTi instruments in the removal of Gutta-Percha during root canal 
retreatment. J Endod, 2007. 33(1): p. 38-41.

88. Roggendorf, M.J., et al., Micro-CT evaluation of residual material 
in canals filled with Activ GP or GuttaFlow following removal with NiTi 
instruments. Int Endod J, 2010. 43(3): p. 200-9.

89. Fruchi Lde, C., et al., Efficacy of reciprocating instruments for removing 
filling material in curved canals obturated with a single-cone technique: a 
micro-computed tomographic analysis. J Endod, 2014. 40(7): p. 1000-4.

90. Asheibi, F., et al., Micro-CT evaluation of the effectiveness of the 
combined use of rotary and hand instrumentation in removal of Resilon. Dent 
Mater J, 2014. 33(1): p. 1-6.

91. Da Rosa, R.A., et al., Micro-CT Evaluation of Root Filling Removal 
after Three Stages of Retreatment Procedure. Braz Dent J, 2015. 26(6): p. 612-8.

92. Saglam, B.C., et al., Efficacy of different solvents in removing gutta-
percha from curved root canals: a micro-computed tomography study. Aust 
Endod J, 2014. 40(2): p. 76-80.

93. Rodig, T., et al., Comparison of hand and rotary instrumentation 
for removing gutta-percha from previously treated curved root canals: a 
microcomputed tomography study. Int Endod J, 2014. 47(2): p. 173-82.

94. Cavenago, B.C., et al., Efficacy of xylene and passive ultrasonic 
irrigation on remaining root filling material during retreatment of anatomically 
complex teeth. Int Endod J, 2014. 47(11): p. 1078-83.

95. Ma, J.Z., et al., Micro-computed tomography evaluation of the removal 
of calcium hydroxide medicament from C-shaped root canals of mandibular 
second molars. Int Endod J, 2015. 48(4): p. 333-41.

96. Simsek, N., et al., 3D analysis of D-RaCe and self-adjusting file in 
removing filling materials from curved root canals instrumented and filled with 
different techniques. ScientificWorldJournal, 2014. 2014: p. 836513.



83

B Ö L Ü M  V I

TEK RENK BİR ÜNİVERSAL  
KOMPOZİT REZİN (OMNİCHROMA)  

İLE İLGİLİ GÜNCELLEME

Update	on	A	Single	Colour	Universal	Resin	Composite

Başak YAZKAN

(Doç. Dr,), Pamukkale Üniversitesi Diş  
Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş  

Tedavisi Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
e-mail: basakyazkan@hotmail.com

ORCID: 0000-0002-6456-6054

1. Giriş

Restoratif diş hekimliğinde, ‘bukalemun etkisi’ (harmanlama etkisi) 
terimi, bir materyalin çevreleyen diş yapısına benzer bir renk elde 
etme yeteneği olarak tanımlanabilir (1). Son yıllarda, bukalemun etkisi 

göstererek tek bir renk tonu ile tüm tonları estetik olarak taklit etmek üzere 
tasarlanmış rezin bazlı kompozitler “tek renkli” veya “üniversal renkli” kompozit 
rezinler olarak tanıtılmıştır. Tek renkli kompozit rezin sistemlerinin, diş rengi 
ne olursa olsun çevredeki diş yapısı ile estetik olarak tamamen bütünleştiği 
varsayılmaktadır (2).

Bir nesneden yansıyan dalga boyları nesnenin algılanan rengini 
belirler (3). Estetik olarak restoratif materyallerde dalga boylarının bu seçici 
yansıması, bileşimlerinde bulunan pigmentlerden kaynaklanmaktadır. Bununla 
birlikte, yenilikçi teknolojik yaklaşımlar, tek renkli rezin bazlı kompozitleri 
geliştirmiştir. Üreticiye (Tokuyama Dental, Japonya) göre, Omnichroma (tek 
renkli üniversal rezin bazlı bir kompozit) pigment içermez ve optik özellikleri, 
rezin bazlı kompozitin kullanıldığı bir “akıllı kromatik teknoloji” olan yapısal 
renge dayanır (4). Omnichroma, mekanizma olarak diş hekimliğinde akıllı 
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kromatik teknolojiyi kullanan ilk tek renkli kompozittir. Eşit boyutlardaki 
supra nano küresel silisyum dioksit ve zirkonyum dioksit (260 nm SiO2-ZrO2) 
doldurucularını içermektedir. Omnichroma, akıllı kromatik teknolojisi ile,  renk 
değerlendirme prosedürüne olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve klinisyenlerin 
koltukta geçirdiği süreyi azaltarak, kullanılmayan kompozit renk tonlarının 
israfını en aza indirmesine olanak tanır (5,6). 

Omnichroma, son dönem üzerinde en çok çalışılan bukalemun etkisine 
sahip tek renkli kompozitlerden biridir. Bu derleme, bu materyal ile ilgili yapılmış 
olan ve Medline veri tabanında taranılan tüm çalışmaları değerlendirmeyi 
amaçlamıştır. 

2. Tarihçe

RL Bowen, 1962’de dental kompozit kavramını ortaya atmıştır. İlk 
başarılı ticari kompozit rezin 1970’lerde Concise (3M) ve Adaptic (Dentsply 
Sirona)  ürün isimleri ile piyasaya sürülmüştür. Büyük doldurucular içeren 
bu iki kompozit yüksek mekanik dayanıklılık gösterirken, estetik özellikleri 
oldukça zayıftı. 1980’lerde makrofil kompozitleri, Durafill VS (Kulzer) ve 
Renamel (Cosmodent) şeklinde piyasaya sürülmüştür. Bunlar, ilk piyasaya 
sürülenler ile kıyaslandığında, daha iyi cilalama ve estetik özellikler 
göstermişlerdir (7).

2000’li yıllarda estetik özellikleri daha da artırılmış daha yeni formülasyon 
kompozit rezinler piyasaya sürülmüştür. Bu, yarı saydam ve opak tonların doğal 
diş yapısını taklit etmesine gerçekten ilk kez izin verildi. Bu durum, ürünler 
set halinde satıldığından ve çoğu zaman setin tamamı ürünün kullanım ömrü 
boyunca kullanılmadan kaldığından, diş hekimlerinin hiç öngörmediği sorunları 
ortaya çıkardı.

Daha sonra, nano dolduruculu kompozitler piyasaya sürüldü; 5 ila 75 nm 
arasında değişen partikül boyutları ve nanoöbekler doldurucular (5 ila 20 nm) 
içerdiler (8). Nanodoldurucular ve nanoöbekler, restorasyonların daha pürüzsüz 
bitiş ve parlaklığa sahip olmasını sağladı. 2010’lara gelindiğinde ise, bulkfil 
kompozitler çoğu diş hekimi tarafından kabul edildi çünkü bu kompozitler daha 
az polimerizasyon büzülmesi ve 4 mm’ye kadar daha büyük polimerizasyon 
derinliği sundu (9). SureFil SDR Flow (Dentsply Sirona) kabul edilen ilk 
akışkan bulkfil’di, ancak kullanımları restorasyonların altında bir taban olarak 
kullanılmakla sınırlıydı (10).
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3. Omnichroma’ nın Geliştirilmesi

Omnichroma’daki UDMA ve TEGDMA monomerleri ile 260nm silika 
ve zirkon dolgurucuları içermektedir ve herhangi bir dişle herhangi bir renk 
tonuna uyan ilk kompozit rezin bazlı materyaldir. Omnichroma’nın renk 
seçimi ihtiyacını neredeyse ortadan kaldırarak klinikte potansiyel olarak zaman 
kazandırdığı bilinmektedir. Yapılan bir araştırmada, klinisyenlerin neredeyse 
%52’sinin restoratif tedavide renk uyumu için 30 ila 60 saniyeye ihtiyaç duyduğu 
gösterilmiştir (11). Üstün cilalama kabiliyeti, kolay ve hızlı uygulanması ve 
ortam ışığı etkisi direnci, Omnichroma’nın ana özellikleridir. Aşınma ve aşınma 
özelliklerinin; kompozit ve karşıt diş yapısının aşınması ile birlikte minimum 
düzeyde olduğu gösterilmiştir (12). Omnichroma, polimerizasyondan önce, 
kaviteye yerleştirilirken daha opak gözlenirken, polimerizasyondan sonra 
etrafını saran diş yapısı ile homojen bir şekilde harmanlanır (11). 

Omnichroma’nın avantajları aşağıdaki gibidir (11):
• Envanter yönetimi önemli ölçüde basitle_tirilmi_tir.
• Kullan1lmayan kompozit fireleri azal1r.
• Tek renk ile diğer tonlara adaptasyon kabiliyeti sunar.

Omnichroma kullanma önerileri ise şu şekildedir (11):
• Hem ön hem de arka di_lerde direkt kompozit restorasyonlar.
• Direkt kompozit laminalar.
• Diastema veya herhangi bir di_ aras1n1n kapanmas1.
• Porselen ve kompozit rezin tamiri

4. Omnichroma ile İlgili Medlıne Veri Tabanında Taranan Çalışmalar

Medline veri tabanında sadece ‘Omnichroma’ anahtar sözcüğü ile 
tarandığında 25 adet çalışma bulunmuştur. Bu çalışmalara ilişkin bilgiler, 
sonuçlar ve öneriler aşağıdaki tabloda sunulmuştur
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Çalışmalar değerlendirildiğinde; Omnichroma’nın renk eşleştirme 
yeteneğinin çok renkli üniversal kompozitler ve diğer tek renkli üniversal 
kompozitlerden daha iyi olduğunu gösteren araştırmalar olduğu gibi, benzer veya 
daha kötü sonuçlar verdiğini raporlayan çalışmalar da mevcuttur. Araştırmaların 
çok büyük bir kısmı laboratuvar çalışmasıdır. Bununla birlikte optik özellerini ve 
renk stabilitesini araştıran çalışmalarda da farklı sonuçlar olduğu görülmektedir 
(13-15, 17-31, 33). 

Renk eşleştirme yeteneği, renk stabilitesi ve optik özellikleri gibi renk 
parametresiyle ilişkili çalışmaların yanında Omnichroma’nın farklı mekanik 
özellikleri (eğilme mukavemeti, elastik modülü, mikrosertlik, dönüşüm derecesi 
gibi) ve mikrosızıntısı araştırılmıştır. Mekanik özellikleri ISO standartlarının 
gerekliliklerine uygun olarak bulunmuştur (29, 32). Mikrosızıntı açısından ise 
nanohibrit bir kompozitten daha başarısız olarak saptanmıştır (16). 

5. Sonuçlar ve Öneriler

Mevcut araştırmalar dahilinde Omnichroma’nın renk eşleştirme 
yeteneğinin başarılı olduğu söylenebilir. Ancak, Omnichroma’nın umut vaat 
eden beklentileri karşılayıp karşılamayacağına dair nihai sonuca varmak 
için gelecekte farklı parametrelerin araştırıldığı daha fazla laboratuvar 
çalışmasına ve klinik araştırmalar ile uzun dönemli vaka takibi yapılmasına 
ihtiyaç vardır.
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1. Giriş

Holistik (bütüncül) yaklaşımda, insan fizyolojik, biyolojik, sosyal ve 
spritüel boyutları ile bir bütün olarak ele alınır. Geleneksel diş hekimliği 
temel olarak dolgu, kanal tedavisi, diş çekimi, cerrahi periodontal 

tedaviler, protez gibi işlemlere odaklanırken, bütüncül diş hekimliğinde bunlara 
ek kullanılan materyallerin biyouyumluluğu, kişinin stres seviyesinin hipnoz 
gibi terapilerle kontrol alınması, beslenmesinin düzenlenmesi gibi konuları 
ele alır. Amalgam ve flor kullanımına yaklaşımı sebebiyle eleştiri altında olsa 
da yapılmış bir çok çalışma bütüncül diş hekimliği uygulamalarının başarısını 
göstermiştir(1–3).

“Holism” terimi, “bütün” anlamına gelen Yunanca “holos” kelimesinden 
türetilmiştir. Holistik diş hekimliği; bütüncül, biyolojik ve biyouyumlu diş 
hekimliği olarak da bilinir. Genel olarak ağız boşluğu ile birlikte baş ve boyun 
ile ilgilenen geleneksel diş hekimliğinin aksine holistik diş hekimliğinde dişler 
bireyin sağlığının aynası olarak görülür ve dişler genel sağlıktan ayrı düşünülmez. 
Dişlerin yapısal bütünlüğünün her şeyden etkilendiği kadar etkilediği gerçeğine 
odaklanır (4). Holistik diş hekimliği; geleneksel diş hekimliği ile doğal iyileşme 
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yöntemlerini biraraya getirmiştir. Bu bütünsel yaklaşım, sağlıklı beslenme, 
vücuttan toksin atımı ve fiziksel, zihinsel enerji seviyelerinin dengelenmesi 
yoluyla bireyin sağlığını ve esenliğini destekler(5). Akupunktur ve nöral terapi 
gibi tekniklerin dahil edilmesiyle birlikte toksik olmayan restoratif materyallerin 
kullanımına odaklanır. Bu kavram ve uygulama, bir devrim yaratmış olsa da, 
bütüncül diş hekimlerinin izlediği tamamlayıcı yöntemlerden bazıları eleştiri 
altındadır(6).

2. Holistik Diş Hekimliğinin Tarihi

Holistik diş hekimliği veya biyolojik diş hekimliği, tüm vücudun tek 
bir birim olduğu ve bu birimin bir bölümündeki herhangi bir değişikliğin 
bütünü etkileyebileceği iddiasına dayanan çok eski bir alternatif yaklaşımdır. 
Kökeni, Ulusal Diş Hekimleri Birliği’nin amalgam restorasyonun zararlı 
etkilerini kabul ettiği ve dernek üyelerinin bunu hastalarında kullanmamalarını 
zorunlu kıldığı 1800 yılı başlarına kadar uzanır. İngiliz kimyager Joseph Bell 
tarafından icat edilen amalgam ile diş dolgularında cıva kullanımı 1819 yılında 
başladı. 1830›da amalgam dolgular Amerikan Diş Cerrahları Derneği (ASDS) 
tarafından onaylandı ve kullanımları diş kaviteleri için tercih edilen tedavi 
olarak hızla yayıldı (7). Ancak 1840’a gelindiğinde, cıvalı amalgam dolguların 
doğal risklerine ilişkin artan kanıtlar, ASDS’yi onayını geri çekmeye zorladı. 
Dernek üyelerine diş dolgularında cıva kullanımını durdurmaları talimatı 
verilse de birçok diş hekimi bu talimatı görmezden geldi. Amalgam dolguların 
kullanımının basitliği, ulaşılabilir ve uzun ömürlü oluşu hekimleri amalgamı 
kullanmaya devam etmeye teşvik eden özellikleriydi. Bir Alman kimyager olan 
Alfred Stock’un 1926 yılında yayınladığı çalışma ile dental hastalardaki cıva 
toksisite seviyeleri ile amalgam dolgular arasındaki bağlantı uluslararası tepkiye 
yol açtı. Ancak İkinci Dünya Savaşı sırasında laboratuvarı çöküp yandığında 
Stock’un anti-amalgam hareketi de sona erdi(8). Biyolojik diş hekimliğinin 
babası Weston A Price yaptığı araştırmalarda endodontik tedaviden kaynaklanan 
bakteriyel enfeksiyonun kalp problemleri, böbrek ve mesane rahatsızlıkları, 
artrit, romatizma, akciğer problemleri gibi dejeneratif hastalıkları tetiklediği 
sonucuna varmıştır. ‘Fokal enfeksiyon teorisi’ ile başlayan bu teorilere destek 
Melvin Page isimli bir diş hekiminin ‘Vücut kimyasını dengeleme’ ifadesi ile 
gelmiştir(9). 

Amalgam ile ilgili süreç devam ederken, Ohio, Cleveland’dan Dr. 
Weston Price, İsviçre, Kızılderili, Polinezya, Pigme ve daha sonra Aborijinleri 
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içeren çok çeşitli kültürlerde diş çürüklerini incelemeye başladı. 1939’da 
Dr. Price bulgularını “Beslenme ve Fiziksel Dejenerasyon” başlığı altında 
yayınladı. Burada diş çürümesi ve diş dizilimi de dahil olmak üzere çeşitli batı 
rahatsızlıklarının beslenme yönleriyle doğrudan bağlantılı olabileceği sonucuna 
vardı(10). 1978’de bir grup diş hekimi Holistic Dental Association’ı (HDA) 
kurdu. Zamanla sağlıklı yaşam fikrini hastalığın eliminasyonu olarak benimseyen 
bir kültürel farkındalık gelişti. Geleneksel diş hekimliğinin aksine hastanın genel 
sağlığı, tutumları ve duyguları hakkında profesyonel bir farkındalıkla hastanın 
bir “bütün” olarak değerlendirilmesi yaklaşımı oluşmuştu.

