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I

ÖNSÖZ

Değerli okurlar;
Diş Hekimliğinde Güncel Çalışmalar: Metodoloji, Araştırma ve Uygulama 

adlı bu eserimizde 8 adet kendi alanlarında birbirinden değerli en güncel 
çalışmaları içeren bölümleri siz değerli okuyuculara sunmanın haklı gururunu 
yaşıyoruz. Umarım siz de okurken keyif alırsınız. Bu kitabın diş hekimlerine 
ve diş hekimi adaylarına faydalı olmasını dilerim. Editörlüğünü yapmaktan 
gurur duyduğum bu kitabın yazımına katkı sağlayan tüm bölüm yazarlarına, 
hakemlere ve yazım, şekil, tasarım ve baskıya hazır hale getirilmesinde emeği 
geçen yayınevi çalışanlarına teşekkür ederim. Kitabı değerlendirip geri dönüş 
yapacak değerli hocalarım ve meslektaşlarıma şimdiden ayrıca teşekkür ederim.

Saygılarımla…..

Doç. Dr. Faik TUĞUT, 2022
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B Ö L Ü M  I

BRUKSİZM’ DE TANI VE 
SEMPTOMLAR

Diagnose and Syptoms of Bruxism

Nazlı AYŞEŞEK

(Dr.), İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Oral İmplantoloji 
Anabilim Dalı, e-mail: nazliaysesek@gmail.com

ORCID: 0000-0002-0752-5200

Temporomandibular eklem (TME), insan vücudunun en karmaşık eklemi 
olup, çiğneme kasları, baş ve boyun çevresi kaslar, ligamentler, diş, 
yanak, dudak ve tükürük bezlerinden oluşan stomatognatik sistemin bir 

parçasıdır (1).
Temporomandibuler eklem hastalıkları, diş hekimliğinde geçtiğimiz 

yirmi yıl içinde gittikçe önemli bir konu haline gelmiştir (2). Epidemiyolojik 
çalışmalar, bir popülasyonun % 50-70’ inin hayatı boyunca hastalık semptomları 
gösterdiğini ve bu popülasyonun %20-25’ inin de temporomandibuler eklem 
rahatsızlıklarına ait semptomlar gösterdiğini rapor etmişlerdir (2).

TME semptomlarının dişli ve total protez kullanan bireylerde % 7-25 
oranında eşit olduğu bulunmuştur. Total protez kullanan bireylerin doğal dişli 
bireylerden daha sık TME semptomlarına rastlandığı saptanmıştır (3, 4).

1. Bruksizm

Çiğneme, yutkunma ve konuşma gereksinimlerini karşılayan çiğneme sistemi 
nöromüsküler sistem tarafından kontrol edilmektedir (5). Bruksizm, çiğneme 
kaslarının tüm gün ve gece boyunca aktiviteye devam etmesiyle oluşan diş 
sıkmaları ve diş gıcırdatmaları olarak tanımlanabilir. Çiğneme kaslarının 
kasılması sonucunda dişler arasındaki devamlı temas ‘ diş sıkması ‘ olarak 
adlandırılırken, ağızda bir besin olmadığı halde çiğneme işleminin sürmesi ise 
‘diş gıcırdatma’ olarak tanımlanmaktadır (6).
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1907 yılında, Marie Pietkiewicz tarafından ‘la bruxomanie’  olarak 
tanımlanan bruksizm terimi sonraki yıllarda diş sıkma ve diş gıcırdatma ile 
tanımlanan ‘bruksizm‘ ile değişmiştir. Bruksizm görülme oranı toplumun 
% 8-10’ unda, çocukların % 8-38’ indeyken 50 yaşından sonra azaldığı 
rapor edilmiştir (6-8). Araştırmalarda diş sıkma ve gıcırdatmanın ayrı ayrı 
incelendiğinde, gıcırdatma olmadan yapılan olguların %22’ sinin diş sıkma 
olduğu ve kadınlarda bu oranın erkeklere göre daha fazla olduğu bildirilmiştir. 
TME rahatsızlığı olan kişilerde bruksizm görülme oranının % 26-66 arasında 
olduğu ileri sürülmektedir (9).

Dokularda hasara neden olabilecek ve herhangi bir nedene bağlı 
olmadan gerçekleşen istemsiz kas kasılmalarına parafonksiyon denir ve çok 
sık tekrarlandığında patolojik olarak kabul edilmektedir. Diş sıkma ve diş 
gıcırdatmalar da parafonksiyon olarak kabul edilirler. (5). 

Protez Terimleri Sözlüğü’ nde diş gıcırdatması bruksizm veya okluzal 
nevroz olarak adlandırılmış ve ‘’dişlerin istemsiz veya spazmodik olarak 
gıcırdatılması veya sıkılması şeklinde oluşan alışkanlık ‘’ olarak tanımlanırken, 
Amerikan Orofasiyel Ağrı Akademisi’ nde  ‘’ noktürnal (gece) veya diurnal 
(gündüz) diş sıkmaları veya diş gıcırdatmaları şeklinde oluşan parafonksiyonlar’’ 
olarak tanımlanmıştır. Dişlerin aşınmasına, periodontal doku hasarlarına 
ve çene eklemi ile çiğneme kaslarında meydana gelen hasarlara yol açan 
bruksizm çiğneme sisteminin en zararlı aktivitesi olarak kabul edilmektedir (5). 
Yapılan yayınların bir kısmı bruksizmi çiğneme işleminin istem dışı ara sıra 
veya ritmik olarak; dişlerin gıcırdatılması veya diş sıkma biçiminde işlevsel 
olmayan bir mekanizmayla, uzun süre gece veya gündüz devam etmesi olarak 
tanımlanmaktadır. Bir başka kısmı ise, çiğneme kaslarının yutkunma veya 
çiğneme fonksiyonlarının istemsiz olarak yapılması ile karakterize, ağız içi 
sert ve yumuşak dokularda çeşitli olumsuz değişikliklere yol açan alışkanlıklar 
olarak ifade eder. Genellikle bruksizm, 5 dakika süreyle tüm uyku sürecinde 
toplam 90 dakika olmak üzere dişlerin birbirine temas etmesi veya kenetlenmesi 
şeklinde karakterizedir (5).     

Bruksizm diş sıkma ve diş gıcırdatma için kullanılan genel bir terimdir 
ancak, meydana getirebileceği patolojiler açısından ayrı ayrı incelenmelidir (6).

2. Diş Sıkması ve Diş Gıcırdatması

‘Diş sıkma’ çeneyi kapatan kasların kasılması ile alt ve üst çenelerin birbirlerine 
göre olan statik konumu olarak tanımlanır. Diş gıcırdatma ise alt ve üst çene 
diş tüberküllerinin aktif olarak birbiriyle uzun süreli sürtünme şeklindeki 



BRUKSİZM’ DE TANI VE SEMPTOMLAR     3

teması olarak tanımlanır (bruksizm). Çene hareketleri diş sıkma sırasında pasif 
durumdayken diş gıcırdatma sırasında maksiller ve mandibuler dişlerin temas 
noktaları sürekli değişir ve aktif haldedir. Bazı yayınlarda ise; diş sıkma sentrik 
bruksizm, diş gıcırdatma ise eksentrik bruksizm olarak tanımlanır. Diş sıkma 
ve diş gıcırdatma sırasında kasların fizyolojik çalışmaları farklıdır. Ayrıca diş 
gıcırdatmaları, izotonik kas kasılmalarıyla oluşur, diş sıkmaları ise izometrik 
kas kasılmaları ile meydana gelir. Çoğunlukla diş sıkma gündüzleri meydana 
gelirken diş gıcırdatma geceleri meydana gelmektedir. Uyku sırasında meydana 
gelen parafonksiyonların, derin uyku aşamasından hafif uykuya ani geçiş 
sırasında oluştuğu ileri sürülmüştür. Uyku bozukluğu olan veya uykusu hafif 
olan kişilerde bruksizme daha çok rastlandığı rapor edilmiştir (6).

Diş gıcırdatma sürelerinin değerlendirildiği çalışmalarda, sonuçların 
kişiden kişiye veya aynı kişide zamana bağlı değişiklik gösterdiği bildirilmiştir. 
Reding ve ark. diş gıcırdatma süresini, ortalama olarak her bir saatte 40 sn 
olarak saptamıştır. Trenouth ise TME problemli kişilerin dişlerinin sekiz saatlik 
uyku periyodu içinde toplam 38.7 dakika, problemsiz bireylerde ise sadece 5.4 
dk temas ettiği tespit edilmiştir. Clarke ve ark. uyku sırasında bruksizmin beş 
kez tekrarlandığını ve her seferinde sekiz saniye sürdüğünü belirtmektedir (5). 
Nokturnal bruksizmde oluşan çiğneme kuvvetleri normalden çok daha fazladır. 
Uyku sırasında diş gıcırdatma sırasında oluşan kuvvetlerin, diş sıkma sırasında 
oluşan kuvvetlerin % 60’ı kadar olduğu tespit edilmiştir (5). 

2.1. Bruksizm’ in etiyolojik faktörleri

1. Morfolojik Faktörler; maloklüzyon, dental tedaviler, ağza yabancı 
maddelerin girişi.

2. Psikososyal Faktörler; anksiyete, stres veya gerginlik, bastırılmış öfke 
veya asabiyet, agresif veya hiperaktif kişilik tipi.

3. Nörolojik Faktörler; beyin travmaları ve bazı nörolojik hastalıklar sonucu
4. Patofizyolojik Faktörler
5. Santral Sinir Sistemi Bozuklukları; Huntington ve Parkinson hastalığı 

komplikasyonları
6. İlaçların yan etkileri;travma sonucu ortaya çıkan bozukluklar, sigara ve 

alkol bağımlılığı, selektif serotonin geri alım inhibitörlerinden venlafaxine, 
paroxetine gibi belirli ilaçlar

7. Genetik Predispozisyon
8. Sistemik nedenler; intestinal parazitler, beslenme yetersizliği, alerji, 

endokrin hastalıkları‘ dir.
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2.2. Bruksizm ve uyku 

Bruksizmin anlaşılması için, uyku süreci de incelenmelidir. Uyku REM ve 
non-REM olarak 2 evre içermektedir. Kişilerin uykunun hangi evresinde 
dişlerini daha çok gıcırdattıkları konusunda yapılan araştırmalarda farklı 
bulgulara rastlanmıştır. Bazı araştırmacılar, bruksizmin uykunun REM fazında 
görüldüğünü söylerken diğerleri ise non-REM fazında olduğunu belirtmektedir. 
REM fazı, desenkronize aktivitelerin görüldüğü ve fizyolojik olayların meydana 
geldiği evredir. Örneğin, extremitelerde kas kasılmaları, göz kapalarının altında 
hızlı göz hareketleri gibi. Rüya, REM uykusunda görülür (5). 

Yapılan araştırmalar,REM fazında meydana gelen bruksizmin daha yıkıcı 
etkisi olduğunu göstermektedir. Proprioseptif ve koruyucu reflekslerin bu fazda 
bastırılmış olması buna neden olarak ileri sürülmektedir. 

Yatış pozisyonlarının bruksizmle olan ilişkisi konusunda yapılan 
araştırmalar, sırf üstü yatmanın yan yatışa göre daha çok veya eşit bruksizm 
meydana getirdiği sonucunu vermiştir (11, 12). 

2.3. Parafonksiyonel hareketler

Parafonksiyonel aktiviteler, konuşma, çiğneme ve yutkunma gibi fonksiyonel 
hareketlerin dışındaki hareketlerdir. Parafonksiyonel hareketler; diş sıkma, 
diş gıcırdatma ve bazı kişisel alışkanlıkları içermektedir. Parafonksiyonel 
alışkanlıkların bazıları TME semptomlarına neden olabilir (13). Mandibula’ nın 
diş dişe aşırı teması (bruksizm veya diş sıkma), dişlerle yumuşak dokunun teması 
(dudak ısırma, yanak ısırma, parmak emme), yumuşak dokuların birbiri ile teması 
(anormal yutkunma ve çene konumlanması), yabancı bir maddeyle dişlerin teması 
(kalem ısırma, pipo içme)parafonksiyonel hareketler olarak adlandırılır (13).

2.4. Diurnal aktiviteler

Diş sıkma, diş gıcırdatma, ve farkında olmadan gerçekleştirilen; yanak ve dil 
ısırma, parmak emme, alışılmamış postural alışkanlıklar, kalem ısırma, tırnak 
yeme, çene altında keman telefon gibi bazı objeleri tutma gibi bazı alışkanlıkların 
sık yapılması olarak tanımlanabilir. Gerçekleştirilen bu alışkanlıklar gün 
içerisinde istemli veya istemsiz yapılıyor olabilir. Hekim bunu farketmeli ve 
hastayı da bu konuda uyarmalıdır (6).

2.5. Nocturnal aktiviteler

Uyku sırasında diş sıkma ve diş gıcırdatma parafonksiyonu daha sık 
görülmektedir. Diş sıkma ve diş gıcırdatmanın,  etiyolojik faktörleri farklı olsa 
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da  çoğu hastada birbirlerinden ayrılmaları zordur ve bu nedenle diş sıkma ve 
gıcırdatma ya birlikte bruksist olaylar olarak tanımlanır (6).

2.6. Subjektif bulgular

Ağrı: Baş boyun ve çenelerde hissedilen ağrılar kaslarda, bağ dokusunda veya 
sinirlerde meydana gelen patolojik olaylardan kaynaklanabilir. Lokal patolojik 
bir durumun oluşması çevredeki sinirlerin irritasyonuna ve dolayısıyla ağrıya 
sebep olmaktadır. Kaslar travmaya, baskıya maruz kaldıklarında uzun süre 
hipertonik olduğu hallerde ağrılı reaksiyon verir ve bunu da kas spazmı takip 
eder. Kaslardaki ağrı, karbonhidratların eksikliğinden veya kas fonksiyonu 
sonucu metabolizma artıklarının birikiminden dolayı oluşabilir.

Derin fasya, tendon, ligament ve periost gibi bağ dokusundan oluşan ağrılar 
ise; aşırı gerilimlerden veya çevre dokulardaki reaksiyonların etkilemeleriyle 
oluşabilir. Kemiğe göre periost çekme gerilimlerine çok daha fazla hassasiyet 
göstermektedir (13).

TME’ de Ağrı: Eklem ve çevresindeki ağrının etiyolojisi ile ilgili çeşitli 
fikirler ileri sürülmektedir. Mandibulanın ön ve yan hareketleri sırasında 
eklem diskinin kondil ile artiküler tüberkül arasına sıkışarak eklemde ağrı 
oluştuğu bazı çalışmalarda bildirilmiştir (13). Bazı araştırmacılar, eklemdeki 
lokalize ağrıları travma, enfeksiyon ve artrite bağlamaktadır. Diğerleri, lateral 
pterygoid kasın hiperaktivitesinden dolayı meydana geldiğini veya TME’ 
de hiçbir bozukluk olmamasına rağmen kas gerilimlerinden dolayı meydana 
gelen kas yorgunluklarının ağrılara sebep olduğunu ileri sürmektedirler. Eklem 
ağrısı artralji olarak tanımlanır. Sağlıklı bir gözlemde ağrı görülmez; artiküler 
yüzeylerde innervasyon yoktur. Bu nedenle, artralji eklemi çevreleyen yumuşak 
dokularda lokalize olmuş nosiseptörlerden kaynaklanabilir. Eklemde üç 
kısım nosiseptör içerir; diskal ligamentler, kapsüler ligamentler ve retrodiskal 
dokular. Ligamanlar uzadığında veya retrodiskal dokular baskılandığı zaman 
nosiseptörler sinyaller gönderir ve ağrı algılanır. Normal yapıların artraljisi 
keskin, ani ve yoğun bir ağrıdır. Eklem yapıları bozulduğunda iltihap, eklem 
hareketiyle artan sabit bir ağrıya neden olabilir (13).

Çiğneme kaslarında ağrı: Çiğneme kaslarında fonksiyon bozukluğu olan 
hastalarda görülen en şiddetli semptom, kas ağrısıdır. Bu ağrı düşük derecede 
veya çok şiddetli olabilir. Görülme sıklığı diş veya periodontal ağrılardan sonra 
gelir. Kas dokusunda hissedilen ağrıya miyalji denir. Miyalji şiddeti kasın 
fonksiyonu ile ilgilidir ve hastalar genel olarak fonksiyon sırasında oluşan 
ağrıdan şikayet ederler. TME fonksiyon bozuklukları eklem ve hareketi ile 
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ilgili kaslarda ağrıya sebep olmaktadır. Ani ağrılar, kasın aşırı kullanılması 
sonucunda metabolizma artıklarının kasta birikip nosiseptörleri uyarması ile 
ilgilidir. Geciken ağrıların sebebi ise; bu metabolizma artıklarının uzun süre 
kasta birikmesi sonucu hücrelerde dejenerasyon meydana getirmesidir. Hücre 
ölümleri ve iskemik değişiklikler 24-48 saat sonunda daha şiddetli ağrılar 
şeklinde algılanmaktadır.

3. Temporomandibular Eklem Sesleri

3.1. Klik Sesi

TME disfonksiyonu olan hastaların büyük çoğunluğunda meydana gelir. 
Sinoviyal sıvının azalması, artiküler disk ligamanı ve retrodiskal laminanın 
TME disfonksiyonları sebebi ile gerilimini kaybetmesi ve eklemin kayganlığını 
kaybetmesi, nöromüsküler koordinasyon bozukluğu sebepleriyle meydana 
gelir (14). Sağlıklı TME’ de çene açılırken ve kapanırken kondil daima eklem 
diskinin orta kısmına denk gelir. Disk, lateral pterigoid kasın hem üst hem de 
alt karnına tutunmuş durumdadır. Lateral pterigoid kasta spazm olduğu zaman 
kasın alt ve üst demetlerinde koordinasyon bozukluğu meydana gelir. Disk, 
kondilden önce hareket ederse, kondil diskin arka kenarından atlar ve ağzın 
açılıp kapanması sırasındada kondilin eklem diskinin arkasından atlamasıyla 
eklemde klik sesi oluşmaktadır. Hastanın ağzını açması sırasında mandibulanın 
düz bir hat şeklinde değil de sağa veya sola deviye olarak açılması da eklemde 
klik sesi olabileceğinin işaretidir (14).

3.2. Krepitasyon

Bir parşömen kağıdının el içinde sıkıştırıldığı zaman çıkan sese benzeyen çıtırtı 
sesidir ve eklemdeki klik sesi kadar belirgin değildir. Eklem krepitasyonu 
bulunan hastanın rahatsızlığının nedeni fonksiyonel bozukluk değil, patolojik 
bir durum olduğu düşüncesi yaygındır. Romatoid artrit, kondil kırıkları, çenesine 
darbe alan kişilerde bu tip eklem sesi daha yaygındır (12).

4. Genel semptomlar

4.1. Kulak Semptomları

TME rahatsızlığı olan kişilerde işitme kaybı, tinnitus, periauriküler ağrı, 
çene hareketleri ile kulakta hışırdama sesi duyulması gibi kulak semptomları 
görülmektedir. Çene eklemi ile dış ve orta kulağı ayıran temporal kemik parçası 
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çok ince olduğu için ve bu iki kemik yapının innervasyonu yakın olduğundan 
ağrı bölgesi yanıltıcı olabilir (12).

4.2. Baş ağrısı:

Baş ağrılarının ortaya çıkma sebepleri; boyun kaslarındaki kronik stres, 
gerginlik, yapısal stres, kötü yapılmış protezler ve diş bozuklukları, solunum 
hastalıkları, alerjiler olarak düşünülebilir. Kas ağrısına en çok neden olan 
kaslar; m.sternocleidomastoid, m.trapezius, m.masseterica, m.temporalis, 
m.oksipitofrontalis, m.pterigoideus lateralis ve medialis kasları sayılabilir (13).
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1.  Giriş

Dişlerin kaybedilmesi, kısmi ya da tam dişsiz olan hastalarda protetik 
restorasyonlarla giderilebilmektedir. Bu restorasyonlar geleneksel diş-
doku destekli protezler olabileceği gibi günümüzde implant destekli 

protezler olarak da yapılabilir (1-3). 
Günümüzde diş eksikliklerinin tedavisinde en iyi sonuçlar implant destekli 

protezlerle sağlanmaktadır. Ancak implant cerrahileri yüksek maliyetli ve uzun 
dönemli uygulamalardır (4, 5).

Zamanla, uygulanan implant sayılarındaki artışlara bağlı olarak gelişen 
komplikasyonlarda da artışlar görülebilir (6).

Osseointegre implantlar uzun dönemde gayet güzel klinik başarılara 
sahip olsa da vakaların bir kısmında komplikasyonlar görülebilmektedir. 
Çeşitli komplikasyonlardan biri de implantın kaybıdır. İmplant kayıpları, 
meydana geldikleri zamana göre, protez aşamasından önce (erken) ya da protez 
aşamasından sonra (geç) olmak üzere erken veya geç başarısızlıklar olarak 
sınıflandırılabilmektedir. Bu sınıflama gereklidir, çünkü bu 2 farklı zamandaki 
implant kaybının nedenleri genellikle farklıdır (7). Erken dönem implant kaybı, 
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implant ile kemik doku yüzeyi arasında osseointegrasyon sürecinde direkt bir 
temasın sağlanamaması sonucu oluşur. Yani implant-kemik arayüzünde normal 
bir yara iyileşmesi ile osseointegrasyon gelişmez ve kemik doku ile implant 
arasında fibröz bir doku iyileşmesi görülür (8-10). Bu durum genellikle cerrahi 
operasyon öncesinden başlayıp, cerrahi işlem sürecinde devam eden ve cerrahi 
işlem akabinde de bir kısım dikkat gerektiren nedenlerden kaynaklanır. 

İmplant kayıplarının önüne geçilmesinde en büyük görev diş hekimlerine 
düşmektedir. Bu bağlamda erken dönemde meydana gelen implant kayıplarının 
nedenlerinin analiz edilmesi önem arz etmektedir. 

2.  Erken Dönem İmplant Kayıplarının Nedenleri

İmplant başarısızlığı ile ilişkili literatürde farklı faktörler bulunmaktadır. Bu 
faktörler kendi içinde lokal ve sistemik faktörler olmak üzere ikiye ayrılabilir.

2.1.  Lokal Faktörler

Enfeksiyon ve antibiyoterapi uygulamaları: İmplant cerrahisi sonrası 
enfeksiyonlar gelişebilir. Gelişen enfeksiyonlara bağlı olarak pü drenajı, fistül 
gelişimi, ağrı, şişlik, mukozada ödem, flap açılması gibi durumlar görülebilir.

İşlem öncesi ve sonrası antibiyotik uygulamaları ile enfeksiyon gelişimi 
önlenmeye çalışılabilir. İşlem öncesi ve sonrası olmak üzere 8 farklı antibiyotik 
rejiminin değerlendirildiği bir çalışmada, antibiyotik kullanımıyla ilişkili erken 
implant başarısızlığı oranında istatistiksel olarak anlamlı bir azalma görüldü 
(11). Yine yapılan bir meta analiz çalışmasında erken dönem implant kaybını 
önlemede  “en iyi” olma olasılığı en yüksek (% 32,5) protokolün, ameliyattan 
1 saat önce uygulanan tek doz 3 g amoksisilin olduğu belirtildi. Preoperatif 
tek doz 2 g amoksisilin rejiminin ise en çok tercih edilen doz olduğu belirtildi. 
Profilaktik antibiyotik uygulamasının erken dönem implant başarısızlığını 
önlemede etkili olduğu belirtildi (12).

Tek aşamalı cerrahi: İmplant cerrahisi esnasında implanta kapama 
vidası yerine iyileşme başlığı takılabilir. Bu durum osseointegrasyon süreci 
sonrasında iyileşme başlığı yerleşimi için ikinci bir cerrahi gereksinimini 
ortadan kaldırır. Fakat bu durumda da implantın oral dokular ile ilişkisi 
olur. İyileşme başlığına gelen travmalar implanta iletilerek osseointegrasyon 
sürecini bozabilir (13). Yapılan bazı çalışmalarda, tek aşamalı bir yaklaşım 
tercih edildiğinde daha yüksek oranda (% 2) erken dönem implant başarısızlığı 
olduğu görülmüştür (14).
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Kısa ve dar çaplı implantlar: Kemik miktarı yetersiz olan bölgelerde 
kısa ve dar çaplı implantlar tedavi alternatifi olabilir. Bu durumda sert doku 
ogmentasyonlarına ihtiyaç kalmayabilir. Fakat bu implantlar da kemik-implant 
temas alanı daha az olduğundan osseointegrasyon sürecinde sorunlar gelişebilir. 
8,5 mm’den kısa implantlar ve 3,75 mm’den dar çaplı implantlar da erken 
dönem kayıp oranı daha fazla görülmüştür. Kısa ve dar implantlar, kalite ve 
kantitesi yetersiz kemik bölgelerine yerleştirildiklerinden daha fazla erken 
dönem implant kaybı görüldüğü düşünülmektedir (15).

Periodontitis hikâyesi: Periodontitis, implantları ve doğal dişleri 
etkileyebilen, periodontal dokularda yıkımlara neden olabilen bir hastalıktır. 
Periodontitis geçmişine sahip olan bireyler hastalığın takibi adına daha sık hekim 
kontrollerine ihtiyaç duyarlar. Bu bireylerdeki patojenik mikroorganizmalar 
implant osseointegrasyonu için sorun teşkil edebilir. Lin ve arkadaşları yaptıkları 
sistematik derlemede, periodontitisin erken döenm implant kaybı için önemli 
bir risk faktörü olduğunu göstermişlerdir  (16). Periodontitis hastasının oral 
florasının patolojik hali, plak akümülasyonu, periodontal dokuların sağlıksız 
yapısı osseointegrasyon sürecini etkiler (16, 17).

Komşu diş varlığı: İmplant yerleştirilecek bölgede komşu dişlerin varlığı 
implantın osseointegrasyonunu direkt olarak etkilemez. Ancak yan dişlerdeki 
mevcut bir enfeksiyon implanta sıçrayabilir. Ayrıca komşu diş kök formları 
implantın yerleşmesi gereken alana doğru eğimli olabilir. Bunun sonucunda 
implant yerleşimi sırasında yan dişlere zarar verilebilir. Bu durum dişlerin 
kaybı ile sonuçlanabileceği diş kökü çevresinde hasara bağlı oluşabilecek bir 
enfeksiyon sonrası implantın kaybı da görülebilir (18).

Postoperatif komplikasyonların gelişimi: İmplant cerrahisi 
sonrasında kanama, flap açılması, ağrı, hematom, enfeksiyon gelişimi gibi 
bazı komplikasyonlar gelişebilir. Meydana gelen komplikasyonlar implant 
çevresinde kemik kaybı ile sınırlı kalabileceği gibi implantın kaybına da neden 
olabilir (15, 19). İmplant cerrahisi sonrası öngörülebilir sonuçlar elde edebilmek 
adına komplikasyon gelişimini önleyebilecek gerekli özen gösterilmelidir.

Cerrahi bölgeye ogmentasyon yapılmış olması: Bazen implant 
uygulaması için yeterli miktarda kemik bulunmayabilir. Bu gibi durumlar da 
kısa ve dar çaplı implantlar bir tedavi alternatifi olabileceği gibi bazen de bu 
implantlar için bile yeterli kemik miktarı olmayabilir. Kemik ogmeantasyonu ile 
yeterli kemik miktarı saplandıktan sonra implant cerrahisi gerçekleştirilir. Ancak 
yeni oluşturulan kemiğin yapısı son derece önemlidir (20). Oluşan kemiğin 
beslenmesi, olgunlaşması yeterli olmadığında implant osseointegrasyonunda 
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olumsuzluklar gelişebilir. Ogmentasyon işlemleri sonrasında erken dönem 
implant kaybının daha yüksek olabileceği gösterilmiştir (21).

İmmediyat implant uygulama: Diş çekimi ile aynı seansta, taze çekim 
soketine implant yerleşimi yapılabilir. Fakat bu işlemlerin bazı zorlukları 
vardır. Rezidüel enfeksiyonlar, implant osteotomisinin daha komplike olması, 
primer stabilite sağlamadaki zorluklar bunlardan bazıları olarak sayılabilir (22, 
23). Mohajerani ve arkadaşları yaptıkları bir çalışmada 1093 dental implantı 
analiz ettiler. Birçok faktörün analiz edildiği bu çalışmada immediyat implant 
yerleşimi yapılan vakalarda erken dönem implant kaybı oranları daha yüksek 
bulundu (23).          

Cerrahi bölgede kemik kalite ve kantitesi: Çene kemiklerinin yapıları 
nedeniyle farklı bölgelerde kortikalizasyon oranları farklıdır. D1 kemik yapısı 
yoğun kortikal yapı içerir. Daha çok mandibula anterior bölgede izlenir (24). 
D2 kemik yapısında ise kortikal yapı yine baskındır ancak bir miktar spongioz 
yapıda içerir. D3 kemik yapısında ise spongioz yapı daha baskın iken bir miktar 
kortikal yapı da içerir. D4 kemik yapısı ise yaygın spongioz yapı içerir. D4 
kemik maksilla posterior bölgede daha yoğun olarak görülür (23).

 Düşük kemik kalitesine sahip olan bölgelerde, implantların primer 
stabilitesini sağlayabilmek zorlaşabilir. Yüksek kortikal yapıya sahip bölgelerde 
ise kemiğin beslenmesi yetersiz olabilir ve osteotomi sırasında kemiğin aşırı 
ısınması gerçekleşebilir (25).

Erken dönem implant başarısızlığı D4 kemik tipinde daha yüksek oranda 
izlenirken, yüksek implant başarısı orta seviye kemik tipleri ile ilişkilidir (26).

Yetersiz cerrahi analiz ve teknik: Operatörün tecrübe ve yeteneği implant 
başarısı için belirleyici olabilir. Yerleştirdiği implant sayısı 50’nin altında olan 
operatörlerin daha tecrübeli operatörlere göre başarı oranının daha düşük olduğu 
görülmüştür (27, 28). Operatörün hassasiyeti, cerrahi tecrübesi implant başarısı 
için önemlidir. İmplant osteotomisi sırasında kavitenin düzensizliği nedeniyle 
implant-kemik arayüzündeki mesafenin artması da osseointegrasyonun 
oluşmasını zorlaştırır. Yeterli kemik implant uyumunun sağlanamaması 
nedeniyle oluşan mikro hareketlilik implant başarısını olumsuz etkileyen diğer 
bir faktördür (29).

2.2. Sistemik Faktörler

Cinsiyet: Erken dönem implant kayıplarının hastanın cinsiyetine göre farklılık 
gösterip göstermediği araştırılmıştır. Olmedo-Gaya ve arkadaşları; erken 
dönem implant kaybını erkek hastalarda daha yüksek oranda bulmuştur. Ancak 
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bu durumun, erkeklerin daha çok tütün ürünleri tüketimine bağlı olabileceği 
belirtilmiştir. Yine aynı çalışmada, başka birçok çalışmada hasta cinsiyeti 
ile erken dönem implant başarısızlığı arasında bir ilişki bulunamadığı da 
belirtilmiştir (19). Birçok çalışma değerlendirildiğinde hasta cinsiyetinin erken 
dönem implant kaybı için risk faktörü olmadığı söylenebilir (15, 21).

Yaş: İleri yaşlı hastalar farklı sistemik sağlık durumlarına, zayıf kemik 
yapılarına ve daha uzun iyileşme periyotlarına sahip olabilirler (30). Moy ve 
arkadaşları yaşlı hastalarda implant başarısızlığının daha yüksek olduğunu 
belirtmişlerdir. Altmış yaşından büyük hastalarda iki kat başarısız sonuç 
izlemişlerdir (31). Kang ve arkadaşları ise 1031 implantı inceledikleri bir 
çalışmada ise cinsiyet ve yaş faktörlerini erken dönem implant başarısızlığı 
üzerine etkisiz bulmuşlardır (21).  

Hiperglisemi: Diyabet Mellitus (DM); diş kaybını ve periodontitis 
gelişme sıklığını artırır, yara iyileşmesini olumsuz etkiler ve enfeksiyona yanıtı 
bozar (32-36).

Popa ve arkadaşları, implant cerrahisi için tip 2 DM’li hastalarda 
mandibulada histolojik çalışma yapmışlardır (36). Çalışmanın sonuçlarına 
göre DM, dokuların metabolik aktivitelerini etkileyebilen önemli bir faktördür. 
Hastalardan alınan kemiğin histolojik sonuçlarına göre daha düşük derecede 
bir kemik mineralizasyonu, diyabetik kemikte daha yüksek seviyede hücresel 
yoğunluk ve alt çene kemiğinde diyabetik anjiyopatini izlendi. 

Osseointegrasyon süreci ve fonksiyonel yüklemenin birinci yılında oluşan 
implant başarısızlıkları, DM bir komplikasyonu olan mikroanjiyopatiden ileri 
gelmektedir. Bu mikroanjiyopati, flebin vaskülarizasyonunu bozarak, yumuşak 
doku enfeksiyonu gelişimine zemin hazırlayabilir ve yara iyileşme prosedürünü 
geciktirebilir (37, 38).

Staedt ve arkadaşları kalp-damar hastalığı ve DM’den muzdarip bireylerde 
implantların erken dönem başarısızlığını incelediler. Çalışma sonuçlarına göre 
bu bireylerde erken dönem implant kaybı için anlamlı bir sonuç bulunamadı. 
Metabolizmadaki kanıtlanmış olumsuz değişikliklere rağmen, erken dönem 
implant kaybı için DM’li bireylerde önemli bir fark tespit edilemediği 
belirtilmiştir (24).

Sigara içme alışkanlığı: Sigara içmek lökosit aktivitesini azaltır ve 
kemotaksiyi yavaşlatır ve düşük fagositik aktivite nedeniyle enfeksiyona direnci 
düşürür, yara iyileşmesini geciktirir. Sigara, trombosit agregasyonu ve periferik 
direncin artması sebebiyle kan akışının yavaşlamasına neden olur. Bu durum da 
kemik dokunun beslenmesini etkileyerek osseointegrasyon sürecini etkiler (39). 
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Ayrıca sigara dumanı, soluma esnasında yara iyileşmesinin önemli bir aşaması 
olan pıhtı oluşumu bozabilir. Bu durumda enfeksiyon gelişimi, yara bölgesinin 
açılması gibi durumlara neden olabilir. Strietzel ve arkadaşları, sigara içmenin 
implant prognozunu etkilediğini bildirmişlerdir (39).

Serum vitamin D düzeyi: D vitamini eksikliği, osteoklast fonksiyonunun 
etkilemesi nedeniyle implant osseointegrasyon sürecinde bağışıklık sistemi ve 
kemik metabolizması arasındaki dengeyi bozabilir (40). Guido Mangano ve 
arkadaşları yaptıkları çalışmada, 1740 implantı incelediler. Serum D vitamini 
düzeyleri <10 ng/mL olan hastalarda % 11,1, düzeyleri 10 ile 30 ng/mL arasında 
olan hastalarda % 4,4 ve seviyeleri > 30 ng/mL olan hastalarda % 2,9 oranında 
erken dönem implant kaybı gördüler. Serum D vitamini düzeylerinin düşmesiyle 
beraber erken dönem implant kaybının artmasına rağmen, gruplar arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (40).

Bifosfonatla ilişkili osteoradyonekroz: Bisfosfonatlar, osteoklast 
fonksiyonunu inhibe ederek kemik rezorpsiyonunu engellerler. İmplant 
cerrahisi sonrası osseointegrasyon sürecinde oluşması gereken yara iyileşmesi 
gerçekleşmez. Bunun sonucunda kemik dokuda nekrozlar gelişebilir ve implant 
kayıpları izlenebilir (41-43).

Osteoporoz: Yaşlı bireylerde yaygın görülen osteoporoz, dental 
implant tedavisini olumsuz etkiler; osteoporozdan kaynaklanan düşük kemik 
mineralizasyonu ve alveolar atrofi, implant bölgesindeki kemik kalitesini 
bozabilir (44).

Osteoporotik hastalarda kemik yapısındaki zayıflamaya bağlı olarak 
osseointegrasyon başarısızlığı görülebilir (45). Osteoporotik hastalarda, 
maksiller ve mandibular kemikler her zaman etkilenmez (46). Kemik kütlesinde 
ve dayanımında azalmaya neden olan osteoporoz, kemiğin rejeneratif 
özelliklerinde azalma ve kemiğin mikro yapısında değişikliklere sebep olur (47).

Alsaadi ve arkadaşları, erken dönem implant kaybının nedenlerini 
inceledikleri çalışmalarında(8) osteoporoz ile implant kaybı arasında pozitif bir 
ilişki olduğunu belirtmişlerdir.

3.  Sonuç

Görüldüğü üzere dental implant osseointegrasyonunu etkileyebilen birçok faktör 
bulunmaktadır. Lokal ve sistemik olarak bahsedilebilen bu faktörler, implant 
cerrahisi sonrası osseointegrasyon sürecinde etkili olmaktadırlar. Dental implant 
cerrahisinin öngörülebilirliğinin arttırılabilmesi için bu faktörlerin detaylıca 
bilinmesi son derece önem arz etmektedir.
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1. Giriş

Çürük veya travma kaynaklı kayıp diş dokuları, dişin formuna uygun 
bir şekilde restore edilmelidir. Bu durum  restorasyonun hem kullanım 
ömrü açısından hem de çevre dokularla uyumu açısından önem arz 

etmektedir. Bu durum göz ardı edildiği durumlarda TME eklem problemleri 
meydana gelebilmekte ve restorasyonlarda hatta sağlam diş dokularında bile 
kırıklarla sonuçlanabilmektedir. Bu gibi başarısızlıklarla karşılaşmamak için 
oral kavitenin bir bütün olarak düşünülmesi ve restorasyonların bu kurala uygun 
bir şekilde planlanması gerekmektedir.  Bu gibi restorasyonlar indirekt olarak 
hazırlanabilmektedir. İndirekt restorasyonlar ekstrakoronal ve intrakoronal 
olarak ikiye ayrılmaktadır (1). 
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1.1. Ekstrakoronal Restorasyonlar

Bu tip restorasyonlar dişin kronunu kısmen veya tamamen kapsamaktadır. 
Restorasyon direnci ve retansiyonu dişin tüberkül tepelerinden, fasial ve lingual 
yüzeylerinden elde edilmektedir. Bu tip restorasyonlar full metal, metal-seramik 
veya tam seramik olarak hazırlanabilmektedir.

Ekstrakoronal restorasyonlar dişin tamamını veya bir kısmını 
kaplamasına göre ikiye ayrılmaktadır. Dişin bir kısmını kaplayan ekstrakoronal 
restorasyonlar: dişin ¾’ünü kaplayan kronlar, dişin ⅞’ini kaplayan kronlar, 
dişin ½’sini kaplayan kronlar, laminateler olmak üzere çeşitli gruplara 
ayrılabilmektedir (2).

1.2.  İntrakoronal Restorasyonlar

Dişin koronal kısmının sınırları içerisinde kalan restorasyonlardır. Restorasyonun 
direnci ve retansiyonu dişle olan sıkı uyumuna bağlıdır. Bu restorasyonlar 
full metal, metal+seramik, tam seramik gibi çeşitli materyaller kullanılarak 
üretilebilmektedir (2).

Bu restorasyonlar inley, onlay veya overlay olmak üzere üç gruba ayrılırlar. 
İnley restorasyonlarda yapılacak restorasyon dişin tüberkülleri arasındadır. 
Eğer restorasyon bir veya birkaç tüberkülü içerisine alacak ise onlay olarak 
isimlendirilir. Tüm tüberkülleri kapsayacak şekilde hazırlanacak olursa overlay 
şeklinde isimlendirilir. 

2.  Genel Bilgiler

2.1. İndirekt Restorasyonların Planlama Aşamaları

Restorasyonlar planlanırken öncelikle çürük nedeniyle oluşan kavitasyonun 
büyüklüğü, dişin vitalitesi ve çevre dokularla uyumu, hastanın ağız hijyeni, dişin 
oral kavitedeki işlevi, estetik, restoratif materyal seçimi ve hekimin becerisi gibi 
birçok faktör göz önünde bulundurulmalıdır.

2.1.1. Kalan Diş Yapısının Korunması 

İnlay-Onlay gibi büyük restorasyonlarda kalan diş yapısı miktarı yeterli olmadığı 
durumlarda dişlerde fraktür meydana gelebilmektedir. Bu gibi fraktürleri 
önlemek için kavitenin minimal invaziv biçimde hazırlanması gerekmektedir. 
Full kron restorasyonlar tüberkül tepelerini bir arada tuttuğu için kırılma 
miktarını önemli ölçüde azaltmaktadır.
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2.1.2. Estetiğin Sağlanması

Tedavi başlangıcında hastanın yaşı, sosyo-ekonomik durumu, oral hijyeni, 
gülümsemesi ve gülümsemesi sırasında çevre dokular dikkatle incelenmelidir. 
Hastanın beklentilere öğrenilmeli ve ona uygun bir yol izlenmelidir. 
İndirekt restorasyonlarda -özellikle anterior- hastanın estetiği iyileştirilmeye 
çalışılmalıdır.

Estetik özellikler dikey ve yatay olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Dikey 
özellikleri, kesici dişlerin görünürlüğünün ne kadar olduğu, dudak hareketleri gibi 
faktörler etkiler. Yatay özellikleri ise bukkal karanlık koridorlar belirlemektedir. 
Estetiğin sağlanması için bukkal karanlık koridorların minimale indirilmesi 
gerekmektedir. Gülümseme sırasında diş etlerinin fazla miktarda görünmesi 
gummy smile olarak adlandırılmaktadır. Gummy smile ın çeşitli nedenleri 
bulunmaktadır. Dişlerin kısa olması durumunda eğer kron/kök oranı uygun ise 
gingivektomi yapılabilir. Kron/kök oranı uygun değilse ortodontik ekstrüzyon 
ile dişler daha fazla görülebilir hale getirilebilir (3).

Restorasyon, dişlerin gingival zenith noktaları dikkate alınarak 
hazırlanmalıdır. Gingival zenith dişetlerinin scallop formasyonlarının en derin 
noktasıdır. Santral dişlerde bu nokta dişlerin fasial yüzeylerinin orta hattının 
1 mm distalindedir. Diş etlerinin rengi ve konturu da estetiğin sağlanması 
açısından önemlidir. Diş etinin rengi damarlanmaya, melanin pigmentasyonu 
miktarına, keratinizasyona ve alınan besin maddelerine göre değişiklik 
göstermektedir. Restorasyonların marjinleri ve konturları estetiği önemli ölçüde 
etkilemektedir(3). 

Restorasyonlarda uzun dönem kullanıma bağlı oluşan sorunlar her zaman 
daha iyi materyallerin bulunmasına yardımcı olmuştur.  Örneğin tam seramiklerin 
ortaya çıkışıyla gerekli marjinal uyum ve estetik sağlanmıştır. Günümüzde 
İnley/Onlay restorasyonlarda halen tam seramikler veya zirkonya restorasyonlar 
kullanılmaktadır. Dayanıklılığın gerekli olduğu vakalarda  zirkonya, estetiğin 
ön planda olduğu restorasyonlarda ise tam seramik materyaller tercih edilebilir. 
Bunlara ek olarak CAD/CAM teknolojisi ile marjinal uyum problemi de 
minimuma indirilmiş olup, restorasyonların üretimine bu teknolojinin dahil 
edilmesi başarıyı artıracaktır (3). 

2.1.3. Periodontal Dokuların Korunması

Restorasyon planlanırken periodontal dokular mutlaka göz önünde 
bulundurulmalıdır. Kavitenin hazırlanması, kavite kenarlarının şekli, kontaklar, 
kullanılan siman gibi birçok faktörün periodontal dokular üzerine etkileri vardır. 
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Preparasyona başlamadan önce periodontal dokularda harabiyet varsa 
öncelikle bu durum giderilmelidir. Restorasyon diş anatomisine uygun bir 
biçimde planlanmalıdır. Doğal dişin anatomik konturlarına uygun yapılmayan 
restorasyon ilerleyen süreçlerde periodontal rahatsızlıklara yol açabilir ve 
restorasyonun başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olabilir. Uygun preparasyon 
ağız hijyeninin devamlılığı açısından önemlidir. Bununla beraber kas ilişkilerini 
ve dişeti sağlığını korur(4).

Restorasyonda marjinlerin yeri restorasyonun başarısını etkileyen bir 
diğer klinik faktördür. Subgingival, supragingival veya alveolar kret tepesinde 
planlanabilir. Bu planlama yapılırken biyolojik genişlik(gingival marjinin 
1,5-2 mm apikalinde) ihlal edilmemelidir. Biyolojik genişlik ihlal edildiği 
durumlarda kronik enflamasyon, cep oluşumu ve kemik kayıpları meydana 
gelebilmektedir. Supragingival restorasyonlar, periodontal sağlık açısından 
subgingival restorasyonlara tercih edilmektedir. Periodonsiyumun sağlığının 
korunabilmesi için restorasyon gingival marjinden yaklaşık olarak 1,5 mm 
uzakta olmalıdır (4).

Subgingival restorasyonlar plak birikimi için elverişli alanlardır. Plak 
biriktikçe mevcut bölgede enflamasyon devam edecek ve periodontal harabiyete 
neden olacaktır. Fakat subgingival restorasyonlarda restorasyonun tutuculuğu 
için daha fazla yüzey alanı elde edilmekte ve diğer seçeneklerden daha iyi estetik 
sağlanmış olmaktadır. Oluşturulan kavitenin şekli, kalan diş yapısının miktarı 
restorasyonun uzun dönem başarısını etkileyen faktörler arasındadır. Kalan 
diş yapısı yapılacak restorasyonun tipini, kullanılacak materyali, kullanılacak 
tekniği belirlemekte etkin rol oynar (5).

Restorasyonun uzun ömürlü kullanılabilmesi için diş eti ve periodontal 
dokular gözetilmeli ve çevre dokularla uyumu iyi olmalıdır. Diş etleri ve 
periodontal dokular restorasyonun estetiğine de katkı sağlamaktadır. Çevre 
dokularla ilişkisi aşırı konturlu veya eksik konturlu olan dişler periodontal 
harabiyete sebep olur ve estetik sağlanamaz ve restorasyonun başarısızlığına yol 
açar. Yapılacak restorasyon mümkün olduğu sürece supragingival planlanmalıdır. 
İnlay-Onlay restorasyonlar supragingival hazırlandığında marjinal adaptasyon 
açısından daha iyi sonuçlar alınabilmektedir.

Bazı durumlarda restorasyonları subgingival hazırlamak gerekir. Estetik 
nedenler, kök yüzeyine uzanan çürükler ve kavite retansiyonu yetersiz 
ise subgingival preparasyon tercih edilmelidir. Subgingival hazırlanacak 
restorasyonlarda preparasyon aşamasında diş eti mümkün olduğu kadar 
korunmalı bu bölgenin şekillendirilmesi işlemi ince uçlu frezlerle yapılmalıdır. 
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Ölçü aşamasında bu bölgenin detaylı çıkması isteniyorsa retraksiyon ipleri 
kullanılmalıdır. Subgingival bitiş çizgisi biyolojik genişlik korunarak 
hazırlanmalıdır. Biyolojik genişlik, epitelyal ataçman ve bağ dokusu ataçmanının 
toplamına denir. Biyolojik genişlik yaklaşık 2 mm(1 mm epitelyal ataçman 1 
mm bağ dokusu ataçmanı) civarındadır (6),. 

Preparasyon bitiş çizgisi gingival marjin hizasında bitirilmemeli ve 
servikalde aşırı konturlu restorasyonlar yapılmamalıdır.Bu alanlar plak için 
retansiyon alanıdır ve bakteriler bu bölgelere kolayca tutunmaktadır. Bakteri 
ve plak nedeniyle zamanla bu bölgede diş eti çekilmeleri meydana gelebilir 
ve sekonder çürük oluşabilir. Restorasyon kenarları homojen kalınlıkta ve 
düzgün olmalıdır. Düzensiz kenarlar bakteriler için tutunma alanı oluşturacak 
ve restorasyonun tutuculuğunu olumsuz yönde etkileyecektir ayrıca diş 
hassasiyetini de beraberinde getirecektir (6). 

2.1.4. Fonksiyonel Oklüzyonun Korunması

Restoratif diş hekimliğinde temel amaç kayıp diş dokusunu eski işlev ve formunda 
restore etmektir. Bu form ve işlevi sağlamaya çalışırken kasların dişlerle olan 
uyumu ihmal edilmemelidir. Fonksiyonel oklüzyon dişler arasında çiğneme ve 
yutma sırasında gerçekleşen temastır. İdeal bir oklüyonda dişler çiğneme ve 
yutma sırasında en uygun konumunda olmalıdır. Bu oklüzyon konuşma, estetik 
ve stomatognatik sistemin bütünlüğünün korunması için gereklidir. Restorasyon 
planlanırken ideal oklüzyon göz önünde bulundurulmalıdır (7).

2.1.5. Oklüzal Kontakların Belirlenmesi 

Hem statik hem dinamik oklüzyonda oklüzal kontaklar dikkatlice belirlenmelidir. 
Bu amaçla  kağıt, mum ve folyo gibi malzemeler kullanılabilmektedir. Kağıtlar bu 
amaçla en sık kullanılan malzemelerdir. Oklüzal kontaklar sentrik ilişki ve sentrik 
oklüzyona uygun olmadığı zaman çeşitli problemlerle karşılaşılabilmektedir. 
Bunlar;

·	 Kök rezorbsiyonu
·	 Pulpa hiperemisi
·	 Periodontal problemler
·	 Dejeneratif pulpa değişiklikleri
·	 Restorasyonda aşınma
·	 Restorasyonun kırılması gibi problemlere neden olabilmektedir(7).
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2.1.6. Dişlerin Anatomik Formunun Korunması

Dişlerin orijinal formunun korunması estetiğe, oral hijyenin sürdürülmesine, 
dişe gelen stresi dengelemeye ve periodontal problemlerin önlenmesine olumlu 
katkı sağlamaktadır (8).

2.1.7 Komşu Dişlerin Sağlığının Korunması

Restorasyon için açılacak kavite komşu dişlere zarar vermeden yapılmalıdır. 
Proksimal yüzeylerin kaldırılması sırasında komşu diş ile arasında minimum 
mine dokusu bırakılmalı ve el aleti ile çıkarılmalıdır. Bunun yanı sıra proksimal 
bölgeye matrix bandı takılarak da kavite açılabilmektedir (8).

2.1.8. Pulpanın Korunması

Dişin merkezinde yer alan pulpa her türlü dış uyarandan korunmalıdır. Pulpanın 
canlılığının sürdürülmesine dikkat edilmeli pulpayı etkileyebilecek materyallerin 
kullanımından kaçınılmalıdır. Preperasyon alanı mutlaka su ile ıslatılmalı 
ve soğutucu kullanılmalıdır. Kavite hazırlanırken frezlerin keskin olmaması, 
basınçlı bir şekilde ve su soğutması olmadan çalışılması pulpanın irreversible 
enflamasyonuna sebep olabilir. Kavite, pulpa irritasyonunu önlemek için lokal 
anestezi altında açılmalıdır. Günümüzde birçok hekim lokal anestezi uygulayarak 
kavite açmaktadır. Lokal anestezi kullanımı hastanın konforunu artırmakta ve 
pulpa irritasyonlarını önlemektedir. Hazırlanan kavite, önce %3’lük hidrojen 
peroksit ile sonrasında ise salin solüsyon ile yıkanıp hafifçe kurutulmalıdır. 
Dentin tübüllerine bakteri girişi ve tükürüğün girmesinin önlenmesi için kavite 
geçici restorasyon ile kapatılmalıdır. Bu amaçla intrakoronal restorasyonlarda 
çinko oksit ojenol kullanılabilir. Hazırlanan geçici restorasyon oklüzyona 
uyumlu olmalıdır ve pulpayı irrite etmemelidir (9). 

2.1.9. Oklüzyonun Korunması

Mezial veya distale devrilmiş dişlerde restorasyon sonrası oklüzyon mutlaka 
sağlanmalıdır. Oklüzyonun düzgün sağlanamadığı durumlarda travmatik 
oklüzyon ve bu travma sonucunda TME rahatsızlıkları meydana gelebilir. 
Restorasyonun başarısı oklüzyonun düzgün biçimde ayarlanmasıyla 
direkt ilişkilidir. Lateral kuvvetler dişin rotasyonuna neden olabilmekte 
ve restorasyonun yerinden çıkmasına yol açabilmektedir. Yapılacak 
restorasyonun dişi yerinden oynatacak streslere yeterli direnç göstermesi 
gerekmektedir (9).
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2.2.  İnlay-Onley Restorasyonlar 

İndirekt restorasyonlardan inley onleylerin endikasyonları şu şekilde 
sıralanabilir:

·	 Direk restorasyon yapılamayacak kadar büyük ve kalan diş yapısının 
tutuculuğunun yetersiz olduğu kaviteler,

·	 Çürük dişlerin cusplarını içeriyor ve fonksiyon sırasında restorasyon karşıt 
dişle temas edecekse,

·	 Hasta sistemik olarak sağlıklı ise indirekt restorasyon planlanabilir (10). 

2.3.  İnley-Onley Restorasyonlarda Materyal Seçimi

Geçmişte bu tip restorasyonlar için en ideal materyalin altın olduğu 
düşünülmekteydi. Altın kullanmak minimal invaziv bir kavite açmamızı sağlar. 
Altının diş dokuları ile marjinal uyumunun mükemmele yakın olması ve 
biyouyumlu bir materyal olması bu materyali tercihlerimizde ilk sıraya alma 
sebeplerimizdendir. Fakat maliyeti ve dişin rengini yansıtmaması nedeniyle 
farklı materyaller aranmaya başlanmıştır. Önceden altın metal olarak kullanılmış 
ve üzeri porselen ile kapatılmıştır. Estetiği bir yere kadar sağlayabilsek de 
bu uygulamanın marjinal bölgede sorunlara neden olduğu görüldükçe bu 
uygulamadan vazgeçilmiştir (11). Günümüzde kullanılan materyallerden 
aşağıda bahsedilecektir.

2.4. Metal İnlay-Onleylar

Restorasyonun yapılacağı materyali seçerken estetik gereksinimler, 
fonksiyonel gereklilikler gibi durumlar dikkate alınmalıdır. İndirekt 
restorasyonlar çeşitli metallerden yapılabilmektedir. Bu metaller: palladyum 
alaşımlar, adi-metal alaşımları, titanyum ve diğer alaşımlar olmak üzere 
sınıflandırılabilir. 

Bu döküm restorasyonlar biyouyumlu ve estetik olmalıdır. Oral kavitedeki 
dokulara zarar vermemeli ve hasta için toksik olmamalıdır. Termal genleşme 
katsayısı ve elastiklik modülü dişe yakın olmalıdır. Sıcak veya soğuk bir şeyler 
yenildiği zaman diş dokusunda strese yol açmamalıdır. Maliyeti uygun, hasta 
tarafından karşılanabilir olmalıdır. Fonksiyon sırasında kararma ve korozyon 
göstermemelidir (12). 
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2.4.1. Metal İnlay-Onleylar İçin Kavite Prensipleri: 

Kavite hazırlamaya başlamadan önce dişin anatomik kron boyu,  klinik kron 
boyu,dişin arktaki konumu ve önemi, karşıt dişlerle teması, çevredeki yumuşak 
dokuların durumu ve çürüğün lokalizasyonu ve büyüklüğü belirlenmelidir. Kavite 
hazırlanırken frez dişin uzun aksına paralel tutulmalıdır. Kavite, restorasyonun 
yerinden çıkmasını engelleyecek biçimde hazırlanmalıdır. Karşılıklı duvarların 
paralelliği döküm restorasyonların tutuculuğuna katkı sağlamaktadır. Çürük 
nedeniyle zarar görmüş mine ve dentin kaldırılmalıdır. Kavosurface marjin 
sağlam diş dokusu üzerinde olmalıdır. Dişin dış hat formunun keskin açılı 
olmasından kaçınılmalı pürüzsüz bir şekilde hazırlanmalıdır. Kavite bitiş çizgisi 
dişin oklüzal yüzünde olmalıdır (13). 

Sınıf 2 kavitelerde proksimal kavitenin tasarımı ve kenar boşlukları o 
bölgedeki çürüğün yapısına ve büyüklüğüne göre hazırlanmalıdır. Ayrıca komşu 
dişler ve karşıt dişler ile olan ilişki dikkatle incelenmeli malzeme seçimi bu 
faktörlere bağlı kalınarak yapılmalıdır. Aksiyo-pulpal açı oklüzal kuvvetleri 
eşit dağıtmak için yuvarlatılmalıdır. Retantif oluklar mine-dentin birleşimine 
yakın dentin üzerinde olmalıdır. Oluk hazırlarken derinliği genişliğinden fazla 
hazırlanmalı ve pulpa mümkün olduğunca korunmalıdır (14). 

Dentin kalınlığı 1 mm den daha az olduğu durumlarda çürük dikkatli bir 
biçimde kaldırılmalıdır. Sadece enfekte dentin kaldırılmalı, etkilenmiş dentin 
yerinde bırakılmalıdır. Bu tür durumlarda pulpa tabanına kalsiyum hidroksit 
(CaOH) konulup üzeri kaide materyali ile örtülmelidir. Kaide materyali alttaki 
kalsiyum hidroksiti koruyacak ve dişe gelen stresleri dağıtacaktır (15). 

2.5.  Kompozit İnley-Onleyler

2.5.1. Kompozit İnley-Onleylerde Kavite Prensipleri

Kavite hazırlığı genel prensip olarak altın inley-onleylere benzemektedir. 
Kompozit restorasyonun diş dokusuna adezyonunun sağlanabilmesi için gerekli 
modifikasyonlar ise şöyledir; 

·	 Kavitenin tüm iç hatları yuvarlatılmalıdır.
·	 Kavitenin dişeti kenarları eğimsiz, düz bir şekilde olmalıdır. 
·	 Kavitenin en sığ noktası minimum 2 mm derinliğinde olmalıdır.
·	 Yapılacak restorasyonun pasif oturabilmesi için kaviteye 10-12 derecelik 

oklüzal eğim verilmelidir (16). 
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2.5.2. Kompozit İnley-Onleylerin Sınıflandırılması

Kompozit inleyler polimerizasyon çeşitlerine göre sınıflandırılabilirler. Bu 
sınıflama:

·	 Isı ve basınç altında polimerize olanlar
·	 Işıkla polimerize olanlar
·	 Işık ve ısı ile polimerize olanlar şeklindedir. 

Yapılacak restorasyonlarda marjinal bütünlük sağlanmalıdır. Bu bütünlük 
periodontal dokuların devamlılığının sağlanması için gereklidir. Komşu ve 
karşıt arktaki dişlerle uyumu kabul edilebilir olmalı ve çevre dişlerle renk 
uyumu göstermelidir (17). 