Bütünsel diş hekimliği zemin kazandıkça, 1983 yılında Uluslararası Ağız 
Tıbbı ve Toksikoloji Derneği (IAOMT) kuruldu. 1987, İsveçli bilim adamları 
Magnus Nylander, Lars Friberg ve B. Lind, beynin oksipital lobundaki (görsel 
işleme ile ilişkili lob) cıva düzeyi yüzdelerini bir hastanın ağzındaki amalgam 
dolgu miktarına bağlayan bir çalışma yayınladılar(11). Aynı yıl Nylander 
ve Friberg, diş hekimleri ve dişhekimleri personelinin, diş hekimi olmayan 
kontrol grubuna kıyasla hipofiz bezlerinde kırk kat daha fazla cıva düzeyine 
sahip olduğunu ortaya çıkararak tekrar yayınladılar. Hipofiz bezindeki 
cıvanın, sinirlilik, depresyon ve duygudurum bozuklukları ile ilişkili olduğu 
gösterilmiştir(12). 1990 ve 1993 yılları arasında, Doktor Fritz Lorscheider ve MJ 
Vimy, yirmi dokuz gün önce dişlerine amalgam dolgu yerleştirilmiş hayvanların 
böbreklerinde, karaciğerlerinde, gastrointestinal kanallarında, hipofiz bezlerinde 
ve fetüslerinde cıva keşfetti(13). Bir mikrobiyolog Anne Sommers, cıva ile 
yapılan dolguların, bağırsaklarda bulunan bakteri türlerindeki bir değişiklikle 
doğrudan ilişkili olduğunu keşfetti. Hayatta kalmayı cıvaya karşı uyarlayan 
bakteriler, antibiyotiklere karşı bir hayatta kalma tekniğini de uyarladılar, bu 
da Sommers’ı amalgamların vücutta antibiyotik dirençli bakteriler geliştirmede 
bir rol oynadığı sonucuna varmasına yol açtı. 1994 yılında bebekler üzerinde 
yapılan bir otopsi çalışması, annelerin dişlerindeki cıva seviyeleri ile bebeklerin 
beyinlerindeki toksik metal seviyeleri arasında bir bağlantı buldu. Aynı yıl 
İsveç’in cıva amalgam dolgularını aşamalı olarak kaldıran ilk ülke olması büyük 
olasılıkla tesadüf değildi(14). 

Ancak, 1996 yılında Dr. Hal Huggins’in, amalgam dolguların hastalığa 
neden olduğu iddiası sebebiyle Colorado mahkemesi, lisansını iptal etti. Dr. 
Huggins amalgam karşıtı bir aktivistti. FDA, insan tıbbı için milyonda 1 parça 
(ppm) cıva düzeyine izin vermeye devam etti ve dental amalgam için yaklaşık 
500.000 ppm düzeyini onayladı. FDA’nın uzlaşmazlığından bıkan Uluslararası 
Ağız Tıbbı ve Toksikoloji Akademisi, FDA’nın ABD halkını cıva amalgamının 
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tehlikelerinden korumada başarısız olmaya devam ettiğini gerekçe göstererek 
2015 yılında dava açtı. 

Bugüne kadar ADA, amalgam dolgulardaki cıvanın bir sağlık tehdidi 
olmadığı konusunda kararlıdır.Günümüzde diş hekimliği öğrencileri hala 
amalgam dolguu yerleştirme konusunda eğitim almaktadır ancak cıva buharında 
nefes alma tehlikesi veya kendilerini veya hastaları nasıl doğru bir şekilde 
koruyacakları konusunda nadiren bilgilendirilmektedir (14). Son birkaç on yılda 
ise bütünsel diş hekimliğini takip eden insan sayısında bir artış görülmüştür (6).

3. Bütünsel Diş Hekimliğinin Avantajları

Bütünsel diş hekimliği savunucuları, sadece semptomu tedavi etmekten 
ziyade sorunun temel nedenini tedavi etmeye inanırlar. Örneğin, çürük bir diş 
sadece geleneksel bir diş hekimi tarafından restore edilecek, ancak bütünsel bir 
diş hekimi beslenme ve yeme alışkanlıklarını tartışıp çürük dişin biyouyumlu 
restoratif materyal ile restorasyonunu yapacaktır. Türk ve Finlandiyalı pre 
adölesanlar arasında yapılan bir kesitsel çalışmada; çocuk doktorları ve diş 
hekimlerinin işbirliğinin, ergenlik öncesi çocukların refahını artırmak için 
yaşam boyu bütünsel bir bağlamda genel ve diş sağlığının değerlendirilmesinin 
hayati öneme sahip olduğu bulunmuştur(15). 

4. Holistik Diş Hekimliği Prosedürleri:

4.1.	Ayurveda

Doğayla uyum içinde yaşamak anlamına gelen Ayurveda, Hindistan’da 
uygulanan ve zihin, beden ve ruh ilaçlarını vurgulayan yaklaşık 5000 yıllık eski 
tıbbi sistemlerden biridir(16). Organik doğal bileşenler, dişlerin temizlenmesine 
yardımcı olacak ve ayrıca diş ağrısı, diş eti kanamaları, diştaşı oluşumu gibi 
çeşitli diş problemlerinin önlenmesine yardımcı olacak şekilde birleştirilir. 
Otlar, antibakteriyel, antiinflamatuar, büzücü, antikaryojenik ve diş beyazlatıcı 
gibi benzersiz terapötik özellikler sergiler. Ayurveda, fırçalama amacıyla neem, 
meyan kökü, cutch, arjuna, süt otu veya humus gibi bitkisel çiğneme çubuklarını 
new age kıl fırçalarına alternatif olarak önermektedir(16). Ayurveda ayrıca dant 
dhavani, jivha lekhana ve gandoosha veya yağ çekme gibi terapötik prosedürlerin 
ve önleyici tedbirlerin günlük kullanımını tavsiye eder(17). 

4.2.	Aromaterapi

Aromaterapi koku alma duyumuz aracılığıyla çalışır. Aromatik uçucu 
yağlar, solunduklarında dolaşım ve sinir sistemini uyararak kokuya anında tepki 
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veren beynin limbik sistemine impulslar gönderip hem duygusal hem de fiziksel 
olarak çalışır(18). Holistik hekimlikte hastaların bütünsel sağlık dengesini 
iyileştirmeye yardımcı olan hormon benzeri uyarıcılar olarak hareket etmeye 
yardımcı olan bitki ve çiçeklerden elde edilen saf yağ özleri kullanılır. Lavanta, 
fesleğen, sandal ağacı ve bergamot gibi yağlar bu yağların yatıştırıcı, rahatlatıcı 
ve sakinleştirici faydaları vardır. Bu yağlar özellikle dental anksiyetesi bulunan 
hastalarda rahatlatıcı olarak kullanılmaktadır(19–21).

4.3.	Hipnoz

Hipnoz, talimatlara odaklanarak bedenini ve zihnini rahatlatabilen 
hastalarda uygulanır, hasta tedavi sırasında neler olup bittiğinin tamamen 
farkındadır ve hiçbir ilaç kullanılmaz. Diş hekimliğinde hipnozun çeşitli 
kullanımları vardır(22).

o Dental fobi/anksiyete yönetiminde
o Hastaları rahatlatmak
o İşlemler sırasında kanamayı ve tükürük akışını azaltmak
o İyileşmeyi stimüle etmek
o Öğürmeyi, parmak emme ve yanak ısırma alışkanlığını önlemek için.

4.4.	Oral	Probiyotikler

Probiyotikler, uygun miktarda kullanıldığında konağın sağlığını olumlu 
yönde etkileyen canlı bakteriler veya bakterileri içeren gıda bileşenleri olarak 
tanımlanır. Geleneksel probiyotik kullanımı gastrointestinal enfeksiyonların 
tedavisini kapsarken oral probiyotikler; diş çürükleri, periodontal hastalıklar, 
oral candida ve halitozis tedavisinde kullanılmaktadır(23–25).

4.5.	Homeopati

Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda güvenli, etkili, bağımlılık yapmayan 
bir yaklaşım olan güvenli ve doğal bir alternatiftir, bütünsel diş hekimleri 
tarafından dikkate alınan üç ana çözüm aşağıdaki gibidir. Diş hekimliğinde 
oral ülserler, siyalore, nevralji, temporomandibular eklem bozuklukları, ağız 
kuruluğu, liken planı ve bruksizm için homeopatik ilaçlar önerilmiştir. Ancak, 
onları destekleyecek yeterli kanıt yoktur(26).

1. Akonit
2. Gelsemiyum
3. Gümüş nitrat
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Homeopatik ilaçların diş çürükleri, diş apsesi, ağız lezyonları ve diş çekimi 
sonrası kanama gibi durumlar için etkili olduğu bulunmuştur(27).

4.6.	Beslenme

Bütünsel yaklaşım, stres ve gerginliğin bireyin diyetiyle bağlantılı 
olduğuna inanır. Diyetteki eksiklikler veya fazlalıklar vücudun temel vitamin 
ve mineral ihtiyacının artmasına neden olur. Malnütrisyon ayrıca oral 
enfeksiyonların, oral mukozal lezyonların ve periodontal hastalıkların şiddetini 
artırdığı bilinmektedir(28).

1. Probiyotikler açısından zengin fermente gıdalar günlük diyetin bir 
parçası olmalıdır(29).

2. Plakların temizlenmesine ve biyofilmin parçalanmasına yardımcı olan 
Serratia gibi enzimler.

3. K2 ve D3 vitamini gibi yağda çözünen vitaminlerin eksikliği bağırsak 
bakterilerini değiştirebilir.

4. Magnezyum, fosfor, C vitamini, diğer amino asitler gibi destekleyici 
vitamin ve mineraller diyete dahil edilmelidir.

5. Kırmızı biber, kakule, tarçın, karanfil, sakız, neem, kekik, nane, gül 
ve çay ağacı yağı gibi aromatik yağlar, ağız bakımını desteklemede oldukça 
etkilidir (28).

4.7.	Elektronik	yöntemler

Bir biyo-rezonans cihazı olan elektronik olarak yönlendirilen bir 
cihaz, vücuttan patolojik “uyumsuz” rezonansları almak ve onları “uyumlu” 
rezonanslara dönüştürmek için kullanılabilir(28).

5. Dental Kliniklerde Bütünsel Yaklaşım

Bütünsel diş hekimleri de kliniklerinde anestezi, restorasyonlar yapar ve 
röntgen çeker ancak bu uygulamaları holistik hale getirmek için önemli birkaç 
konu vardır.

Su Filtreleri: Tedavi sırasında hastanın ağzını çalkalamak için kullanılan 
su genellikle durgunlaşan su hatlarında zararlı bakteriler içerir. Su filtresi tüm 
bakterileri eler ve su toksinlerini ortadan kaldırır.

Faz kontrast mikroskobu kullanımı: Faz kontrast mikroskoplarının 
periodontal sağlığı teşhis etme ve izleme için hayati bir araç olduğu 
kanıtlanmıştır. Mikroskop, belirli bir bireyin periodontal sağlığını belirlemek 
için diş eti çizgisinden bakterileri toplar.
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Dijital X-ışınları ve CBCT kullanımı: Dijital radyografiler, geleneksel 
X-ray makinelerinden %90 daha az radyasyona maruz bırakır(30). 

Ozon tabakası ve oksijen tedavisi: Enfekte kök kanalları, periodontal 
cepler ve diğer periodontal hastalıklar, ozon veya oksijen kullanılarak etkin bir 
şekilde yönetilebilir. Ozonlu su, ozonlu yağlar veya oksijen/ozonun doğrudan 
enfekte bölgeye yerleştirilmesi gibi ozonun farklı uygulama biçimleri vardır. En 
küçük kanallar, dar cepler veya tübüller bile oksijen/ozon tedavisi ile sterilize 
edilebilir(31).

Kanal tedavisi: Diş hekimlerinin çoğu, ciddi şekilde çürümüş bir dişi 
kurtarmak için kanal tedavisini önermektedir. Kök kanal tedavisi, güvenli 
olduğu kanıtlanmış olmasına rağmen yüzyıllardır tartışmalıdır ve doğal bir dişi 
kurtarmanın bir yolu olarak etkilidir.

Bütünsel diş hekimleri, kanal tedavisinin ancak kanal %100 sterilize 
edildiğinde ve bakterilerden arındırıldığında etkili olduğunu anlar, ancak kanalı 
tamamen sterilize etmek imkansızdır. Bir diğer tartışma, sterilizasyon için 
kullanılan kimyasalların formaldehit gibi toksik olmasıdır. Ayrıca tedavi sonrası 
kanalda kalan bakteriler meme kanseri, kalp hastalığı ve daha birçok sağlık 
sorunu gibi olumsuz etkilere neden olabilir. Bütüncül diş hekimleri ideal olarak 
kök kanal tedavisini desteklemezler(28).

Cerrahi olmayan, “biyolojik” periodontal tedavinin kullanımı: 
Periodontal enfeksiyonun bazı kalp hastalıkları türleri için yüksek risk 

faktörü ve bazı ülser, artrit, erken doğum ağırlıklı bebekler ve daha fazlası 
için orta risk faktörü olarak bağlantılı olduğu bulunmuştur(32–36). Bütüncül 
diş hekimliğinde; lazer tedavisi, antibakteriyel ürünlerle diş eti irrigasyonu 
ve destekleyici besin takviyeleri dahil olmak üzere çeşitli cerrahi olmayan 
yaklaşımlar kullanılmaktadır(18).

Cıva içermeyen diş hekimliği uygulaması: Bütünsel diş hekimliği, cıvayı 
küçük bir miktarın bile hastanın vücudunu ve genel sağlığını riske atabileceği 
bir toksin olarak kabul eder(28). Amalgam dolgular en uzun dayanıklılığa sahip 
restorasyonlardır ancak dişe aşırı baskı uygular ve çoğu zaman dişi kırılmaya 
meyilli hale getirir(37,38). Gerçek bir bütünsel diş hekimi, bir dişi cıva ile restore 
etmez veya bir amalgam dolgunun çıkarılması için güvenlik yönergelerini 
uygular(39). Eski amalgam dolguların çıkarılması için tam protokolün 
kullanılması savunulmalı veya diş hekimi cıvanın çıkarılması konusunda uygun 
şekilde eğitilmelidir(6). Amalgamın restoratif materyal olarak kullanılması, 
“oral galvanizm” veya vücuttaki sıvılar ve dokular boyunca ayrılmış metaller 
tarafından üretilen doğrudan elektrik akımlarıdır. Amalgam dolgunun çıkarılması 
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için kapsamlı bir protokol, lastik örtü kullanımını, hastaya oksijen verilmesini, 
C vitamini takviyesini ve cıva buharlarını emmek için hastanın ağzına yakın bir 
yere yerleştirilmiş bir hava filtreleme sistemini içerir(6).

Florür ve su florlaması: Geleneksel diş hekimliği, çocuklar için su 
florlaması ve florür damlaları yoluyla hem topikal hem de yutulan formlarda 
florürlerin kullanımını desteklemektedir. Araştırma kanıtları, suyun florürlü 
olduğu bölgelerde çürük oranlarında bir düşüş olduğunu göstermiştir(40). 
Bütünsel diş hekimleri tipik olarak, herhangi bir biçimde alınan yutulan florürün 
kanser ve çeşitli kemik sorunları ile doğrudan bir bağlantısı olduğuna ve dişlere 
fayda sağladığına inanırlar(28).

Çeşitli dental materyallerin biyouyumluluğu: Genel olarak uygulamada 
diş hekimi tedavi sırasında diş materyali kullanmadan önce hastaya herhangi 
bir biyo-uyumluluk testi uygulamaz. Ancak bütünsel diş hekimleri ağzınıza 
girenlerin tüm vücut sisteminizi etkileyebileceğine inanırlar. Mevcut dental 
materyallerin yaklaşık % 60’ı vücudun bağışıklık sistemini baskılayabilir veya 
ayrıca toksisiteye neden olabilir. Belirli bir diş materyaline karşı herhangi bir 
alerjinin değerlendirilmesi için bir hasta üzerinde biyouyumluluk testi yapılması 
zorunludur. Diş hekimi, hangi diş malzemelerinin hastanın vücuduna uygun 
olduğunu bulmak için kan testleri yapabilir(15).Bu nedenle, malzemelerin 
biyouyumluluğunu yerinde test etmek için protokolü takip ederler. Tedaviye 
başlamadan önce bile, tedavi için mevcut olan farklı diş materyalleri arasındaki 
farkları açıklamak önemlidir. Biyolojik diş hekimliğini takip eden çoğu diş 
hekimi, diğer prosedürler için farklı materyallerin yanı sıra çeşitli farklı kompozit 
dolgu malzemeleri kullanır.

Zirkonyum implantlar: Zirkonyum implantlar; kron, köprü ve tam 
protez gibi tüm üst yapı için uygun, doğal, metal içermeyen, çok yönlü bir 
diş implantı malzemesidir. Bunlar, maksimum biyouyumluluk sunan yüksek 
teknolojili zirkonyum oksitten yapılmıştır(41,42). Zirkonyum oksit elektriksel 
olarak iletken değildir ve çoğunlukla alerjiye neden olmaz.

Hastalar için bir beslenme planı: Sağlıklı, daha bağışık ve içsel olarak 
güçlü bir vücut sağlamak için hastanın diyetinde değişiklikler yapılabilir. Diyete 
probiyotikler açısından zengin fermente gıdalar, plak temizleyen ve biyofilm 
bariyerlerini parçalayan serratia proteolitik enzimler gibi belirli enzimler, 
magnezyum, fosfor, amino asitler ve C vitamini gibi destekleyici vitamin ve 
mineraller günlük diyete eklenmelidir.