2.6.  Seramik İnley-Onleyler

Seramikler, uzun zamandan beri kavitenin büyük olduğu indirekt restorasyonlarda 
kullanılmaktadır. Kompozitlerin fiziksel özellikleri ağır oklüzal kuvvetlere 
yetersizdir. Bu yetersizliğinden ağır oklüzal kuvvetlerin varlığında seramikler 
tercih edilebilmektedir. Seramiklerin fiziksel dayanımı kompozitlerden daha 
iyidir. Ayrıca estetik, renk uyumu, aşınma direnci gibi özelliklerinden dolayı da 
kompozitlerden daha iyi özelliklere sahiptir (18). 

Seramik restorasyonların kontrendike olduğu bazı durumlar mevcuttur;

·	 Hastanın oral hijyeninin yetersiz olması
·	 Nem kontrolünün sağlanamadığı durumlar
·	 Bruksizim
·	 Parafonksiyonel alışkanlıklar
·	 Yetersiz mevcut diş dokusu gibi durumlar seramik restorasyon için 

kontrendikasyondur (19). 

2.6.1. Seramik İnley-Onleylerde Kavite Hazırlığı 

Seramiğin oklüzal kuvvetlere dayanma gücü seramiğin kalınlığı ile doğru 
orantılıdır. Ancak bu kalınlığı ayarlarken pulpanın sağlığı tehlikeye 
atılmamalıdır. Seramik inley onlaylarda kalınlığın 2 mm civarında olması ideal 
kabul edilmektedir. Kavite kenarları mutlaka yuvarlatılmalıdır. Keskin bırakılan 
kenarlar dişte ve seramikte stres alanları oluşturacaktır (20).
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2.6.2. Seramik İnley-Onleylerin Simantasyonu

Seramik restorasyonlar zayıf ve kırılgandırlar. Bu nedenle diş ve restorasyon 
üzerindeki potansiyel stres alanları minimuma indirilmelidir. Simantasyonda 
restorasyona ve dişe bağlanabilen adeziv simanlar tercih edilmelidir. 
Çinko fosfat gibi adeziv özelliği olmayan simanlar mümkün olduğunca 
kullanılmamalıdır. 

Seramiklerin simantasyonunda en çok kullanılan simanlar cam iyonomer 
simanlar ve rezin esaslı simanlardır. Cam iyonomerler simanlar mine ve 
dentine adezyon sağlayabilmektedir.  Bununla beraber flor salabilmekte ve 
ağız içerisinde düşük çözünme gücü gösterebilmektedir. Fakat cam iyonomer 
ile simante edilen restorasyonların güçsüz ve kırılma direncinin düşük olduğu 
belirlenmiştir. Rezin esaslı simanlar seramik inley-onleylerde rutin olarak 
kullanılan yapıştırıcı simanlardır. Bu simanlar ağız ortamında çözünmezler. 
Biyouyumlu ve cam iyonomerlere göre daha estetik sonuçlar verebilmektedir. 
Rezin bazlı simanlar ışıkla sertleşen simanlar oldukları için posterior dişlerin 
distal kısımlarına bazen ışık ulaşamayabilir. Bu nedenle tam olarak polimerize 
olamazlar. Bunun sonucunda çözünürlükleri artar ve adezyon güçleri 
azalabilir (21).

2.7. Laminate Restorasyonlar 

Estetik olmayan anterior dişlerin restorasyonları ve tamiri oldukça zordur. 
Anterior restorasyonda ilk göze çarpan restorasyonun rengidir. Renk değişikliği 
genellikle ağartma tedavileri ile kolaylıkla eski haline dönebilmektedir. 
Ağartma tedavisine yanıt vermeyen renk değişiklikleri ise restorasyon yapılarak 
düzeltilebilir. Renk değişikliği gösteren dişlerin tedavisinde genellikle 4 seçenek 
mevcuttur. Bunlar:

·	 Ağartma-Mikroabrazyon
·	 Minimal invaziv yöntemler
·	 Mikro invaziv yöntemler 
·	 Makro invaziv yöntemlerdir.

Renkleşmiş dişlerin tedavisinde buna benzer başka yöntemler de denenmiştir. 
Bu yöntemlerden birisi de dişin sadece vestibül yüzeyine tutunan laminalardır. 
Laminalar kompozit veya porselenden yapılabilmektedir (22). 
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2.7.1. Laminate Endikasyon ve Kontrendikasyonları

Laminate veneerlerin endikasyonları;
·	 Renklenmiş dişler
·	 Mine Hipokalsifikasyonları
·	 Diestama kapama
·	 Kama lateral tedavisi
·	 Küçük çaplı çapraşıklıklar 

Kontrendikasyonları ise ;

·	 Adeziv için yetersiz mesafe 
·	 Aşırı diestema varlığı
·	 Parafonksiyonel alışkanlıklar(bruksizm, tırnak yeme)
·	 Hastanın çürük aktivitesinin yüksek olması
·	 Kötü oral hijyen gibi durumlar şeklinde sıralanabilir (23).

Laminateler, dişten kaldırılan madde kaybının az olması ve estetiğinin yüksek 
derecede olması nedeniyle çoğu vakada tercih edilebilmektedir. Bunun yanı 
sıra yapımının yüksek derece hassasiyet göstermesi, tamirinin zor olması ve 
maliyetinin yüksek olması ise dezavantajları arasında sayılabilmektedir (24).

2.8.  İndirekt Restorasyonların Simantasyonu

Diş yapısındaki kayıplar geniş çürükler ve travma nedeniyle meydana 
gelebilmektedir. Bu gibi nedenlerden dolayı diş tüberkül tepelerini kaybedebilir 
eski formuna göre dayanıksızlaşabilir. Dişlerin önceki estetiği ve fonksiyonunun 
kazandırılması için indirekt restorasyon planlanabilir. Planlanan indirekt 
restorasyonun ise dişe bağlanabilmesi için uygun adezyon materyalinin 
kullanılması gereklidir. Adezyon materyallerin özellikleri indirekt restorasyonun 
başarısını doğrudan etkilemektedir (25).

İndirekt restorasyonlar yapıştırılırken izolasyon mutlaka sağlanmalıdır. 
İzolasyon bölgeye tükürük akışını keser. Tükürük, dişteki serbest yüzey enerjisini 
azaltmaktadır ve bunun sonucunda dişin ıslanabilirliği ve adezyonu azalır. 
Simantasyonda kullanılacak simanda aranan özellikler ise aşağıda sıralanmıştır;

  İdeal bir adeziv kırılmaya dirençli olmalı ve yorulma streslerine 
dayanabilmelidir.
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  Yeterli bir ıslatma gücüne sahip olmalıdır.
  Diş ve restorasyon arasındaki boşluğu dolduracak kadar yeterli akışkanlığa 

sahip olmalıdır.
  Kalınlığı 25 nm yi geçmemelidir.
  Oral sıvılarda çözünmemeli tükürük ile etkileşime girmemelidir.
  Biyouyumlu olmalıdır.
  Mikrosızıntıyı önleyebilmelidir.
  Radyoopak olmalı ikincil çürüklerle karıştırılmamalıdır (25). 

2.9.  İndirekt Restorasyonların Simantasyonunda Kullanılabilecek Ajanlar

2.9.1. Çinko Fosfat Siman

En yaygın kullanılan yapıştırma ajanıdır. Metal inley, onley ve kronların 
yapıştırılması için kullanılırlar. Basınç dayanımı 90mPa çekme dayanımı 
6mPa elastisite modül 136 mPadır. Çiğneme kuvvetlerine rahatlıkla karşı 
koyabilmektedir.

Avantajları;

·	 Yeterli film kalınlığın asahip olması
·	 Akış özelliğinin iyi olması 
·	 Boyutsal olarak stabil olması 
·	 Maliyetinin uygun olması nedeniyle tercih edilebilmektedir.

Fakat;

·	 Oral sıvılarda çözünmesi 
·	 Aşınmasının kolay olması 
·	 Pulpa tahriş potansiyeli 
·	 Kimyasal bağ oluşturamaması gibi dezavantajları gözardı edilmemelidir 

(26). 

2.9.2. Polikasboksilat Siman

Çinko fosfat simanın ve polikarboksilat simanın dişe tutunma mekanizmaları 
benzerdir fakat çinko fosfat simanda başarısızlık sement-diş arayüzünde 
meydana gelir. Polikarboksilat simanda ise bu başarısızlık metal ile siman 
arasındadır. 
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Basınç dayanımı 55 mPa, çekme dayanımı mPa, film kalınlığının 22 nm 
olması nedeniyle indirekt restorasyonların yapıştırılması için yeterli özelliklere 
sahiptir. Pulpa ile biyouyumlu olması ve diş yapısına kimyasal olarak 
bağlanabilmesi de polikarboksilat simanı bir adım daha öne çıkarmaktadır. 
Fakat ağız sıvılarında çözünür, zamanla aşınmaya uğrar ve yüksek viskosite 
özellik gösterir (26). 

2.9.3. Cam İyonomer Siman 

Cam iyonomerler, dentinin kalsiyumu ve karboksil gruplarının şelatlar 
oluşturmasıyla bir bağ oluşturur ve diş yapısına bağlanırlar. Basınç dayanımı 
çinko fosfat siman ve polikarboksilat simanlardan daha yüksektir(90-230mPa). 
Düşük elastisite modülü simanı çiğneme kuvvetlerine karşı güçsüz hale 
getirir (27).

Flor salınımı gerçekleştirir ve bu nedenle karyostatik etki gösterir. 
Termal genleşme katsayısı diş dokusuna yakındır. Ağız sıvılarındaki stabilitesi 
diğer simanlara göre daha iyidir. Bunların yanı sıra dişte hassasiyete neden 
olabilmektedir. Cam iyonomerlerin modifiye formu içerisine rezin eklenmiş 
olan rezin modifiye cam iyonomerleridir.(RMcis) RMcislar hem ışık ile hem de 
asit baz reaksiyonu ile polimerize olurlar (27).

2.9.4. Rezin Simanlar

Rezin simanlar kullanımlarının ilk yıllarında sadece kimyasal olarak polimerize 
olurken, günümüzde hem kimyasal hem de ışık ile polimerize olmaktadır. 
Polimerizasyon büzülmesinin yüksek olması, pulpada irritasyona neden olması ve 
mikrosızıntıya neden olabilmesi kullanımını kısıtlar. Kimyasal olarak polimerize 
olanlar veya otopolimerize edici sistemler metal restorasyonların yapıştırılması 
için uygundur. Kimyasal olarak aktive olan sistemlerde kimyasal aktivasyon çok 
yavaştır, bu da uzun çalışma süresi sağlamaktadır. Işıkla aktive olan sistemlerde 
ise daha uzun çalışma süresi ve kontrollü polimerizasyon söz konusudur. 

Rezin simanların düşük film kalınlığı göstermeleri, çözünürlüklerinin 
düşük olması, estetik restorasyonlarla uyumluluk göstermesi ve çalışma 
süresinin kontrollü olması  avantajları arasında sayılabilir (28). 

2.10  İndirekt Restorasyonlarda Başarısızlık

Başarısızlık göreceli bir kavramdır. Bazı hastalar restorasyonun renginin doğal 
diş renginden biraz farklı olmasını başarısızlıkla yorumlarken bazı hastalar ise 
bu durumu memnuniyetle karşılayabilmektedir (29). 
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Restorasyonlardaki başarısızlık kavramı birkaç farklı başlık alanında ele 
alınabilir:

1. Restorasyonun hastaya rahatsızlık vermesi: Yapılan restorasyon hastayı 
rahatsız ediyor ve kullanılmasında hastaya zorluk çıkarıyorsa acilen tedavi 
edilmelidir. Örneğin restorasyonda erken temas var ise bu durum hastanın 
çiğneme fonksiyonunu etkileyecektir ve eklem bölgesine zarar verecektir. 
Böyle bir durumda restorasyon oklüzyona düzgün bir biçimde gelene 
kadar aşındırılmalıdır.

2. Sekonder çürüklerin meydana gelmesi: Çürüğün temizlenerek 
restorasyonun tamamlanmasının ardından restorasyon altında tekrardan 
çürük meydana gelebilmektedir. Buna sekonder çürük adı verilir. 
Sekonder çürüklerin oluşum nedenleri arasında marjinal uyumsuzluk, 
kötü ağız hijyeni, servikal sınırlarda eriyen siman, restorasyonun gevşek 
hazırlanması veya kavitenin geniş hazırlanması gibi örnekler sayılabilir. 

3. Dişi destekleyen dokuların kaybı: Periodontal dokuların iyi olduğu 
durumlarda restorasyonun başarısı uzun dönem olabilmektedir. Bu 
bölümdeki başarısızlıkların sebepleri hastanın bölgeyi iyi temizleyememesi, 
periodontal problemlere yatkın hasta, marjinal bölgelerin aşırı genişletilmesi 
gibi durumlar sayılabilir.

4. Pulpa Dejenerasyonları: Kavite hazırlanırken dişin ısısının yükselmesi, 
su soğtması olmadan çalışılması, keskin olmayan frezlerle çalışılması 
durumlarında pulpa dejenerasyonları meydana gelebilmektedir. Kavite 
açarken pulpaya yaklaşıldığı durumlarda pulpanın açılma ihtimalinin 
olduğu bölgeye kalsiyum hidroksit konularak pulpanın dejenere olması 
önlenebilir. Bunların dışında erken temaslar ve oklüzal interferensler 
düzeltilmezse pulpada sürekli bir irritasyon oluşturacaktır.

5. Restorasyon veya Dişin kırılması: Ağır oklüzal kuvvetler altında 
restorasyon veya diş kırılabilmektedir. Erken temasların kaldırılması 
restorasyonun kırılma ihtimalini azaltmaktadır. Kavitenin aşırı geniş 
hazırlanması ve destek alınan diş miktarının azaltılması da dişte kırıklar 
meydana getirebilir.

6. Estetik Kaybı: Restorasyonda temel hedef hastaya estetik ve fonksiyon 
kazandırabilmektir. Anterior restorasyonlarda asıl hedef estetiğin 
sağlanması olmakla beraber posterior restorasyonlarda bu durum 
fonksiyon kazandırılmaya yönelik olmaktadır. Uzun süreli kullanılan 
restorasyonlarda zamanla estetik kaybı meydana gelmektedir. Böyle bir 
durumun sebebi araştırılmalı ve sebebe yönelik tedavi yapılmalıdır (30). 
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3. SONUÇLAR

Çürük, atrizyon, erozyon vb. nedenlerle dişlerimizde madde kayıpları meydana 
gelmektedir. Bu  madde kayıpları kişinin çiğneme, konuşma, foksiyon gibi 
işlevlerini yerine getirmesine engel teşkil etmektedir ve en kısa sürede madde 
kaybı olan diş restore edilmelidir. Restore edilirken çiğneme sistemi göz ardı 
edilmemeli ve dişin işlevini yerine getirebilmesi sağlanmalıdır. Bununla beraber 
restorasyon karşıdaki kişinin dikkatini çekmemeli, estetik olarak kabul edilebilir 
olmalıdır. 

İndirekt restorasyonlarda adezyonun temel amacı restorasyonun ve dişin 
sıkı bir bağlantısının olmasıdır. Bununla beraber diş ile restorasyon arasında 
bakteri sızıntısının olmaması ve bu bakterilerin neden olduğu çürüklerin 
önlenmesinin istenmesidir. Adezyon ile ilgili klinik çalışmalarda restorasyonun 
dişe bağlanması çeşitli simanlar ve adezyon materyalleri sayesinde gitgide 
artmaktadır.
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1.  Giriş

Bruksizm, mandibulanın hareketlerine bağlı olarak meydana gelen diş 
sıkma veya gıcırdatma ile karakterize istemsiz, tekrarlayan çiğneme 
kas aktivitesidir (1). 1907 yılında Maria Pitkiewicz tarafından ilk kez 

tanımlanan bruksizm, uyku esnasında (nokturnal bruksizm) ve uyanıkken 
(diurnal bruksizm) görülmesi durumuna göre ikiye ayrılmaktadır (2-4). 
Diurnal bruksizm gün içinde görülen, stres kaynaklı yarı istemli diş sıkma 
aktivitesidir (5). Uyku bruksizmi (Nokturnal bruksizm), genellikle uykunun 
REM (rapid eye movement-hızlı göz hareketleri) fazında görülen parasomnia 
olarak tanımlanmaktadır (6,7). Bruksizm; temporomandibular eklem, kas ve 
periodontal dokularda hasar, anormal diş aşınmaları, baş ve boyun ağrısı gibi 
çeşitli komplikasyonlara neden olabilmektedir (3). Bruksizmin etiyolojisinde, 
idiopatik (eşlik eden herhangi bir tıbbi durumun görülmediği) ve iyatrojenik 
(hastalık veya ilaç kullanımına bağlı gelişen) faktörlerin rol oynadığı 
düşünülmektedir (8). Bazı araştırmacılar uyku esnasında ve uyanıkken görülen 
bruksizmin her ikisinin de etiyolojisinde psikolojik etkenlerin rol oynadığını 
belirtmektedir (9). Bruksizmin kontrolünde merkezi ve periferal sinir sistemi 
rol oynamaktadır (10). Bruksizm prevalansının çocuklarda yetişkinlerden daha 
yaygın olduğu görülmektedir (11).
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2.  Çocularda Bruksizmin Etiyolojisi 

Çocuklarda görülen bruksizmin etiyolojisi kesin olarak bilinmemekle birlikte 
birçok faktörün rol oynadığı düşünülmektedir (12). Bunlar arasında; lokal, 
sistemik, psikolojik, mesleki, kalıtsal, uyku bozuklukları ve parasomnia gibi 
çeşitli faktörler sayılabilmektedir (13). Yapılan araştırmalar uyku bruksizmi ve 
uyanıkken görülen bruksizmin nedeninin sıklıkla stres ve kaygı gibi psikolojik 
faktörlerden kaynaklandığını belirtmektedir (12). 

2.1.  Lokal Faktörler

Bu faktörler arasında travmatik oklüzyon, orofasial iskelet anatomisi, 
oklüzal interferanslar, dental travma, diş ağrısı, yüksek restorasyonlar, diş 
çürükleri, süt ve daimi dişlerin erüpsiyonundaki değişiklikler ve maloklüzyon 
sayılabilmektedir (5,14). Bazı araştırmacılar, temporomandibular eklemdeki 
(TME) rahatsızlıkların, oklüzyon ve  dudak yapısındaki bozuklukların bruksizmi 
arttırdığını ileri sürmektedir (15). Prematür kontak ve maloklüzyonun bruksizmde 
esas etiyolojik faktör olduğunu savunan birçok çalışma yapılmıştır ancak bu 
hastalarda oklüzal uyumlama yapılmasına rağmen bruksizm semptomlarında 
azalma görülmemiştir (16). Büyüme ve gelişme döneminde ısırma kuvvetleri ve 
yüz profilinin değişmesi nedeniyle kapanış problemlerinin görülmesi bruksizm 
semptomlarını arttırmaktadır (17). 

2.2.  Sistemik Faktörler

Yapılan çalışmalar kalsiyum ve magnezyumdan yetersiz beslenme, sindirim 
sistemi problemleri, Down sendromu, mental retardasyon, serebral palsi, 
alerji, bağırsak parazitleri, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, uyku 
bozukluğu, obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS) olan çocukların bruksizme 
yatkın olduğunu göstermektedir (18-24). Amfetamin, nikotin gibi bağımlılık 
yapan kimyasallar; çay, çikolata, kahve gibi kafein içeren besinler santral sinir 
sistemini uyararak bruksizme yatkınlığı arttırmaktadır (23).

Çocuklarda sinirlilik, uykusuzluk ve bruksizm gibi semptomlar 
bağısaklarda Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides varlığını 
düşündürmektedir (25). 3-6 yaşındaki çocuklarda bruksizm ile patojen parazit 
enfeksiyonu arasındaki ilişkisinin araştırıldığı bir çalışmada, patojenik parazit 
enfeksiyonu olan çocuklarda bruksizmin daha fazla görüldüğü belirtilmektedir 
(26). Bazı araştırmacılar ise, bağırsak parazitleri ile bruksizm arasında herhangi 
bir ilişki olmadığını savunmaktadır (6). Ağız solunumu, adenoid hipertrofisi 
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ve OSAS gibi uyku kalitesini olumsuz etkileyen problemleri olan çocukların 
bruksizme daha yatkın olduğu görülmüştür (19,25). Amato ve ark. yaptıkları 
çalışmada, astım görülen çocuklarda uyku bruksizmi insidansının ve tükürük 
kortizol düzeyinin daha yüksek olduğunu tespit etmiştir (26).

2.3.  Genetik Faktörler

Tek veya çift yumurta ikizleriyle yapılan çalışmalar sonucunda genetik 
faktörlerin bruksizmde etkili olduğu gösterilmiştir (27). Çift yumurta ikizlerine 
kıyasla tek yumurta ikizlerinde uyku bruksizminin daha sık görüldüğü tespit 
edilmiştir (28). Uyku bruksizmi görülen çocukların aile üyelerinin yarısında 
da bruksizm bulgularına  rastlanmaktadır (29). Uyku bruksizminde genetik 
faktörlerin etkisini inceleyen sınırlı sayıda çalışma bulunmakta ve bu konu ile 
ilgili ileri araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır (29).

2.4.  Psikolojik ve Duyusal Faktörler

Anksiyete çocuklarda yaygın görülen bir durumdur (3). Bruksizmin en sık görülen 
etiyolojik sebebinin stres ve kaygı gibi psikolojik nedenlerden kaynaklandığı 
düşünülmektedir (8). 6-8 yaşlarındaki çocuklarda yapılan bir çalışmada stres, 
anksiyete ve idrardaki katekolamin konsantrasyonu ile bruksizm arasında 
anlamlı bir ilişki olduğu belirtilmiştir (27). Nevrotik kişiliğe sahip, horlayan ve 
gece kabus gören çocuklarda uyku bruksizmi insidansının daha yüksek olduğu 
görülmüştür (28,29). Ayrıca boşanmış ebeveynlerin çocuklarının kendilerini 
daha az güvende hissetmelerine bağlı olarak uyku problemleri ve bruksizm 
görülme olasılığının da arttığı belirtilmiştir (30). 

2.5.  Parafonsiyonel Alışkanlıklar

Dudak veya kalem ısırma, tırnak yeme, uzun süreli parmak ve emzik emme gibi 
parafonkisyonel alışkanlıklar görülen çocuklarda uyku bruksizmi insidansının 
arttığı görülmektedir (28). Bu alışkanlıkların prevalansının yaşla birlikte azaldığı 
tespit edilmiştir (6). Bazı araştırmacılar tırnak yeme ve sert cisim ısırma gibi 
alışkanlıkların bruksizm ile ilişkili olabileceğini ancak parmak emme ve dudak 
ısırma gibi alışkanlıkların ise bruksizmle bağlantılı olmadığını belirtmiştir 
(31,32).

2.6.  Sosyoekonomik Durum 

Sosyoekonomik durum ve kültürel özelliklerdeki farklılıklar uyku bruksizminin 
ortaya çıkmasına neden olabilmektedir (3). Yüksek sosyoekonomik düzeye 



40    DIŞ HEKIMLIĞINDE GÜNCEL ÇALIŞMALAR

sahip çocuklarda bruksizmin fazla görülmesinin günlük yaptıkları aktivite 
sayısındaki artışa bağlı olduğu düşünülmekle beraber daha ileri araştırmalara 
ihtiyaç duyulmaktadır (29,31).

2.7.  Pasif içicilik

Yapılan çalışmalar sonucunda, pasif içiciliğe maruz kalan çocuklarda uyku 
bruksizmi riskinin arttığı görülmektedir (33). Pasif içiciliği düşük, orta ve 
yüksek olmak üzere üç kategoriye ayırdığımızda orta ve yüksek maruziyet 
gösteren çocuklarda daha fazla bruksizm tespit edilmiştir (33). 

3.  Çocuklarda Bruksizmin Epidemiyolojisi

Bruksizm, sık karşılaşılan bir parafonksiyonel durum olmakla beraber 
prevalansında büyük farklılıklar görülmektedir (3). Bruksizmin, yetişkinlere 
kıyasla çocuklarda daha yaygın görüldüğü ve prevalansının %13-49 arasında 
değiştiği rapor edilmektedir (11,34). Yapılan bazı çalışmalarda, ergenlerdeki 
bruksizm insidansının %22.2 olduğunu ve erkeklerde ise daha fazla bruksizm 
görüldüğü belirtilmiştir (35). Bazı araştırmacılar, çocuklarda bruksizmin 
görülmeye başladığı ortalama yaşın 4,9±2 aralığında değiştiğini savunurken, 
bazıları ise süt kesici dişlerin sürmesinden hemen sonra yaklaşık bir yaş 
civarında başladığını savunmaktadır (36,37). 7-19 yaşlarındaki Türk çocuklarda 
yapılan bir çalışmada, bruksizm prevalansının %12,6 olduğu belirtilmiştir (38). 
Bruksizm görülme sıklığının Down sendrom’lu çocuklarda %23, Serebral 
palsi’li çocuklarda ise %25 olduğu görülmüştür (39). Uyku bruksizmi ile ilgili 
yapılan epidemiyolojik çalışmaların çoğu 6-10 yaşları arasındaki çocuklar 
üzerinde yapılmıştır (3). Çocuklarda bruksizm prevalansının farklı çalışmalarda 
değişkenlik göstermesinin çocuk ve ebeveynlerinin bu durumun farkında 
olmamalarından kaynaklanabileceği düşünülmektedir.

4.  Çocuklarda Bruksizmin Teşhisi

Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi (AUTA), bruksizmi uykuyla ilişkili bir 
hareket bozukluğu olarak tanımlamaktadır (40). Bruksizmin teşhisi ve klinik 
açıdan değerlendirilmesi karmaşık bir süreçtir (3,11). Subjektif gözlemler, tıbbi 
anamnez, klinik muayene, intraoral cihazlarla değerlendirme, kas aktivitesinin 
kaydı, elektromiyografi ve polisomnografi gibi yöntemler bruksizm teşhisinde 
kullanılabilmektedir (1,11). Bruksizmin teşhisi genellikle aile üyelerinden 
alınan anamnezde çocuğun uyurken diş gıcırdatma sesinin duyulması ile 
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konulmaktadır (35). Bruksizmin en sık görülen bulguları arasında ağız 
açıklığında azalma, TME bölgesinde ve kaslarda ağrı, kliking, çatırdama gibi 
seslerin gelmesi sayılmaktadır (41). AUTA’si uyku bruksizmi için bazı tanı 
kriterleri belirlemiştir. Bunlar; son 3-6 ay içerisinde haftada en az 3-5 gece 
uyku esnasında diş gıcırdatma seslerinin meydana geldiğine dair ebeveyn 
veya kardeşten alınan anamnez, klinik değerlendirme esnasında anormal diş 
aşınması, istemli kas sıkma durumunda masseter kasında hipertrofi, geçici veya 
sabahları çene kaslarında rahatsızlık, ağrı, yorgunluk ve baş ağrısı görülmesidir 
(40,41). Süt dişlerinin mineralizasyon içeriğinin daha düşük olması nedeniyle 
diş aşınması daha fazla görülmektedir (3). Bruksizm görülen çocuklarda 
dişlerde mobilite artışı, diş ağrıları, parsiyel kron kırıkları, dişlerde devrilme, 
anormal aşınma gibi ağız içi bulgularla da karşılaşılabilmektedir. Radyografik 
incelemede ise, lamina dura veya periodontal aralığın kaybolması, kök veya 
kemik rezorbsiyonları, kök fraktürleri, hipersementoz görülebilmektedir 
(42,43). Bruksizmin ayırıcı tanısında, oromandibular distoni, Huntington 
hastalığı, Tourette sendromu, hemifasial spazmlar, Parkinson hastalığı, Tardif 
disknezi ve REM fazında uyku davranış bozukluğu görülmesi gibi durumlar göz 
önünde bulundurulmalıdır (44). Bruksizm teşhisinde genellikle ebeveynlerden 
alınan anamnez kulanılmaktadır ancak çocuğun farklı odada uyuması nedeniyle 
ebeveynler her zaman bu durumun farkında olamayabilirler (8). Bu nedenle 
bruksizm teşhisinde daha objektif metodların kullanılması gerekmektedir.

4.1. Teşhiste Kullanılan Cihazlar

4.1.1. Polisomnografi

Bu cihaz, bruksizm teşhisinde altın standart olarak kabul edilmektedir ancak 
yüksek maliyeti ve kalifiye uzmana ihtiyaç duyulması nedeniyle popülasyon 
çalışmalarında kullanımı sınırlıdır (34). Polisomnografi; uyku esnasında 
nörolojik, kardiyak, respiratuar ve fiziksel değişimlerin gece süresince 
kaydedilmesine yarayan bir cihazdır (14). 

4.1.2. Bruxcore Bruxism-Monitoring Device (BBMD) 

Ağız içi bruksizm izleme cihazı olan Bruxcore, Polisomnografiye alternatif 
olarak üretilmiş olup farklı renkte katmanlar içeren plastik plaklardan oluşan 
bir aygıttır. Gece boyunca plak üzerinde meydana gelen aşınmalar sonucunda 
oluşan renk değişikliklerine göre aşınmanın hacimsel büyüklüğü hesaplanarak 
değerlendirme yapılmaktadır (45,46). 
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4.1.3. İntraoral Kuvvet Dedektörü (İntrasplint Force Detector-ISFD)

Bu cihaz Takeuchi ve ark. tarafından uyku bruksizminin tanısını koymak 
amacıyla üretilmiş olup, diş temaslarıyla oluşan kuvveti hesaplamaya yarayan 
piezzoelektrik filmin kullanıldığı bir kayıt cihazıdır (47). 

4.1.4. BiteStrip

Çiğneme kaslarının kas hiperaktivitesini ölçmek için en yaygın kullanılan 
elektromiyografik değerlendirme yöntemi BiteStrip’tir (48). Bu cihaz hastanın 
kendisi tarafından, ölçülmesi istenen kas üzerine uygun şekilde konumlandırılarak 
bruksizm olup olmadığı saptamaya yardımcı olmaktadır (49). Bu cihaz tanı 
amacıyla yetişkinlerde kullanıldığı gibi çocuklarda da kullanılabilmektedir (50). 