K2 ve D3 vitamini gibi yağda çözünen vitaminlerin eksikliği bağırsak 
bakterilerini değiştirebileceğinden takip edilmelidir.
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Optimum ağız bakımını desteklemek için bu bitkisel yağlardan 
birkaçını günlük plana ekleyin. Bu bitkisel yağlar, çeşitli sebzelerden ve ağaç 
yapraklarından elde edilir(43).

Temel olarak aşağıdaki bitkisel yağlar, optimal ağız bakımını desteklemede 
en iyiler arasındadır:

·	 Cayenne: Bu antibakteriyel, katalitik ve antiseptik özelliklere sahip 
kritik bir ekstrakttır. Kapsaisin bileşeni, kan dolaşımını uyaran topikal bir 
vazodilatördür(44,45).

·	 Kakule: Bu, sindirim sistemini ve bağışıklık sisteminin fagositik 
hücresel etkisini uyaran antiseptik özelliklere sahiptir. Ayrıca, anti-enfeksiyöz 
ve antibakteriyel eylemlerle ve sağlıklı ağız bakımını tamamlamaya yardımcı 
olarak sinir sistemini destekler(46).

·	 Tarçın: Diş etlerine kan dolaşımını uyaran, yenilenme yeteneklerini ve 
sağlığını destekleyen bir antiseptik ve antibakteriyeldir. Beyaz kan hücrelerinin 
üretimini artıran güçlü antiseptik ve anestezik ajanlar olan yüksek öjenol ve 
sineol içeriğine sahiptir(47,48).

·	 Karanfil: Eski çağlardan beri diş ağrılarını dindiren ve nefesi ferahlatan 
bir ağrı kesici olarak kullanılır. Karanfilin güçlü antibakteriyel, antiviral ve 
antifungal etkisi, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur ve öjenol, 
seskiterpenler ve esterler gibi botanik bileşenleriyle dolaşımı uyarır. Aynı 
zamanda diş eti enfeksiyonlarını, tonsilliti ve diş ağrısını iyileştirmeye yardımcı 
olan bir parazit önleyicidir(28,49,50).

·	 Damla Sakızı (Mastik): Ağız bağ dokusunun sağlığının korunmasına 
yardımcı olur ve ayrıca diş plağının yok edilmesini sağlar. Mastik, mide 
ülserlerine neden olan Helicobacter pylori bakterileri de dahil olmak üzere oral 
bakterilerin büyümesini engelleyen antioksidanlar, antibakteriyel, antifungal 
ve antiseptik özelliklere sahiptir(51). Mastik yağı, lökositler veya beyaz kan 
hücreleri ve çok çekirdekli hücreler dahil olmak üzere kanın ön savunma hattını 
desteklemeye yardımcı olur. Ayrıca diş eti iltihabı ve plağın oluşabileceği diş ve 
diş eti bölgesinde doku savunmasının güçlendirilmesine de yardımcı olur(52).

·	 Neem (Nim): Neem, “mükemmel, eksiksiz ve bozulmaz” anlamına 
gelen ‘arista’ olarak bilinir. Periodontal ve diş enfeksiyonları için ideal kür olan 
mantar öldürücü ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Neem’deki vazodilatör 
ve anti-inflamatuar bileşikler, ağrı giderici bileşiklerle birlikte diş ağrısı için 
kullanılabilir. Aynı zamanda, sonuçta bakterileri öldüren hücre yapışmasına 
müdahale ederek diş çürümesini önler. Neem, diş eti iltihabına ve periodontitise 
neden olan bakterileri öldürerek tükürüğü ve diş etlerini alkalize eder(53–55). 



106    DIŞ HEKIMLIĞI: KAVRAMLAR, ARAŞTIRMALAR VE UYGULAMA

·	 Kekik: Tedavi değerine katkıda bulunan başlıca %65 karvakrol ve 
%3.4 timol olmak üzere iki fenol bileşiği içerir. Vücudun bağışıklık sistemini 
güçlendiren etkili antiseptik, analjezik ve antibakteriyel özellikler içerirler. 
E. Coli, Staphylococcus aureus ve Pseudomonas aeruginosa gibi mantarlara, 
virüslere ve bakterilere karşı çok çeşitli antimikrobiyal aktiviteler sunar. Kekik 
yağının ile gargara uygulaması plak oluşturan bakterileri etkileyerek ağız 
hijyenini iyileştirir ve diş eti hastalıkları riskini azaltır(43,56).

·	 Lavanta: Lavanta yağının diş hekimliğinde kullanılmasının temel 
amaçları antibakteriyel ve antifungal etkilerinin kullanılması, stres ve 
kaygıyı azaltmak ek olarak da halitozisi azaltmaktır. Prostodonti ve oral 
lezyonların tedavisinde lavanta yağı kullanımına dair kanıtlar vardır. Lavanta 
yağı koklanmasının, çocuk hastaların dental anksiyetesini azaltmada etkili 
olabilmektedir. Sonuç olarak, lavanta yağının diş hekimliğinin farklı dallarındaki 
etkisinin umut verici sonuçları gösterilmiştir(57,58).

·	 Çay ağacı yağı: Antiviral, antifungal ve anti bakteriyeldir. Diş eti 
iltihabı ve periodontitis gibi hem bakteriyel hem de enflamatuar bileşenleri 
içeren durumlar için terapötik bir ajan görevi görür. Bu nedenle özellikle son 
dönemde diş macunları ve ağız gargaraları dahil olmak üzere ağız hijyeni için çok 
sayıda ürün içeriğine eklenmektedir. Çay ağacı yağı, diş plağını azaltarak diş eti 
iltihabının şiddetini azaltan bir anti-inflamatuar ajan olarak da kullanılır(59,60).

6. Sonuç

Geleneksel diş hekimliği uygulamaları şüphesiz ‘Önce zarar verme.’ 
ilkesini temel alır. Ancak günümüzde kullanılan dental malzemelerin bazılarının 
biyo-uyumluluğu konusunda şüpheler vardır. Diş hekimlerinin önceliği her 
ne olursa olsun sağlığa zarar verecek ya da ileride sağlık açısından problem 
yaratabilecek malzemeleri kullanmaktan kaçınmak olmalıdır. Milyonlarca 
kişide sorunsuz uygulanan ve problem çıkarmayan dental uygulamaların nadir 
de olsa bazı hastalarda çınlama, elektriklenme, tat almada değişiklik gibi birçok 
komplikasyonlarını gözlemlenebilmektedir. Tam da bu sebepten holistik diş 
hekimliği hastalığa değil de hastaya odaklanarak kişiye özel bütüncül yaklaşımı 
esas almayı hedeflemektedir. Tıbbin diğer alanlarında geleneksel hekimliğe 
ilginin artmasıyla bu yaklaşım diş hekimliğinde de yaygınlaşmaktadır.
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1. Giriş

Dental materyaller ve teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde, hastaların 
bireysel ihtiyaçlarına en uygun fonksiyonel ve estetik tedaviye ulaşma 
olanakları son yıllarda önemli ölçüde iyileşmiştir (1). Bu bağlamda, 

restoratif materyallerin dayanıklılığını ve klinik davranışını iyileştirmek adına; 
materyal bileşiminde değişiklikler, alternatif fotobaşlatıcılar ile daha geniş 
spektral emisyon profiline sahip yeni LED ışık cihazlarının geliştirilmesi ve dental 
yapıları daha fazla koruyan minimal invaziv yaklaşımın benimsenmesi dahil 
olmak üzere birçok yenilikten bahsedilebilir (2). Restoratif diş hekimliğinde, 
dental materyallerin dönüşüm oranlarını iyileştirmek, adaptasyonlarını 
kolaylaştırmak, akışkanlıklarını ve bağlanma performanslarını artırmak için 
önerilen alternatiflerden biri de ön-ısıtma olmuştur (3).
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2. Rezin-esaslı dental materyallerde ön-ısıtma

Rezin-esaslı materyallerin sertleşmesi sırasında meydana gelen 
polimerizasyon reaksiyonuyla büyüyen zincirler, giderek daha yoğun ve daha 
visköz bir ağ yapısı oluşturur. Bununla birlikte reaksiyon ilerledikçe radikallerin 
hareketliliği daha da azalır, moleküler hareketlilik sonunda durur ve polimer 
vitrifikasyonu nedeniyle reaksiyon sonlanır. Monomerlerin polimerlere dönüşüm 
derecesi, rezin-esaslı materyallerin nihai özelliklerinin belirlenmesinde oldukça 
önemli bir yere sahiptir. Son araştırmalar, oda sıcaklığına kıyasla yüksek 
sıcaklıklarda gerçekleştirilen fotopolimerizasyon sonucunda materyallerin 
önemli ölçüde daha yüksek dönüşüm değerleri sergilediğini göstermektedir. 
Ön-ısıtma, moleküler hareketliliği geliştirerek, radikal çarpışma frekansını 
artırmakta ve yavaşlamanın başlamasından önce yayılmanın daha uzun süre 
devam etmesine izin vermektedir. Böylece dönüşüm derecesi iyileşmekte ve 
viskozitenin azaltılarak restorasyonun marjinal adaptasyonunda artışa neden 
olmaktadır (4-6). Literatür incelendiğinde, rezin-esaslı materyallere ön-ısıtma 
uygulamasında kullanılan, farklı üretici firmalar tarafından piyasaya sürülen 
ticari ürünler (ENA Heat [Micerium SpA, İtalya], Calset [AdDent Inc., ABD], 
Therma-Flo [Vista Apex, ABD], Caps Warmer ve Viscalor Dispencer [VOCO 
GmbH, Almanya] vb.) olduğu gibi, sıcak su banyosu, termal döngü cihazı, 
mikrodalga fırın, inkübatör, saç kurutma makinesi, dental ünit ışığı ve elde 
ısıtma gibi birçok alternatif yöntem uygulandığı da tespit edilmiştir (2,7,8). 

Pulpa, diş preparasyon ve restorasyon sürecinde canlılığı tehlikeye girebilen 
oldukça vaskülarize bir dokudur. Zach ile Cohen tarafından yapılan çalışmada 
5,5°C, 11°C ve 16°C’lik intrapulpal sıcaklık artışlarının, sırasıyla test edilen 
pulpaların %15, %60 ve %100’ünde geri-dönüşümsüz pulpa hasarına neden 
olduğu bildirilmiştir (9). İntrapulpal sıcaklık artışı, yüksek-devirli el aletlerinin 
kullanımı, kompozit, akrilik ve diğer rezin-esaslı materyallerin ekzotermik 
reaksiyonları ve fotopolimerizasyon süreciyle ilişkili gerçekleşebileceği gibi, 
ön-ısıtma uygulamasına bağlı olarak da meydana gelebilir (8). Farklı modları 
bulunan ön-ısıtma cihazlarında, sıcaklık değerleri 37°C - 69°C arasında 
değişmekte olup, bu değerlerin pulpa dokusuna zarar vermediği gerekçesiyle bazı 
araştırmacılar tarafından güvenli sıcaklık olduğu kabul edilmektedir (8,10). Bu 
durumun olası nedenlerinden birinin Daronch ve ark.’nın çalışmalarında tespit 
etmiş oldukları, materyalin ön-ısıtma cihazından çıkarılmasıyla, sıcaklığın 2 
dakika sonra %50 ve 5 dakika sonra %90 oranında azalması olduğu söylenebilir 
(11). Aynı araştırmacının bir diğer çalışmasında ise 60°C ön-ısıtma uygulanan 
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kompozitin kaviteye yerleştirilmesinden sonra pulpa için güvenli sayılabilecek 
bir sıcaklık artışı (0,8°C) tespit edilmişken, ışıkla polimerizasyon sonrası bu 
değerin 5°C’nin üzerine çıktığı rapor edilmiştir (12). Bu noktada, kalan dentin 
kalınlığının, dentinin zararlı uyaranlara karşı termal bir bariyer görevi görmesi 
nedeniyle, pulpanın korunmasında halá en önemli faktörlerden biri olduğunun 
altını çizmek gerekmektedir (2). Bu literatür derlemesinde, dental materyallerin 
kullanım özelliklerinin optimize edilmesinde uygulanan ön-ısıtma işleminin 
etkinliğini farklı parametreler açısından değerlendiren güncel araştırmalar ele 
alınmıştır.

3. Ön-ısıtmanın rezin-esaslı dental materyallerin çeşitli özellikleri 
üzerine etkileri

Ön-ısıtmanın güncel rezin kompozitlerin monomer elüsyonu ve dönüşüm 
derecesi üzerindeki etkisini değerlendiren bir çalışmada, bu uygulamanın test 
edilen kompozitlerin dönüşüm derecesine yararlı bir etkisi olmamasına rağmen, 
materyalin kompozisyonuyla ilişkili olarak reaksiyona girmemiş monomerlerin 
elüsyonunu azaltabileceği rapor edilmiştir (4). Almeida ve ark.’nın ön-ısıtma 
ve polimerizasyon sonrası metotların (mikrodalga, otoklav) deneysel fiberle 
güçlendirilmiş kompozit rezin üzerindeki etkilerini inceledikleri araştırmada, 
ön-ısıtma uygulamasının, cam fiberler ile rezin matriks arasındaki etkileşimi 
artırarak, çapsal çekme ve bükülme mukavemetleri ile Knoop sertlik değerini 
iyileştirirken, dönüşüm derecesini etkilemediği belirtilmiştir (13). Benzer 
şekilde, başka bir çalışmada da ön-ısıtmanın geleneksel bir kompozit rezinin 
dönüşüm derecesini iyileştirmediği, polimerizasyon stresini azaltmadığı ve 
intra-pulpal sıcaklık değişimini etkilemediği tespit edilmiştir (14). Fróes-
Salgado ve ark., ön-ısıtma uygulamasının, dönüşüm derecesi ve bükülme 
mukavemeti parametrelerini etkilememesinin, materyalin kaviteye adaptasyonu 
sırasında, geçen süreyle sıcaklığında meydana gelen dramatik azalmadan 
kaynaklanabileceğini belirtmişlerdir (15). Öte yandan, El Korashy ise 
polimerizasyon öncesi ön-ısıtma uygulamasının dönüşüm derecesini artırdığını, 
ancak post-jel büzülme gerilimi açısından olumsuz bir etki yarattığını bildirmiştir 
(16). Tauböck ve ark. yaptıkları araştırmada, ön-ısıtmanın dönüşüm derecesinden 
ödün vermeksizin, polimerizasyon kaynaklı büzülme kuvvetlerini azalttığı 
sonucuna ulaşmıştır (17). Bir diğer çalışmada ise sıcaklığın belirli bir sınıra 
kadar yükselmesinin monomerlerin dönüşümünü artırırken, sıcaklık artışının 
devam etmesiyle birlikte reaktanların buharlaşması ve fotobaşlatıcıların degrade 
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olmasıyla dönüşüm derecesinde azalma görüldüğünün altı çizilmiştir (11). 
Bunlara ek olarak, yüksek sayıda tekrarlayan ön-ısıtma döngülerinin (45°C - 
40 döngü) rezin kompozitlerin mekanik özelliklerinden bükülme mukavemetini 
olumsuz etkilediğini bildiren D’Amario ve ark. klinisyenlere, kompozit rezinler 
ön-ısıtma ile uygulanacaksa tüp formları yerine tek kullanımlık kompüllerin 
tercih edilmesi yönünde öneride bulunmuştur (18). 

Literatürde ön-ısıtma ile ilişkisine bakılan bir diğer parametre renk 
stabilitesi olup, bu konuda yapılan oldukça güncel bir çalışmada ön-ısıtmanın 
test edilen kompozitlerin renk stabilitesine hiçbir etkisinin bulunmadığı 
sonucuna varılmıştır (19). Rezin siman ve ön-ısıtılmış kompozitler ile simante 
edilen seramik veneerlerin renk stabilitesinin değerlendirildiği 12-aylık takip 
çalışmasından elde edilen veriler de bu araştırmanın sonuçları ile paralellik 
göstermektedir (20). Benzer şekilde, Mundim ve ark., ön-ısıtma prosedürünün, 
dönüşüm derecesini artırmasına rağmen, renk stabilitesi ve opasite gibi optik 
özelliklerde değişikliklere neden olmadığını bildirmişlerdir (21). Aksine, diğer 
bir çalışmada etkin polimerizasyon ve yüksek polimer dönüşümünün renk 
stabilitesini etkileyebileceği belirtilmiştir. Bunun gerekçesi olarak, polimer 
zincirde bulunan artık monomerlerin, kolorimetrik bozunma ürünlerinin 
oluşumuna yol açabilmesi ve solventlerin ağız ortamından polimerik ağa nüfuz 
etmesini kolaylaştırarak, yeni oluşan zincirin hidrolitik bozunmasının teşvik 
edilebilmesi gösterilmiştir (22).

Ön-ısıtma uygulamasını, marjinal bütünlük, boşluk oluşumu ve 
mikrosızıntı konuları üzerinden ele alacak olursak, ön-ısıtma ile kompozitlerin 
viskoziteleri azalıp, kullanım özellikleri geçici olarak akışkan kompozite 
benzerken, materyalin gelişmiş mekanik özelliklerini koruduğu (23), ilaveten 
ön-ısıtmanın büzülme kuvvetlerini azaltabileceği ve böylece marjinal 
adaptasyonu iyileştirebileceği (17) rapor edilmiştir. Scepanovic ve ark., servikal 
lezyonlarda akışkan, sonik aktive edilen ve ön-ısıtılan rezin kompozitlerin 
adaptasyonlarını değerlendirdikleri çalışmalarında, termo-mekanik yükleme 
sonrası test edilen tüm kompozitlerin benzer marjinal bütünlük gösterdiği 
sonucuna ulaşmışlardır (24). İnternal boşluk oluşumunun mikro-bilgisayarlı 
tomografi ile değerlendirildiği araştırmada, SonicFill dışındaki test edilen diğer 
bulk-fill kompozitler (VisCalor Bulk, Filtek One Bulk Fill, Tetric EvoCeram 
Bulk Fill) ön-ısıtma uygulamasıyla en düşük boşluk oranlarını sergilerken, 
bu durumun, ön-ısıtma tekniğiyle kullanılmak üzere dizayn edilen VisCalor 
Bulk grubu için şaşırtıcı olmadığı ve diğer iki kompozitin viskozitelerinin 
azalmasıyla ilişkili olabileceği belirtilmiştir (25). Kompozitlerin ön-ısıtılması 
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ile mikrosızıntı ilişkisinin irdelendiği çalışmada Wagner ve ark., ön-ısıtma 
uygulanan grupta, kontrol ve akışkan rezin liner uygulanan gruplara kıyasla 
servikal marjinlerdeki mikrosızıntının belirgin şekilde azaldığını saptamışlardır 
(26). Diğer bir araştırmada ise, 37°C ve 54°C ön-ısıtmanın adaptasyonu 
iyileştirerek interfasiyal boşlukları azalttığı, 68°C gibi yüksek sıcaklıklardaki 
ön-ısıtmanın ise adaptasyonu artırmayacağı ve dişte deformasyona neden 
olacağı çıkarımında bulunulmuştur (27). Öte yandan sistematik bir derlemede, 
ön-ısıtılmış kompozitlerin yapıştırma ajanı olarak kullanımının sabit dental 
protezlerin adaptasyonunu olumsuz etkilediği sonucuna varılmıştır (28).

Ön-ısıtmayla birlikte en çok araştırılan konulardan biri olan film kalınlığına 
ilişkin olarak, ön-ısıtma prosedürünün uzun vadeli başarılı sonuçlarla uyumlu 
film kalınlığı değerleri elde etme nihai hedefiyle, akışkanlığı iyileştirdiğine 
dair genel bir kanı vardır (29,30). Falacho ve ark.’nın indirekt restorasyonların 
yapıştırılmasında rezin siman ve kompozit rezinleri kullandıkları çalışmalarında, 
ön-ısıtma ve ultrasonik vibrasyonun film kalınlığı üzerindeki etkilerini 
araştırmışlar ve elde edilen değerlerin seçilen materyale bağlı olarak değişkenlik 
göstereceğini, film kalınlığını azaltmak için esas olarak ultrasonik vibrasyon 
olmakla birlikte, ön-ısıtmanın da dikkate alınabileceğini bildirmişlerdir (29). 
Benzer şekilde, araştırmacılar ön-ısıtma uygulamasıyla, viskozite, akışkanlık 
ve film kalınlığının materyal formülasyonlarına bağlı olarak farklı şekillerde 
etkilenebileceğini rapor etmişlerdir (31,32). Farklı sıcaklıklarda materyallerin 
viskozite ve yapışkanlıklarının değerlendirildiği bir diğer araştırmada ise 
ön-ısıtmanın, geleneksel kompozitlerin viskozitesini önemli ölçüde azaltırken, 
akışkan kompozitlerde herhangi bir etki oluşturmadığı ve genel olarak 
yapışkanlık özelliğinin yüksek sıcaklıklarda arttığı tespit edilmiştir. Ayrıca 
test edilen kompozitlerden biri olan termo-visköz özellikteki VisCalor bulk 
grubunun, 45°C ve 54°C’de akışkan kompozitlere kıyasla daha düşük viskozite 
gösterirken, yapışkanlığının ise 23°C’deki değerlere göre önemli ölçüde 
artmadığı vurgulanmıştır (33). Yang ve ark.’nın çalışmalarında, VisCalor’ın 
özellikle daha uzun süre ön-ısıtılması (T3 modu-3 dk) sonrası azalmış ekstrüzyon 
kuvveti ve artan akışkanlık gösterdiği bulgusu da bu araştırmanın sonucunu 
destekler niteliktedir (34).

Ön-ısıtma prosedürünün bağlanma dayanım değerleri üzerindeki 
etkisine yönelik yapılan güncel bir araştırmada, test edilen ön-ısıtılmış rezin 
kompozitlerin, kontrol grubu olarak alınan rezin simana kıyasla daha yüksek 
immediat bağlanma değerleri gösterdiği tespit edilmiştir (35). Magne ve 
ark., (i) ön-ısıtmanın 3 aşamalı total-etch adezivin 1-hafta ve 6-aylık mikro-
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gerilim bağlanma dayanım değerlerini önemli ölçüde artırdığını, (ii) ön-ısıtma 
uygulamasının, primerdeki çözücülerin buharlaşmasına neden olduğunu ve 
silan ile bonding ajandaki doldurucular arasında kondensasyon reaksiyonunu 
iyileştirdiğini bildirmişlerdir (3). Bir tamir bağlanma dayanımı çalışmasında 
ise 4°C’deki kompozitin tamir materyali olarak kullanılmasıyla daha zayıf 
interfasiyal adaptasyon ve düşük bağlanma değerleri elde edildiği, materyalin 
37°C’ye ön-ısıtılmasıyla beraber bağlanma değerlerinin belirgin şekilde 
iyileştiği izlenmiştir (36).

Ön-ısıtma prosedürünün dahil edildiği oldukça az sayıdaki klinik 
çalışmaların detaylarına bakacak olursak, 36-aylık takip sonuçlarını yayınlayan 
Elkaffas ve ark., ön-ısıtma uygulanan nanofil kompozitlerin, ön-ısıtma 
uygulanmayan grupla benzer kabul edilebilir klinik performans sergilerken, 
marjinal renklenmeye karşı daha iyi direnç gösterdiğini rapor etmişlerdir (37). 
Bulk-fill kompozit restorasyonlarda ön-ısıtma ve ultrasonik aktivasyonun 
etkilerinin karşılaştırıldığı 1-yıllık randomize klinik çalışmada ise her iki grubun 
da istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmaksızın tatmin edici sonuçlar gösterdiği 
belirtilmiştir (38). Ön-ısıtılan nano-seramik rezin-esaslı kompozitin 18-aylık 
klinik değerlendirme sonuçlarını veren bir diğer çalışmada, ön-ısıtma uygulanan 
restorasyonların uygulanmayanlara kıyasla daha iyi klinik performans gösterdiği 
tespit edilmiştir (39).

4. Sonuç

Sonuç olarak, test edilen restoratif materyal formülasyonları, ön-ısıtma 
prosedürüne ilişkin cihaz, sıcaklık, süre vb. faktörler ile metodolojilerdeki 
diğer farklılıklardan kaynaklanan çalışmaların sonuçlarındaki heterojenlik 
nedeniyle, optimal sonuçlara ulaşmayı sağlayacak protokol ile alakalı henüz net 
bir konsensusa varılamamıştır. Ancak yukarıda bahsedilen tüm bu çalışmaların 
sonuçları göz önüne alındığında, ön-ısıtma prosedürünün klinik pratiğe genel olarak 
olumlu anlamda katkı sağlayacağı düşünülmekle birlikte, daha net çıkarımlarda 
bulunabilmek adına uzun dönem klinik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
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1.Giriş

Restorasyon ile diş dokusu arasındaki proksimal kontak, restoratif 
diş tedavilerinin en önemli unsurlarından biridir. Çünkü doğru 
oluşturulmuş bir proksimal kontak; gıda sıkışmasına karşı diş etini 

korur, gıdaların kuron yüzeylerindeki hareketini düzenleyerek diş etinin 
fizyolojik stimülasyonunu sağlar ve proksimal bölgelerde temizlenebilir 
yüzeyler oluşturur. Uygun proksimal kontak içinse; doğru açılmış bir kaviteye, 
dişin konturlu yapısına iyi uyumlandırılmış matrikse, ideal konumlandırılmış 
kamaya ve ilgili bölgeye uygun seçilmiş restorasyon materyaline ihtiyaç vardır.

 Anatomik olarak posterior proksimal yüzey, okluzalde konveks ve gingival 
bölümde konkavdır. Proksimal kontak bukkolingual yönde elips şeklindedir.(1) 
Yeni sürmüş dişlerin birbirine teması bir nokta halindeyken zamanla bu temas, 
çiğneme sırasındaki diş hareketleriyle temas alanı haline döner. Anteriordan 
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posteriora doğru gidildiğinde temas noktasının yeri insizal 1/3’ ten orta 1/3’ 
e doğru kayar. Fasiolingual yönde, temas bölgesi tam ortada değildir. Lingual 
embrasür, fasial embrasürden daha geniştir.(1)

Kaybedilen diş dokusuna rehberlik eden ve kaviteye desteklik sağlayan 
matriks sistemleri; başarılı, sıkı ve sızdırmaz restorasyonların vazgeçilmezidir.
Gelişen matriks sistemleriyle adeziv materyalin kullanılacağı restorasyonlarda 
amalgam için tasarlanmış geleneksel matriks sistemlerinin yerine güncel matriks 
sistemlerinin tercih edilmesi oluşabilecek proksimal temas problemlerinin 
önüne geçerek ideal proksimal kontur oluşturmayı sağlayacaktır.(2)

2. Matrıks Sıstemleri

Matriks sistemleri; ara yüzde kaviteyi sınırlandırarak materyalin 
kondansasyonuna, komşu diş ile kontağın oluşturulmasına, aproksimal yüzeyde 
diş anatomisine uygun fizyolojik formun verilmesine ve zor cilalanan aproksimal 
alanlarda uygun yüzey dokusunun oluşturulmasına imkân sağladıkları için 
kullanılırlar.(3) Yetersiz kontak sonucu interdental bölgeye gıda birikimi 
olmakta, bu durum hastada rahatsızlık hissiyle birlikte ara yüzde kemik kaybına 
varabilecek periodontal iltihabın görülmesine ve restorasyon kenarında sekonder 
çürüklere neden olabilmektedir. (3)

Piyasada bulunan matriks sistemleri; taşıyıcı veya tutucu bir matriks, 
farklı özelliklerdeki matriks bantları ve kamalardan oluşmaktadır. Sistemdeki 
tüm parçalar ideal ara yüz kontağını oluşturmak üzere farklı boyutlarda ve ilgili 
dişe kolayca uyumlanabilir olmalı, ara yüz bölgesine rahat girip çıkabilmeli ve 
restorasyon esnasında gelebilecek el aleti darbelerine karşı yeterli sertliğe sahip 
olabilmelidir.(2)

3. Matrıks Sıstemlerının Elemanları

3.1.	Matriks	Bantları

Matriks bantları; paslanmaz çelik veya selüloz asetat materyalden yapılan, 
restorasyon sırasında ilgili dişe sarılarak kaybedilen diş dokusunun yerini 
dolduracak materyale rehber olup destek sağlayan matriks sistem elemanıdır. 
Matriks sistemlerinin esas elemanı olan bu bantlardan; kolay manipüle 
edilebilirlik, kondansasyon kuvvetleri karşısında sertlik ve stabilizasyon, farklı 
boyutlarda üretilerek ilgili dişe kolay yerleştirilebilirlik ve biyouyumluluk 
beklenmektedir.(3)



DİŞ HEKİMLİĞİNDE GÜNCELMATRİKS SİSTEMLERİ  . . .     125

3.2.	Kamalar

Restoratif materyalin servikal bölgesinde taşkınlığı önlemek için matriks 
bandının kavitenin gingival kenarında sabit durmasını ve diş eti papilinin 
kavite sınırlarından uzaklaşmasını sağlayan malzemedir. Kamalar restorasyon 
esnasında bant ile kombine kullanılmadıkları takdirde, matriks bandı kavitenin 
gingival basamağını yeterince sıkı saramaz ve restoratif materyal bu bölgeden 
taşabilir. Böyle bir taşkınlık önemli kemik kayıplarını da içeren periodontal 
problemlere, periodontal enfl amasyona ve sekonder çürüklere sebep 
olabilmektedir.(1)

Kamalar adaptasyonun sağlanması ve dolguların taşkınlığının 
önlenmesi görevlerinin dışında, çok sıkı kontaklı dişlerin seperasyonunda, 
kavite açılması sırasında komşu dişin zarar görmemesi için koruyucu bariyer 
olarak ve yeni üretilen kamalardaki alüminyum-potasyum sülfat içeriği 
ile kanama durdurucu özellikleri ile geniş bir kullanım alanına sahiptir. 
Kamalar genellikle tahta veya plastikten yapılırlar. Diş eti oluğu sıvısı, kan, 
tükürük gibi intraoral sıvıları absorbe edip boyutsal genişleme göstererek 
interproksimal alanın şekline daha iyi uyum ve retansiyon sağlamaları tahta 
kamaların avantajlarıdır.(1)

11 mm uzunluk pembe, 12 mm uzunluk mavi, 13 mm uzunluk yeşil ve 15 
mm uzunluk sarı renk ile kodlanmış olup Resim 1’de Polydentia fi rmasına ait 
tahta kama seti bulunmaktadır.

Resim 1 : Polydentia Firmasına Ait Tahta Kama (4)
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Resim 2: Polydentia Firmasına Ait Plastik Kama (5)

Plastik kamalar ise farklı boyutlarda ve renklerde üretilerek yeni matriks 
sistemlerine dahil edilmiştir. Resim 2’de Polydentia firmasına ait plastik kama 
seti örneği yer almaktadır ve setin renk lejantı kutusunun üzerinde belirtilmiştir. 
Standart kamaların yanı sıra kompozit restorasyonlarında kullanılmak üzere 
tasarlanmış şeffaf, ışık yansıtıcı özellikte plastik kamalar da üretilmiştir. 

Embraşürün genişliğine ve kavitenin gingival sınırının yerine göre farklı 
boyutlarda tercih edilen kamalar ilgili diş dizisinin en geniş embrasürüne 
yerleştirilmelidir. Bu sebeple genellikle lingual bölgeden yerleştirilmelerine 
rağmen, diş eti çekilmelerinde veya çapraşıklık gibi ortodontik problemlerde 
vestibül bölgeden de yerleştirilebilmektedir. (3)

4. Güncel Matriks Sistemleri

4.1.	Yerleşimlerine	Göre	Matriks	Sistemleri

4.1.2.	Çevresel	Matriks	Sistemleri

Restore edilecek dişleri çevresel saran bantlara sahiptirler.

4.1.2.1.	Tofflemeire	Matriks

Posterior bölge tüm kavite tiplerinde kullanılabileceğinden ‘Tofflemeire 
Universal Matriks’ de denilen bu sistem, pediatrik kullanım için küçük ve 
yetişkinler için büyük boyutta olmak üzere baş kısmı açılı ya da düz olan 
çeşitlere sahiptir.Resim 3’te Tofflemeire matriks tutucu örnekleri bulunurken; 
Resim 4’de Tofflemeire ile birlikte kullanılan açılandırılmış veya düz şerit 
matriks bantları örnekleri gözlenmektedir.
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Resim 3 ve 4 : Toffl emeire Matriks ve Bantları (6)

Toffl emeire matrikslerle kullanılan matriks bantları düz ya da konturlu 
olabilmektedir. Düz matriks bantları ile yapılan restorasyonlar dişin anatomik 
formuna uygun olmamakla birlikte tüberkülün yeniden oluşturulacağı 
restorasyonlarda da yeterli sıkılığı ve adaptasyonu gösterememektedirler. 
Düz bantlara kıyasla daha maliyetli olan konturlu matriks bantları ise ara yüz 
morfolojisine daha uygundur. Konturlu bantların kullanıldığı restorasyonlar 
diş anatomisine daha yakındır. Toffl emeire matrikslerin tercih edildiği 
uygulamalarda konturlu matriks bantları kullanılmalıdır.

4.1.		2.2.	SuperMat	(KerrHawe)

Resim 5: SuperMat Adapt “SuperCap” (7)
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Çevresel matriks sistemlerinden biri olan SuperMat universal matriks 
sıkıştırma sistemi posterior bölgede kullanılmaktadır. Dental anatomiye uygun 
olarak farklı materyal, form ve boyutta üretilmiş SuperCap matriks bantları, 
SuperCap adı verilen plastik bant tutucu makara ve Resim 6’da görseli bulunan 
SuperLock isimli sıkıştırma aletinden oluşur. 

Resim 6: SuperLock (8)

SuperLock farklı sıkıştırma kuvvetlerine ve polimerizasyonu 
engellemeyecek bir anatomik şekle sahiptir. Birkaç dişin aynı anda restore 
edilebilmesine olanak sağlar. Otoklavlanabilmektedir.

Resim 7 : SuperCap Matriks (8)

Molar ve premolar dişler için çelikten veya şeffaf plastikten tek şekilli 
ve iki bant yüksekliği mevcut olarak tasarlanmışlardır. Bant kalınlıkları 0.030, 
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0.038, 0.050 mm iken bant yükseklikleri 5.00 ve 6.3 mm’dir. Otoklavlanamayan 
bantlar tek kullanımlıktır.