4.1.5. Ultrasonografi ve Doppler Ultrasonografi

Bruksizm görülen bireylerde temporal ve masseter kasının kalınlıkları ve 
kanlanmasının artması bu cihazlar yardımıyla ölçülmektedir (51). 

5.  Çocuklarda Bruksizmin Tedavisi

Bruksizmin tedavisi hekim, ebeveyn ve çocuğun işbirliğini gerektiren zorlu 
bir süreçtir (52). Çocuk hastalarda bruksizmin tedavisinde; oklüzal apareyler, 
fizik tedavi, kinesioterapi, masaj, kızılötesi terapi, düşük seviyeli lazer tedavisi 
ve akapuntur yaygın olarak kullanılan metodlar arasında sayılabilmektedir 
(53). Yetişkinlerde bruksizm tedavisinde oklüzal apareyler yaygın olarak 
kullanılmasına rağmen çocuklarda bu tedavinin etkinliğini araştırmak için 
daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır (54). Çocuklarda uyku bruksizmini 
azaltmak için hızlı damak genişletmesinin yapıldığı ortodontik prosedürler de 
uygulanabilmektedir (55). 

5.1.  Geri Dönüşümlü (Koruyucu) Tedavi

5.1.1. Bilgilendirme 

Hasta öncelikle bu parafonksiyonel alışkanlığın farkında olmalı ve bir düzeye 
kadar bu alışkanlığını kontrol edilebileceğini bilmelidir. Bu hastalarda dil damak 
egzersizleri, psikoterapi veya yoga gibi rahatlatıcı metodlar uygulanabilir (56). 

5.1.2. Fizik Tedavi

Hastalarda bruksizme bağlı olarak meydana gelen kas ağrılarının azaltılması ve 
kasların gevşemesi için Transkutanöz elektriksel sinir uyarımı (TENS), Mikro 
akım elektriksel sinir stimülasyonu (MENS), elektroterapi, terapötik egzersizler, 
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kas gevşetme, postural farkındalık, ultrason, masaj, sıcak veya soğuk uygulama 
ve egzersiz gibi yöntemler uygulanabilmektedir (57). 

5.1.3. Farmakolojik Tedavi

Benzodiazepinler, santral kas gevşeticiler, beta blokerler, Trisiklik 
antidepresanlar, seratonerjik ve dopaminerjik ilaçlar, propranolol ve botilinum 
toksini gibi ilaçlar bruksizm tedavisinde kullanılabilmektedir ancak etkinlikleri 
konusunda daha ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır (58). Raporlar 
sitalopram, paroksetin, fluoksetin, venlafaksin gibi antidepresanların bruksizmi 
indüklediği; klonazepamın ise kas gevşetici etkisi nedeniyle bruksizmi 
azalttığını göstermiştir (3). Kısa süreli diazepam kullanımının uzun dönem 
uyku bruksizmini kontrol altına  alma konusunda başarılı olmadığı görülmüştür 
(59). Hidroksizin kullanımının çocuklardaki uyku bruksizmi üzerindeki 
etkisinin değerlendirildiği bir çalışmada, bu ilacın başarılı sonuçlar gösterdiği 
belirtilmiştir (60). 

5.1.4. Psikiyatrik Destek Tedavisi

İstenmeyen alışkanlıkları değiştirmek, daha sağlıklı bir yaşam tarzına sahip 
olabilmek, anksiyete ve stres miktarını azaltarak uyku kalitesini arttırmak 
amacıyla uygulanan psikoterapi bruksizmin tedavisinde önemli bir basamaktır. 
Böylece hastanın kendini kontrol etme yeteneği artar ve parafonksiyonel diş 
hareketleri azalabilir (61).

5.1.5. Oklüzal Splint Tedavisi

Bu apareyler TME’in fonksiyonunu arttırarak, kaslarda  gevşeme sağlayan, 
dişleri aşınmaya karşı koruyan eklemdeki aşırı yüklenmeyi hafifletmeye 
yarayan, kondilleri fizyolojik pozisyonuna getiren, alt ve üst çeneye uygulanan 
akrilik plaklardır (62). Bruksizm tedavisinde en yaygın kullanılan yöntem sert 
oklüzal splint uygulamasıdır (63). Yapılan bir çalışmada, çocuklarda bruksizm 
tedavisinde üst çeneye oklüzal splint uygulamasının alveoler kemik gelişimini 
sınırlandırmadığı ancak bruksizm semptomlarının azalmasına da yardımcı 
olmadığını belirtmiştir (63). Süt dişlerinde kullanılan splintler; yumuşak 
plak materyallerinden hazırlanmalı, 2-3 mm kalınlığında vestibül yüzeyden 
lingual yüzeye kadar uzanmalıdır (64). Giannasi ve ark.’nın oklüzal splintin 
uyku bruksizmi üzerindeki etkisini değerlendirdikleri çalışmada, çocuklara 
maksillada tüm dişleri kaplayacak akrilik plak uygulamışlardır (65). Çalışma 
sonucunda çocuklardaki uyku bruksizmi, uykuda görülen istemsiz hareketler ve 
horlamanın yaklaşık %50 oranında azaldığını rapor etmişlerdir.
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Bruksizmde kullanılan oklüzal splintler; stabilizasyon splintleri, ön 
ve arka ısırma plağı, ön konumlandırma splinti ve yumuşak splintler olarak 
sınıflandırılmaktadır (66). Stabilizasyon splintlerinin tüm arkı içeren tipi; Fox 
apareyi, Michigan splinti, Tanner apareyi, gece plağı, Ramfjord apareyi olarak da 
adlandırılmaktadır (67). Ön diş rehberliği sağlayan bu apareyin, diş eksikliğinin 
daha fazla olduğu çeneye uygulanması tercih edilmektedir. Üst çeneye yapılan 
aparey hastalar tarafından daha kabul görmektedir (64). Ön ısırma plağı, sadece 
mandibulada ön dişlerle temas sağlayan azı dişlerinde temasın olmadığı üst 
çene dişlerini kaplayan bir apareydir (66). Bu aparey kas rahatsızlığı görülen 
hastalarda 3-6 gün başlangıç tedavisi olarak kullanılabilmektedir ancak uzun 
süreli kullanımlarda arka dişlerde uzama görülmesi nedeniyle açık kapanışa 
neden olabilmektedir (64). Ön konumlandırma splinti, alt çeneyi normal oklüzal 
kapanış pozisyonundan daha ön ve aşağıda konumlandıran bir aparey olup 
retrodiskal dokuların iyileşmesini sağlamaktadır. Bazı araştırmacılar yemek 
yeme dahil tüm gün yaklaşık 6-7 hafta kullanımını önerirken, bazıları ise sadece 
gece yatarken ve 2-6 ay boyunca kullanımını tavsiye etmektedir (67). Karşıt 
dişlerle devamlı temas sağlayan yumuşak splintler termoplastik akriliklerden 
üretilmekte olup, ağrı ve fonksiyon bozukluğu olan hastalarda acil tedavi 
olarak uygulanabilmektedir. Yumuşak splintlerin parafonksiyonel aktiviteyi 
tetikleyebileceği düşünülmektedir (68).

5.2.  Geri Dönüşümsüz Tedavi

5.2.1. Oklüzal Uyumlama 

Bruksizmin sadece erken safhalarında kullanılabilen bir yöntem olup, erken 
temas varlığında sellektif möllemenin yapıldığı bir metoddur. Bu uygulamayı 
yapmadan önce kasların fizyolojik konumlarının korunması gerektiği 
unutulmamalıdır (69). 

5.2.2. Cerrahi Girişimler

TME’i oluşturan eklem ve kıkırdağa yönelik eklem içi kayganlığı arttıran ve 
basıncı azaltan cerrahi işlemler yapılabilmektedir (69). 

5.2.3. Hızlı Damak Genişletmesi 

Bellerive ve ark. 8-14 yaşları arasında bruksizm semptomları gösteren çocuklara 
hızlı damak genişletmesi apareyini uygulamışlar ve hastaların %65’inde 
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bruksizm alışkanlığının azaldığını ancak solunum ve uyku değişikliklerinin aynı 
kaldığını belirtmişlerdir (55). 

5.2.4. Aşınmış Dişlerin Tedavisi

Bruksizm nedeniyle aşınmış dişlerin tedavisinde hibrit kompozit materyallerin 
kullanılması tavsiye edilmektedir (70). 

5.3.  Alternatif Tedaviler

5.3.1. Botoks Uygulamaları 

Bruksizm tedavisinde botoks uygulaması masseter ve temporal kasın ikisine 
birden botilinum toksini enjeksiyonu yapılarak sağlanmaktadır. Yapılan 
bir çalışmada, uyku bruksizmi olan bireylerde objektif değerlendirmeler 
yapılamamakla beraber botoks uygulamasının, ağrı semptomlarını azalttığı 
belirtilmiştir (71).

5.3.2. Biofeedback 

Bruksizm tedavisinde yeni kullanılmaya başlanan bu yöntem, tad duyusuna 
yönelik uygulanan bir metoddur. Bu uygulamada güvenli ancak tadı hoşa 
gitmeyen sıvıları içeren bir kapsülün alt üst dişler bölgesine özel hazırlanmış 
dental apareylere yerleştirilmesi şeklinde kullanılmaktadır. Gece hasta diş 
sıkmaya başladığında bu kapsül yırtılarak sıvı ağıza akar ve bu sıvı hastanın 
dikkatini başka yöne çeker bu uygulama sayesinde diş sıkma ve gıcırdatma 
alışkanlığının önlendiği ileri sürülmektedir. Kronik bruksizm hastalarında bu 
yöntemin başarısı ispat edilmiştir (72). 

5.3.3. Hipnoz

Bruksizmin temelinde yatan psikolojik problemleri hafifleterek hastaların kendini 
kontrol edebilmesi ve rahatlayabilmesi amacıyla hipnoz uygulanabilmektedir 
(73). 

5.3.4. Akapuntur

Yapılan bir çalışmada; akapuntur sonrasında bruksizm olan bireylerde çiğneme 
kaslarındaki aktivitede ve kas ağrılarında azalma olduğu rapor edilmiştir (74). 
Ancak çocuklarda bruksizm tedavisinde, akapuntur iğneleri anksiyeteye sebep 
olacağı için kullanımı sınırlı olmaktadır.
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5.3.5. Kinesio Band Uygulaması

Bruksizm tedavisinde en sık kullanılan oklüzal splintleme; şiddetli gag 
refleksi olanlarda, epilepsi rahatsızlığı bulunanlarda, hava yolu obsrtüksiyonu 
riski yüksek kişilerde ve ortodontik aparey kullananlarda konrendikedir (75). 
Bu nedenle alternatif tedavi metodları denenmektedir. Keskinrüzgar ve ark. 
yaptıkları çalışmada, uyku bruksizmi olan bireylerdeki miyofasial ağrının 
tedavisinde kinesio band ve oklüzal splint uygulamasını karşılaştırmışlardır 
(76). Çalışma sonucunda temporal, massseter kas ağrı eşiğinde ve ağız açma 
miktarında artış olduğunu göstermişlerdir. Ayrıca kinesio band uygulamasının 
uyku bruksizmi için alterantif bir tedavi yöntemi olduğu sonucuna varmışlardır. 
Benzer şekilde yapılan bazı çalışmalarda da, uyku bruksizmi görülen hastalarda 
kinesio band uygulamasının miyofasial ağrıyı azaltarak masseter kas aktivitesini 
arttırdığı, bruksizm semptomlarını azaltmak için diğer tedavi yöntemleriyle 
birlikte kullanılabileceğini savunmaktadırlar (77,78). 

5.3.6. Aromaterapi 

Bruksizm tedavisinde uygulanan farmakolojik ajanların yan etkileri ve 
yetersizlikleri nedeniyle fitoterapi ve homeopati gibi alternatif tedavi metodları 
kullanılmaya başlanmıştır. Tavares-Silva ve ark. yaptıkları çalışmada Melisa 
yağının anksiyolitik, antiinflamatuvar ve antispazmotik özelliği nedeniyle uyku 
bruksizmi görülen çocuklarda umut verici sonuçlar gösterdiğini belirtmiştir 
(79). Aynı çalışmada Melisa yağı ve şeker boya bitkisinin (Phytolacca decandra) 
kombinasyonunun Melisa yağının tek başına uygulanması kadar etkili olmadığı 
gösterilmiştir.

Keyhanmehr ve ark. yaptıkları çalışmada, gece yatmadan önce Rosa 
damascena esansiyel yağını (gül yağı) inhale eden çocukların uykuya geçme 
direncinde, sabah uyanma güçlüğünde, kabus görme ve gece uyanma sıklığında 
azalma olduğu ve uyku bozukluğu olan çocuklarda uyku kalitesinde artma 
sağladığını göstermiştir (80). 

6.  Sonuç

Çocuklarda sık görülen bruksizmin tedavisi konusunda bir çok yöntem 
bulunmasına rağmen kesin bir tedavi metodu bulunmamaktadır. Bruksizmin 
en sık etiyolojik faktörü olan stres ve anksiyeteye yönelik tedavi metodları ilk 
basamakta tercih edilmelidir. Bruksizm görülen çocuklarda tedaviler meydana 
gelen semptomları azaltmaya yönelik olmalıdır. Çocuklarda bruksizmin 



ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ AÇISINDAN BRUKSİZME BAKIŞ     47

teşhisinin genellikle ebeveynler tarafından konulması nedeniyle bu konu 
hakkında farkındalık oluşturulması önem kazanmaktadır. 
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1.  Giriş

Yaşam süresinin ve ağız hijyeni farkındalığının artması dişlerin daha 
uzun süre ağızda kalmasını sağlar. Periodontal sorunlar, çürükler gibi 
genel olarak kabul edilen sorunların arasına diş aşınmaları da girmeye 

başlamıştır.
Diş aşınmalarına; bruksizm, diyet, gastroözefagal reflü, yeme bozuklukları 

ve ağız kuruluğu gibi çok sayıda faktör neden olabildiği gibi etiyolojik faktörlerde 
atrizyon, abrazyon, erozyon ve abfraksiyon sebep olabilir. Diş aşınmaları 
yaşlanma sürecinin bir sonucu olarak tamamen fizyolojik de olabilir. Fonksiyon 
ya da estetik kayıplardan dolayı tedavi gerektiren aşınmalar, patolojik aşınma 
olarak değerlendirilir ve dikey boyut kaybına neden olabilir. Diş aşınmalarının 
erken teşhis edilmesi, etiyolojisinin tanımlanması ve önleyici tedbirlerin alınması 
oldukça önemlidir (1,2). Estetik sorun, hassasiyet ve fonksiyon kaybına neden 
olduğunda hastaların restoratif yönetimi, basit restorasyonlardan karmaşık tam 
ağız rehabilitasyonlarına kadar değişebilir (2).

Konuyla ilgili olarak, aşınmış dişlerin sunduğu restoratif zorluklar, 
mevcut teknikler, oral ortamın stabilitesi, vaka seçiminin değerlendirilmesi, 
hastanın talebi ve istekleri, aşınma aşamaları ve bunların restoratif seçimleri 
nasıl etkilediği yer almaktadır (2). Tedavi olarak kompozit rezin, veneer veya 
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kron restorasyonlar gibi farklı yöntemlerden yararlanılabilir. Ancak en uygun ve 
etkin yöntemin vaka bazında belirlenmelidir..

2.  Diş Aşınmaları

Diş aşınması ,hayat boyu devam eden fizyolojik aşınma olup dişlerin vertikal 
yüksekliğinin ve horizontal genişliğinin azalmasına neden olabilir (1). Proksimal 
aşınmada fizyolojik mezializasyon nedeniyle dişlerin kontak temasları korunur. 
Vertikal aşınmada ise alveoler kemiğin yeniden şekillenmesi sayesinde 
dentoalveoler proses uzar ve dikey boyut korunur. Hastalarda fonksiyonel 
bozukluklar, biyoloji ve estetik sorunlar, ortaya çıktığı zaman patolojik olarak 
kabul edilir.

2.2.  Sınıflandırılması

Diş aşınmalarına sebep olan etkenler tedavi planı için oldukça önemlidir (1). Diş 
aşınmaları etiyolojideki çeşitliliğe bağlı olarak atrizyon, abrazyon, abfraksiyon, 
erozyon başlığı altında değerlendirilmektedir (1). Bu terimler ,oluşan diş aşınma 
süreçlerinin birbirinden farklı etkenlerle oluştuğunu göstermektedir (2).

2.2.1. Atrizyon

Dental atrizyon, yabancı cisimlerden kaynaklanmayan oklüzal ve aproksimal 
yüzeylerde mekanik bir etken olmaksızın, dişin dişe teması sonucu oluşan diş 
sert doku kaybı olarak tanımlanır (1).

Atrizyon iki yüzeyin teması sonucu oluşurken minede oluşan atrizyona 
abraziv etkilerinde eşlik ettiği düşünülmektedir. Çiğneme sırasında besinlerin 
neden olduğu abraziv aşınma ‘Demastikasyon’ olarak da tanımlamaktadır (3). 
Atrizyon klinikte genel olarak iki şekilde gözlenir. Bunlar fizyolojik atrizyon 
ve patolojik atrizyondur. Aşınma normal çiğneme fonksiyonunun etkisiyle 
yavaş ve düzenli olursa fizyolojik atrizyon, parafonksiyon veya dişlerin 
malpozisyonuna bağlı olarak bir veya daha fazla dişte şiddetli olarak ortaya 
çıktığında da patolojik atrizyon olarak değerlendirilir. (3). Bruksizm kaynaklı 
olabilecek parafonksiyonel kas aktivitesi; diş hekimliği, nöroloji ve psikiyatri 
gibi çeşitli disiplinlerin ortak çözmesi gereken bir motor bozukluktur (4). 
Bruksizmde posterior dişlerin teması sonucu oluşan kaldırma kuvveti anterior 
dişlerde aşınmaya neden olur. Bruksizmdeki aşınma yüzeyleri birbiri ile uyumlu 
düzgün yüzeylerdir. Bruksistlerde diş yüzeylerinde çukurlaşma ve kraterleşmeler 
gözleniyorsa başka bir aşındırıcı etkeni de düşündürmelidir (5).
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Yaşlılıkla birlikte dişlerde atrizyon olması doğaldır. Ancak daha erken 
yaşlarda oluşmuş olan atrizyonların tespiti önem arz etmektedir. Yaşlılıkta 
olan atrizyon vakalarında aşınmış mine ve ortaya çıkmış bir yumuşak dentin 
görüntüsü çiğneme veya kesici yüzeylerde görülmektedir. 

Dişlerdeki aşınma; eğitimsel, kültürel, diyetle, mesleki ve bazı coğrafi 
faktörlerle ayrıca yaş ve okluzyonla değişiklik gösterir. Dişin dişe teması 
sonucunda oluşan atrizyon defektleri yassı, parlak, sert ve pürüzsüz yüzeyli 
aşınmalardır. Atrizyon kaynaklı defektler ; posterior dişlerin oklüzal yüzeylerinde, 
maksiller anterior dişlerin palatinal ve insizal, mandibular anterior dişlerin ise 
labial ve insizal yüzeylerinde lokalize olabilir. Aşınma sonucu dişlerin temas 
noktaları yüzey haline gelirken dişler de orta çizgiye doğru hareket ederler. 
Aşınma mineye nüfuz etmişse, atrizyon alanları sarımsı kahverengi bir renk 
değişikliği gösterebilir. Oklüzal yüzeyde oluştuğunda karşıt dişte de aynı 
defektin oluşması beklenir. Karşılıklı iki arktaki aşınma derecesi çoğunlukla 
aynıdır ve karşılıklı dişler arasında okluzyon sırasında sıkı temas mevcuttur.  
Şiddetli atrizyon olgularında dentin dokusu açığa çıkabilir ki bu aşınmanın 
da hızının artmasına sebep olur. Erozyonla ayırt edilmesi tedavi açısından 
önemlidir. Erozyonda ortaya çıkan dentin tabakasını saran taç görünümünde 
mine dokusu atrizyonda yoktur.

2.2.2. Abrazyon

Dental abrazyon, yabancı cisimlerin ve/veya alışkanlıkların mekanik etkilerle 
dişler üzerinde oluşturduğu patolojik sert doku kayıplarıdır (3). 

Abrazyonun ortaya çıkışında diş fırçalama şeklinin ana etiyolojik faktör 
olduğu kabul edilir (6). İyi bir oral hijyene sahip yaşlı bireylerde, derin aşınma 
defektlerinin fırçalama sıklığı ile ilgili olduğu söylenebilir. Diş fırçalamaya 
bağlı oluşan abrazyon defektleri kişinin kullandığı elin ters tarafında daha fazla 
gözlenirken, fırça kıllarının da abrazyona etkisi olduğu düşünülmektedir. Doğrusal 
fırçalama yuvarlak fırçalamaya göre daha çok abrazyona neden olabilmektedir. 
Yanlış diş ipi ve kürdan kullanmak dişlerin ara yüzlerinde abrazyon defekti 
oluşturabilmektedir (7,8). Hareketli bölümlü protezlerdeki kroşelerin mekanik 
etkileri ve/veya kroşe etrafındaki yemek artıklarının yeterli temizlenememesi 
sonucu bu bölgelerde de abrazyon meydana gelebilir.  Aşındırılma sonucu 
cilalanmadan glaze yapılmış veya yeterli cilalanmamış porselen restorasyonlar, 
karşıt doğal dişlerin abrazyonuna neden olabilirler (8). Bu faktörler dışında 
erozyon ve abfraksiyonda abrazyonun gelişimine neden olabilir. Bu nedenle 
etiyolojik faktörün tespiti de tedavi seçenekleri için önemlidir (8,9).
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Abrazyon defektlerinin genişliği derinliğinden fazla olup hem oklüzalde 
hem de servikal alanda gözlenebilir (10). Klinikte bir veya daha fazla dişi içine 
alan dişin bukkal yüzeyinde oluşan ‘‘V’’ şeklinde çentikler servikal abrazyonla 
karakterize olabilir (11). Oklüzal abraziv defektlerde  ise, atrizyonda görülen 
çukurlardan farklı olarak, abrazyonun tüm oklüzal tablayı etkilemesi şeklinde 
görülen aşınma alanları mevcuttur. (12-13).

2.2.3. Abfraksiyon

Abfraksiyon ilk defa 1991’de Grippo tarafından dişlerde oluşan eğilme (fleksural 
esneme) sonucu mine-sement birleşimindeki mine rodlarında kırılma ve madde 
kaybı olarak tanımlanmıştır (14-16) . 

Abfraksiyonun, atipik oklüzal kuvvetler ile ilişkili olduğunu 
düşünülmektedir ve sert diş dokusu kayıplarının, oklüzal yükleme noktasından 
uzak bir yerde, mine ve/veya dentinin aşırı makaslama kuvvetine maruz kalıp 
kimyasal etkilerden etkilenmesi sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir (17). 
Çiğneme ve parafonksiyonel hareketlerde oluşan lateral kuvvetlerin yönünün, 
büyüklüğünün ve etki süresinin, abfraksiyon defektlerinin pozisyonunu yönettiği 
ve defektin büyüklüğü üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir  (14,18–21).  
Ancak, oklüzal kuvvetlerin abfraksiyonun ana nedeni olduğunu söylemek 
için halen literatürdeki veriler yetersizdir (22,23). Abfraksiyon defektlerinde, 
dişler fırçalanırken veya kimyasal erozyon sonunda minenin kaybolmasında 
predispozan rol oynamaktadır. Dişe uygulanan okluzal kuvvetler periodontal 
destek dokulara iletilerek dağıtılır ve süspanse edilir. Dolayısıyla mobil dişlerde 
abfraksiyona neden olabilecek stres yoğunlaşması riski azdır. Servikal diş 
defektleri ile diş stabilitesi ve periodontal destek arasında pozitif bir ilişki vardır. 

Abfraksiyon defektleri, genellikle keskin kenarlı, pürüzsüz ve kama 
şeklinde, marjinal dişetinin altında da bulunabilen yüzeyler olarak görülürler. 
Defektlerin dişeti seviyesinin altında da bulunabiliyor olması bazı vakalarda 
abfraksiyon ve abrazyon defektlerinin ayrımını kolaylaştırır. Klinik olarak 
servikal abfraksiyon defektleri dişlerin labial yüzeylerinde gözlenir. Bu defektler 
tek bir dişte oluşabildiği gibi bazen birkaç dişte de gözlenebilir. Defektler mine-
sement sınırının apikaline kadar uzanır, apikal sınırı düzensiz koronal sınırı 
keskin kenarlıdır. Genel olarak abfraksiyonlar sığ yarıklar şeklinde olabildiği 
gibi, geniş tabak şeklinde ya da keskin iç ve dış açıları olan geniş kama şeklinde 
de bulunabilirler. Defekt derinleştikçe dişin iç yapısındaki gerilim artar, defekt 
daha da derinleşir. Defektin şeklinin, abfraksiyonun nedeni ile ilişkili olduğu 
belirtilmektedir. Abraziv faktörlerce meydana gelenlerin kenarları daha keskin 
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oluşur. Erozyon nedenli olanlar daha sığ ,geniş ve tabak şeklinde oluşur. 
Defektler sıklıkla kesici, kanin ve premolarlarda daha belirgin olup, maksillada 
mandibuladan daha fazla görülürler.

2.2.4. Erozyon

Erozyon , bir maddenin yüzeyinin kademeli olarak yıkılmasıdır. Dişlerdeki 
erozyon; herhangi bir kimyasal etki sonucunda meydana gelen geri dönüşümsüz 
sert doku kaybıdır. pH değeri 5.5 olan minenin daha düşük pH değerindeki 
bir kimyasalla uzun süreli ve sık olarak temas etmesi sonucu meydana geldiği 
bildirilmiştir (24). Pelikılın mine erozyonunda önleyici rolü bulunmaktadır. 
(25). Mine aşınması veya dişeti çekilmeleri dentini kimyasallara açık hale 
getirir. Dentinde asit atağının ilerlemesi ile intertübüler alan etkilenir ve dentin 
tübülleri genişler. Eğer olay çok yavaş ilerlerse, defektler çok şiddetli olsa bile 
aşırı duyarlılık semptomları görülmeyebilir (26,28,29). 

Erozyon ; iç kaynaklı (intrinsik), dış kaynaklı (ekstrinsik), ve 
idiopatik olarak sınıflandırılabilir. Hamilelik, yeme bozuklukları, alkolizm, 
gastrointestinal bozukluklar intrinsik erozyona neden olurlar (30,31). Asitli 
içecekler, yiyecekler, ilaçlarda çevresel asitler olarak sayılabilir. (30,32,33). 
Pelikıl formasyonu, diş yapısı, diş ve yumuşak dokuların anatomisi, tükürük 
akış hızı, tükürüğün tamponlama kapasitesi gibi biyolojik faktörler de erozyon 
sürecini etkiler (34,35). 

Erozyonun erken evresinde, mine tabakası genellikle ince ve yarı 
saydam görüntüde, plak içermeyen, içbükey çukurlara sahip, pürüzsüz ve 
parlak bir yüzey şeklindedir (36-38). Erozyon defektleri genellikle yuvarlak 
kenarlıdır. (27).

Erozyon defektleri bazen abrazyonlarla karıştırılabilir. Bu iki tipinin ayırıcı 
tanısında iki temel özellik vardır. Erozyon aktif olduğunda; defektlere genellikle 
dentin hassasiyeti eşlik ederken, abrazyon defektlerinde smear tabakasının 
varlığı dentin hassasiyetinin oluşmasını engeller. Ayrıca erozyondaki defektlerin 
derinliği abrazyonda görülen defektlerden daha fazladır (13).

2.4.  ŞİDDETİNİN ÖLÇÜLMESİ

Diş aşınmalarını teşhis etme noktasında klinisyenlere yardımcı olmak için çok 
sayıda indeks geliştirilmiştir. Aşınma şiddetinin belirlenmesinde; defektin sadece 
mine dokusunda mı olduğu, dentin dokusuna inip inmediği, sadece bir dişi mi 
yoksa çok dişi mi etkilediği gibi pek çok kriter göz önünde bulundurulmalıdır. Bu 
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değişikliklerin ölçümü defektin şiddetinin ve ilerlemesinin değerlendirilmesi ve 
herhangi bir tedavi veya önleyici yaklaşımın etkinliği için kritik öneme sahiptir. 

Diş aşınmaları şiddeti ve ilerlemesinin klinikte kantitatif olarak ortaya 
konulabilmesi için çeşitli indeksler kullanılmıştır. Bu indeksler genel olarak 
diş aşınmalarını skorlamaya yönelik olabildiği gibi, spesifik olarak erozyon, 
abrazyon ya da atrizyonun skorlanmasına yönelik de olabilmektedir. Ayrıca 
dişlerdeki mine–dentin dokularını ayrı ayrı skorlayan ve okluzal/insizal, kole ya 
da labial/lingual gibi dişlerin bölgesel alanlarına spesifik olarak da geliştirilmiş 
diş aşınma indeksleri mevcuttur (38).  

“Diş Aşınma İndeksi (Tooth Wear Index, TWI)” Smith ve Knight tarafından 
1984 yılında geliştirilmiştir. Günümüzde halen epidemiyolojik çalışmalarda 
sıklıkla kullanılmaktadır ve multifaktöriyel diş aşınmalarını ölçmek ve izlemek 
için tasarlanmış ilk indekstir (10). Literatürde sıklıkla kullanılan bu indeks diş 
aşınmalarını bukkal, servikal, lingual ve insizal/okluzal bölge olarak dört farklı 
yüzeyde etiyolojiden bağımsız olarak skorlayan bir indekstir (Tablo 1). 