4.1.2.	3.	MetaFix	(KerrHawe)

Resim 8 : MetaFix “All in One” Çevresel Matriks Sistemi (9)

MetaFix, bütünleşmiş kenetleme-açma sistemiyle metal matriks bandının 
taşıyıcı olmadan kullanıldığı çevresel matriks sistemidir. Molar ve premolar 
dişler için 3 farklı boyutta ve diş etine gelen kısmı konturlanmış matriks 
bantları ile servikal adaptasyonun daha iyi olduğu, kontak noktalarının ve 
kavite derinliğinin restore edilecek dişin anatomisine uygun biçimlendirildiği 
restorasyonlar yapabilmeyi sağlar.

Resim 9 : MetaFix (9)



130    DIŞ HEKIMLIĞI: KAVRAMLAR, ARAŞTIRMALAR VE UYGULAMA

Bütünleşmiş kenetleme-açma sistemi sayesinde uygulaması kolay olup 
hasta konforu ve çalışma alanının görülebilirliği açısından da oldukça başarılıdır.
Tek kullanımlıktır. Sterilizasyon ihtiyacı yoktur.

4.1.2.4.	Lucifi	x	(KerrHawe)

Resim 10 : Lucifi x (10) 

Lucifi x matriks sistemi ; anatomik form verilmiş konturlu şeffaf veya 
mavi renkte plastik bir bant ve buna entegre edilmiş kenetleme sistemine sahip 
halka şeklindeki tutucudan oluşmaktadır. 0.075 mm kalınlığa sahip olan bantlar 
taşıyıcıya veya başka bir geleneksel matriks enstrümanına ihtiyaç duyulmadan 
restore edilecek dişe yerleştirildikten sonra, halka şeklindeki tutucusu dişe yakın 
kısmından sıkılarak dişe kolaylıkla yerleştirilebilirler. Şeffaf banda alternatif 
olan ve asit, bond veya primerden etkilenmeyen mavi renk, özellikle ışıkla 
polimerize olan dolgu materyalleri için matriks ile diş arasındaki kontrastı 
arttırıcı etkiye sahiptir. 

Resim 11: Şeffaf ve Mavi Renklerde Lucifi x Matriks Bantları (10)
Klinik Görünümler (10)
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Resim 12: Entegre Sabitleme Cihazı ile Birlikte Mavi ve Şeffaf Posterior Matrisler

 
Resim 13: Matriks Tutucu Olmadan Kolay Kullanım

4.1.2.5.	Automatrix	(Dentsply	Sirona)

Resim 14: Automatrix (Dentsply Sirona) (11)

Automatrix sistemi diş hekimliğinde rahat bir görüş alanı ve tutucu 
kullanmadan rahat çalışma imkanı sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Aynı 
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yarım çenede bir veya daha fazla restorasyona kolaylıkla yerleştirilir. Önceden 
şekillendirilmiş tek kullanımlık matrix bandı, sıkma halkası yardımı ile diş çevresine 
yerleştirilir. Automate sıkma aleti bandı sıkar ve matrisi dişe kilitler. Şekil verme 
süresince bant dişe adapte olur ve restorasyon yerleştirilirken sabit bir şekilde kalır. 
Restorasyonun tamamlanmasından sonra, özel olarak dizayn edilmiş paslanmaz 
çelik kesici bir parça içeren kilitleme aleti ile bant kesilerek dişten uzaklaştırılır.

4.1.2.6.	Maximat	Plus	(Polydentia)

Maximat Plus, posterior bölge restorasyonlarında çelik veya şeffaf 
matrikslerin konumlandırılması ve sıkıştırılmasında pratik kullanıma sahip bir 
sistemdir. Çevresel matriks bandı diş üzerine getirilir ve sıkma aleti aracılığıyla 
tek elle sıkılır. Matriks bandının sabitlenmesinin ardından sıkma aleti ağızdan 
çıkarılır ve tedavi esnasında hekime operasyon bölgesini rahatça görebilme, 
bölgeye kolay erişebilme imkânı sağlar.

Resim 15: Maximat Plus Sisteminin Matriks Taşıyıcısı  
ve Makaralı Matriks Bandının Dişe Yerleştirilmiş Hali (12)

Maximat Plus, geleneksel matriks tutucular tarafından üretilen kaldıraç 
etkisini ve bunun sebep olduğu proksimal yüzey deformasyonunu elimine ederek 
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hassas ve anatomik olarak doğru temas konturlarına sahip restorasyonların 
yapılabilmesine imkân sağlar. Bandın yerleştirilmesinin ardından sıkıştırılma 
aletinin ağız dışına çıkarılıyor ve sarıcı makaranın fazla yer kaplamıyor olması 
aynı bölgede birden fazla restorasyon yapabilmeyi de mümkün kılar.Sarıcı 
makaralar tek kullanımlık değildir, otoklavlanabilmektedir.

4.1.2.7.	Omni-Matrix	(Ultradent)

Omni-Matrix çevresel matriks bantlarının farklı renklerle kodlanmış 
tutucular vasıtasıyla manipüle edildiği tek kullanımlık sistemdir. Özel vida 
başları sayesinde her preperasyona uyumlanabilen bu basit sistem, renkli 
tutucu sapı çevrilerek bandın çapının ayarlanabildiği ve döner başlığıyla ağzın 
herhangi bir bölümüne ulaşılabilir şekilde tasarlanmıştır. Yerleştirilen ultra ince 
paslanmaz çelik bant dişin anatomik konturlarına uyum sağlar. Restorasyon 
tamamlandığında ise Omni-Matrix yine tutucusunun sapı döndürülerek çıkarılır.

Resim 16: Kanatlı ve Kanatsız Omni Matrix (14)

Renklerle kodlanmış tutucu gövdeleri ile çocuk ya da yetişkin hastalar 
için ayrı boyutlardadır. Mor uçlu Omni-matrix’in metal matriks bandı 5.2 mm 
genişliğiyle çocuk hastalar için kullanılırken; yeşil ve turuncu uçlular 6.5 mm 
genişliğe sahiptir ve yetişkin hastalarda kullanılırlar. Kırmızı uçlu Omni-matrix 
ise şeffaf matriks bandının tercih edildiği uygulamalarda ile kullanılır.

4.1.3.	Bölümlü	Matriks	Sistemleri

Bölümlü matriks sistemleri dişin sadece restore edileceği yüzeyini saran 
yumuşak metalden yapılmış ve önceden kontur verilmiş bantlardan ve bu bantları 
destekleyerek sabit kalmalarını sağlayan tutuculardan oluşan sistemlerdir.
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4.1.3.1.	Ivory	Matriks

Resim 17: Ivory Matriks

Posterior bölge unilateral ara yüz kavitelerinde tercih edilmektedir. Ivory 
matriks ile kullanılan gingival yüzeyi konturlu molar ve premolar matriks 
bantları bulunmaktadır.

Resim 18: Ivory Matriks Bandı 

Restore edilecek diş boyutuna göre seçilen matriks bantları, kıskaç 
şeklindeki kollara geçirildikten sonra kaviteye destek olacak şekilde dişeti oluğu 
içerisine yerleştirilir ve bant tutucunun vidası sıkılarak dişe adapte edilir. İşlem 
sonrası çıkarılmak istendiğinde ise vida gevşetilerek bant dişten kurtarılır.

4.1.3.2.	Palodent	V3	Kesitsel	Matriks	Sistemi	(Dentsply	Sirona)

Palodent V3 sistemi, doğal diş anatomisini doğru şekilde taklit eden 
restorasyonlar ve öngörülebilir ve sıkı bir temas sağlayan uyarlanır kendinden 
kılavuzlu kamalar, anatomik şekilli matriks şeritleri ve Nikel-Titanyum halkalar 
içeren, yenilikçi bir kesitsel matriks sistemidir.

Palodent V3 matriks sistemi, geniş kaviteler ve eksik tüberküllerde bile, 
iyi sonuçlar sağlar.  Matrikslerin ve kamaların konturlu tasarımı, restorasyonun 
bitirme sürecini en aza indirir. (15)
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Kesitsel Matriks Sistemi ile daha iyi sonuçlar:
Çevresel Şerit (Tofflemire)
·	 Proksimal anatomiyi restore edemez
·	 Kenar çıkıntısında ince temas
·	 Kırılma, oklüzyon müdahalesi, çürük tekrarı ve periodontal hastalık 

olasılıklarında artış
·	 Yiyeceklerin sıkışıp kalacağı geniş bir alan 
·	 Hafif veya açık temas olasılığının artması 
·	 Kapsamlı bitirme gerektirebilir 

Resim 19: Çevresel Şerit (Tofflemire) (15)

Kesitsel Matriks Sistemi Restorasyonu
·	 Kullanım kolaylığı
·	 Doğal konturlar 
·	 Sıkı, anatomik olarak doğru temas noktası 
·	 Diş aralarında minimum bitirme gerekliliği

Resim 20: Kesitsel Matriks Sistemi Restorasyonu
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Resim 21: Palodent V3

1. Üstün yay gücü ve hafıza için güçlü Ni-Ti Halkalar 
2. Cam elyaf ile güçlendirilmiş plastik çatal dişleri, kamaya uyum 

sağlamak üzere V şeklindedir 
3. Kamanın kolayca yerleştirilmesi ve çıkarılması için pin pensi deliği 
4. Matriksin kolayca yerleştirilmesi için üst tırnak ve kolayca çıkarılması 

için yan tırnak 
5. Diş eti-eksenel köşesinde boşlukların oluşmaması için diş eti örtüsü 
6. Daha iyi bir eğim: matriks diş etrafına sarılır 
7. Doğal bir anatomi görünümü için belirgin kenar çıkıntısı (15)

4.1.3.3.	Hawe	Adapt	Sectional	(KerrHawe)

Resim 22: Hawe Adapt Bölümlü Matriks (16)
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Hawe Adapt™ Bölgesel Matris Sistemi, posterior dişlerin tek yüzlü 
kompozit tedavisinde kullanılan bir sistemdir. Anatomik olarak şekillendirilmiş 
olan bölümler sistemin esasını oluşturmaktadır. Bu sistem mavi renkte veya şeffaf 
plastikten yapılmış 5 mm, 6.5 mm genişlikte ve 0.03 mm kalınlıkta kurvatürlü 
matriks bantlarından, Luciwedges şeffaf kamalardan, bandın stabilizasyonu ve 
adaptasyonunu sağlayan şeffaf plastik halkalardan ve metal forsepsten oluşur. 
Kamaların üzerine yerleştirilen ve matriks bandını dişe sabitleyen transparan 
halkanın ucu çentiklidir, forseps yardımıyla taşınıp dişe yerleştirilir.

Halkanın ve bantların şeffaf olması ışıkla aktive olan restoratif materyallerle 
kullanım için geliştirilmiştir. Bu sistem ışıkla polimerize olan kompozit rezin 
uygulanırken şeffaf kama ve matriks bandının kullanımıyla ışığın restorasyon 
üzerine direkt ulaşması sağlanır. Matriks bantlarının şeffaf plastiğe altenatif 
olarak mavi rengin tercih edilmesinin sebebi diş ile matriks arasındaki kontrastı 
artırarak kompozit materyalinin daha rahat görebilmesini sağlamaktır. Ayrıca bu 
kontrastın kompozit polimerizasyonuna da katkı sağladığı düşünülmektedir.(16)

4.1.3.4.	Saddle	Metal	Matriks	(Tor	VM)

Resim 23: Saddle Metal Matriks(17)

Metal taşıyıcısı ve 3 farklı boyutta konturlu metal matriks bantlarından 
oluşmaktadır ve posterior bölgede tek yüzlü restorasyonlarda kullanılır. Matriks 
bandı, metal taşıyıcının iki kolu sıkıştırılarak gerdirilir ve kavitenin gingival 
sınırının altına yerleştirilir. Uygulamanın tamamlanmasının ardından önce 
taşıyıcı sonra bant sistemden uzaklaştırılır.
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4.1.3.5.	Unica	Anterior	(Polydentia)

Resim 24: Unica Anterior Matriks (18)

Sınıf III, IV, V gibi anterior restorasyonlar, direkt kompozit  uygulamalar 
ve tüm şekil ve form modifikasyonları için ideal bir matriks sistemidir. Konturlu 
şekli sayesinde Unica anterior matriks, rubber dam veya dişeti retraksiyon 
kordları varlığında bile proksimal ve servikal marjinlerin aynı anda restore 
edilmesini sağlar ve böylece restorasyon için gereken süreyi azaltır.(18)

Resim 25: Unica Anterior Matriks Klinik Görüntüsü

3.1.2.6.	Bioclear	Anterior	(Bioclear)

Resim 26: Bioclear Anterior (19)
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Dişlerin anatomisine uygun olarak konturlandırılmış şeffaf matrikslerden 
oluşan sistemdir. Alt ve üst çene anterior bölge dişlerinin her birine 
uyumlandırılmış hazır şeffaf Bioclear matriksler sınıf III, IV, siyah üçgenler 
ve diastema olgularının tedavisinde kullanılırlar. Farklı boyutlarda kamalar ve 
seperatörler de sistem kitinin içerisindedir.(19)

4.1.3.7.	Hawe	Stopstrip	(KerrHawe)

Hawe StopStrip, sabitleyici entegre edilmiş, anterior bölgede uygulanmak 
üzere tasarlanmış, şeffaf striplerdir.

Stripler, kolay bir şekilde yerleştirilir ve entegre sabitleyici sistemi ile 
güvenli bir şekilde sabitlenir.

·	 Stripleri el ile tutmaya gerek yoktur.
·	 Işık polimerizasyonuna engel oluşturmaz.(20)

Resim 27: Hawe Stopstrip Entegre Sabitleyici Sistemi (20)

4.1.3.8.	Hawe	Transparan	Servikal	Matriks	(KerrHawe)

Resim 28: Hawe Transparan Servikal Matr iks Sistemi(21)
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Servikal bölgede kullanım için tasarlanmış, kendi taşıyıcısı yardımıyla 
uygulanan, esnek, şeffaf, restoratif materyallere yapışmayan ve sınıf V 
restorasyonlar için ideal matrikslerdir. Restoratif materyalle doldurulmuş kavite 
üzerine Hawe transparan servikal matriks bandı taşıyıcısı yardımıyla bastırılır 
ve materyalin ışıkla polimerizasyonu sağlanır. 

Resim 29: Hawe Transparan Servikal Matriks Sistemi Klinik Görünüm (21)

5. Sonuç

Restorasyon ile diş dokusu arasında oluşturulan proksimal kontak ve 
kontur, restoratif diş tedavilerinin temelini oluşturur ve restorasyonun komşu 
diş ile temasının ideal konumda ve konturda oluşturulması, ilgili diş ve komşu 
dokularının sağlığı açısından önemlidir. Değişen restoratif materyallerle 
birlikte gelişen matriks sistemleri, uygun endikasyonlar altında daha başarılı 
restorasyonlar yapmayı sağlarken, tedavi esnasında hastaya ve hekime rahatlık 
sunacaktır.
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1. Giriş

Son yıllarda diş çürüklerinin tedavisi restoratif, geleneksel tedavi 
yaklaşımından koruyucu, minimal invaziv tedavilere doğru önemli 
ölçüde değişime uğramıştır (1). Minimal invaziv diş hekimliği, dişlerin 

uzun yıllar boyunca işlevsel kalmasını sağlayan bir felsefedir.
Bireyler, çoğunlukla, mine yüzeyinde sürekli olarak devam eden 

demineralizasyon ve remineralizasyon döngüsünden dolayı diş çürüğü riski 
altındadırlar. Klinik olarak diş çürüğü belirtileri, bu döngünün dengesinin 
demineralizasyon lehine bozulmasıyla ortaya çıkmaktadır (2). Bu denge, şeker 
tüketimi, plak varlığı, ağız hijyeni, bireysel bağışıklık, tükrük akışı ve kalitesi, 
flor maruziyeti gibi faktörlerin uzun vadeli sonuçlarından etkilenmektedir (3-5). 
Sonuç olarak diş çürüğü; çevresel, genetik ve davranışsal faktörlerin bileşimi ile 
ortaya çıkmaktadır (6).
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Diş çürüklerinin önlenmesi ve durdurulması için farklı yöntemler 
önerilmiştir (1,2,7). Hastanın çürük risk değerlendirmesi ve çürük riskini 
etkileyen faktörlere bağlı olarak uygulanacak önleyici tedbirleri belirlemek diş 
hekiminin görevidir. Çürük risk değerlendirmesi, çürük lezyonlarının oluşumu 
ve ilerlemesinin önlenmesinde kişiye özel tedbirlerin sağlanması açısından 
önem taşımaktadır (7).

Diş çürüklerini önlemede ve/veya durdurmada kullanılan ajanlardan ve 
yöntemlerden sırasıyla aşağıda bahsedilmektedir.

2. Flor Ajanları

Florür doğada serbest halde bulunmaktadır. Florür ajanları profesyoneller 
tarafından veya bireysel olarak uygulanabilir. Florür uygulama yöntemleri; 
topikal olarak vernik, jel, solüsyon, gargara, diş macunu ve diş ipi formunda 
uygulanırken; sistemik olarak flor içeren tablet ve damlaların kullanımı, içme 
suyunun, sütün, meyve sularının florlanması şeklindedir.