Tablo 1. Smith ve Knight Diş Aşınma İndeksi 

Bartlett, TWI indeksinin dentinin açığa çıktığı durumlarda bile aşınmaları iyi 
ayırt edemediğini belirtmiştir.  Bu indeksin dezavantajları; restorasyonlu dişleri 
değerlendirmemesi, tüm ağız için uygulama süresinin uzun olması ve  sadece 
klinisyenin görsel olarak tanımlayabilmesine bağlı olmasıdır (20). Ayrıca bu 
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indekste bulunan tam mine kaybı tanımlamasına göre, aşınmış yüzey sınırlarının 
neredeyse her zaman bir mine tabakasıyla çevrili olması nedeniyle yanıltıcı 
olabileceği de düşünülmektedir (39).

Bardsley ve arkadaşları, karmaşık ve uzun değerlendirme indekslerinin 
klinik kullanımının zor olacağını düşünerek, oldukça basit bir indeks geliştirerek 
klinik sınıflamayı kolaylaştırmaya çalışmışlardır (Tablo 2). 

Tablo 2. Diş aşınma indeksi için basitleştirilmiş puanlama kriterleri

Bartlett ve ark. tanımladığı ‘‘Temel Eroziv Aşınma Muayenesi (Basic Erosive 
Wear Examination, BEWE)’’ indeksi, hastanın diş aşınması açısından risk 
seviyesini belirlemek için geliştirilmiştir. Bu indekste, defektten etkilenen 
ölçülebilir yüzey alanına göre tanımlamıştır. Bu indekste dişin incelenmesi için 
kullanılan değerlendirme skorları 0 (aşınma yok), 1 (başlangıç yüzey dokusu 
kaybı), 2 (%50›den az yüzey kaybı) ve 3 (%50›den fazla yüzey kaybı) olarak 
belirlenmektedir (20). Diş aşınmasının erken teşhisinde ve takibinde yararlı 
olabilecek bu yöntem, ağız içi tarayıcılarla elde edilen 3 boyutlu görüntülerle 
birleştirildiğinde özellikle defektlerin takibinde oldukça etkilidir (39).

Diş aşınmalarının yalnız okluzal ve insizal alanlarda değerlendirildiği 
indeksler de mevcut olup, bu indeksler arasında en çok tercih edilen “Okluzal ve 
insizal aşınma skalası” indeksidir (Tablo 3). Patolojik atrizyon tanısından sonra, 
olayın ilerleme hızının belirlenmesinde “Okluzal ve insizal aşınmanın ilerleme 
skalası” yararlıdır (Tablo 4). 



62    DIŞ HEKIMLIĞINDE GÜNCEL ÇALIŞMALAR

Tablo 3. Okluzal ve insizal aşınma skalası 

Tablo 4. Okluzal ve insizal aşınmanın ilerleme skalası 

“ASDA (Amerikan Uyku Rahatsızlıkları Birliği) bruksizm tanı kriterleri” 
günümüzde diş gıcırdatmaları ile ilgili araştırmalarda altın standart olarak kabul 
edilmektedir (Tablo 5).

Tablo 5. ASDA Bruksizm Tanı Kriterleri
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Tablo 6. ASDA Bruksizm Şiddet Kriterleri

Diş aşınmalarının teşhis ve tedavisinde tüm bu indeksler bir takım avantaj 
ve dezavantajlara sahiptir. Bu doğrultuda geliştirilen ‘‘Diş Aşınması 
Değerlendirme Sistemi (Tooth Wear Evaluation Systems, TWES)’’, teşhis 
sürecini iyileştirmek için hazırlanan ve farklı modüller içeren klinik bir 
değerlendirmedir (Tablo 7).

Tablo 7. Diş aşınma değerlendirme sistemi (TWES) ve sistem modülleri
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Tablo 8. Diş aşınma tiplerinin klinik işaretle

Bu klinik belirtilerin çoğu sadece geçmişteki veya mevcut morfolojik 
değişiklikleri tespit etmemize yardımcı olurken hassasiyet ve/veya ağrı ve 
plak, tartar veya lekelenmenin olmaması klinisyene eroziv sürecin hala aktif 
olduğunu düşündürmelidir. Diş aşınmasının nitelendirilmesinden sonraki adım, 
aşınmanın şiddetinin derecelendirilmesidir. TWES sistemi içerisindeki nicelik 
tarama modülünün kullanmı kolay ve hızlıdır (Şekil 1). 

Şekil 1. Tarama şeması

Bu modül kapsamında her bir sekstant için, okluzyon ve artikülasyonda rol alan 
yüzeyler derecelendirilir. Bu derecelendirmeye göre: 0=aşınma yok; 1=mine ile 
sınırlı aşınma; 2=kuron yüksekliğinde değişiklik yaratan 1/3 oranında dentin 
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dokusunda aşınma, 3=kron yüksekliğinin 1/3’unden fazla ancak 2/3’unden az 
doku aşınması; 4=kron yüksekliğinin 2/3’unden fazlasının aşınmasını ifade 
etmektedir (6). Bu modülde ek olarak, ikinci sekstantta dişlerin artikülasyonda 
önemli rolü olan palatinal yüzeyleri de derecelendirilir (12). Bu derecelendirme 
metodunda sekstant  sonucu elde edilen skorlar toplanmadan ayrı kaydedilir ve 
TWES indeksi ile aşınma derecelerinin gerçek değerleri tespit edilebilir (20). 
Dentinin fazla etkilendiği vakalarda klinik kron uzunluğu hesaplamaya geçilir. 
Bu aşamada alt ve üst tüm anterior dişlerin klinik kron uzunlukları ölçülür 
(Tablo 9).

Tablo 9.

Diş aşınmasının sayısal değeri, diş yüksekliğini hesaplayarak belirlenir. 
Diş aşınması olan hastaların her randevularında dişlerin durumları kontrol 
edilmelidir. Aşınma oranını tespit etmede ağız içi fotoğraflardan ve çalışma 
modellerinden yararlanılır (12). 

Diş aşınmalarının tüm çeşitlerinin temelinde farklı etiyolojik nedenler 
mevcut olsa da defektlerin eş zamanlı olarak da ortaya çıktığı olgularda etkenin 
teşhisi ve derecelendirilmesi oldukça zordur (11,40). Birçok sayıda indeks olsa 
da tüm klinik ihtiyaçları tek bir indekste toplayan bir sınıflama sistemi mevcut 
değildir. Bu yüzden teşhisi, tedavi planlaması ve takibinde kullanılabilecek en 
basit ve kapsamlı indeksten faydalanılması en doğru yaklaşım olacaktır.

2.5.  OKLUZYONDAKİ ROLÜ

Dişler arası temaslar aşınmaya sebep olmaktadır. Bunun sonucu olarak da 
okluzyonun aşınma ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu durum kendi içinde 
ilişkili aynı zamanda karmaşıktır. Fonksiyon, fonasyon ve estetik birlikte 
değerlendirip rehabilitasyon süreci bu doğrultuda yönetilmelidir.
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Okluzal Dikey Boyut

Şiddetli diş aşınmalarına dişlerin morfolojisindeki değişiklikler eşlik eder. 
Bu durum tedavi gerektirmektedir. İnterküspal pozisyon için gereken mesafe 
yetersizse veya aşınmış anterior dişler gibi estetik bir neden mevcutsa, okluzal 
dikey boyutun arttırılması endikedir.

Genel diş aşınmaları varlığında, okluzal dikey boyut zamanla azalmışsa 
ve hasta bu duruma adapte olmuşsa bu şekilde korunması önerilir. Hastada 
interokluzal mesafe problemleri fonksiyon açısından sıkıntı yaratıyorsa 
veya estetik sorunlar varsa okluzal dikey boyut arttırılmalıdır. 2-4 mm’lik 
yükseltmeler hastalar tarafından tolere edilebilir. Okluzal dikey boyut arttırılırken 
temporomandibular rahatsızlığa sahip hastalarda dikkatli davranılmalıdır. 
Temporomandibular rahatsızlığı olan hastalarda dikey boyut arttırılmadan önce 
eklem rahatsızlığı tedavi edilmelidir (41). 

Bruksizm ve Diş Aşınmaları

Bruksizimi olan hastalarda karşılıklı arktaki dişlerde uyumlu aşınma yüzeyleri 
olabilir. Aşınmalarda bruksizim tek başına etken olmayıp farklı faktörleri de 
içine alabilir (42-45). 

2.6.  DİŞ AŞINMALARI SONUCU ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER 

Diş aşınmaları sonucu estetik sorunlar ve hassasiyet, ileri vakalarda mobilite, 
okluzyon problemleri, temporomandibular eklem ve kaslara yönelik şikayetler, 
diş ve restorasyonlarda kırılmalar gibi pek çok sorun ortaya çıkabilmektedir. 

Dişlerde ileri derece aşınmalar sonucu, mine dokusunun incelip ya da 
tamamen yok olup sarımtırak renkli dentinin açığa çıkması ile dişlerde renk 
değişikliği oluşabilir. Anterior dişlerde ileri derecede atrizyon sonucu dişlerin 
kesici kenarlarında şekil bozuklukları ve kron boylarında kısalma gibi sorunlar 
ortaya çıkıp hastada estetik problemlere sebep olabilir. Aşınmaların ilerlemesi 
sonucu okluzal dikey boyutun kaybolması ile çene ucu– burun arası mesafe 
kısalır, uzun dönemde gözaltında deri sarkıklığı ve dudaklarda ağız içine doğru 
kıvrılmalar oluşarak psödo sınıf III görünüm oluşabilir ve sonuç olarak hastalar 
olduklarından daha yaşlı görünebilirler.

Aşınmaların ilerlemesiyle canlı dentin dokusunun açığa çıkması sonucu 
hastalarda hassasiyet problemleri oluşabilir. Dentin hassasiyeti hastaların 
yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu hassasiyetin nedeni erozyon, 
abrazyon, abfraksiyon veya atrizyon gibi aşınma mekanizmaları olabilir. 
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Hassasiyetin bir başka sebebi ise okluzal travma sonucu aşınmaya uğramış 
dişlerdeki dişeti çekilmesi ve kök yüzeyinin açığa çıkması olduğu düşünülebilir 
(46,47). Dişlerdeki aşınmanın az, hassasiyetin ise fazla olması aşınmanın 
şiddetini ve hızını belirtmektedir; bu durumda en kısa zamanda koruyucu 
tedaviye başlamak gerekmektedir. Bazı durumlarda ise aşınma sürecinin yavaş 
ilerlemesi ile dişlerde koruyucu dentin tabakası oluşur ve hastada hassasiyet 
problemleri görülmeyebilir. 

İleri bruksizm hastalarının çiğneme kasları çok gelişmiştir. Bu hastalarda 
masseter ve temporal kaslar hipertrofiktir ve muayene sırasında gözle görülüp 
kolayca farkedilebilir. Bu değişiklik tek ya da çift taraflı olabilir. Kaslardaki 
hipertrofi tek taraflı olduğunda yüzde asitmeri oluşur ve hastalar bu durumdan 
şikayetçi olabilirler. Görsel değişikliğe ek olarak ileri derece bruksist hastalarda 
boyun kaslarında veya temporomandibular eklem bölgelerinde ağrı, şişlik 
şikayetleri ve bazen de işitme kaybı gibi semptomlar görülebilir (48). Bazı 
durumlarda dişlere gelen kuvvetlerin fazla olmasına rağmen bu kuvvetlerin 
süresinin kısalığı nedeniyle olay tolere edilebilen seviyelerde kalarak dokularda 
hasara yol açmayabilir. Bu nedenle diş aşınması görülen vakalarda kuvvetlerin 
şiddeti ve olayın aktif ya da pasif oluşu uygulanacak tedavi seçiminde önemlidir.

Servikal bölge defektleri atrizyon, abrazyon, abfraksiyon ve erozyon gibi 
farklı diş aşınma mekanizmaları sonucunda oluşabilir. Servikal defektlerde 
yapılması planlanan restorasyonların uzun süreli klinik başarısı açısından önemli 
olan faktörlerin başında parafonksiyonel hareketler gelmektedir. Fonksiyon 
sırasında oluşan kuvvetlerin dişlerde oluşturduğu esnemeler restorasyonların 
kaybına neden olabilir. Restoratif materyaller ile diş dokuları arasındaki esneme 
değerleri farklı olduğu için restoratif materyal ve diş dokuları arasında açıklık 
oluşarak mikrosızıntıya neden olabilir. Oluşan bu açıklıklar sebebiyle restorasyon 
ve diş birleşiminde renklenmeler de görülebilir. Bu renklenme görünümü 
çürük izlenimi verebilir. Bu bölgenin sert ve parlak olması, mikrosızıntının diş 
aşınmaları sebebiyle oluştuğunu gösterir. Fakat mikrosızıntının uzun süre devam 
etmesiyle komşu diş dokularında çürük oluşumu gözlenebilir. Mikrosızıntı 
süreci yavaş ilerleyen bir süreç olduğu içinde hastada ağrı şikayeti oluşmayabilir. 
Sonuç olarak bu gibi restorasyonlarda görülen kenar renklenmelerine dikkatli 
yaklaşılmalıdır.

Aynı yönde ve fizyolojik sınırlardaki okluzal kuvvetler, patolojik değişimler 
yaratmaksızın periodontal dokularda değişimler yaratabilirler. Bu gibi devamlı 
yükler, kemikte osteoklastik aktivite başlatarak periodontal aralıkta genişlemeye 
sebep olup dişlerde mobilite oluşturabilirler. Ayrıca diş sıkma ve gıcırdatma ile 
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ilişkili kronik okluzal travmalar, dikey kemik defektleri, hipersementoz, kök 
rezorpsiyonları ve dişeti çekilmelerinden sorumlu olabilirler. Posterior dişlerin 
okluzal yüzeylerindeki aşırı derecede aşınmalar sonucu komşu dişlerin kontak 
noktaları tamamen yok olarak diastemalar oluşabilir. Bu durum da dişler arasında 
gıda birikimine ve sonuç olarak da uzun dönemde periodontal problemlere yol 
açabilir.

2.7.  TEDAVİ

Diş aşınmalarında etkili bir tedavi için esas olan doğru teşhis ve tanı 
konulmasıdır. Aşınmaların değerlendirilmesinde fotoğraf kayıtları, çalışma 
modelleri ve indekslerden yararlanılabilir (49).  Bu defektlerin diş dokusu 
kaybını azaltmak için pek çok farklı yöntem izlenmelidir. Öncelikle diş 
hekimleri aşınmanın fark edebilmeli, lokalizasyonunu ve şiddetini saptamalı, 
bunların nedenlerini belirledikten sonra tedavi planlaması yapmalıdır. Tedavi 
edip etmeme kararı; hastanın ihtiyacına, belirlenen aşınmanın ciddiyetine 
ve hastanın yaşı doğrultusunda ilerleme potansiyeline göre alınmalıdır. Bu 
nedenle, aynı seviyede diş aşınması olan bireylerde aynı tedavi protokolü 
uygulanmayabilir.Tedavi planlaması bütün bu durumlar göz önünde 
bulundurularak yapılmalıdır.

Fizyolojik diş aşınmaları tedavi gerektirmeyen doğal bir süreçtir. Dişlerinde 
şiddetli aşınmalar bulunan hastalarda bile duruma adaptasyon yeterli seviyede 
olduğunda ağız içi düzenleme gerekmeyebilir (50). Tedavi gereksinimiyle ilgili 
kesin sınırlarla çizilmiş kurallar yoktur. Diş aşınmalarının tedavisi genellikle 
etiyolojiye bağlı olarak yapılır. Bu sebeple hekim ilk olarak aşınmanın 
nedenlerini bulmak adına kapsamlı bir anamnez almalıdır. Hastanın beslenme 
alışkanlıklarını da sorgulamak gereklidir. Diş aşınmalarını her zaman tek bir 
nedene bağlamak oldukça güçtür. Defektlerin oluşumunda pek çok etken rol 
oynayabilir (50). Dişte aşınmaya bağlı duyarlılık varsa, dişin yapısal bütünlüğü 
tehlike altındaysa, estetik açıdan hastaya sorun yaratıyorsa ve pulpanın perfore 
olma riski söz konusu ise aşınmaya yönelik tedavi uygulamak kaçınılmaz hale 
gelir. Diş aşınmaları yavaş ilerleyen bir süreç olduğu için birçok hastada acil 
restorasyon ihtiyacı gerekmeyebilir. Bu sebeple tedavide temel prensip öncelikle 
koruyucu önlemlerin alınması, ardından restoratif ve protetik çözümlerin 
uygulanması olmalıdır.

Diş aşınmalarının önlenmesi ve tedavi edilmesinde korumaya yönelik ve 
tedaviye yönelik olmak üzere iki farklı yaklaşım önerilebilinir. 
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2.7.1. Korumaya Yönelik Yaklaşımlar

Diş aşınmasının seviyesi kabul edilebilir düzeyde ise koruyucu uygulamalar ile 
aşınmanın ilerlemesi önlenebilir. Bu koruyucu uygulamalar ise şunlardır:

2.7.1.1. Kişiliğe Yönelik Tedavi Yaklaşımları

Hasta öncelikle parafonksiyonel alışkanlığı konusunda bilgilendirilmeli ve 
bu alışkanlığın gün içerisinde belirli bir seviyeye kadar kontrol edilebileceği 
söylenmelidir. Bu amaçla hastaya alışkanlık kırıcı egzersizler önerilebilir. 
Kişiliğe yönelik tedavi yaklaşımları psikiyatrik tedavi, alışkanlık farkındalığı, 
hipnoz alt başlıkları olarak sayılabilir. Diş aşınmalarının tedavisinde diş sıkma 
ve gıcırdatma tedavisi olarak kullanımları çok kısıtlıdır. Alışkanlık farkındalığı, 
hastaların gün içinde dişlerini sıktıkları zamanları fark ederek diş sıkma 
alışkanlıklarının belirli bir zaman döngüsü içinde tekrarlanır olduğu bilincine 
varmasıdır. 

2.7.1.2. Beslenme Alışkanlıklarının Değiştirilmesi

Kişilerin beslenme alışkanlıkları hem diş çürüklerinin hem de aşınma defektlerin 
oluşmasında etkilidir. Örneğin asitli yiyecek ve içecekler dişlerde erozyona 
sebep vermesini kontrol etmek için bu tür besinlerin kısıtlanması ya da ana 
öğünlerle birlikte tüketilmesi önerilebilir. (51). 

2.7.1.3. Diş Fırçalama Alışkanlıklarının Değiştirilmesi

Hastaların fırçalama teknikleri ve sıklıkları sorgulanıp hastalara dişlerini nasıl 
fırçalamaları gerektiği ayrıntılı bir şekilde anlatılmalıdır. Hem besinlerden hem 
de mideden gelen asitlere maruz kalan mine dokusu aşınmaya karşı dirençsiz 
hale gelmektedir. Bu nedenle kişilere asidik yiyecek tüketimi sonrası dişlerini 
hemen fırçalamamaları ve düşük aşındırıcı özellikteki macun kullanmaları 
tavsiye edilmelidir (52,53).  

2.7.1.4. Okluzal Uyumlama ve Koruyucu Splint Uygulamaları

Diş aşınmalarının oluşumunda etkili olan prematür kontakların giderilmesi 
amacıyla okluzal uyumlama düşünülebilir. Splint 3 ay süre ile kullandırılarak 
meydana gelen değişimler karşılaştırılabilir. Stabilizasyon splinti ile ideal 
okluzyon sağlanarak bruksizm azaltılabilir (46,54).  
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2.7.2. Diş Aşınmalarında Tedavi Yaklaşımlar

Diş aşınmalarının tedavi planlaması yaparken, ağız içi defekteler 
değerlendirilirken hastadan detaylı anamnez alınmalı ve hastanın şikayetleri 
net olarak belirlenmelidir. Aşınmaya bağlı fonksiyon ve estetik kaybı ağrı eşlik 
ediyorsa tedavi etmek gereklidir. Diş aşınmalarında vakaya göre non-invaziv ve 
invaziv olarak iki farklı tedavi yöntemi uygulanabilir.

2.7.2.1. Non-İnvaziv Yaklaşımlar

Non-invaziv yaklaşımlar; duyarlılık giderici diş macunlarının kullanımı, 
duyarlılık giderici vernikler, topikal florür uygulamaları, dentin bağlayıcı 
ajanlar ve lazer uygulamaları olarak sayılabilir. Dişlerin servikal bölgelerinde 
belirgin aşınma olmamasına rağmen, hastaların hassasiyet şikâyeti 
olabilir. Bu hassasiyetin giderilmesinde yukarıda sayılan uygulamalardan 
faydalanılabilir. 

İçeriğinde ; potasyum nitrat, stannöz florür, potasyum ve demir oksalatlar 
gibi mineraller içeren diş macunları, dentin tübüllerinin 1-3 ay arası hastalardaki 
hassasiyeti azalttığı bildirilmiştir (46). 

Florürlü verniklerin, potasyum oksalat içeren preparatların, HEMA ve 
gluteraldehit içeren ajanların dişe uygulanması, hastanın hassasiyet şikayetini 
kısa süreliğine geçirebilmektedir (50,51,55,56). Topikal florür uygulamaları, 
dişte meydana gelen duyarlılığın azalmasını sağlar (57).

Okluzal splintler erken veya yanlış temasları kontrol etmeyi, çiğneme 
kaslarında gevşeme sağlamayı, dişleri aşınmaya karşı korumayı, eklemde 
oluşabilecek aşırı yüklenmeyi hafifletmeyi, eklemi fizyolojik pozisyona 
getirmeyi, hastaların yeni bir okluzyon veya dikey boyuta cevabını kontrol 
etmeyi amaçlar. Klinik uygulamalarda kullanılan oklüzal splint tipleri; 
stabilizasyon splintleri, ön ısırma plağı ve arka ısırma plağı, ön konumlandırma 
splinti, yumuşak splintlerdir.

2.7.2.2. İnvaziv Yaklaşımlar

Diş aşınmalarının tedavisinde pek çok farklı materyal ve teknik kullanılmaktadır.  
Öncelikli olarak aşınmanın nedeni ve şiddetinin belirlenmesi tedavi seçimini 
etkilemektedir. Tedavi planı oluşturulurken dikkat edilmesi gereken önemli 
kriterlerden birisi de hastanın dikey boyutunda değişiklik olup olmadığıdır. 

Karşıt dişlerde uzama, alveoler kemik büyümesi gibi mekanizmalarla 
okluzal dikey boyut değişmeden kalabilir (58). Bu tedaviler; adeziv teknikler, 
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kompozit rezin restorasyonlar, servikal restorasyonlar, veneer restorasyonlar 
vb. olarak sıralanabilir (59). Adeziv sistemlerde yapılan tedavilerde karşılaşılan 
başarısızlıklar, aşamalı ve geri dönüşü mümkün olan bu sistemle kontrol 
edilebilir (61). 

Anterior dişlere uygulanan kompozit rezinlerin başarılı sonuçlar alınmasına 
rağmen, şiddetli aşınma gözlenen posterior dişlerde geniş kompozit rezin 
restorasyon yerine seramik içerikli malzemelerin kullanıldığı indirekt restorasyonlar 
tercih edilebilir (59,61). Artmış diş yüzeyi kaybı azalmış okluzal dikey boyut 
ile sonuçlanırsa, estetik sorunları çiğneme yetersizliği ve temporomandibular 
eklemde ağrı ve kas tonusu kaybı gibi problemler takip edebilir (62). 

Okluzal dikey boyutun yükseltilmesi gerektiğinde ise kas ve çiğneme 
sisteminin yeni dikey boyuta uyum sağlayabilmesi hastaların belirli süre geçici 
protezlerle veya okluzal splintle adaptasyonu beklenmelidir (1).  Bu sayede 
hasta doğru nöromuskuler pozisyonuna alışmış ve mandibulanın kendini 
optimum pozisyonunu yakalaması sağlanmış olacaktır (62). Bu geçiş süresi 
hastanın yaşına, yapılan geçici protezin tipine ve hasta adaptasyon kabiliyetine 
bağlı olarak değişebilir. (58). 

Okluzal dikey boyut artıracağımız vakalarda; kron boyu uzatma, sabit ya 
da hareketli overlay restorasyonlar, alveolar kemiğin cerrahi repozisyonu, kron 
restorasyonu, Dahl tekniği, kompozit rezin restorasyonlar, hareketli bölümlü 
protezler tedavi seçeneklerinden yaralanabiliriz (63).

Kron Boyu Uzatma;

Dişlerin aşırı aşınması sonucu klinik kron boylarının destek olarak kullanılmasını 
zorlaştırdığı vakalarda kron boyunun uzatmak gerekebilir. (64). Kron boyu 
uzatma teknikleri arasında ortodontik olarak kron boyu uzatma, periodontal 
cerrahi uygulamaları, protetik restorasyon kullanarak (post-kor uygulamaları) 
kron uzatma ve bunların kombinasyonları bulunmaktadır (64).

Sabit ya da Hareketli Overlay Restorasyonlar;

Dişlerdeki aşırı aşınma ve okluzal dikey boyut kaybının yarattığı estetik ve 
işlevsel sorunun giderilmesinde; hastanın dişlerinin yapısal bütünlüğünü 
korumak istediğimizde korunmasını tüm ağız sabit protetik restorasyon yerine 
konservatif bir tedavi seçeneği olan hareketli ya da sabit overlay restorasyonlar 
yapılabilmektedir. 

Okluzal overlay şeklinde yapılan hareketli bölümlü protezler ile okluzyon 
dikey boyutu yeniden belirlenebilir (65,66). Oklüzal overlay restorasyonlara 
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sahip hareketli bölümlü protezler, artmış interoklüzal boşluk ve azalmış ön 
alt yüz yüksekliği olan hastalarda oklüzal dikey boyutu yeniden oluşturmak 
için kullanılabilir. Hareketli overlay protezlerde seramik materyaller ile 
karşılaştırıldığında estetik açıdan belirgin dezavantajları bilinen akrilik materyal 
kullanılmıştır. (65,66). 

Kron Restorasyonu;

Geleneksel sabit restorasyonlar diş aşınması nedeniyle hasar görmüş dişleri 
restore etmek için hala yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Görünüm, restorasyon 
tasarımı ve dolayısıyla gereken diş preperasyon miktarı ve ayrıca diş eksikliklerini 
tamamlama açısından bir miktar esneklik sunarlar.

Dikey boyut kaybının 5mm’den fazla olduğu vakalarda, geçici akrilik 
kronlar yapılarak yeni okluzal boyuta adaptasyon sağlanmalı ve bundan sonra 
daimi restorasyonlarla vaka bitirilmelidir.

Anterior diş aşınmasının asıl olarak atrizyona bağlı olduğu olgularda 
palatinal yüzeyler genellikle etkilenmezler. Bu olgularda insizal ve labial yüzeyler 
parsiyel porselen laminate veneerler ile restore edilebilirler, ancak restorasyon 
için yeterli mesafenin sağlanması gereklidir. Bu amaçla lokalize olarak Dahl 
apareyi kullanılabilir veya posteriorda restorasyon gerektiğinde okluzyon dikey 
boyutu artırılabilir. Rutinde labial porselen veneerler kontrollü klinik ortamlarda 
düşük başarısızlık oranıyla öngörülebilir uzun vadeli bir tedavi seçeneği olarak 
kabul edilmektedir. Bununla birlikte ilgili prosedürler tekniğe duyarlıdır. Bu 
tür kapsamlı işlemlerde geleneksel restorasyonlar tam ark rehabilitasyonu 
gerektirse de adheziv uygulamalarla diş yapısının korunmasında bariz fayda 
görülmektedir. Sadece palatinal yüzeylerin restore edilmesi gerektiğinde, adeziv 
metal veneerler uygulanabilir (67). 

Veneer restorasyonların klinik ömrü hakkında daha fazla rapor ortaya 
çıkana kadar, yalnızca adeziv bağlanmaya dayanan estetik yaklaşımlarla aşınmış 
dişleri restore etmek söz konusu olduğunda daha dikkatli olunması tavsiye 
edilmektedir.

Dahl Tekniği;

Lokalize diş aşınması çoğu durumda sadece ön segmentleri etkiler. Anterior 
dişler aynı zamanda, özellikle aşındırıcı bir faktör nedeniyle en sık etkilenen 
dişlerdir ve nadiren tüm dişler eşit şekilde etkilenir. İnterokluzal mesafe çok az 
olduğunda aşınmış anterior dişleri restore etmek daha da güçleşir. Bu bağlamda, 
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ark oklüzal rehabilitasyonunu tamamlamak için daha az radikal bir alternatif 
olarak Dahl ve ark. tarafından iki aşamalı bir süreç tanımlanmıştır.

Dikey boyut artırılması için en konservatif yöntem olan Dahl tekniği 
kullanılabilir. Bu tür nispeten konservatif bir tedavi, şiddetli aşınmanın yalnızca 
ön segmentleri etkilediği ve özellikle daha genç yaştaki hastalarda genellikle 
daha uygundur. Bu teknikte posterior dişlerde aralanma sağlayan anterior ısırma 
plağı şeklinde hareketli bir krom-kobalt aparey kullanılır. Böyle bir yaklaşım, 
yalnızca etkilenen ön dişlere yönelik tedaviyi büyük ölçüde basitleştirebilir 
ve kısaltabilir, böylece sıklıkla sağlam ya da aşınma miktarı az olan posterior 
dişlerin kapsamlı restorasyonlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Ayrıca, 
anterior dişleri restore etmek için yeterli interoklüzal boşluk mevcut olsa bile, 
estetik açıdan daha optimal anterior restorasyonların sağlanmasına izin vermek 
adına okluzal dikey boyutu arttırmak için de bu teknik kullanılabilir. Posterior 
okluzyonda sağlanan aralanma için restorasyon uygulanmaz. Anterior dişlerin 
palatinal yüzeylerine kompozit rezin restorasyonlar (68) ya da özel olarak 
tasarlanmış geçici kronlar da aynı amaçla uygulanabilir. 

Kompozit Rezin Restorasyon;

Dentin aşınması yeni başlamış vakalarda mümkün olduğunca adeziv teknikler 
ile aşama aşama aşınmış alanın tamamlanmasını önerilmektedir.  (59). 
Kron restorasyonuna karar verilene kadar kompozit rezin restorasyonlar 
ile okluzyon oluşturulabilir. Diş dokusunun korunması ve preperasyonun 
geciktirilmesi kompozit restorasyonların avantajlarıdır. Diş aşınması olmayan 
dişlerin restorasyonunda adeziv teknolojilerinin etkinliğine dair klinik 
kanıtlar giderek artmaktadır. Aşınmış anterior dişlerin restorasyonunda 
kullanılan direkt ve indirekt kompozit rezinlerin incelendiği araştırmalarda 
başarısızlık yüzdesi yaklaşık %10 olarak bildirilmiştir (61,69). Anterior 
dişlere uygulanan kompozit rezinlerle başarılı sonuçlar elde edilmiştir. (61). 
Bruksizm kaynaklı yüksek okluzal kuvvetlerin mikrofil içerikli kompozitlerin 
muhtemel başarısızlıklarına neden olabilir (70). Dişler orijinal kron boyunun 
%50’sinden daha fazla aşınmış ise kompozit restorasyonlar yerine kron 
uygulamaları düşünülmelidir. 

Hareketli Bölümlü Protezler;

Hasta iyi ağız hijyeni sağlayabiliyorsa ve dayanak dişleri düzenli olarak florür 
profilaksisi alıyorsa, geleneksel bir hareketli bölümlü protez iyi bir prognoza 
sahip nispeten ekonomik bir tedavi seçeneği uygulanabilir. (71). 
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3.  Sonuç

Diş aşınmaları, oldukça farklı etiyolojilere ve yaklaşımlara sahip klinik durumları 
belirten geniş kapsamlı bir tanımlamadır. Aynı zamanda oldukça kompleks 
süreçler içeren diş aşınmaları, gelişen teknoloji ile gittikçe artan sayıdaki 
önleyici seçenekler ve klinik yaklaşımlara rağmen ciddiyetini korumaktadır 
Geniş bir klinik skalaya sahip diş aşınmalarında doğru tanı da tedavi seçenekleri 
kadar önemlidir. Diş aşınmalarının klinisyenlerce fark edilmesi, bu durumun 
yönetiminde önemli bir yere sahiptir. 
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Kök rezorpsiyonları, genel anlamda dişlerin sert dokularında 
odontoklastların yıkım yönündeki aktivitesi sonucu oluşan doku 
kaybı olarak tanımlanabilir. Rezorpsiyonlar her iki dişlenme 

döneminde de görülebilmektedir. Patolojik veya fizyolojik seyredebilirler. Süt 
dişlerinde meydana gelen kök rezorpsiyonları fizyolojik bir süreç iken daimi 
dişlerde meydana gelen kök rezorpsiyonları patolojiktir. Predentin, presement, 
sementoblastlar ve odontoblastlar kök rezorpsiyonunu engelleyen faktörlerdir 
(1). Rezorpsiyonun oluşabilmesi için predentin ve presementin zarar görmüş 
olması gerekir. Kök rezorpsiyonları bulunduğu lokalizasyona göre eksternal 
(dış) kök rezorpsiyonu ve internal (iç) kök rezorpsiyonu olarak ikiye ayrılır. 
Eksternal kök rezorpsiyonları da histopatolojisine göre; yer değiştirme 
(replasman) rezorpsiyonu, inflamatuar kök rezorpsiyonu ve yüzey rezorpsiyonu 
olarak üçe ayrılırken, lokalizasyonuna göre de apikal kök rezorpsiyonları, lateral 
kök rezorpsiyonları ve servikal kök rezorpsiyonları olarak sınıflandırılır. Klinik 
olarak bakıldığında ise kök rezorpsiyonları; pulpa enfeksiyonuna, ortodontik 
kuvvetlere, ankiloza, gömülü diş yada patolojik yapıların oluşturduğu baskıya, 
periodontal problemlere bağlı olarak gelişebilir.

1. İnternal Rezorpsiyonlar

Diş dokularından pulpa ve dentin; predentin ve odontoblast tabakası ile 
birbirinden ayrılmaktadır. İnternal kök rezorpsiyonu (İKR) predentin ve 
odontoblast tabakasının zarar görmesiyle başlar. Böylece alt tabakada bulunan 
mineralize dentin yıkım sürecinde görev alan odontoklastlara maruz kalır. 
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Odontoklastların yıkım aktivitesi ile sert dokuda tahribat başlar. İKR’ye sebep 
olan etyolojik faktörler tam olarak açıklanamamıştır. Ancak çürük, periodontal 
enfeksiyonlar, ortodontik tedaviler sırasında maruz kalınan kuvvetler, restoratif 
prosedürler sırasında oluşan ısı, çatlak dişler, travma, idiyopatik değişiklikler 
etyolojik faktörlerden bazılarıdır (2,3). Literatürde ise majör etyolojik faktör 
olarak pulpal inflamasyon ve travma desteklenmektedir (4,5). İnternal 
rezorpsiyon kök kanal sisteminin iç duvarından orijin alır ve tedavisine geç 
kalınırsa diş kaybı ile sonuçlanabilir. İnternal rezorpsiyonda sağlıklı olan 
pulpa dokusu granülamatöz bir hale gelir ve rezorpsiyon izlenmeye başlar (6). 
Hızlı ilerleyen bir patoloji olduğu için fark edildiği anda tedavisinin yapılması 
gerekir. Klinik olarak internal      rezorpsiyon kök kanal sisteminin herhangi 
bir bölgesinde görülebilmesine rağmen en çok orta ve apikal üçlü bölgesinde 
görülür (7,8). Patolojinin kliniğini rezorpsiyon kaynaklı sert doku yıkımının 
derecesi, rezorpsiyonun lokalizasyonu ve çevre dokularla ilişkisi belirler. Kök 
içerisinde sınırlı bir internal rezorpsiyon vakası ile kök yüzeyinden kemiğe 
perforasyonu bulunan internal rezorpsiyon vakalarının klinik ve radyolojik 
bulguları farklı olacağı gibi, tedavi yöntemleri de farklı olacaktır. Klinik 
semptomlar pulpa nekrozu ve bakteriyel invazyon varlığında kronik ve apikal 
periodontitis benzeri olabilirken, kök yüzeyinden kemiğe perforasyon olması 
durumunda fistül görülebilir. Ayrıca rezorpsiyonun diş dokularını perfore etmesi 
durumunda pulpal enflamasyona periodontal problemler eşlik edebilir.

Genellikle asemptomatik seyreder ve rutin muayeneler sırasında fark 
edilir. Pembe nokta (pink spot) adı verilen klinik görünüme ise koronal pulpanın 
rezorpsiyonu ve bu defekti kaplayan granülamatöz doku sebep olur (9). Ağız 
içinde en sık alt posterior bölgede ve üst anterior bölgede görülmektedir 
(10). Elektrikli pulpa testine ve termal testlere düşük vitalite cevabı alındığı 
görülmüştür. Ancak perforasyon nedeniyle periodonsuyum ile ilişkili vakalarda 
vitaliteye negatif cevap alınabilir (11).   Histopatolojisine bakıldığında 
rezorpsiyona pulpanın undiferansiye hücrelerinin farklılaşması sonucu oluşmuş 
dentinoklast ve odontoklast adı verilen yıkım hücreleri sebep olur (12).  Bu 
durumun gelişmesi birkaç aydan birkaç yıla kadar değişebilen bir süre alabilir. 

Rezorpsiyon mekanizmasında ilgili bölgede oluşan granülasyon dokusunun 
dentin duvarlarına uyguladığı basınç sebebiyle predentin yapımı durur (13).

1.1. Radyografik özellikleri

İnternal rezorpsiyonlarda tanı sadece klinik semptom ve görünümlere bakılarak 
konulamaz. Rezorpsiyon varlığında kesin tanı için klinik durum radyografik 
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görüntülerle desteklenmelidir. Diş hekimliğinde kullanılan konvansiyonel 
görüntüleme teknikleri iki boyutlu görüntü sağlarlar bu durum rezorpsiyonlarda 
teşhisi ve ayırıcı tanıyı zorlaştırmaktadır. Literatüre bakıldığında İKR’nin tanıyı 
kolaylaştıran ragyografik özellikleri ile ilgili Gartner ve ark. (14) ilgili diş 
kökünde düzgün sınırlı ve simetrik radyolusent görüntüler bildirirken, Ne ve ark. 
(15)  bu lezyonları kanal duvarları ile devamlılık gösteren oval radyolusentlikler 
olarak betimlemiştir. Her ne kadar radyografik görüntüler ile ilgili genel bir 
kanı ve ortak bir betimleme bulunsa da her vakanın kendi içinde ayrı ayrı 
değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. İnternal rezorpsiyonlar tek başına 
bulunabileceği gibi eksternal rezorpsiyonlarla veya apikal lezyonlarla kombine 
de bulunabilir. Doğru teşhis için her vaka kendi içinde ayrıntılı bir radyografik 
ve klinik muayene ile değerlendirilmelidir. İnternal kök rezorpsiyonları kök 
kanal duvarı ile devamlılık gösterdiği için bu tip rezorpsiyonlarda defektin 
bulunduğu bölgede kanal duvarı izlenmez. Bu bulgu eksternal kök rezorpsiyonu 
ile ayırıcı tanıda yardımcıdır çünkü eksternal kök rezorpsiyonunda duvarlar 
radyografide izlenebilir. Bu iki rezorpsiyonun ayırıcı tanısında paralaktik 
yöntemlerden de faydalanılabilir. İnternal rezorpsiyonlar alınan filmin açısı 
değişse de kanalın merkezinde görünür, dış kök rezorpsiyonlarında ise lezyon 
SLOB (Same lingual opposite buccal) prensibine göre yer değiştirir. Yine de 
bütün bu yardımcı bilgilere rağmen iki boyutlu filmlerin verebileceği bilgi 
limitlidir ve kesin teşhiş sağlamaz. Bu noktada en doğru teşhis ve tanı için konik 
ışınlı bilgisayarlı tomografiden faydalanılmalıdır. (KIBT) KIBT ile lezyonun 
tam lokalizasyonunu, büyüklüğünü, çevre dokularla ilişkili olup olmadığını 
net bir şekilde görebiliriz. Bu yöntemle doğru tanıya ek olarak doğru tedavi 
planlaması yapılabilir, hastaya tedavi süreci ile ilgili daha net bilgi verilebilir ve 
minimum zararla tedavi tamamlanılabilir. Örnek olarak internal rezorpsiyonu 
kemik yüzeyine perfore olmuş bir vakada bu durum konvansiyonel yöntemlerle 
gözden kaçabilir veya farkedildiğinde de KIBT alınmazsa perforasyon gözden 
kaçacak ve olası cerrahi gerektiren bir vaka yapılan konvansiyonel tedavi ile 
eksik kalacaktır.

1.2. Tedavi yaklaşımları

İnternal kök rezorpsiyonlarına tanı konulduğu anda tedavi edilmesi gereken 
durumlardır. Bu durum ilgili dişteki doku kaybının ve perforasyon oluşumunun 
önüne geçilmesi amacıyla önemlidir (16). Bu amaçla tanı konulduktan 
sonra doku hasarının derecesi ve prognoz radyografik ve klinik bulgularla 
birlikte değerlendirilip tedavi planlaması yapılmalıdır. Tanı konulup tedaviye 
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başlanıldığında aktif bir rezorpsiyon süreci mevcutsa yıkımı önlemek için 
rezorptif hücrelerin çoğalmasını indükleyen apikaldeki canlı doku ortadan 
kaldırılmalıdır. Defektin iç yüzeyinin düzensiz olması mekanik debridmanı 
zorlaştırsa da irrigasyon aktivasyonu ve ultrasonik aletler bu konuda yardımcı 
olmaktadır. Kemomekanik irrigasyon ve debridman kök kanal sistemini 
tamamen temizleyememektedir (17,18). Bu yüzden ilgili alanın dezenfeksiyonu 
için kanal içi medikamentlerden faydalanılmalıdır. Bu amaçla böyle vakalarda 
dezenfeksiyon amaçlı kalsiyum hidroksitin çok seanslı kullanımı önerilmiştir 
(19). Kemomekanik preparasyon ve dezenfeksiyondan sonraki adım kök kanal 
sisteminin doldurulmasıdır. Kök duvarında herhangi bir perforasyon mevcut 
değilse, sıcak dolum teknikleri iç yüzeyi düzensiz olan defektin üç boyutlu 
tıkanmasında en iyi seçenek olarak görülmektedir. Gencoğlu ve ark. yaptıkları 
çalışmada termoplastik dolum tekniklerinin (Mikroseal-Sybronendo, Obtura 
II-Spartan) soğuk lateral kondensasyon ve SoftCore kor sisteminlerinden daha 
iyi olduğunu bildirmişlerdir (20).  Kök duvarında perforasyon mevcut olduğunda 
ise cerrahi işlemlerle kombine bir endodontik tedavi düşünülmelidir. Perforasyon 
alanı tamirinde MTA (Mineral Trioksit Agregat) en uygun materyaldir. 
Bundan farklı olarak kullanılabilecek diğer materyallere; cam iyonomerler, 
kompozit rezinler, amalgam, seramikler örnek olarak verilebilir (21-24). 
Biyouyumlu olması, kalsifik bariyer oluşturabilmesi, çok seans gerektirmeden 
yerleştirilebilmesi, sert doku oluşumunu uyarabilmesi, iyi bir tıkama sağlaması 
MTA’nın avantajlarındandır (25). Diğer bir tedavi seçeneği de perforasyonun 
apikal kısmının guta perka ile doldurulup perforasyon alanı ve daha koronalinde 
kalan kısmın MTA ile doldurulmasıdır. Ancak perforasyonun apikalinde kalan 
kısmın iyi bir şekilde tıkanması zorluk çıkarabilir, bu limitasyonlar planlamadan 
önce göz önünde bulundurulup karar verilmelidir.

2. Eksternal Rezorpsiyonlar

Eksternal kök rezorpsiyonları (dış kök rezorpsiyonları) dişlerin dış yüzeyinden 
başlayan rezorpsiyon çeşididir.  Klinik olarak görülme sıklığı internal 
rezorpsiyona oranla daha yüksektir. Kadınlara oranla erkeklerde daha fazla 
görülmektedir. Karakteristik olarak semptom göstermediği için klinik 
olarak gözden kaçabilir. Çoğunlukla kök yüzeyini etkiler ancak rezorpsiyon 
ilerlediğinde sement ve dentini aşıp pulpayı etkileyerek vitalite kaybına sebep 
olabilir. En sık üst kesicilerde, en az da üst ve alt daimi birinci molarlarda 
görülür. Rezorpsiyon, lokalizasyon açısından en sık apikal bölgede görülür, 
bunu orta üçlü izler, en az olarak da furka bölgesi ve servikal bölgede görülür 
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(26). Eksternal kök rezorpsiyonlarının etyolojisinde lokal ve sistemik birçok 
faktör rol oynamaktadır. Kist ve tümörler, travmatik yaralanmalar, ortodontik 
kuvvetler, kasti replantasyon, avülsiyon sonrası yapılan reimplantasyonlar, 
kök ucu enfeksiyonları, gömülü dişler lokal faktörler arasında sayılabilir. 
Hiperparatiroidizm, Paget hastalığı, Hipotiroidizm gibi sistemik hastalıklarda 
ise ağız içi bulgu olarak görülebilmektedir. Histopatolojisine baktığımızda 
internal rezorpsiyona çok benzer bir doku görülür (21). Rezorpsiyon bölgesinde 
yıkım yönüne bir reaksiyon olduğu için osteoklastik hücre yoğunluğu görülür. 
Bu bölgede yıkım ve yapım aynı anda devam ederken yeni oluşan doku ise 
sement, dentin, kemik karışımından oluşmuş bir sert dokudur (27).

Histopatolojik sınıflandırmasında yer değiştirme rezorpsiyonu, iltihabi 
rezorpsiyon ve yüzeyel rezorpsiyon olarak karşımıza çıkar.

2.1. Histopatolojik Sınıflandırma

2.1.1. Yer Değiştirme Rezorpsiyonu (Replasman Rezorpsiyonu)  

Bu rezorpsiyon tipinde genellikle etyolojik faktör periodontal ligamentin 
inflamasyonu veya aldığı travmadır (28). Rezorbe olan diş kökü yerini kemik 
dokusuna bırakır. Ancak bu iki doku arasında yıkım hücreleri içeren iltihabi 
granülasyon dokusu bulunmaktadır (29). Radyografik olarak rezorpsiyon 
bölgesi kemikle dolduğu için opak alanlar şeklinde görülür. Ankiloz ile ayrıcı 
tanısı yapılmalıdır çünkü ankilozda tam bir kaynaşma söz konusudur ve diş 
dokusu ile kemik yüzeyi arasında herhangi bir doku bulunmaz. Periodontal 
aralık radyografide izlenemez. Ankilozda etyolojik etken genellikle akut 
travmalardır ve travmadan sonraki 4-6 hafta sonra perküsyonda metalik bir ses 
alınır. Ankilozda tedavi seçenekleri klinik tablonun şiddetine göre şekillenir ve 
takipten çekime kadar değişen bir aralıkta seyreder.

2.1.2. İltihabi Kök Rezorpsiyonu 

Pulpada çeşitli sebeplerle meydana gelen iltihabi süreç kök kanalı yoluyla apikal 
dokulara ulaştığında bu dokuların inflamasyonunu ve apikal dokularda yıkımı 
beraberinde getirir. Bu durum iltihabi kök rezorpsiyonu olarak adlandırılır. 
Klinik olarak mobilite mevcuttur, periodontal ligament harabiyetinin derecesine 
bağlı olarak diş sokette uzamıştır. Perküsyonda hassasiyet bulunur, rutin kontrol 
muayenesinde tespit edilmesi olasıdır. Radyografide değişen büyüklükte 
radyolusentlikler görülebilir, semptom varlığında inflamasyon ve nekrozdan 
şüphelenilir, teşhis pulpa hastalıklarının geri dönüşümsüz seviyesinde ise kök 
kanal tedavisine başlanır. Apikaldeki rezorpsiyon konvansiyonel yöntemlerle 
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üç boyutlu tıkamayı sağlayamayacak boyutta ise MTA dolum materyali 
olarak düşünülebilir ve kron kök oranındaki kayba bağlı olarak apikal üçlüde 
sınırlandırılıp üzeri sıcak dolum teknikleri ile doldurulur veya kalan tüm kök 
MTA ile tıkanır. Ancak kesin tanı mikroskobik incelemeler ile konulur.

2.1.3. Yüzey Rezorpsiyonu

Prognozu en iyi rezorpsiyon tipidir. İyi huyludur, agresif ilerleme göstermez, 
kök yüzeyinden başlar kendini yine kök yüzeyinde, sementte sınırlar. Ortodontik 
kuvvetler yada dişe gelen mikro düzeyde travmalar etyolojide rol oynar. 
Vitaliteye genellikle pozitif cevap alınır, radyografide izlenmezler, perküsyon 
hassasiyeti mevcut değildir. Etyolojiye yönelik tedavi sonucu iyileşme 
görülebilir, genellikle kendini sınırladığı için kanal tedavisi gerektirmezler.

Eksternal kök rezorpsiyonları lokalizasyonuna göre apikal, lateral ve 
servikal kök rezorpsiyonu olarak sınıflandırılır. Bunlar arasında servikal kök 
rezorpsiyonu en ciddi olanıdır servikal çürüklerle karışabilmektedir.

2.2. Servikal Rezorpsiyon (Eksternal Servikal rezorpsiyon)

Bu rezorpsiyon dış kök rezorpsiyonları içerisinde teşhisi en zor olandır (30). 
Kanal tedavisinden sonra yapılmış beyazlatma sonrası, replantasyon sonrası 
ankiloze dişlerde, ortodontik kuvvet uygulanan dişlerde görülebilir (27). 
Radyografik olarak ilgili dişin servikal bölgesinde simetrik olmayan düzensiz 
radyolusensiler şeklinde görülür. Tek taraflı veya çift taraflı görülebilir. Klinik 
özellikler değişkenlik gösterebilir. Ağız içinden görülemeyebilir, periodontal 
sondla şüphelenilen bölgenin kontrol edilmesi yardımcı olacaktır. Genellikle 
ağrısızdır, hızlı ilerler. Diş sert dokularını hızla yıkıma uğratır, pulpaya ulaşırsa 
semptom gelişebilir. Rezorpsiyon seviyesi yüksekse mobilite görülebilir. 
Servikal kök rezorpsiyonlarında Heithersay lezyonun uzandığı lokalizasyona 
göre bir sınıflama yapmıştır (21). Buna göre;

Sınıf 1:  Servikale yakın, dentin seviyesinde rezorpsiyon alanı
Sınıf 2:  Koronal pulpayı ekspoz etmeye yakın ancak kök dentinine uzanmayan 

veya çok az uzanan rezorpsiyon
Sınıf 3: Koronal dentine ek olarak kökün koronal üçlüsünü de içine alan, derin 

dentin invazyonu seviyesinde rezorpsiyon alanı
Sınıf 4:  Kök kanal sisteminin koronal üçlü bölgesinden daha apikaline kadar 

uzanan rezorpsiyon dokusu
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Eksternal servikal rezopsiyon vakalarında tedavi defektin şiddetine, apikal 
bölgenin durumuna, rezorpsiyon alanının kök kanalı ile ilişkisine, dişin 
tamir edilebilirliğine göre değişir. Örneğin kök kanal sistemine penetrasyonu 
bulunmayan bir rezorpsiyonda cerrahi işlem ile flep açılarak bölgenin temizlenip 
biyouyumlu bir materyalle doldurulması iyi bir seçenektir. Ancak penetrasyon 
varlığında bölgenin temizlenmesine ek olarak penetrasyon bölgesi ve kök kanal 
sisteminin de etkin bir şekilde temizlenip üç boyutlu obturasyonu gereklidir. 
Cerrahi olarak flep açılmasına engel limitasyon mevcutsa kasti replantasyon 
seçenek olarak düşünülebilir. Ancak bu durumda kökte oluşabilecek yüzey 
rezorpsiyonları hakkında hasta işlem öncesi bilgilendirilmeli, kar zarar hesabı 
yapılarak tedavi planı oluşturulmalıdır. Lezyonların kesin ve doğru teşhisi için 
klinik muayene ve konvansiyonel yöntemler yeterli değildir, KIBT ile ayrıntılı 
bir değerlendirme yapılmalıdır.

2.3. İdiyopatik kök rezorpsiyonu

Etyolojik sebebi tespit edilemeyen rezorpsiyonlarda idiyopatik kök rezorpsiyonu 
tanımı kullanılır. Genelde klinik semptom göstermezler, rutin muayenede 
tesadüfen teşhis edilirler. Başlangıçta semptomu olmayan dişlerde zamanla 
mobilite gelişebilir (31). Servikalde görülen servikal kök yüzeyinden başlayarak 
pulpa yönünde ilerlerken, apikalden başlayan idiyopatik rezorpsiyon koronal 
bölgeye doğru ilerler (32). Tedavi; semptom varsa semptoma yönelik yapılır. 
Vitalite kaybı yok ve diş asemptomatik ise endodontik tedavi gerektirmez, takip 
önerilir. Vakaya bağlı olarak periodontal tedavi gerekebilir.
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1. Giriş

Periodontitis, kronik immünoinflamatuar yanıtla başlayıp diş eti ve
çevresindeki destek kemiğin ilerleyici kaybına neden olabilen, oldukça 
yaygın bir hastalıktır (1). Mikroorganizmalar ile konak cevabı arasındaki 
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dengenin bozulmasıyla periodontal doku yıkımının gerçekleştiği görülmektedir. 
Mikrobiyota ve konak arasındaki dengenin değişmesi, ya konak yanıtının 
bozulması (ör; kontrolsüz DM) ya da mikrobiyal yükün artmasıyla (ör; oral 
hijyen prosedürlerine uyulmaması) gerçekleşmektedir (2). Yapılan çalışmalarda 
bakteri akümülasyonuna karşı oluşan inflamatuar cevabın her bireyde aynı 
şiddette olmadığı, bazı bireylerde bu cevap minimal düzeydeyken bazı bireylerde 
ise oldukça belirgin olduğu rapor edilmiştir. Bu durum bireyler arasında değişen 
konak yanıtının önemini göstermektedir. Kısaca, periodontal hastalığa bağlı 
gelişen doku yıkımı, mikrobiyal dental plaktaki bakterilerin virülans faktörleri 
ile buna cevaben gelişen konak immunoinflamatuar cevabı arasındaki karmaşık 
etkileşimlerin bir sonucudur (3,4). Bireylerin periodontal enfeksiyonların yıkıcı 
etkilerine eşit derecede duyarlılık göstermemesi nedeniyle, konak duyarlılığı ile 
periodontitis doğrudan ilişkilidir (5,6).

Bahsi geçen karmaşık konak yanıtı ile periodontal hastalık süreci hakkında 
bilgi edinmek amacıyla insan hücre kültürlerinin kullanımı belirgin sonuçlar 
vermemektedir (7). Bu nedenle, hayvanların dahil edildiği konak yanıtına 
yönelik yapılan araştırmalar, periodontal hastalığın analizinde ve tedavilerin 
geliştirilmesinde kritik öneme sahiptir. Ayrıca hayvan çalışmaları, insanlarda 
histoloji için biyopsi alınmasının genellikle kabul edilmediği yeni klinik tedavileri 
test etmeden önce in vitro deneyleri de etkili bir şekilde tamamlamaktadır (8). 
Öte yandan yasal olarak yeni bir aparey veya ilacın insanlarda kullanılmadan 
önce yaşayan bir sistemde test edilmesi gerekmektedir.

Literatür incelendiğinde, hayvan çalışmalarının erişilebilen ilk örneği, 
1905’te Wakeman tarafından yazılmıştır ve köpeklerde fosfor zehirlenmesi 
hakkındadır (9). Periodontoloji alanındaki ilk hayvan çalışması ise bundan kırk 
iki yıl sonra, 1947’de Sognnaes tarafından yayınlanmıştır. Bu çalışma deneysel 
periodontal hastalığın ilk çalışmasıdır (10). O zamandan beri çok sayıda makale 
yayınlanmış ve çok sayıda hayvan çeşitli çalışmalarda kullanılmıştır (11).

2.  Deneysel Hayvan Modelinin Seçimi

Araştırmanın en başında çalışacak deney hayvanı ve defekt modeli, fizyolojik 
ve anatomik özellikler ve araştırma hedefi göz önünde bulundurularak titizlikle 
seçilmelidir. Periodontitisin patogenezini incelemek ve hastalığa karşı terapötik 
modaliteleri değerlendirmek için çeşitli hayvan türler kullanılmıştır (12). En 
yaygın olarak primatlar, köpekler, ratlar, tavşanlar, domuzlar, hamsterlar ve 
yaban gelinciğinin kullanıldığı görülmektedir. 
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İnsan periodontal hastalıklarını modellemenin en iyi yolunu ararken 
dikkate alınması gereken bazı önemli hususlar vardır. Bunlar standardizasyon, 
tekrarlanabilirlik ve anatomi, etiyoloji ve patofizyoloji gibi insan hastalıkları 
ile ortak özelliklerdir. Ayrıca; kullanılabilirlik, kullanım kolaylığı, etik konular 
ve maliyet de uygun hayvan modelinin seçiminde önemli faktörlerdir. Uygun 
hayvan seçiminde hastalığın doğasının insanlarla olan benzerliğinin yanı sıra 
belirtilen kriterler de göz önünde bulundurulmalıdır (11).

Deneysel bir modelin seçiminde araştırmacının dikkat etmesi gereken 
bir husus ise; araştırma hedeflerinin yanı sıra büyük veya standart olmayan 
hayvanların barındırılması gibi laboratuvar kısıtlamalarıdır. Küçük hayvanlar 
(ratlar, hamsterler, tavşanlar, yaban gelinciği) kullanım kolaylığı nedeniyle 
tercih edilse bile fizyopatolojileri insanlara benzer değildir.

Maymunlar ve köpek fizyolojisi insana daha yakın olsa dahi etik ve sosyal 
sorunları olan bu büyük hayvanların kullanımı, insan klinik uygulamalarında 
kullanılmadan önce yeni tedavilerin son aşamasının doğrulanması için tercih 
edilmelidir. Çoğu durumda, ratlar veya hamsterler gibi küçük hayvan modelleri, 
bakteri, diyet veya diğer faktörlerin periodontal inflamasyondaki rolünü 
histolojik düzeyde değerlendirmek için yeterli olacaktır (8). 

3.  Defekt Modelinin Oluşturulması

Tüm kriterlere ve araştırma hedefine en uygun hayvan modelinin seçimini 
takiben periodontal hastalık defekti oluşturulması adımına geçilir.