Diş çürüklerinin önlenebilir bir hastalık olduğu düşünüldüğünden dişleri 
günlük olarak florlü diş macunu ile fırçalamak, çürük lezyonlarının gelişimini 
durdurmak için etkili bir yöntemdir. Kavitasyonlu mine-dentin lezyonları da 
dahil diş yüzeylerinin fırçalanarak biyofilmin bozulması, çürük lezyonlarının 
ilerlemesini durdurabilir (8).

3. Kazein Fosfopeptid-Amorf Kalsiyum Fosfat (CPP-ACP) Ajanları

Kazein Fosfopeptid-Amorf Kalsiyum Fosfat (CPP-ACP) kompleksi; 
süt proteini olarak bilinen, kazein ürünü olan Kazein Fosfopeptit (CPP) 
ile kalsiyum içerikli amorf kalsiyum fosfatın (ACP) bir araya gelmesiyle 
oluşturulmuştur. Jel, draje, sakız ve diş macunu (GC Tooth Mousse, ProSpec 
MI Paste) formlarında bulunmaktadır. Bu tür ürünlerin remineralizasyondaki 
etkinliğinin araştırılmasına karşın plaktaki serbest kalsiyum ve fosfat iyonlarını, 
CPP-ACP bileşiğinin oluşturduğu nanokompleksleri tamponladığı ve kalsiyum 
fosfat deposu olarak görev yaptığı düşünülmektedir. Yapılan birçok çalışmada 
CPP-ACP’nin üstün etkileri olduğu belirtilmesinin yanında (9,10), kontrol 
gruplarında ek bir etkisinin olmadığı çalışmalar da bulunmaktadır (11,12).

4. Klorheksidin İçeren Ajanlar

Klorheksidin ağzı gargarası, vernik ve jel formlarında bulunur. Klorheksidin 
verniğinin 3-4 ayda bir çocukların ve genç yetişkinlerin daimi dişleri üzerine 
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uygulandığında orta düzeyde çürük önleyici etkisinin olduğu ancak bu etkinin 
son uygulamadan 2 yıl sonra azaldığı bulunmuştur (13). Klorheksidin verniğin 
ağız bakımının yeterince sağlanamadığı özel gereksinimli hastalarda çürük 
kontrolünü sağladığına dair kanıtlar zayıftır (13,14). Çürük lezyonlarında kontrol 
ajanı olarak kullanılan klorheksidin hakkındaki genel sonuç, ağız gargaraları ve 
jel ürünlerindeki etkinliğine dair kanıtın eksik olduğudur (15).

5. Gümüş Diamin Florür (GDF)

Gümüş diamin florür (GDF), gümüş nitrat ve sodyum florürün (Ag(NH3)2F) 
bir kombinasyonudur. GDF, diş çürüklerinin ilerlemesini durduran ve yeni çürük 
oluşumunu önleyen bir bileşiktir. Diş yüzeyinde biyofilm oluşumunu sınırlandırır. 
%38 oranındaki GDF, yüksek miktarda flor içermektedir. Ayrıca Amerikan Gıda 
ve İlaç Dairesi (FDA) 2014 yılında, dişlerde oluşan hipersensitivite tedavisinde 
GDF’nin kullanılmasını kabul etmiştir. Bu non-invaziv tedavi, geleneksel 
restoratif tedaviyle elde edilene kıyasla daha fazla çocuğa ulaşma avantajına 
sahiptir. Ancak, GDF’nin çürük lezyonlarının rengini daha koyu hale getirirken 
sağlam diş yüzeylerinde de boyanmaya sebep olması önemli bir dezavantajdır 
(16).

6. Ozon

Ozonun diş hekimliğinde antimikrobiyal bir etkiye sahip olduğu, 
karyojenik bakterileri elimine ettiği ve çürük lezyonlarının durdurulmasına 
yardımcı olduğu iddia edilmiştir (17). Ancak laboratuvar çalışmalarından elde 
edilen bu sonuçlar, klinik çalışmalarla aynı etkinliği göstermemiştir. Sistematik 
incelemeler sonucu, ozonun diş yüzeylerine uygulanmasının çürük lezyonlarını 
durdurduğuna dair güvenilir bir kanıt olmadığı görülmüştür (18,19).

7. Pit ve Fissür Örtücüler

Molar dişlerin pit ve fissürleri çürük gelişimine karşı son derece 
hassastır (20). Pit ve fissürlerin morfolojisi çürük risk faktörlerinin başında 
gelmektedir (21). Çürük lezyonlarının yönetimindeki stratejilerden biri, bakteri 
kolonizasyonu ve fermente olabilen yiyeceklere maruz kalan pit ve fissürlerin, 
kolayca temizlenebilen pürüzsüz yüzeylere dönüştürülmesidir. Bu yöntem, 
diş çürüklerinin önlenmesinde ve durdurulmasında önemli yere sahiptir (22). 
Okluzal çürüklerin önlenmesinde pit ve fissür örtücülerin kullanılmasının, flor 
vernik uygulamasına göre daha etkili olduğu bildirilmiştir (23).
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8. Atravmatik Restoratif Tedavi (ART)

Atravmatik Restoratif Tedavi (ART), çürük dentinin el aletleriyle 
çıkarıldığı, kavitenin temizlenip yüksek viskoziteli cam iyonomer siman 
ile restore edildiği bir yaklaşımdır. Amalgamın ve ART’nin karşılaştırıldığı 
kanıta dayalı çalışmalarda; süt molar dişlerdeki tek yüzeyli kavitelerde ART 
restorasyonlarının, uzun dönemde amalgam restorasyonlar kadar başarılı olduğu 
bulunmuştur (24). ART yaklaşımının avantajları arasında sağ kalım oranlarının 
yüksek olmasına ek olarak ses ve vibrasyon olmaması, lokal anestezi uygulama 
ihtiyacının azalması yer almaktadır (25,26).

9. Hall Tekniği

Hall teknik, kavitasyonlu dişlerde çürük dentinin çıkarılmadan, düşük 
viskoziteli cam iyonomer siman kullanılarak prefabrike metal kronun 
kaviteli diş üzerine simante edildiği bir tekniktir. İskoçya’da yapılan 5 yıllık 
uygulamaya dayalı bir çalışmada, Hall teknik ile tedavi edilen dişlerin, standart 
restorasyonlarla tedavi edilen dişlerle karşılaştırıldığında önemli ölçüde daha 
iyi sonuçlar gösterdiği bulunmuştur (27). Hall teknik gelecek vaadeden bir 
uygulama olsa da genel kullanıma önerilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç 
vardır.

10. Rezin İnfiltrasyon

Rezin infiltrasyon, minimal invaziv diş hekimliğinde, mine yüzeyindeki 
lezyonları ve kavitasyon olmayan başlangıç çürüklerini tedavi etmede kullanılan 
yeni bir yöntemdir. Bu teknik ilk olarak 1976 yılında düşük vizkoziteli bir rezin 
olan resorcinol-formaldehit materyalinin, mine yüzeyindeki kavitasyonsuz 
başlangıç çürüklerinde, çürük ilerlemesinin durdurulması amacıyla kullanılmıştır 
(28). Ancak Resorcinol-formaldehit materyalinin zararlı etkilerinden dolayı 
klinik kullanımı terk edilmiştir (29).

Yapılan histolojik çalışmaların sonucunda, başlangıç mine lezyonlarının 
farklı katmanlarında mikroporözitenin arttığı görülmüştür. Bu mikroporöziteler 
çözünmüş minerallerin ve asitlerin yayılması yoluyla meydana gelmiştir. 
Elde edilen bulgular ışığında, başlangıç lezyonlarının uzaklaştırılması yerine; 
mikroporöz alanların düşük viskoziteli rezinlerle doldurulması fikri ortaya 
çıkmıştır. Bu şekilde mikroporöz alanlar azaltılıp, diş dokusu daha dirençli hale 
gelecektir (30,31).
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Düşük viskoziteli rezinlerin kullanıldığı çeşitli in vivo ve in vitro 
çalışmalar sonucunda, Berlin’deki Charité Üniversite Hastanesi ile Kiel 
Üniversitesi iş birliği ve DMG firmasının desteği ile 2009 yılında Icon® 
(DMG, Hamburg, Almanya) isimli materyal kullanılmaya başlanmıştır (30). 
Düz yüzeyler ve aproksimal yüzeyler olmak üzere iki ayrı formda piyasaya 
sunulmuştur. Setlerin içeriğinde; asit (Icon-Etch), etanol (Icon-Dry), rezin 
infiltran (Icon-Infıltran) ve özel uygulama uçları bulunmaktadır. Icon-Etch 
materyalinin kimyasal içeriği; %15-20 hidroklorik asit (HCl), pirojenik silisik 
asit ve yüzey aktif substrattan, Icon-Dry materyali %99 -100 etanolden, Icon-
Infiltran ise; metakrilat esaslı rezin matriks, başlatıcılar ve ilavelerinden  
oluşur.

Uygulanan rezinin tedavi başarısı için bazı özelliklere sahip olması 
gerekmektedir. Hidrofilik ve bakteriostatik olması, viskozitesinin düşük olması 
ve yüzey geriliminin yüksek olması, ağız ortamındaki değişikliklere dirençli 
olması, polimerize olarak sertleşmesi, estetik olarak kabul edilebilir olması ve 
toksik olmaması rezinden beklenen başlıca özelliklerdir.

Başlangıç çürüklerinde görülen poröz yapıdaki lezyon gövdesinin 
yüzeyinde, por hacmi %1 olan hipermineralize bir tabaka bulunmaktadır. 
Yaklaşık 40 mikron kalınlığında olan bu tabaka topikal florür gibi remineralize 
ajanların çürüğün alt tabakalarına ilerlemesini engellemektedir. Aynı durum 
rezin materyalinin penetrasyonunu da engelleyeceğinden hipermineralize 
tabakanın kaldırılması gerekmektedir. Bu amaçla %15’lik HCl asit veya %37’lik 
ortofosforik asit kullanılmaktadır (31). 

10.1.	Rezin	İnfiltrasyon	Tedavisinin	Endikasyonları

· Molar -insizal hipomineralizasyonundan etkilenen anterior dişler,
· Ortodontik tedavi sonrası anterior dişlerde görülen opak lezyonlar,
· Travma sonucu oluşmuş hipoplaziler,
· Florozis renklenmeleri,
· Proksimal yüzeylerde oluşan başlangıç çürükleridir (31-33).

10.2.	Rezin	İnfiltrasyon	Tedavisinin	Kontrendikasyonları

· Dentin dokusunun iç kısımlarına ulaşan çürük lezyonları
· Kavitasyon meydana gelmiş mine dokusu
· Servikal bölgede ince mine tabakasının veya dentinin açığa çıktığı 

alanların varlığı kontrendikasyon oluşturmaktadır (34).
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10.3.	Rezin	İnfiltrant	Uygulama	Basamakları

Uygulamaya başlamadan önce etkilenmiş dişlere ve komşu yüzeylere 
profesyonel proflaksi uygulanarak artıklar uzaklaştırılır. Dişler rubber dam 
kullanılarak izole edilir.

Aproksimal bölgeler için, setin içerisinde yer alan kamalar dişlerin arasına 
yerleştirilir. Setin içinde bulunan Icon-etch enjektörüne aproksimal uç takılır ve 
ucundaki şeffaf bant, iki diş arasına yerleştirilir. Asidin uygulandığı bandın yeşil 
kısmı, uygulama yapılacak mine tarafına yerleştirilmelidir. Vestibuler bölgelere 
HCl asit uygulanmasında ise farklı bir uç takılır.

Icon-Etch enjektör mili 1,5- 2 tur döndürülerek HCl asit lezyona yeterli 
miktarda uygulanır ve 2 dakika beklenir. Opak bir görünüm alan mine 
yüzeyinin, pürüzlendirmeden sonra kontamine olmaması gerekmektedir. 
Kontamine olması durumunda, aşama 10 saniye boyunca tekrarlanır. 
Sonrasında diş en az 30 saniye hava spreyi ile yıkanıp kurutularak set 
içerisindeki Icon-Dry’ın yaklaşık yarısı uygulanır. 30 saniye bekletilerek 
havayla kurutulur. Daha sonra, aproksimal bölgeler için uygun olan uç Icon-
infiltrant enjektörüne takılır ve bu ucun yeşil kısmı lezyona bakacak şekilde 
dişlerin arasına yerleştirilir. Rezin infiltrantın vestibül yüzeylerde kullanılması 
için farklı bir ucu bulunmaktadır.

Lezyonun bulunduğu alana, enjektör mili 1,5 – 2 tur döndürülerek rezin 
infiltrant yeterli miktarda uygulanır. Aproksimal yüzeyler için 3 dakika beklenir. 
Vestibuler yüzeylerde ise daha iyi bir sonuç için, uç dairesel hareketlerle 
3 dakika boyunca diş yüzeyine uygulanır. Rezin infiltrant, 40 saniye süreyle 
ışıkla polimerize edilir. Işık cihazının, ışık yoğunluğunun en az 800mW/cm2, 
dalga boyunun ise en az 450 nm sabit değerlerde tutulması önerilir.  Materyalin 
lezyonlara penetre olması için 1 dakika beklenir ve ardından 40 saniye ışık 
uygulanır. Yüzey bitirme işlemleri ince grenli polisaj bantları ve arayüz 
zımparaları kullanılarak tamamlanır.

Demineralize mineyi mekanik olarak desteklemesi ve bu alanlardaki 
porların sürekli olarak tıkanmasını sağlaması, lezyonun ilerlemesini yavaşlatması 
veya durdurması, sekonder çürük riskini azaltması, restorasyon gereksinimini 
ertelemesi, uygulama sonrası  postoperatif hassasiyet ve pulpa inflamasyonu 
oluşturmaması, gingivitis ve periodontitise sebep olmaması, demineralize 
olmuş vestibül yüzeylerde kullanımı sonrası beyaz opak lezyon görünümünü 
maskelenmesi ve hastalar tarafından kolay kabul edilebilir olması bu yöntemin 
avantajlarını oluşturmaktadır (31-33).
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Dezavantajları arasında pahalı ve hassasiyet gerektiren bir işlem olması 
yer almaktadır. Ayrıca kullanılan materyal radyoopak olmadığı için radyografik 
olarak infiltrasyon tekniği uygulanmış dişler, uygulanmayan dişlerden ayırt 
edilememektedir. HCl asit kullanımı bir diğer dezavantajıdır. Hidroklorik asit, 
lezyona komşu olan sağlam mine yüzeyini etkileyerek bakteri kolonizasyonu 
için uygun ortam meydana getirmektedir. Bu nedenle konvansiyonel rubber 
dam veya liquid dam kullanılması önemlidir (33).

Rezin infiltrantın uygulama öncesi, uygulama sırası ve sonrasındaki 
etkileri ve materyalin nasıl daha etkin kullanılabileceği ile ilgili in vivo ve in 
vitro çalışmalar yapılmıştır (32, 34-38). Rezin infiltrant uygulaması öncesinde 
kullanılan %37’lik fosforik asit, %5’lik ve %15’lik HCl  jellerinin yüzey 
tabakasına etkilerini ve etki sürelerini inceleyen çalışmalarda; %15’lik HCl jelin 
2 dakika uygulanmasının, 30 saniye %37’lik fosforik asit ve 2 dakika %5’lik 
HCl uygulamasından daha etkili olduğu ve daha iyi penetrasyon gösterdiğini 
belirtilmiştir (32,35). Bu çalışmalardan farklı olarak, Yim ve ark.’nın %37’lik 
fosforik asit ve %15’lik hidroklorik asiti iki farklı mekanik teknik (fırça ve 
sünger) ile uyguladıkları çalışmalarında, %37’lik fosforik asitin fırça aplikatör 
ile 30 saniye uygulanmasının 2 dakika uygulanan %15’lik hidroklorik asit 
kullanımına kıyasla beyaz nokta lezyonlarının gözenek hacmini ve infiltre 
edilen alanların yüzdesini arttığı saptanmıştır (36). Paris ve ark.’nın farklı 
derinliklerdeki lezyonlara rezin infiltrant uygulayarak, uygulanan materyalin 
penetrasyon derinliklerini inceledikleri in vitro çalışmalarında; rezin infiltrantın 
ara yüzeyde bulunan ve kaviteleşme göstermeyen lezyonlarda mine porozitelerine 
penetre olduğu, ancak kaviteleşme gösteren derin lezyonlara yeterince penetre 
olamadığı bildirilmiştir (37). Shivanna ve Shivakumar (34) ile Senestraro ve 
ark. (38) yaptıkları klinik çalışmalarda, ortodontik tedavi sonucu oluşan beyaz 
nokta lezyonlarının tedavisinde rezin infiltrasyon yönteminin kabul edilebilir 
estetik sonuçlar ile başarılı bir şekilde kullanılabileceğini bildirmişlerdir.