Hayvan çalışmalarında kullanılan 4 çeşit defekt modeli mevcuttur. Bunlar; 

·  Doğal Defekt Modeli 
·  Akut Defekt Modeli 
·  Kronik Defekt Modeli 
·  Akut/Kronik Defekt Modeli 

3.1  Doğal Defekt Modeli

Deney için kullanılan hayvanlarda doğal yollardan hastalık oluşumunun 
beklendiği defekt modelidir (13). Hayvanlarda doğal yollardan periodontitis 
oluşumunun sadece ileri yaşlarda görülmesinden ve oluşan lezyonların genellikle 
asimetrik olmasından dolayı nadir olarak kullanılan bir modeldir. Sakkarozdan 
zengin bir diyetle beslenen ratlarda, molar fissürlerde, interdental boşluklarda 
ve serbest dişeti kenarında, çoğunlukla gram-pozitif bakteri plaklarının 
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hızla proliferasyonu ve büyümesi görülmekte ve sonuç olarak patolojik cep 
oluşmaktadır. Bu nedenle doğal defekt modeli ratlar için, diş taşı ve çürükleri 
inceleme konusunda kabul edilebilir bir model olurken, periodontal hastalıklar 
için çok da uygun olmamaktadır (13).

3.2  Akut Defekt Modeli

Bu modelde defekt doğrudan tüm periodontal bileşenlerin (kemik, sement 
ve periodontal ligament) cerrahi olarak çıkarılmasıyla indüklenir (8). 
Mukoperiostal flep açıldıktan sonra kemik, periodontal ligament ve sement 
istenen defekt boyutuna uygun olarak şekillendirilmekte ve flep kapatılmaktadır 
(13). Defekt oluşumu için beklenmemesinden dolayı kazanılan zaman, 
maliyetin düşük olması ve bilateral olarak eşit defektler oluşturulabilmesi, 
deney ve kontrol bölgelerinde defektlerin tekrar oluşturulabilmesi bu modelin 
avantajları arasında sayılabilmektedir. Huang ve arkadaşlarının ratlar üzerinde 
gerçekleştirdikleri araştırma, akut defet modelinin kullanıldığı ve standardize 
edildiği çalışmalardan biridir (14). Özellikle periodontal rejenerasyon konulu 
çalışmalarda öngörülebilir bir çalışma modeli olmasının yanında farklı 
tekniklerin, cihazların ve ilaçların iyileşmeye etkisinin incelendiği çalışmalarda 
akut defekt modeli tercih edilebilir (8).

3.3  Kronik Defekt Modeli

Kronik modelde plak oluşumunu ve kemik yıkımını arttıracak materyaller diş 
çevresine yerleştirilerek defekt oluşumu hedeflenmektedir. Kullanılan ligatürler 
dişin çevresine ya da gingival marjinin hafif apikaline yerleştirilip, plak kaynaklı 
inflamasyonun zamanla apikale doğru ilerleyerek çevre dokularda yıkıma neden 
olması sağlanmaktadır (13). Kronik defekt modelinde büyük bir avantaj olarak 
spontan bir rejenerasyon görülmemektedir. Defektin kendiliğinden kapanma 
ihtimali bulunmamakta, ancak derin bir cep ve kemik kaybı yaklaşık 3-6 ayda 
elde edilebilmektedir. Bu çalışma modelinde interproksimal alanlarda derin 
defektler elde edilebilirken fasial ve lingual yüzeyde daha sığ defektler elde 
edilebilmektedir bu nedenle bu model interproksimal defektler için daha uygun 
görülmektedir (13). Ligatürlerin tek köklü ve konik dişlerde daha hızlı yıkım 
sağladığı bildirilmiştir (15).

3.4  Kombine Akut/Kronik model

Defektler cerrahi olarak oluşturulur ve diş taşı birikimini sağlamak ve defektlerin 
kendiliğinden rejenerasyonunu önlemek için ligatürler yerleştirilir (8).
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4.  Periodontal Araştırmalarda Kullanılan Deneysel Hayvan Modelleri

4.1.  Ratlar ve Fareler

Kemirgenler; küçük boyutları, düşük maliyeti, bulunabilirliği, taşınması ve 
barındırılması ve genetik yapıları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olunması 
gibi avantajları nedeniyle periodontal araştırmalarda kullanılmıştır. Ratlar, 
periodontal hastalıkların patogenezi için en çok çalışılan hayvanlardır. Ayrıca 
deneysel periodontal araştırmalar için etik açıdan uygun modellerdir. Ratların 
her kadranda 1 kesici ve 3 azı dişi vardır ve kesici dişler köksüzdür (16). Ratlarda 
diş etinin yapısı, sığ dişeti oluğuna sahip olmaları ve birleşim epitelin diş 
yüzeyine tutunması yönleriyle insanlardakine benzemektedir (17). Periodontal 
açıdan insanlarla iki büyük farklılık bulunmakta olup, ilki ratlarda sulkus 
epitelinin keratinize olmasıdır. İkincisi ise dişeti, birleşim epiteli ve gingival 
epitelin en yüzeysel hücreleri ile birleşim epiteli hücreleri arasındaki bağlantının 
desmozom tipi olmasıdır. Öte yandan birleşim epiteli insanlarda olduğu gibi, 
yabancı maddeler, bakteriyel endotoksinler ve inflamatuar hücre eksudaları için 
bir geçiş yolu sağlar (18). Bu nedenle mevcut anatomik farklılıklar deneysel 
periodontitis çalışmaları için bir engel oluşturmamaktadır (19).  En yaygın olarak 
kullanılan suşlar Wistar ve Spraque-Dawley’dir. Germ-free Spraque-Dawley 
veya beyaz Lobund gibi periodontal hastalığa dirençli suşlarda, azı dişlerinin 
etrafına bağlanmış ipek ligatürler veya spesifik bakteri suş aşıları kullanılarak 
deneysel periodontitis elde edilebilir. 

Sıçanlarda periodontal hastalıkları indüklemenin birkaç yolu vardır. 
Bunlar;

·	 Ligasyon modeli 
·	 Bakteriyel enfeksiyon ve/veya aşılama modelleri 
·	 Lipopolisakkarit enjeksiyon modeli
·	 Kalvariel model
·	 Kritik boyutlu defekt modeli

4.1.1. Ligasyon Modeli

Ligatür kaynaklı periodontal hastalık, hayvanlarda periodontal hastalığı 
indüklemenin en yaygın yoludur. Bu model, ratlardan insan olmayan primatlara 
kadar birçok farklı hayvan türünde kullanılmıştır. Ratlarda molar dişler 
periodontal hastalık indüksiyonu ve değerlendirilmesi için uygundur, Hem 
mandibula hem de maksillada kullanılabilir ancak seçilen çenenin histolojik 
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veya morfolojik değerlendirilmesinde bazı problemlerin olabileceği göz önünde 
bulundurulmalıdır. Çoğunlukla ipek süturun kullanımıyla beraber herhangi bir 
kalıcı sütur türü kullanılabilir. Ligatür yerleştirilmesi, sulkuler epitelde dental 
plağın birikmesine ve ülserasyona neden olarak bakterinin bağ dokusuna 
yayılmasını kolaylaştırır. Alveolar kemik ve ataşman kaybı ligasyondan 7 gün 
sonra meydana gelir (20). Yabani tip ratlarda ligasyon tek başına periodontal 
hastalığı indükleyebilir, ancak gnotobiyotik ratlarda bakteri olmadan ligasyon 
yeterli değildir (21).

4.1.2. Bakteriyel Enfeksiyon ve/veya Aşılama Modelleri

Periodontitis bulaşıcı bir hastalık olduğundan, diş çevresinde bakteri 
kolonizasyonu ve ardından yumuşak dokulara bakteri istilası, özellikle 
deneysel prosedürlerde periodontal hastalığın önemli bir yönüdür. Enfeksiyon/
aşılama modelindeki sınırlama, kemirgenlerin birçok insan bakterisi için doğal 
konakçı olmaması ve ağız boşluğundaki bakteriyel enfeksiyon sürecinin geçici 
olmasıdır. Ratlarda periodontal hastalık insanlardan farklı olarak seyretmektedir. 
Mikroorganizmaların germ-free ratlara inoküle edilmesinden sonra, periodontal 
yıkım çok hızlı gerçekleşmekte olup bu durumda ligatürlerle hastalık 
oluşturmaya gerek kalmamaktadır. Kemik rezorpsiyonu, başlandıktan sonra 
insanlarda olduğu gibi sporodik olarak değil, sürekli olarak gerçekleşmektedir 
(22). Prophyromonas gingivalis, Aggregatibacteractinomycetemcomitans, 
Fusobacterium nucleatum, Capnocytophaga, Eikenella corrodens, Actinomyces 
viscosus ve Streptococus sobrinus gibi çeşitli periodontal patojenlerin aşıları 
veya enjeksiyonları periodontal lezyonları indükleyebilir (15,23).

Yabani tip A. actinomycetemcomitans, pirinç ratlarının yaygın bir 
konakçısıdır. Pirinç ratı (oyzomys palustris) yaşamının ikinci haftasından 
itibaren periodontal hastalığa oldukça duyarlı olan bir yerli Amerikan türüdür. 
Dişeti dokularında, yaklaşık 3 aylıkken cep oluşumu, artıkların birikimi ve 
ülserasyon ile birlikte ödem oluşmaktadır. Bununla birlikte, alveolar kemik 
rezorpsiyonu dişlerde migrasyona ve desquamasyona neden olur. Yoğun plak 
oluşumu maksiller dişlerden çok mandibular dişlerde meydana gelir (24). Diş 
taşı ve kök yüzeyi çürükleri sıklıkla yaşlı hayvanlarda görülür. Periodontal 
hastalık insidansının diyet faktörlerine bağlı olduğu gösterilmiştir (25).

4.1.3. Enfeksiyon/İnokülasyon Modeli

Bu modelde tipik olarak kullanılan viskoz süspansiyonda (%2 
karboksimetilselüloz) 109 CFU bakteri bulunur. 1 hafta boyunca gün aşırı 
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oral olarak uygulanır. PCR, bakterilerin saptanması için sıklıkla kullanılır 
fakat PCR’ın canlı veya ölü bakteri farkını belirtmemesi bir sınırlama teşkil 
etmektedir. Enfeksiyon/aşılama öncesi profilaktik antibiyotik kullanımı ve 
tekrarlanan aşılama periodontal enfeksiyon oluşturma şansını artırır. Ek olarak, 
bazı fare suşlarının enfeksiyona karşı farklı derecelerde duyarlılıkları vardır 
(26). Genç hayvanlarda hastalığın başlaması için yüksek karbonhidrat içeriğine 
sahip yumuşak bir toz diyet gereklidir (24, 25). Yüksek yağ veya protein 
diyetleri ise hastalığın şiddetini azaltmıştır(27). Pirinç sıçanları, diyet etkilerini 
ve bazı terapötik modaliteleri değerlendirmek için kullanılmıştır. Gram (+) 
pozitif bakteriler, S. sanguis, Actinomyces ve Lactobacilli, ağız boşluğundan 
5-9 haftalıkken izole edilmiştir (28). İnsan periodontitisinde uzun yıllar süren 
kronik sürecin aksine, pirinç sıçanında hastalık birkaç hafta içinde yumuşak 
ve sert dokuda kronik bir yıkıma ilerler (12). Pirinç sıçanlarında periodontitis, 
koprofaji ile de bulaşabilir (27).

4.1.4. Lipopolisakkarit Enjeksiyon Modeli

Lipopolisakkarit (LPS), konakçıda inflamatuar sürece katkıda bulunan 
mikroorganizmaların hücre duvarının önemli bir bileşenidir. LPS 
enjeksiyonu, doğuştan gelen bir bağışıklık tepkisine neden olur ve 
osteoklastogenezi ve kemik kaybını uyarmak için iltihabı indükler. Bu 
nedenle LPS enjeksiyonu, kemirgenlerde periodontal hastalığı indüklemek 
için iyi bir modeldir (29).

4.1.5. Kalvarial Model

Kalvarial model özellikle deneysel bir periodontitis modeli değildir, ancak 
ilk olarak sitokinlerin osteoklastogenez üzerindeki etkisini incelemek için 
tasarlanmış ve geliştirilmiştir (30). Bu modelde, kalvaryanın üzerindeki yumuşak 
dokuda 24 saat içinde proinflamatuar sitokinler inflamatuar süreci başlatır ve 
kemik yıkımına yol açar (31).

4.1.6. Sıçan Kritik Boy Kusur Modeli

Kalvarial model gibi, kritik boy kusur modeli de deneysel bir periodontitis 
modeli değildir. Mandibulada kemik oluşumunu incelemek için geliştirilmiştir 
ve kemik büyütme prosedürlerinde bariyer membranlar kemik greftleri, büyüme 
faktörleri ve hormonlar gibi farklı materyallerin etkinliğinin araştırılmasında 
çok faydalı olmuştur (32-35).
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4.2.  Hamsterlar

Hamsterlerin diş formülü kemirgenlerle aynıdır. (I 1/1, C 0/0, Pm 0/0, M 3/3) 
Sıçanlarda olduğu gibi, çenelerin büyümesini ve okluzal aşınmayı takiben azı 
dişleri zamanla hareket eder. Okluzodistal yöndeki kayma ve azı dişlerinin 
sürekli sürmesi, sıçanlarda olduğundan daha az belirgindir. Histolojik olarak 
periodontal dokunun yapısı sıçanlarınkine çok benzer ancak daha küçük olmaları 
nedeniyle interdental septum sıçanlara göre daha dardır (36). Hamsterlarda 
periodontal hastalık kendiliğinden oluşmaz (37). Deneysel periodontal hastalık, 
yüksek konsantrasyonlarda karbonhidrat, özellikle sakaroz içeren bir diyetle elde 
edilebilir (38). Bu özel diyetle plak, yiyecek artıklarıyla karıştırılmış formik asit 
bakterilerinden oluşur ve bukkal yüzeyden ziyade esas olarak palatal ve lingual 
yüzeyleri etkiler. Plak birikiminden sonra, birleşim epitelinde bir bozulma 
olur. Enflamatuar yanıt esas olarak nötrofillerden oluşur. Osteoklastik aktivite, 
molarların palatal ve interdental tarafında daha güçlüdür. Kemik rezorpsiyonu, 
interradiküler boşlukların değişmesiyle neredeyse tamamen yataydır (39).

Karyojenik mikroorganizmalar hamsterlarda bol miktarda dental plak 
oluşturur ve çürük lezyonlarını hızla geliştirebilir. Bu sebeple hamsterlar, 
öncelikle çürük araştırmalarında, ikinci olarak da başlarının her iki yanında 
bulunan tabakalı skuamöz epitel ile kaplanmış bukkal torbalar nedeniyle ağız 
karsinomu araştırmalarında özellikle tercih edilmektedir (13). Germ-free Albino 
hamsterlar ve altın Suriye hamsterı periodontal hastalığı indüklemek için en sık 
kullanılanıdır. Keyes ve Jordan, albino hamsterlarda enfeksiyöz dental plak 
aşılamanın periodontal hastalığa neden olduğunu ve bu hastalığın nesilden 
nesile aktarıldığını göstermiştir (40). Özetle, sıçanlarda olduğu gibi, inflamatuar 
yanıt hamsterlarda çok sınırlıdır ve insanlarda gözlenenden çok farklıdır. Diyete 
bağlı periodontal lezyonları olan hamsterlarda alveolar kemik rezorpsiyonunun 
mekanizmaları, gram pozitif bakterilerle enfekte olmuş sıçanlarda gözlenenlere 
oldukça benzerdir (8).

4.3.  Tavşanlar

Tavşanlar deneysel periodontitis modelleri için ilk hayvan seçimi değildir 
ve çoğunlukla cerrahi olarak oluşturulan periodontal defekt ve periodontal 
rejenerasyonu incelemek için kullanılmıştır. Kritik boyutlu femoral defektler 
geleneksel olarak tavşanlarda en sık kullanılan modellerdir (41). Ayrıca 
implant araştırmalarında tavşanların kullanıldığı da bildirilmiştir (42). Çok 
fazla olmamakla birlikte, tavşanlarda periodontal hastalık indüksiyonunu 
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gösteren bazı çalışmalar vardır (43). Bu araştırmalarda, Yeni Zelanda tipi beyaz 
tavşanlarda periodontitis oluşturmak için bakteri aşılama ile birlikte ligasyon 
yöntemi kullanılmıştır (44). Ayrıca tavşanların ağız florasında F. nucleatum, 
P. heparinolytica, Prevotella spp., P. micros, S. milleri group, A. israelii ve A. 
haemolyticum gibi çok sayıda patojen bakteri tespit edilmiştir (8).

4.4.  Gelincikler

Gelincikler (mustela putorius) ve insan periodontal fizyolojileri arasındaki 
bazı benzerlikler sınırlı sayıda çalışmada incelenmiştir (45). Kemirgenlerin 
aksine, yaban gelinciği, diyetten bağımsız olarak insanlara benzer şekilde 
diş taşı ve periodontal hastalık geliştirir ve süt ve daimi dişlere sahiptir (16). 
Spontan oluşumu gözlenmesi sebebi ile gelincikler özellikle diş taşı üzerine 
yapılan çalışmalarda tercih edilmektedir. Araştırmalar, yaban gelinciğindeki diş 
taşının hidroksiapatite benzer bir yapıya sahip olduğunu, kalsifikasyon derecesi 
açısından insan diş taşından farklı olduğunu göstermiştir (46).  Gelinciklerde 
deneysel periodontitis dört hafta içinde ligasyon ile indüklenebilir. Periodontitis 
modelinde insanlardan farklı olarak büyük PMN popülasyonları, plazma hücreleri 
ve lenfositler gözlenmiştir. Periodontitis modelinin aksine, gelinciklerdeki 
gingivitis modeli, insan diş eti iltihabı ile neredeyse aynıdır (45). Öte yandan, 
yaban gelinciğinin kullanımı zordur ve özel bakım gerektirir.

4.5.  Köpekler

Gingivitis ve periodontitis modelinin doğal oluşumu köpekler periodontal 
araştırmalar için uygun modeller haline getirmiştir (47). Periodontitis, iki 
yaşından büyük köpeklerde %80 ile en sık görülen hastalıktır (48). Periodontal 
dokuları ve dişlerin boyutları insanlarınkine benzerlik göstermektedir. 
Köpeklerin subgingival florasında insan mikroflorasındaki gibi anaerobik gram 
negatif kok ve çubuklar, P. gingivalis ve F. nucleatum olduğu bildirilmektedir 
(12,49). 

Yaşla birlikte periodontal hastalığın şiddeti artmakta ve sıklıkla diş kaybı 
ile sonuçlanmaktadır. Beagle, boyutu ve son derece işbirlikçi mizacı nedeniyle 
en yaygın kullanılan köpek türlerinden biridir. Çeşitli çalışmalarda rejeneratif 
prosedürleri, cerrahi manipülasyonları ve periodontal ceplerde yara iyileşmesi 
ve rejenerasyon dahil farklı tedavi yöntemlerini değerlendirmek için köpekler 
kullanılmıştır (12,49). Son derece katı etik politikalar köpek çalışmalarını 
sınırlamaktadır. Ayrıca köpeklerin egzersiz, bakım, günlük refakat ve geniş alan 
gibi özel gereksinimleri mevcuttur.
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4.6.  Domuzlar

Mini domuzların periodontal anatomisi ve fizyolojisinin insanlarla olan 
benzerlikleri, periodontitisin patogenezini ve tedavi sonuçlarını değerlendirmek 
amacıyla bu hayvanların kullanımı mümkün kılmıştır.  İnsanlar gibi, mini 
domuzların da hem süt hem de kalıcı dişleri vardır. Diş eti iltihabı ve periodontitis, 
mini domuzlarda yaşamlarının erken ve orta dönemlerinde (sırasıyla 6 ve 16 ay) 
spontan olarak ortaya çıkar (50,51). Domuzlarda periodontitis; iltihabi dokular, 
plak ve diş taşı birikimi, sondalama derinliği ve kanama ile kendini gösteren 
benzer histopatolojik sürece sahiptir. Bununla birlikte, hastalığın ortaya çıkması 
için gereken süreyi kısaltmak için ek prosedürler önerilir. Kemiğin cerrahi olarak 
çıkarılması, P. gingivalis, S. mutans ve A. actinomycetemcomitans bakterilerinin 
aşılanması ve ipek sütur ligasyonunun hastalığın seyrini etkilemeden süreyi 
kısalttığı bildirilmektedir (52-54).

4.7.  İnsan Olmayan Primatlar

İnsan olmayan primatların insanlarla olan filogenetik yakınlıkları, periodontal 
hastalıkların taklit edilmesinde insana en yakın hayvan modeli olarak kabul 
görmesini sağlamıştır. İnsan ve insan olmayan primatlar, periodontal dokularda 
ortak anatomik ve fizyolojik özellikleri paylaşırlar ve benzer immünolojik 
ve mikrobiyolojik özellikler sergilerler (16,55). İnsan olmayan primatlarda 
periodontal hastalıklar, yaşam sürelerinin son dönemlerinde kendiliğinden 
ortaya çıkar. Öte yandan, insanlarla çapraz enfeksiyon riski, türlerin boyutundaki 
çeşitlilik, kullanım ve barınma sorunları, agresif mizaç ve yüksek maliyet gibi 
kısıtlayıcı faktörler mevcuttur (16,56). İnsan olmayan primatların kullanımına 
ilişkin bazı etik sorunlar da vardır. 

İmplant cerrahisi sonuçlarını ve periodontal rejenerasyonu değerlendirmek 
için maymunlarda birçok çalışma yapılmıştır (55,57). Periodontal araştırmalarda 
en çok tercih edilen insan dışı primatlar makak, babun, şempanze ve 
marmosetlerdir. İlk üçü insanla aynı diş formülüne sahipken, marmosetler 
bir kadranda üç küçük azı ve iki azı dişi ile farklı bir formüle sahiptir. Çoğu 
türde, periodontal inflamasyon ve yıkım paterni, iltihaplı periodonsiyumda 
plazma hücresi, lenfosit ve nötrofil infiltrasyonu ile insana oldukça benzerken, 
marmosetler gibi küçük boyutlu maymunlardaki inflamasyonun nispeten az 
olması, periodontal araştırmalarda kullanımlarını kısıtlamıştır (56). Bununla 
birlikte, domuz modelinde olduğu gibi insan olmayan primat modelindeki 
periodontitisin plak birikimini artırmak için ortodontik ligatürler, dikişler, kemik 
cerrahisi gibi ek bir müdahale gereklidir (12, 57).
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5.  Deneysel Periimplantitis/ Periimplant Mukozitis Modelleri

Periimplant mukozit, mukozada bulunan ve implant çevresi yumuşak dokuların 
bakteri tehdidine karşı konak yanıtını temsil eden enflamatuar bir lezyondur. 
Periimplant mukozitin teşhisinde anahtar özellik, hassas sondalamada kanama 
görülmesidir. 

Periimplantitis, implantları çevreleyen yumuşak ve sert dokuların iltihabi 
hastalığıdır ve sondalamada kanama, pü oluşumu ve alveolar kemik kaybı ile 
karakterizedir (58). 

Periimplantitisin hala net bir şekilde açıklanamayan patofizyolojisi bu 
konu üzerindeki çalışmaları gün geçtikçe hızlandırsa da, deneysel periimplantitis 
modelleri nispeten yenidir ve periodontitisin aksine yerleşik bir hayvan modeli 
yoktur. Küçük boyutlu hayvanlara implantların yerleştirilmesi daha zordur. 
Mevcut çalışmalarda çoğunlukla köpekler, insan olmayan primatla ve mini 
domuzlar kullanılmıştır (50).

Köpeklerde periodontal hastalıkların kendiliğinden gelişmesi ve 
plak kontrolü ile periodontal sağlığın korunabilmesi, uysal karakterleri, 
bakım kolaylığı ve büyük ebatları onları iyi bir periodontal hastalık modeli 
yapmaktadır. Ayrıca köpeklerin kemik yapısı ve remodeling süreci insanınkine 
benzerlik göstermektedir (59,60). Mandibular premolarlar ve birinci molar 
bölgeleri deneysel periimplantitis için en uygun bölgelerdir. İmplantların 
etrafına ligatür yerleştirilmesi ve ağız hijyeninin bozulması ile periimplantitis 
indüklenebilir (8,55).

İnsan olmayan primatlarda insanlar gibi süt ve daimi dentisyonun olması 
ve anatomik benzerliği periodontal hastalıkların modellerinde olduğu gibi 
periimplant hastalık modelleri için de avantaj sağlamaktadır (16,55). Mini 
domuzlar ve mikro domuzların kullanımı köpek ve insan olmayan primatlara 
göre daha yenidir. Köpekler gibi  domuzlar da insan kemiğine benzer bir 
kemik bileşimine, yapısına ve remodeling hızına sahiptir ve bu da periimplant 
lezyonlarının etkili bir şekilde incelenmesine olanak tanır (59).

Köpekler üzerinde birçok çalışma yapılmış olmasına rağmen, Becker ve 
ark. ilk kez farelerde periimplantitis modelini tanımlamıştır (61). Nguyen ve ark. 
ligatür kaynaklı periimplantitisin başka bir fare modelini köpek ve mini domuz 
modeli ile hemen hemen aynı protokolü kullanarak gerçekleştirmiştir (62). 
Farelerde ligatür ile indüklenen defekt haricinde P.gingivalis lipopolisakkarit 
enjeksiyonu A. actinomycetemcomitans aşısı kullanılarak yapılan yakın tarihli 
çalışmalar da mevcuttur (63, 64).



102    DIŞ HEKIMLIĞINDE GÜNCEL ÇALIŞMALAR

Deneysel periimplantitis açısından hayvan modeli ne olursa olsun en 
çok kullanılan yöntem ligatür kaynaklı periimplantitis modelidir. Ligatür ile 
indüklenen deneysel periimplantitis özellikle köpek modeli ve mini domuz 
modeli üzerinde çalışılmıştır (9,60,65-67). Ligatür ile indüklenen periimplantitis 
modeli dışında tavşan, sıçan ve farelerdeki mini implantlar da incelenmiştir (62, 
68, 69).

Ligatür kaynaklı periimplantitis modeli, yazarlar tarafından kullanılan 
yöntemle ilgili birçok çelişkiye sahiptir ancak prosedür aşağıdaki adımlarla 
özetlenebilir (60, 66, 70, 71)

1.  Diş çekimi ve iyileşme süresi (3-4 ay), 
2.  İmplant yerleştirme ve iyileşme süresi (2- 4,5 ay), 
3.  Ligatür yerleştirme ve aktif yıkım süresi, 
4.  Bazı çalışmalar ligatürleri çıkarıp pasif bir yıkım süresine izin verirken 

bazı çalışmalar ligatürleri yerinde bırakmıştır(67,70,72-74).

Plak birikimini sağlamak ve implantların travmatize olmasını engellemek için 
implant yerleştirilmesinden sonra yumuşak diyet uygulanabilir (50).

6.  Sonuç

Deneysel hayvan modellerinin kullanımı hem periodontal hastalıkların 
patolojilerini, kökenini ve evrimini anlamak hem de yeni biyomateryallerin 
ve tedavi seçeneklerinin klinik öncesi araştırmaları için gereklidir. Kullanılan 
deneysel modelin ve insan anatomisi, fizyolojisi ve patojenitesi, yapılan 
tedavilerin güvenliğini ve etkinliğini göstermek için mümkün olduğunca benzer 
olmalıdır. Uygun model seçilirken modele erişim imkanı, maliyet, çalışma 
zorluğu göz önünde tutulmalı ve çalışmalarda mümkün olan en küçük ve en 
maliyetsiz hayvandan başlanması gerekmektedir. Maymunlar diş anatomisi ve 
fizyolojisi açısından insana en benzer modellerdir ancak kullanımları etik ve 
ekonomik kısıtlamalar sonucu kullanımları kısıtlıdır.

Köpekler; periodontal araştırmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır fakat 
maymunlarda olduğu gibi, köpeklerde de çalışma protokolleri, istatistiksel 
olarak kullanılabilir veriler elde edilmesi güçtür. Anatomileri ve fizyopatolojileri 
insanlarla karşılaştırılabilir olduğundan maymun ve köpek kullanımı sadece 
yeni tedavileri doğrulamak için klinik öncesi çalışmalarla sınırlandırılmıştır. 
Büyük hayvan modellerinin dışında daha küçük, bakımı daha kolay ve daha 
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ucuz türler önerilmiştir. Sıçanlar ve hamsterlar deneysel periodontal hastalık 
oluşturulmasına elverişli canlılardır. Sıçanlarda periodontal kritik boyutlu 
defektler için bir cerrahi model doğrulanmıştır. Öte yandan, kemirgenlerde 
dişlerin sürekli sürmesi, modellemenin anlaşılmasını zorlaştırsa da son on yılda 
periodontal araştırmalarda bakımı daha kolay olan daha büyük denek gruplarına 
izin veren yeni yollar mevcuttur. Gelecekteki araştırmalarda küçük hayvan 
modellerinin daha sistematik kullanımı ön görülmektedir.

Periimplantitisin yerleşik bir tedavi protokolünün henüz belirlenememiş 
olması, araştırmacıları bu alandaki çalışmaları hızlandırmaya yönlendirmektedir. 
Ligatür kaynaklı periimplantitis modeli çeşitli modifikasyonlar ve uygulanan 
farklı protokoller ile halen geliştirilme aşamasındadır. Tüm modellerdeki amaç 
insanda görülen periimplantitise benzer şekilde kemik yıkımını tetiklemek ve 
kalıcı bir tedavi yöntemi bulabilmektir. Büyük hayvanların kullanımı implant 
yerleştirilmesinde kolaylık sağlarken; ek maliyet, etik sorunlar, barınma gibi 
dezavantajları da beraberinde getirmektedir. 
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1. GİRİŞ

Peptidazlar, hayvanlarda ve insanlarda çeşitli gelişimsel, fizyolojik ve 
patolojik süreçlere aktif olarak katkıda bulunan proteolitik enzimlerdir. 
Peptidazlar ekzopeptidazlar ve endopeptidazlar olarak ikiye ayrılır. 