11. Sonuç

Minimal invaziv diş hekimliğinde çürük sürecinin daha iyi anlaşılması 
için çürük riskinin yönetilmesi, lezyonların erken tespit edilmesi, girişimsel 
tedavilerden kaçınmak için çürüğün önlenmesi amaçlanmalı; gerektiğinde 
minimal invaziv yöntemler kullanılmalıdır. Bu amaçla restorasyon döngüsünün 
başlatılmaması ya da olabildiğince ertelenmesi için rezin infiltrant yöntemi 
etkili bir şekilde kullanılabilir.
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1. Giriş

Hiyalüronik Asit; diğer isimleriyle Hiyalüronan veya Hiyalüronat 
ilk defa 1934 yılında Karl Meyer ve John Palmer tarafından inek 
gözünden izole edilmiştir. (1) Hiyalüronik Asit ismi ise eski Yunanca 

cam anlamına gelen “Hyalos” kelimesinden ve üronik asitin birleştirilmesiyle 
türetilmiştir. Hiyalüronik Asit (HA) en basit glikozaminoglikanlardandır 
(GAG). Diğer GAG’ların aksine, HA golgi cisimciğinde sentezlenmeyen tek 
GAG türüdür. Bunun sebebi sentezlenmesinde herhangi bir merkez proteinine 
ihtiyaç duyulmamasıdır. HA, ekstraselüler matriksin major yapıtaşlarından 
birisi olup, temel olarak yumuşak bağ dokularında, sinovial sıvıda, gözün 
vitröz kısmında, kıkırdak ve deride bulunmaktadır. (2,3) Bu dokuların major 
komponenti olmasının yanı sıra akciğerler, böbrekler, beyin ve kas dokusunda 
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da bulunur. HA, bütün memelilerde yapıtaşı niteliğinde olan ve dikkate değer 
oranlarda bulunan bir biyomoleküldür. (4) 

HA; polisakkarit yapıda, glukuronik asit ve N-asetilglukozaminin 
tekrarlayan disakkarit birimlerinden oluşan doğrusal bir polianyondur. (5) 
(Resim 1) 

Resim 1: Hiyalüronik Asitin Kimyasal Formülü. (5.6) 

HA; yüksek viskozite ve elastikiyet sergileyen ve yüksek negatif enerji 
yüklü biofiziksel özellikler gösterir. Aynı zamanda bakteriostatik (7,8), 
fungostatik (9), anti-enflamatuvar (10,11), anti-ödematöz (12), osteoindüktif 
(13-16), proanjiogenetik (17,18) karakterdedir. Bunlara ek olarak HA 
hücre farklılaşma mekanizmasında; hücresel sinyallerin iletimi, hücrelerin 
adezyonu, prolifesrasyonu ve maniplasyonu gibi önemli biyolojik süreçlerde de 
oynadığı roller vardır. (19) Embriyolojik gelişime katılarak, doku gelişimi ve 
rejenerasyonunda olması istenilen bir yapıtaşı halindedir. (20-24) 

HA, doku mühendisliği alanında yeni biyomateryallerin yaratılmasında 
sıklıkla çalışılan bir doku yapıtaşıdır. Çeşitli kimyasallar ile mekanik 
ve kimyasal çapraz bağlar kurabilen güçlü bir materyaldir. (6.25.26) 
Biyouyumlu, biyobozunur ve nonimmünojen özellikleri; bu molekülü doku 
mühendisliğinde ve klinik uygulamalarda kullanılan yararlı bir materyal 
haline döndürmüştür.

HA’nın hücre proliferasyonu ve farklılaşmasındaki etkileri moleküler 
ağırlığı (MA) ve konsantrasyonu ile ilgilidir. Düşük MA’nın (<103 kDa) hücre 
çoğalmasını arttırdığı bulunmuştur. (27-33) HA’nın hücre kültürleri ile ilgili 
olan çalışmalarda başlangıç besiyeri oluşturulmasında HA olan besiyerlerinde 
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48 saat sonra ek olarak HA takviyesi yapılmıştır. Rat mezenşimal kök hücreleri 
(rMSCs) üzerinde düşük-MA HA’nın hücre gelişimini arttırdığı belirtilmiştir. 
(29) Konsantrasyona bağlı, düşük-MA HA kullanılarak rat kalvarial defektleri 
ile yapılan başka bir çalışmada ise daha yüksek konsantrasyondaki HA’nın daha 
büyük hücre kolonilerinin oluşmasına katkıda bulunduğu belirtilmiştir. (27) 
Tavşan kemik iliği kök hücreleri ile yapılan başka bir çalışmada düşük-MA 
HA’nın kemik iliği kök hücrelerinin proliferasyonuna olumlu katkıda bulunduğu 
belirtilmiştir. (30) Yine organotipik keratinosit-fibroblast ko-kültür modelinde 
düşük-MA HA’nın keratinosit çoğalmasına sebep olduğu gösterilmiştir. (32) Tip 
1 kolajen jel veya fibrin-aljinat hidrojel ile yapılan kondrosit kültürlerinde besiyeri 
takviyesi olarak düşük-MA HA kullanıldığı durumlarda hücre çoğalmasının 
arttığı gösterilmiştir. (27,33) Bu konuda yapılan diğer bir çalışmada besiyerine 
başlangıç aşamasında HA eklenmiş ve 48 saat beklenmiştir. Ardından hücreler 
HA olmayan ortama alınarak kültürlenmiş ve 10-14 gün beklenmiştir. Serum 
olmayan ortama alınan ve 24 saat daha bekletilen hücreler 10-8 M 1,25(OH)2D3 

ile 24 saat daha muamele edilen hücrelerde osteokalsin (OCN) üretiminde artış 
olduğu gösterilmiştir. (29) Yine aynı çalışmada doza bağımlı düşük-MA HA’nın 
kemik iliği kök hücrelerinde OCN mRNA ekspresyonunun arttığı belirtilmiştir. 
(29) Başka bir çalışmada domuz kemik iliği stromal hücreleri subkültüre edilmiş 
ve HA uygulanmıştır. HA alan grupta 14. günde runt-bağlantılı transkripsiyon 
faktör 2 (RUNX2) ve alkalen fosfataz (ALP) ekspresyonunun arttığı belirtilmiştir. 
Aynı çalışmada 21. günde OCN ekspresyonu artışı görülürken kalsiyum birikimi 
düşük-MA sayesinde artış göstermiştir. (34) Organotipik keratinosit-fibroblast 
ko-kültür koşullarında hücreler ortam değişimlerinde düşük-MA HA uygulanmış 
ve 1-4 hafta kadar kültüre edilmişlerdir. Sonuç olarak ko-kültür sistemi içinde 
insan keratinositlerinin farklılaşmasında artış olduğu belirtilmiştir. (32) 

Yüksek molekül ağırlıklı YMA-HA’nın (HA17[103 kDa] ise hücre 
çoğalması üzerindeki etkileri tartışmalıdır. Bazı çalışmalarda yüksek MA 
HA’nın hücre gelişimini anlamlı şekilde arttırdığını belirtirken (29,35) 
bazı çalışmalar olumlu katkısı olmadığı belirtirken (28,36,37), bazıları ise 
hücre proliferasyonunu inhibe ettiğini söylemektedir. (38,39) Özellikle bir 
çalışmada çeşitli MA HA’lar serum bulunmayan ortamda hücreler kültüre 
alınmadan önce HA direk eklenmeden hücrelerin üstü HA ile kaplanmıştır. 
Bu çalışmanın sonucunda tavşan korneal keratositlerinde hücre adezyonunda, 
hücre-matrix etkileşiminde ve hücre proliferasyonunda azalma olduğu 
belirtilmiştir. (39) Bazı araştırmalar YMA-HA’nın hücre farklılaşmasını 
arttırdığını belirtmektedir. (29,30,39-41) Huang ve ark. yürüttükleri çalışmada 
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YMA-HA’nın OCN mRNA ekspresyonunu, hücre mineralizasyonunu ve 
özellikle rat mezenkimal kemik iliği kök hücrelerinde ALP aktivitesinde 
artış olduğunu belirtmişlerdir. YMA-HA ile kaplanan hücre kültürlerinde 
m RNA ekspresyonunda anlamlı artış olduğu gösterilmiştir. (30,39) Ayrıca 
sülfatlanmış YMA-HA’nın deksametazon olmasa bile insan mezenşimal 
kök hücrelerinde (hMSCs) osteojenik farklılaşmayı arttırdığı belirtilmiştir. 
(41) HA’nın sülfatlanma derecesinin; hMSCs osteojenik farklılaşmasına 
etkisinin olmadığı da belirtilmiştir. (41) Farklı bir çalışmada YMA-HA; 
silika nanopartikülleri (SiO2)  poli-L-Lisin ile kaplanmış PLL-HA elde 
edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre SiO2-PLL-HA sisteminin hMSCs içinde 
osteogenezis ile ilişkili genlerin ekspresyonunu arttırdığı gösterilmiştir. (40) 
Bu durumun aksini gösteren çalışmalarda mevcuttur. YMA-HA’yı daha 
önceden farklılaştırılmış tavşan kondrositlerine eklemişlerdir. Sonuçlar 
HA’nın hücre fenotiplerini değiştirdiğini göstermiştir. Kontrol grubu ile 
kıyaslandığında HA eklenmesi kartilaj nodül şekillenmesini değiştirmemiştir. 
(42) Aksi sonuçlar ortaya konan diğer bir çalışmada ise fare kemik iliği ve 
myeloblastik hücrelerde farklılaşmanın; YMA-HA’nın ortamda bulunmasının 
özellikle de yüksek konsantrasyonlarda düşüş gösterdiği belirtilmiştir. (37) 

2. Hiyalüronik Asitin Etki Mekanizması

2.1.	 Hiyalüronik	 Asitin	 Hücre	 Çoğalması	 ve	 Osteojenik	 Farklılaşma	
Üzerindeki	Mekanizması

HA’nın adezyon, migrasyon ve farklılaşma gibi hücresel davranışlarda 
kritik role sahip olduğu gösterilmiştir. (43,44) Bununla birlikte hücre 
sinyalleşmesi fonksiyonu ve diğer mikromoleküller arası etkileşim MA’ya ve 
HA’nın konsantrasyonuna bağlıdır. (45) DMA-HA ile YMA-HA kıyaslandığında 
YMA-HA daha yüksek viskozite, daha uzun dayanıklılık zamanı ve daha 
yüksek biyouyumluluk göstermektedir. (46)  Bu özelliklerine ek olarak 
YMA-HA anti-enflamatuvar etki de sergiler. YMA-HA; anjiyogenezis ve 
interlökin (IL)-1β, IL-6, tümor nekroz faktör-α ve prostoglandin E2 üretimini 
inhibe etmektedir. (47,48) Bunun aksine DMA-HA ise anjiyogenezisi uyarır 
(49) ve enflamatuvar etkileri arttırır. (1) Bu özelliklerine rağmen MA’nın ve 
HA’nın konsantrasyonunun hücre çoğalması ve farklılaşması üzerindeki 
mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır. Bunu anlamak için mezenkimal stem 
hücreleri üzerinde proliferasyon, osteojenik farklılaşma mekanizmasında HA 
konsantrasyonu, MA’nın etkisi tartışılmaya devam etmektedir. 
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HA agrekan, nörokan, versikan birçok molekül ve CD44 (hücre yüzey 
glikoprotein), RHAMM (HA hareketlilik reseptörü), TLRs (Fonksiyonel 
Reseptör), GHAP (Glial-hyaluronat-binding protein), ICAM-1 (Hücre içi 
adezyon molekülü-1), LYVE-1 (lenfatik damar endotelyal HA reseptör) gibi 
çeşitli reseptörler ile etkileşime girebilen bir yapıdadır. (50) Bu reseptörlerin 
arasında CD44, RHAMM, TLR4 reseptörleri mezenkimal hücrelerden eksprese 
edilmeleri dikkat çekicidir. (50-54) CD44; HA için baskın bir reseptördür 
ve multifonksiyonel hücre yüzey glikoproteinidir. HA-CD44 etkileşimi; 
hücre proliferasyonu, farklılaşması, kemik metabolizması gibi çoklu hücre 
fonksiyonlarına katılır. Aynı zamanda enflamasyon ve tümörogenezde rol oynar. 
(4,55) RHAMM HA’nın diğer başlıca reseptörüdür. Hücre hareketliliği, büyüme 
faktörlerinin sebep olduğu hücresel cevabın düzenlenmesinden sorumludur. (56) 
RHAMM sitozol, çekirdek ve hücre membranı içinde bulunur. (57,58) RHAMM 
geninin embriyogenezis sırasında fonksiyonunun durmasının embriyolojik kök 
hücrelerin, pluripotensi ve hücre canlılığının kaybedildiği belirtilmiştir. (59) 
Başka bir çalışmada bitkisel hayattaki farelerde RHAMM geni kaybedilmiş 
CD44 geninin yerini tolere edebilmektedir. (60) Diğer çalışmalarda ise HA 
içindeki TLR’lerin BMSC’lerin iletişimini karıştırdığı belirtilmiştir. (54,61) TLR 
reseptör grubu IL-1 reseptör ailesi içinde yer alır. TLR-4 beyin, kalp, karaciğer 
ve böbreklerde de bulunmaktadır. (57,62) YMA-HA TLR-4’e bağlanamıyorken 
DMA_HA’nın bağlanabildiği gösterilmiştir. (63) Hücre içinde HA ve 
reseptörleri arasındaki etkileşim sitokinler tarafından modüle edilmektedir. (64) 
HA sinyallerinin aktivasyonu birçok CD44 molekülünün aynı HA molekülü 
arasındaki simültane etkileşimi ile başlamaktadır. YMA-HA; DMA-HA’nın 
parçalarına indirgenir. DMA-HA ise YMA-HA’nın iletişimini durduran 
oligomerlere indirgenmektedir. (65) YMA-HA, CD44 reseptör sayısı ne kadar 
artarsa, daha yüksek bağlanma aktivitesi ve sinyal gücü elde edilmektedir. (66) 
Diğer olası mekanizma ise molekül ağırlığı ile ilişkilendirilmiştir. Erken fazda, 
geç faza göre YMA-HA hücre adezyonu ve proliferasyonunu arttırırken, hücre 
farklılaşmasını arttırmamaktadır. (35) 

HA’nın konsantrasyonu ve molekül ağırlığının hücre farklılaşması 
ve çoğalması üzerine etkisinden bahsedilirken, reseptörler dışında diğer 
faktörlerden de bahsedilmesi uygun olacaktır. HA’nın taşınma yolu diğer bir 
önemli unsurdur. (28,29,34,35,37-39) Farklı taşınma metotları HA-Hücre 
etkileşim zamanının uzunluğunun değişmesine sebep olmaktadır. Örneğin, 
HA ile kaplanmış hücre kültürlerinde HA’nın başlangıç hücre kültürüne 
sonradan eklendiği metoda göre, HA-Hücre etkileşim zamanı daha uzundur. 
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Bugüne kadar ki çalışmalarda HA’nın farklı iletim yollarının hücre çoğalması 
ve osteojenik farklılaşmaya etkisini belirten kesin sonuçlar yayınlanmamıştır. 
Kesin sonuçların ortaya çıkarılamama sebebi çalışmaların farklı hücre tiplerinde, 
farklı pasajlama yapılması ve kullanılan ekim yapılan hücrelerin yoğunluğu gibi 
çeşitli faktörlerin yarattığı heterojiteden dolayıdır. HA’nın sergilediği osteojenik 
farklılaşma farklı hücre kaynaklarının kullanılmasından da etkilenmektedir. 
(34) Mesela olgun osteoblast ve daha az farklılaşmamış MSC içeren kemik 
tiplerinden hücre toplanmasına göre, BMSC den elde edilen hücreler daha fazla 
farklılaşmamış durumdadır. Buna ek olarak hücre-hücre adezyonu da HA’nın 
moleküler ağırlığı ile ilişkili bulunmuştur. (39) HA’nın hücre adezyonu ve 
proliferasyonu ile ilgili yapılacak çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Doku rejenerasyonu; çok aşamalı kompleks bir süreçtir. Erken evrede 
adezyon ve çoğalma geç evrede hücre farklılaşması ve fonksiyon kazanma 
görülmektedir. (67,68) Sitokinler, non-reseptör kinazlar (Src ailesi) ve 
HA ile reseptörleri arasındaki etkileşim vasıtasıyla Transmembran protein 
aktivasyonunu içeren hücre iletişimi ile hücre farklılaşması ve çoğalması 
düzenlenmektedir. Hücre iletişimi ve fonksiyonel bağlantıları kademeli olarak 
aşağı yönlü iş akışı başlatarak hücre hareketliliğinde kritik role sahip olan protein 
kinaz B (Akt), fokal adezyon kinaz (FAK) ve ekstraselüler protein kinazları 
(ERK) harekete geçirir. Bu çok aşamalı aktivasyon mekanizmasının olası 
senaryosu; HA’nın HA reseptörlerini uyarması, transmembran proteinlerinin 
sitokinler tarafından aktivasyonu ve iletişim kompleksinin kurulması şeklinde 
olabileceği varsayılmaktadır. Bu iletişim kompleksi, bu aktivitelerin kavşak 
noktasından köken alarak hücre çoğalması, farklılaşması ve sorumlu genlerin 
ekspresyonunu sağlar.     

2.2.	Hiyalüronik	Asitin	Kemik	 Şekillenmesi	Üzerindeki	Etkilerinin	 İn	
Vivo	Değerlendirilmesi

Hiyalüronik asitin mekanik özelliklerini normal kemik gibi düşünmemek 
gerekmektedir. HA, Genellikle kemik defektleri içinde büyüme faktörleri ve 
hücrelerin taşınmasından sorumludur. Aynı zamanda kemik rejenerasyonunu 
stimüle etmek için diğer greft materyalleri ile karıştırılmaktadır. HA’nın 
kraniofasial kemik defektleri ve dental uygulamalarıyla ile ilgili yapılmış çeşitli 
hayvan çalışmaları vardır. 

HA; birçok çalışmada büyüme faktörlerini taşıyan, kemik şekillendirmesini 
arttıran iletici materyal olarak kullanılmıştır. Tiyol ile modifiye edilmiş HA 
polietilen glikol ile kombine edilerek düşük düzeyde kemik morfogenetik 
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protein 2 (BMP-2) salınımı sağlayarak ektopik kemik formasyonunun ortaya 
çıkmasına yol açmıştır. (69) Rat kalvarial defekt modelinde enjekte edilebilir 
HA’nın kemik formasyonunu arttırdığı belirtilmiştir. (70) Başka çalışmalarda da 
Büyüme ve farklılaşma faktör 5 ve simvastatin taşıyan ışıklı polimerize edilmiş 
HA’nın osteogenezisi anlamlı düzeyde arttırdığı belirtilmiştir. (71,72) Rat 
kalvarial defektlerinde glisidil metakrilat ile modifiye edilmiş HA hidrojelleri 
kullanılmıştır. Bu çalışmalarda BMP-2 eklenmiş hidrojellerin eklenmemişlere 
oranla anlamlı şekilde kemik mineralizasyonunu arttırdığı belirtilmiştir. Aynı 
zamanda vasküler endotelyal büyüme faktörü ve BMP-2 beraber taşınarak 
iyileşmenin daha da hızlı olmasına katkıda bulunmuştur. (73) Koyun femuru 
kemik defekti modelinde enjekte edilebilir HA’ya BMP-2 eklenmediğinde 
kemik şekillenmesinde eksiklik olduğu rapor edilmiştir. (74) Çalışmacılar 
bu sonucu HA’nın belki de kemik defekti üzerinde uzaklaşmasına bağlı 
olabileceğini de belirtmişlerdir. Diğer kemik defekti modellerinde de HA’ya 
büyüme faktörleri eklenmesinin kemik formasyonunu arttırdığı belirtilmiştir. 
Bu çalışma sonuçlarından da anlaşılacağı üzere HA sadece hücreler ve büyüme 
faktörleri için taşıyıcı bir görev görmemekte aynı zamanda kemik şekillenmesini 
de uyarmaktadır. (19,75,76) 

HA; kemik şekillenmesini stimüle etmek için yapılan birçok çalışmada 
doldurucu materyaller ile kombine edilerek kullanılmıştır. (13,18,31,77) HA’nın 
mekanik özellikleri bu doldurucu materyaller ile birleştirilerek arttırılabilmektedir. 
Bu kombinasyonlarda HA’nın iki özelliği kendini göstermektedir. Kemik defekti 
bölgesinde doldurucu materyal uygulanması ile fiziko-kimyasal özellikleri 
bir yapı oluşturmaktadır. Aynı zamanda, HA’dan zengin bir çevre yaratarak 
kemik şekillenmesi sürecine katkıda bulunmaktadır. Absorbe olabilen kolajen 
membrana eklenmiş HA’nın (13), sentetik kemik (31), ortokalsiyum fosfat 
granülleri (78), karbon nanotüpleri (79) ile yapılan çalışmalarda yeni kemik 
formasyonunun anlamlı şekilde arttırdığı bulunmuştur. Rat kemik iliği ablasyon 
modelinde hem YMA-HA ile demineralize kemik matriks (DBM) ve DMA-HA 
ile DBM ayrı ayrı test edilmiş ve kan damarı hacminde artış bulunmuştur. Bu 
sonuçlar HA’nın yeni damarlanmaya katkısı olduğunu da ortaya koymuştur. 
(18) HA’nın greft materyaller ile karıştırılmasından sonra büyüme faktörleri ile 
beraber kullanılması da yeni kemik şekillenmesini anlamlı düzeyde arttırmıştır. 
(77,80-82) HA; greft materyaller ile kombine edildikten sonra da hücre eklenerek 
de kullanılmıştır. (83,84) Çalışma sonuçlarının genel olarak olumlu olmasına 
rağmen bir çalışmada köpek apikal lezyon modelinde periapikal cerrahi 
sonrasında anlamlı farklılık bulunmadığından bahsedilmiştir. (76) Çalışmada 
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β-trikalsiyum fosfat (β-TCP) tek başına ve HA+ β-TCP birlikte kullanılarak 
karşılaştırma yapılmıştır. Çalışmanın sonuçlarında yeni kemik dokusu oluşumu, 
kemik trabekül kalınlığı değerlendirildiğinde anlamlı artışlar elde edilmemiştir. 
(76) Genel olarak yapılan çalışmaların sonuçlarına bakıldığında HA’nın greft 
materyaller ile beraber kullanılması kemik defekti modellerinde olumlu etkiler 
göstermektedir. Ancak molekül ağırlığı, konsantrasyonu, modifikasyonları, 
HA’nın konfigürasyonu, defekt tipi, hayvan modeli, greft materyali, 
değerlendirme yöntemleri ve değerlendirme kriterleri çalışmalarda değişiklik 
gösterdiği için efektif optimal HA ile ilgili sonuçlar halen onaylanmamıştır. 

Titanyum ve seramik implantlarda yüzey kaplama materyali olarak kullanılan 
HA’nın osteointegrasyonu geliştirici etkisi belirlenmiştir. Bunun yanında yüzey 
kaplaması implantların biyoaktivitesini de arttırmaktadır. Poli (caprolactone)/
poli (lactic-co-glikolik asit) kök hücrelerin; HA ve fibrin karışımı ile kaplandığı 
zaman kemik morfogenetik proteini-2 (BMP-2) salınımına sebep olmaktadır. 
(85) Kök hücrelerin HA ile kaplanmasının, yağ dokudan türetilen olan stromal 
hücrelerin (ASC) ALP aktivitesi ve hücre tutunmasını anlamlı düzeyde arttırdığı 
bulunmuştur. (85)  Aynı çalışmada HA yüklenmiş BMP-2 ve fibrin ile kaplanmış 
kök hücreleri üzerine ASC ekimi yapılmış ve bunun daha büyük oranda kemik 
şekillenmesi ve mineralizasyonuna yol açtığı belirtilmiştir. (85) 

3. Hiyalüronik Asitin Diş Hekimliği Alanında Klinik Uygulamaları  

Hiyalüronik asit diş hekimliği alanında anti-enflamatuvar, bakteriostatik 
ve hidroskopik özelliklerinden dolayı son yıllarda kullanım alanı bulmuştur. 
(86,87) Temporomandibular eklem osteoartrit tedavisinde, cerrahi bölgesindeki 
yaraların, periodontal dokuların ve alveoler kemiğin rejenerasyonu ve 
iyileşmesinde kullanılmaktadır. (12) 

3.1.	Gingivitis	

HA bazlı ürünlerin gingivitis tedavisinde etkili olduğu belirtilmektedir. 
(88,89) Randomize çift-kör klinik bir çalışmada  % 0,2’lik HA jelinin (Merz 
Dental, Lütjenburg, Germany) plak nedeniyle ortaya çıkmış ginigivitisin 
tedavisinde etkili olduğu belirtilmiştir. Bu etkinin muhtemelen anti-enflamatuvar 
ve anti-ödematöz etkiden kaynaklandığı belirtilmiştir. (89) Diğer bir çalışmada 
ise % 0,2’lik HA’nın (Gengigel®) tek başına ve başlangıç periodontal tedavi ile 
kombine edilerek kullanılmıştır. Çalışma dizaynında tek başına mekanik temizlik, 
mekanik temizlik+topikal HA jel, HA jel tek başına topikal ve intrasülküler HA 
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jel grupları oluşturulmuştur. Topikal ve intrasülküler HA jel grubunun tek başına 
mekanik temizlik ile aynı etkiyi gösterdiği belirtilmiştir. Topikal+intrasülküler 
HA jel uygulamasının tek başına topikal HA jel uygulamasına göre daha iyi 
sonuçlar verdiği belirtilmiştir. Çalışmanın sonucuna göre mekanik temizlik ile 
beraber intrasülküler HA jel (Gengigel®) uygulamasının gingivitis tedavisinde 
etkili olduğu belirtilmiştir. (88) Bu konuda yapılan çeşitli çalışmalarda HA’nın 
cerrahi olan ve olmayan periodontal tedaviye ek olarak kullanılmasının olumlu 
sonuçlar verdiği belirtilmektedir. (90-95) Buna rağmen sonuçlar heterojenite 
göstermektedir. Kullanılan HA tabanlı ürünlerin çeşidi, uygulama yolları 
farklılık gösterir. Ayrıca HA’nın etki büyüklüğü, uygulama modu da sonuçların 
standardize hale getirilmesini engellemektedir. (5) 

3.2.	Periodontitis

Kronik periodontitis hastalarında, HA jelin (Gengigel®) kök yüzeyi 
düzleştirme (SRP) ile birlikte subgingival kullanımının değerlendirildiği 
bir çalışmada SRP ve HA jelin beraber kullanılması kontrol grubuna göre 
(tek başına SRP) gingival indeks, gingival kanama gibi indekslerin anlamlı 
bir şekilde gelişmesini sağlamıştır. (Resim 2) Buna rağmen; cep derinliği, 
yeni ataşman oluşumu gibi periodontal parametreler ise anlamlı değişiklik 
göstermemiştir. Anlamlı olmamak üzere enflamatuvar infiltrat oranı da 
azalma göstermiştir. HA jel (% 0,2 Gengigel®)  kullanılarak yapılan diğer bir 
randomize klinik çalışmada kronik periodontitis üzerine tedavi edici olumlu 
etkileri belirtilmiştir. (93) Kronik periodontitis hastalarında % 0,8’lik HA jel 
(Gengigel®) ile yapılan başka bir çalışmada periodontal cerrahiye ek olarak 
kullanılan HA jelin tedavi edici etkisinden bahsedilmiştir. (94,95) % 0,8 HA 
jelin kronik periodontitis tedavisinde modifiye Widman flep cerrahisi sonrası 
kullanımı, gingival çekilme seviyesinde azalma ve klinik ataşman seviyesinde 
artış görülmesine neden olmuştur. (94) Tek başına SRP ile kıyaslandığında 
SRP+% 0,8 HA jel uygulamasının sondalamada kanama, ortalama sondalama 
derinliğinde anlamlı şekilde azalma sağladığı belirtilmiştir. (95) Periodontal 
hastalıklarda kemik içi defektlerde; otojen kemik ile beraber HA’lı membran 
olan Hyaloss™  kullanılarak yapılan bir çalışmada hem radyografik hem de 
klinik olarak değerlendirme yapıldığında pozitif kemik iyileşmesi rapor 
edilmiştir. (92) HA temelli olan diğer bir ürün, Healon GV kronik periodontitis 
hastalarında test edilmiştir. (90) Test grubunda kemik içi defektlere Healon GV 
konularak kontrol grubu ile kıyaslanmıştır. Sonuç olarak kemik yüksekliği test 
grubunda artmasına rağmen kontrol grubunda düşüş göstermiştir. 
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Resim 2: A) Hiyalüronik Asit Jel (Gengigel)  

B) Hiyalüronik Asit Jelin Subgingival Uygulanması

3.3.	Temporomandibular	Eklem	Hastalıkları	(TMEH)	

Çeşitli çalışmalarda TEMH olan bireylere eklem için kayganlaştırıcı 
etkisinden dolayı HA kullanılmıştır. (96-100) Bu çalışmalarda hastalık tipi ve 
enjeksiyon protokolünden bağımsız olarak hastalarda ağrı düzeyinde azalma 
olduğu belirlenmiştir. (101) Plasebo salin enjeksiyonu ile kıyaslandığında HA 
enjeksiyonun çok etkili sonuçlar verdiği belirtilmiştir. Ancak kortikosteroid gibi 
terapötik ajanlar ya da oral apareyler ile kıyaslandığında HA enjeksiyonunun 
sonuçları halen net değildir. 

3.4.	Oral	Ülserlerin	Tedavisinde		

HA’nın oral ülserlerin tedavisinde kullanımı ve etkileri halen net değildir. 
(Resim 3) Rekürrent Aftöz Ülserlerin (RAÜ) tedavisinde % 0,2’lik HA’nın 
topikal kullanımı ile yapılan randomize, çift kör çalışmalarda RAÜ üzerinde 
etkili sonuçlar alındığı bildirilmiştir. (41,102) Lee ve ark. (103) Behçet 
hastalarındaki RAÜ üzerinde % 0,2’lik HA’nın etkili ve güvenilir sonuçlar 
verdiğini bildirmiştir.

Resim 3: Hiyalüronik Asitin Oral Aft tedavisinde Kullanımı
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3.5.	Yeni	Kemik	Oluşumu

HA tabanlı ürünlerin yeni kemik oluşturma potansiyeli değişebilmektedir. 
Bu konuda iyi kurgulanmış klinik çalışmalar ile HA’nın optimal miktarı 
ve uygulama modunun belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. HA ve 
TCP’den yapılan sentetik, biyouyumlu, rezorbe olabilen bir kemik grefti 
olan ChronOS; kemik içi benign kistlerin tedavisinde kullanılmıştır. (104) 
ChronOS’un benign kemik içi kistlere enjekte edilmesinin; kistin spontan 
olarak iyileşmeye bırakılması veya diğer yöntemler ile kıyaslandığında 
herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığı belirtilmiştir. Başka bir çalışmada 
juvenil kemik kistlerinde; ChronOS ve Depo-Medrol(metilprednizolon 
asetat süspansiyon enjekte edilebilir formu) test edilmiştir. Çalışma 
sonucunda juvenil kemik kistlerinde ChronOS kullanılan hastalarda % 100 
iyileşme gözlenirken, Depo-Medrol kullanılan hastalarda % 50 iyileşme 
tespit edilmiştir. (105) 

Hyaloss™ cerrahi çekim bölgelerine otojen kemik ile birlikte iyileşmeyi 
arttırmak amacıyla yerleştirilmiştir. (106) Kontrol grubu ile kıyaslandığında 
greftlenen diş çekim bölgesinde kemik şekillenmesi ve remodelling aşaması 
hızlanmıştır. Otojen kemik kullanıldığı zaman; Hyaloss™ matriks membran 
varlığı ve greftlerin kullanılma kolaylığı, kemik şekillenmesinin hızlanması 
ile sonuçlanmaktadır. Buna rağmen diğer bir çalışmada Gengigel Prof®-Gengi 
Pro (% 0,8 HA Jel)’nun cerrahi çekim bölgesinde kullanımının etkili bir sonuç 
ortaya çıkarmadığı belirtilmiştir. (107) Bu çalışmada yara iyileşme bölgesi 10 
gün sonra dijital fotoğraflar ile öznel olarak değerlendirilmiştir.

4. Tartışma Ve Perspektif

Hücresel sinyalleşme transdüksiyonu, hücre çoğalması, farklılaşması gibi 
ciddi biyolojik süreçler HA tarafından etkilenmektedir. Aynı zamanda korneal 
koruma (108), artrit tedavisi (109) ve yüz yenilenmesi/gençleştirilmesinde 
(110,111) kullanıldığı görülmektedir. Buna rağmen HA’nın hücre çoğalması 
ve farklılaşmasına etki eden molekül ağırlığı ve konsantrasyonu net olarak 
bilinmemektedir. Aynı zamanda, diş hekimliğinde kullanılan klinik etkili dozu 
halen tartışmalıdır. Doku mühendisliğindeki gelişmelere rağmen hastaların 
HA’dan beklentileri gün geçtikçe artmaktadır. (112)  

Tartışılmaya devam eden bu problemlere rağmen birçok problem de 
çözülmüştür. 

Bunlar;
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· Hücre çoğalması ve farklılaşmasında etkili olan molekül ağırlığı ve 
konsantrayonu in vivo olarak belirlenmiştir.

· HA tabanlı materyallerde potansiyel toksik etkili olan dozu ortaya 
çıkarılmıştır.

· HA tabanlı materyaller ile ilgili birçok hayvan çalışması yapılmasına 
rağmen, küçük hayvan çalışmaları halen uygulanmaya devam etmektedir.

· Diş hekimliğinde klinik randomize kontrollü ve uzun dönem takipli 
çalışmalara ihtiyaç duyulmaya devam etmektedir.

Bu gelişmeler ışığında; ilerleyen yıllarda HA tabanlı materyallerde hem 
temel deneyler hem de klinik uygulamalar bakımından çok büyük gelişmeler 
görülecektir. 

5. Sonuç 

Basit bir molekül olan HA, değişik konsantrasyonlarda ve molekül 
ağırlıklarında, hücre proliferasyonu ve osteojenik farklılaşma konusunda 
değişen etkiler göstermektedir. Dokularda bol miktarda bulunması ve 
içsel biyouyumluluğunun yüksek olması sayesinde; doku mühendisliği, 
ilaç taşınımı ve hastalık tedavisinde HA kullanımı aranan bir materyale 
dönüşmüştür. Bu özellikleri sayesinde oftalmoloji, dermatoloji vb. alanlarda 
HA’nın klinik kullanımı artmaktadır. Diş hekimliğinde kullanılan dozu ve 
konsantrasyonu ve bunlara bağlı etkinliği ile ilgili tartışmalar halen devam 
etmektedir. Bu yüzden özellikle diş hekimliği alanında randomize kontrollü 
ve uzun takipli klinik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı zamanda 
laboratuvar tabanlı deneyler ve HA uygulamalı klinik deneylerin yapılmasına 
ihtiyaç vardır. 
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