Endopeptidazlar protein molekülünün ortasındaki belirli amino asitleri 
tanımlarken, ekzopeptidazlar bir proteinin peptit zincirindeki terminal amino 
asitleri tanımlar (1, 2).

Endopeptidaz ailesinin bir üyesi olan Matriks metalloproteinazlar 
(MMP’ler) hücre dışı matriks proteinlerinin dinamiklerinde önemli bir rol 
oynamaktadır. Hücre dışı matriks temel olarak su, proteinler ve polisakkaritlerden 
oluşur ve farklı hücreler arası adhezyona ve diğer biyofonksiyonel aktivitelere 
aracılık eder (3, 4). MMP’lerdeki aktif bölge metal iyonlarını, ağırlıklı olarak 
çinkoyu içerir. Bununla birlikte bazen kobalt, manganez veya nikel gibi diğer 
metalleri de içerebilmektedir (2).
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MMP’ler diğer proteazlarla birlikte hücre dışı matrisi sentezi, doku 
büyümesi, remodeling, yara iyileşmesi gibi fiziksel süreçlerde görev alırlar ve 
farklı dokulardaki gelişimsel, fizyolojik ve patolojik süreçler sırasında dinamik 
olarak katkıda bulunurlar (3-5). 

MMP’ler genellikle hücre dışı matriste veya hücre zarında aktive edilir, 
ancak bazıları hücre içinde aktive edilebilir (3). Aktivasyonları ve etkileşimleri, 
belirli hücre dışı matris bileşenleri ve ayrıca metalloproteinazların endojen 
doku inhibitörleriyle (TIMP’ler) düzenlenir. Sinyal moleküllerinin, sitokinlerin, 
büyüme faktörlerinin veya diğer MMP ailesi üyelerinin kimyasal etkileşimleri 
veya hücre dışı matristeki mekanik değişiklikler MMP›leri aktive edebilir (6). 

MMP’ler, diş gelişimi, farklılaşması, büyümesi, şekillendirilmesi, 
apoptoz ve farklı diş ve periodontal dokuların bozulmasının tüm aşamalarına 
önemli ölçüde katkıda bulunur. MMP’ler, farklı diş dokularının bozulması, geri 
dönüşümlü ve geri dönüşümsüz pulpitis ve apikal periodontitisin yanı sıra dişeti 
ve periodontal lezyonlar gibi hastalıkların biyobelirteçleri olarak önemli hale 
gelmiştir (3,7-10).

Bu makale, dental ve periapikal dokuların gelişiminde, yeniden 
şekillenmesinde ve bozulmasında MMP’lerin rolünü gözden geçirmeyi 
amaçlamıştır. Literatür taraması, 2012 yılından sonra WoS ve/veya Scopus 
indeksli dergilerde yayınlanan makaleler için PubMed ve Google Scholar’da 
yapılmıştır. Mevcut derlemeyi hazırlamak için toplam 59 yayınlanmış makale 
(orijinal araştırma makaleleri ve derleme makaleleri) seçilmiştir.

2. MMP’ler ve Mine Dokusu

Mine dokusu, diş kronunun dış tabakasını oluşturan, ameloblastlar tarafından 
üretilen ektodermal orjinli bir dokudur. Ağırlıkça %96›ya kadar inorganik 
minerallerden oluşurken, %3›ü su ve %1›den az mine proteinleridir. Mine 
gelişiminde matris proteinleri, esas olarak amelogenin mineral büyümesi için 
bir iskele sağlar (11).

Kollajen V, agrekan, amelogenin ve kallikrein ile ilişkili peptidaz 4 (KLK4) 
substratları ile esas olarak MMP-20 (emalisin) olmak üzere proteazlar, kristal 
minerallerin büyümesi için bir alan sağlayarak destekleyici mine proteinlerinin 
bölünmesine uğrarlar. Mine proteinlerinin bu seçici proteolizi, dişin dış şeklinin 
ve minenin kalitesinin ana düzenleyicisidir. MMP-20, sekretuar fazın erken 
döneminde mine olgunlaşmasının erken fazına kadar ameloblastlar tarafından 
eksprese edilir ve amelogenin, enamelin ve ameloblastin bölünmesinde pay 
sahibidir (11, 12).
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Diş gelişiminin çan aşamasında, MMP-20, ameloblastlar ve odontoblastlar 
arasında bulunan bazal membranı bozarak doğrudan etkileşimlerini kolaylaştırır. 
Bundan dolayı MMP-20 ve KLK4 polimorfizmleri, klinik olarak pigmentli, 
yumuşak, pürüzlü çukurlu mine ile karakterize edilen amelogenesis imperfekta 
gibi mine gelişimsel kusurlara neden olabilir (11-13). MMP’ler üzerindeki 
etkileri inhibe eden geniş spektrumlu ilaçlar, mine ve dentin oluşumunda ve 
mineralizasyonunda bozulmalara neden olur (12). Ayrıca, MMP-13’teki genetik 
polimorfizm rs478927 çocuklarda çürük oluşumu ve minenin gelişimsel 
kusurları ile ilişkili bulunmuştur (13).

3. MMP’ler ve Dentin Dokusu

Dentin dokusu, sert diş yapısının ana çekirdeğini oluşturan insan vücudundaki 
en sert ikinci dokudur. Ağırlıkça yaklaşık %65 oranında inorganik mineraller 
ve ağırlıkça %35 oranında organik matristen oluşur: ayrıntılı olarak %90 tip I, 
III ve V kolajenlerin yanı sıra %10 kolajen olmayan proteinler, örneğin dentin-
sialo-fosfo-protein ve su  içermektedir (14). Bu yapısal matriks proteinleri, 
mineral çökelmesi ve hücre kaynaklı matriks vezikül mineralizasyonu ile 
birlikte dentinin kristalin minerallerinin çekirdeklenmesini ve büyümesini 
sağlar (15). Mezenkimal orijinli odontoblastlar, dentinogenez sırasında dentin 
matriks proteinlerini bırakarak ve dentinogenez sırasında dentin matriksinin 
düzenlenmesi ve yeniden şekillenmesi için MMP’leri sentezleyerek pulpal 
olarak göç eder. Çürük olmayan sağlam dişlerin pulpa, predentin ve dentininde 
ayırt edilen başlıca MMP’ler arasında MMP-8 (kollajenaz), MMP-2 (jelatinaz), 
MMP-9, MMP-13, MMP-14 ve MMP-20 bulunur (3, 16-18).

MMP-2, ameloblastlar ve odontoblastlar arasındaki bazal membranın 
bozulmasında önemli bir rol oynar ve daha fazla farklılaşma için gerekli olan 
doğrudan temasa imkan sağlar (17). MMP-9, dentin sialoproteinini hedefleyerek 
dentinin yeniden şekillenmesinde önemli bir rol oynar (16, 17). Daha sonra 
dentinogenezde, MMP-2 ve MMP-9, manto dentininde artan jelatinaz aktivitesi 
ile bağlantılı olarak mine-dentin birleşiminin yakınında yer alır. MMP-2 ve 
MMP-20, hücre dışı matris oluşumuna katkıda bulunur. MMP-2 ayrıca matür 
dentinde bulunur ve çürük patogenezinde rol oynar, MMP-3 predentinde görülür 
ve dentin mineralizasyonuna katkıda bulunur (16). Son zamanlarda, elektron 
mikroskobu ve ters zimografi analizi kullanılarak, sağlam insan dentininde 
TIMP1’in MMP-2 ve MMP-9 ile yakından ilişkili olduğu ve MMP’lerin farklı 
izoformlarına bağlanabileceği gösterilmiştir (18).
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Predentinde bulunmalarına ek olarak, MMP’ler mine-dentin birleşiminin 
yakınında yaygın olarak tespit edilir, bu da dentin birleşimine nüfuz ederken 
çürüklerin daha geniş lateral yayılmasını açıklayabilir. Ayrıca dentin 
tübüllerindeki dentin sıvısında da tespit edilmiştir (4). MMP’ler, sağlam dişlerde 
matür ve ikincil dentin oluşumu ve mineralizasyonu, dentin lezyonlarında 
matris bozulması, üçüncül dentin oluşumu ve pulpa iltihabı ile ilgilidir. Matür 
odontoblastlar tarafından ifade edilen tümör büyüme faktörü, onarıcı dentin 
oluşumunu etkileyebilecek olan MMP-8 üzerinde indirgeyici bir role sahiptir 
(2, 3).

4. MMP’ler ve Diş Çürüğü

Çürük, ekolojik plak hipotezine göre, normalde 700›den fazla farklı tür olan oral 
mikroflora dengesizliğinin, başta Streptococcus mutans ve Lactobacillus türleri 
olmak üzere karyojenik bakterilerde bir artışa yol açtığı çok faktörlü bir süreçtir. 
Biriken karyojenik bakteriler, laktik asit gibi lokal pH›ı azaltan asitler üretirler, 
bu da önce demineralizasyona ve daha sonra tükürük, diş eti sıvısı ve dentinde 
endojen MMP›lerin aktivasyonu yoluyla organik matriksin tahrip olmasına yol 
açar [13, 18]. Demineralizasyon döngüleri devam ettikçe ve remineralizasyon 
döngüleri durdukça çürük ilerler (19).

Klasik olarak, diş çürükleri nedeniyle meydana gelen proteolitik süreç için 
bakteriyel proteazlar etkili görülür. Bununla birlikte, dentin, dişeti oluğu sıvısı 
ve tükürükteki aktive edilmiş endojen MMP’ler, nötralize pH seviyelerinde 
demineralize dentinin dentin matrisini parçalamada pay sahibidir. MMP’ler 
sadece nötr pH değerlerinde çalıştığından tükürüğün tamponlanması meydana 
gelir (3,12). Ayrıca, aktive edilmiş endojen MMP’ler ve sistin katepsinler, 
bakteriyel proteazlara ek olarak diş çürüklerinde dentin matriks bozulmasına 
katılır (19). Çürükten etkilenen dentindeki kollajen, mineral nanokristallerden 
tamamen yoksun olana kadar remineralize olma özelliğini korur (14). Modern 
biyomimetik yaklaşımlar, tamamen demineralize dentin matriksinin remineralize 
edilmesinde başarıya ulaşmıştır (15, 19, 20).

Tükürük, diş eti sıvısı ve dentin kaynaklı endojen MMP’lere ek olarak 
bakteriyel kollajenazlar, aktif çürük lezyonlarında dentin matrisi parçalanma 
sürecinde pay alır. Endojen atıl MMP’ler, bakteriyel asitlerin katkısını gösteren 
lokal pH değişiklikleri ile aktive edilir. İç çürükten etkilenen bölgelere göre dış 
bölgelerdeki nispeten daha yüksek MMP-8 ve -9 seviyeleri, süreçte tükürük 
kökenli MMP’lerin rolünü gösterir (21). Tükürük MMP’lerine ek olarak, diş 
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çürüklerinde potansiyel kollajenolitik aktivite ile tükürükte sistin katepsinler 
tanımlanır. Diş çürüğü sürecinde tükürük, dentin veya pulpa kaynaklı (dentin 
sıvısı yoluyla) MMP’lerin rolünü tam olarak açıklamak şu anda mümkün 
olmasa da, farklı raporlar dentin sıvısının MMP’lerin ve katepsinlerin kaynağı 
olarak katkısını desteklemektedir (22). MMP-2, erken çürüklerde mine-dentin 
birleşiminin altındaki çürüklerin lateral yayılmasında rol oynayabilir, çünkü 
dış çürük katmanlarına karşı iç çürük tabakalarında daha yüksek seviyelerde 
meydana gelir (22).

Ayrıca, jelatinazların mine-dentin birleşimine doğru değil de pulpa 
yakınında granüler bir görünüm sergilediği dentin tübüllerinde önemli 
jelatinolitik aktiviteler görülür. Bu, matris veziküllerde MMP’lerin kabardığını 
ve bunların dentin tübüler transferini gösterebilir (22).

Hem sığ hem de derin çürük lezyonlarından toplanan dentin sıvısının 
enzim bağlantılı immünosorbent analizi sonucunda, sığ ve derin çürükler ile 
MMP-9 arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu bulgular, derin çürüklerde 
daha fazla MMP-9’a sahip bireylerin sığ çürüklerde daha fazla MMP-9’a sahip 
olma ihtimalinin yüksek olduğunu göstermektedir (18). Sağlıklı bireylerden 
ziyade çürüklü hastaların tükürüğünde daha yüksek MMP-1 ve -2 seviyeleri 
mevcuttur. Ancak tedaviden sonra MMP-1 ve MMP-2 seviyeleri düşmektedir 
(19).

MMP-1 (kollajenaz-1), MMP-2 ve MMP-9, MMP-3 (stromolisin-1), 
MMP-8 (kollajenaz-2) ve MMP-20 (kollajenaz-3)’ nin diş çürüğü ile anlamlı 
bir ilişkide olduğu rapor edilmiştir (23). Çürük sürecinde, pro-MMP’lerin asidik 
pH (4.5) aracılığıyla aktive olduğu bildirilmiştir. Aktivasyonlarının ardından, 
MMP’ler tükürük tamponlama etkisinden dolayı pH nötralizasyonu ile stabil 
hale gelmektedir (24).

Hayvan çalışmaları, modifiye tetrasiklin ve zoledronat gibi MMP 
inhibitörlerine sahip bazı kimyasalların, diş çürüklerinde MMP’lerin önemini 
ortaya koyan dentin çürüklerini azaltmada etkili olduğunu göstermektedir 
(6, 22). Diş çürüğü sırasında MMP’ler proteolitik aktivite: MMP-20, MMP-
2, -3, -9 ve -8 çürük dentinde uykuda ve aktif formlarda tespit edilmiştir. 
Ayrıntılı olarak, MMP-1 ve özellikle MMP-8, en güçlü sindirici tip I 
kollajen olan kollajenazlar olarak çalışır. MMP-2 ve MMP-9 jelatinazları, 
kolajen molekülünün C-terminalini bozma potansiyeline sahiptir. Bununla 
birlikte, MMP-9, derin çürük seviyelerinde daha yüksek konsantrasyonlarda 
tanımlanırken, MMP-2’nin çürük derinliği ile ilgili herhangi bir varyasyonu 
bildirilmemiştir (6, 22, 25). MMP-3, decorin gibi proteoglikanları, ardından 
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demineralize dentin matrisinin bozulmasını güçlendiren sitokinleri serbest 
bıraktığı rapor edilmiştir (25).

Dentinin sistein katepsini, gizli MMP’leri aktive edebilir. Artan çürük 
lezyon derinliğinde, katepsin aktivitesi, daha fazla MMP aktive oldukça daha 
büyük kollajenolitik potansiyel ile güçlenebilir (25). Diş çürüğünün ilerleme 
hızından bağımsız olarak, endojen dentin MMP’leri yaşlanma ile azalır (2). 
TIMP’ler (1, 2, 3, 4), MMP’lerle bir dengesizlik yoluyla çürük süreci sırasında 
dentin matrisinin proteolizini güçlendirir (26). 

Diş çürüklerinin patogenezinde ve ilerlemesinde MMP’lerin bariz rolü, 
araştırmacıların ilgisini sadece karyojenik mikroorganizmalarla mücadele 
ederek değil, aynı zamanda dentin ve tükürükte jel ve ağız şeklinde endojen 
MMP’ler için inhibitörler geliştirerek diş çürüklerini durdurmaya çekmiştir 
[26]. Ayrıca, MMP inhibitörlerinin dentin aşınması ve erozyonunda da önemli 
olduğu ifade edilmektedir (27).

Florürler diş hekimliğinde çürükleri önlemek ve MMP’lerin inhibitör 
etkilerini indüklemek için uzun süredir kullanılmaktadır. Sodyum florür ve kalay 
florür, tükürük ve saflaştırılmış insan jelatinazları MMP-2 ve MMP-9’u inhibe 
eder. Dentinin demineralizasyonunu azaltan sentetik bir bileşik olan sodyum 
trimetafosfat ile dentinin tedavisi, özellikle %1.5 konsantrasyonda MMP-2 ve 
MMP-9 aktivitelerini inhibe eder (27-29). Gümüş diamin florür, antibakteriyel 
ve kollajen yeniden mineralleştirici etkilere ek olarak, demineralize kollajenin 
MMP-2, -8 ve -9’un proteolitik aktivitelerine karşı bozunma direncini artıran 
ve sistein katepsinin kollajenolitik etkisini engelleyen MMP’ler üzerinde 
inhibe edici bir etkiye sahiptir. ancak estetik olmayan siyah lekeler bırakır 
(30). MMP’lerin florürler tarafından inhibisyonunun kesin mekanizması tam 
olarak aydınlatılamamış olsa da florürler, yüksek elektronegatiflikleri nedeniyle 
MMP’lerin etkinliği için gerekli olan çinko ve kalsiyum katyonlarına bağlanabilir 
(29). Çürük sürecinde MMP’ler tarafından dentin matriks dejenerasyonunun 
peptit ürünlerinin tanımlanması, dentin ve kemik rejenerasyon stratejilerinde 
potansiyel terapötik değere sahip olabilir (28). Kloroheksidin, etilen-diamin-
tetra-asetik asit ve kimyasal olarak modifiye edilmiş tetrasiklinler, diş çürüklerini 
kontrol etmek için MMP inhibitörleri arasındadır (27).

5. MMP’ler ve Hibrit tabaka degredasyonu

Dentin yüzeyinin asitlenmesi, dentin matriksinde aktif olmayan bir formda 
bulunan MMP’leri aktive eder ve bu da hibrit tabakadaki kolajenin bozulmasından 
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sorumlu hale gelir. Asitle ve yıka yaklaşımıyla, hibrit tabakasının kollajen 
pleksusunun eksik penetrasyonu, hibrit tabakasının alt kısmında MMP’lerin 
bozunma aktivitelerine karşı savunmasız bir kollajen tabakası bırakır (31).

Bu tür bozulmanın olumsuz klinik sonucu, artan aşırı duyarlılık, tekrarlayan 
çürükler, marjinal renk değişikliği ve geri dönüşümlü ve geri dönüşümsüz 
pulpitis gelişimini içerir (2, 32).

6. MMP’ler ve Pulpal ve Periapikal Lezyonlar

Pulpanın odontoblastları ve fibroblastları da MMP’leri, özellikle MMP-13 ve 
MMP-1’i eksprese edebilir (2, 33). Geri döndürülemez pulpitiste, MMP’ler, 
doku koruması ve konakçı immün yanıtlarının aracılık edilmesi ile birlikte 
doku yıkımı ve indirgemesinde iki işlevli bir rol oynar (2, 33, 34). Çürüklerin 
ilerlemesi sırasında, dentin matriksinin MMP-1, -3, -8, -9, -13 ve daha belirgin 
olarak MMP-20 tarafından proteolitik bölünmesi, üçüncül dentin oluşumu 
ve dentin-pulpa yara iyileşmesi için bir sinyal indüktif dentinogenezis 
oynayabilir (34). 

Pulpitiste aktif MMP’lerin salımı sağlıklı pulpa dokusundan daha fazladır, 
bu da pulpa enflamasyonundaki rollerini gösterir (30). Kemik kriptinin koronal 
ve bazal bölgelerinden dental papilla hücreleri, dental folikül, ameloblastlar, 
odontoblastlar ve kemik hücrelerinde MMP-2 ekspresyonu gözlenirken 
(23), bakteroidler ve anaerobik bakteriler de MMP-1, MMP atılımını 
uyarabilir. Pulpa nekrozu veya asemptomatik apikal periodontitisli dişlerin 
kök kanal eksüdasındaki MMP-2 seviyesi, MMP-2’yi bir biyobelirteç olarak 
doğrulayabilen kök kanal tedavi prosedürleri ile kademeli olarak azaltılır 
(35). MMP-9 ekspresyonu, iltihaplı pulpalarda, özellikle endotel hücrelerinde, 
inflamatuar infiltratta, odontoblastlarda ve fibroblastlarda artar (36). 

Bir hayvan çalışmasında, MMP-9 ve MMP-2, apikal periodontitisin 
ilerlemesi ile güçlü bir korelasyona sahip olduğu bildirilmiştir (36). Melatonin 
ve 5-metoksitriptopol, sıçanlarda akut pulpitis modellerinin serum ve pulpa 
dokusundaki MMP-1 ve -2 seviyelerinin azaltılmasında etkilidir ve gelecekteki 
potansiyel terapötik önlemlere işaret eder (37).

Apikal periodontitiste kemik rezorpsiyonu, konak inflamasyonu ve 
immün yanıtla bağlantılıdır. Osteoklastlar kemik rezorpsiyon aktivitelerine 
başlarken, MMP-9 gibi MMP’ler, kemik organik matrisinin bozulmasına 
katkıda bulundukları için işlevsel olmalıdır. Kontrollü diyabetik ve 
normoglisemik hastalarda MMP-9 dahil olmak üzere apikal periodontitiste 
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kemik rezorpsiyonunun biyobelirteçleri önemli ölçüde farklı değildir (37) 
Klinik olarak negatif duyarlılık testi ve apikal radyolüsensi ile başvuran apikal 
periodontitisli hastalarda, MMP-9 sodyum hipoklorit ve sodyum hipoklorit 
kireç suyu ile azalır. Kanal içi bir kalsiyum hidroksit ve kloroheksidin ilacı 
kullanıldığında, MMP-9 ve MMP-8 düzeylerinde azalmanın artığı gösterilmiştir 
(38-40).

7. Güncel MMP İnhibitörleri

MMP’ler, endojen ve eksojen inhibitörler tarafından inhibe edilebilir. Endojen 
doku inhibitörleri (TIMP 1, 2, 3, 4) MMP ekspresyonunu ve fonksiyonunu 
düzenler ve kontrol eder. Her TIMP’nin spesifik bir gen düzenleme modeli, 
ekspresyon profili ve spesifik MMP’lere bağlanma afinitesi vardır (41). 
TIMP’ler, ECM’de çözünür bir formda bulunur, ancak TIMP-3 hariçtir. Tüm 
TIMP’ler, 1:1 stokiyometrik kompleksler oluşturarak geri dönüşümlü blokaj 
yoluyla MMP’leri inhibe eder (42).

Hem MMP’ler hem de TIMP’ler, sağlığın ve hastalığın sürdürülmesinde 
önemli rollere sahiptir ve anormal düzenlemelerinin patolojik koşullarda 
önemli bir rolü vardır. Bu nedenle, MMP’ler ve TIMP’ler, hastalığın önemli 
biyobelirteçleri olabilir (42). Örneğin, tükürük ve serumdaki artmış MMP-8 
seviyeleri ve MMP-8: TIMP-1 oranı, polikistik over sendromlu kadınlarda 
daha belirgin görünmektedir ve diş eti iltihabı ile güçlenmektedir (43). 
TIMP1’in dental pulpa inflamasyonunda rolü olabilir (42, 43). Ayrıca, TIMP-1, 
muhtemelen kapsamlı yıkımı önlemek için bir savunma mekanizması olarak 
akut apikal periodontitis ile ilişkilidir (44). Hem MMP’lerin hem de TIMP’lerin 
apikal periodontitisin gelişiminde, ilerlemesinde ve yara iyileşmesinde rol 
oynadığını göstermektedir. Bununla birlikte, ilgili MMP’lerin ve TIMP’lerin 
apikal periodontitisin farklı aşamalarındaki kesin rolünü ve kemik yıkımının 
şiddeti ve yara iyileşmesi üzerindeki etkilerini aydınlatmak için daha fazla 
araştırmaya ihtiyaç vardır (43).

Diş hekimliğinde eksojen inhibitörler, MMP’lerin proteolitik 
aktivitelerinin inhibisyonu yoluyla dentini koruyabilen ve demineralizasyon 
sürecini önleyebilen çoklu sentetik ve doğal bileşikleri içerir. Klorheksidin, 
florlu ürünler, indometasin, tetrasiklinler, sodyum trimetafosfat, kalay klorür 
benzalkonyum klorür, etanol gibi alkoller, kuaterner amonyum bileşikleri (44) 
ve ayrıca yeşil çay, üzüm çekirdeği ekstreleri ve kurkumin ve tıbbi bitkiler 
örneklerdir (6, 16, 41-44). Bu bölüm, restoratif diş hekimliğinde MMP inhibe 
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edici etkileri olan bazı kimyasal ajanların rolünü ve MMP’lerin farmakolojik 
inhibisyonunun terapötik potansiyelini vurgulamaktadır.

7.1. Klorheksidin

Klorheksidin, matris metaloproteazlara karşı eksojen bir inhibitör olarak 
belirgin etkilere sahiptir. MMP’ler ve sistein katepsin (43, 44) gibi kolajenolitik 
enzimler tarafından kolajen bozulmasını etkili bir şekilde azaltır. Ayrıca asitle 
pürüzlendirme ve diş çürüklerinin oluşturduğu asidik ortamlarda MMP’lere 
karşı inhibitör etkiler sağlar. Deneysel bir çalışmada, asitle pürüzlendirme ve diş 
çürükleri tarafından üretilen asidik mikro ortamlarda MMP inhibe edici olarak 
kloroheksidin yüklü mezogözenekli silikanın pH’a duyarlı nano taşıyıcıları 
deneysel bir adheziv rezine dahil edilmiştir (45). 

Farklı çalışmalar ve sistematik incelemeler, %0.5, %1.0 ve %2.0 
konsantrasyonlarında klorheksidinin kloroheksidinin, adheziv rezinlerin klinik 
başarısını iyileştirdiğini ve klinik ömrünü artırabildiğini göstermektedir (44-47). 
Fosforik asit veya EDTA ile karşılaştırıldığında uzun süreli asidik monomerler 
durumunda olan klorheksidinin MMP’lere karşı kısmi inhibitör etkisi olduğu 
bildirilmiştir (45). 

7.2. Florür içeren ürünler

Florür içeren ürünler, preventif amaçlarla sıklıkla kullanılmaktadır. Çalışmalar, 
florürlü preparatların MMP inhibitör etkileri olduğunu göstermektedir. Sodyum 
florür formundaki florürün, MMP-2 ve MMP-9’un inhibisyonu yoluyla diş 
çürüklerini önleyebileceği öne sürülmüştür (48). Buna karşılık, sodyum florürün, 
dentine matrikse bağlı matriks metaloproteinazların doğrudan inhibitörü olarak 
düşük etkinlik gösterebileceği de ifade edilmiştir (49). Aynı araştırma grubu 
tarafından yapılan bir başka çalışma, potasyum florürün dentin matriksine bağlı 
sistein katepsinlerin proteolitik özelliklerini, dentin MMP aktivitesine karşı 
görünür bir etkinlik olmaksızın inhibe edebileceğini göstermiştir (50). 

Dentinin, dentin demineralizasyonunu azaltan sentetik bir bileşik olan 
sodyum trimetafosfat ile tedavisi, özellikle %1.5 konsantrasyonda MMP-2 ve 
MMP-9 aktivitelerini inhibe etmiştir (48). MMP-2 ve MMP-9 yoluyla dentin 
mineralizasyonunu koruyan diğer sentetik bileşikler kalay klorür ve kalay 
florürdür (50).

Sodyum florür, yeşil çay özü veya klorheksidin diglukonat gibi MMP 
inhibitörleri içeren diş macunları dentin aşınmalarını ve erozyonlarını önemli 
ölçüde azaltabilir (49).
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1.3. Tetrasiklinler

Tetrasiklinler doğuştan gelen MMP inhibitör kapasitesine sahiptir. Doksisiklin, 
periodontal hastalıkta kullanım için endikedir ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi 
tarafından onaylanmış tek kolajenaz inhibitörüdür (51).

Kimyasal olarak modifiye edilmiş tetrasiklin-3, sıçanlarda dentin çürüğünün 
ilerlemesine ve prevalansına karşı koruyucu bir etki göstermiştir (44). Oliveira 
ve ark., asidik veya nötr solüsyonlar olarak doksisiklin ile ön işlemin dentin 
adezivinin bağlanma mukavemeti üzerinde hiçbir etkisi olmadığını bildirmiştir 
(52). Ayrıca, bir MMP inhibitörü olarak kapsüllenmiş doksisiklinin, adeziv 
rezinlerde hibrit tabakaların dayanıklılığını ve performansını iyileştirebildiği 
rapor edilmiştir (51-53). Kimyasal olarak modifiye edilmiş tetrasiklin-3 
kullanılarak MMP aktivitelerinin inhibisyonu, sıçanlarda organik kemik matriks 
bozulmasını azaltmiş ve diş hareketinde azalma ile sonuçlanmıştır (53).

İndometasinin, dentindeki MMP’lerin enzimatik aktivitesine karşı inhibitör 
etkisi değerlendirilmiş ve enzimatik aktiviteleri engellediği belirlenmiştir (52).

8. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

- MMP-1 (kollajenaz-1), MMP-2 ve MMP-9, MMP-3 (stromolisin-1), 
MMP-8 (kollajenaz-2) ve MMP-20 (kollajenaz-3)’ nin diş çürüğü ile anlamlı 
bir ilişkide olduğu rapor edilmiştir. Çürük sürecinde, pro-MMP’lerin 
asidik pH (4.5) aracılığıyla aktive olduğu bildirilmiştir. Diş çürüklerinin 
patogenezinde ve ilerlemesinde MMP’lerin bariz rolü, araştırmacıların 
ilgisini sadece karyojenik mikroorganizmalarla mücadele ederek değil, 
aynı zamanda dentin ve tükürükte jel ve ağız şeklinde endojen MMP’ler 
için inhibitörler geliştirerek diş çürüklerini durdurmaya çekmiştir. Ayrıca, 
MMP inhibitörlerinin dentin aşınması ve erozyonunda da önemli olduğu 
ifade edilmektedir.

- MMP’lerin rolünü ve biyofonksiyonel yönlerini anlamak, fizyolojik 
ve patolojik süreçlerin mikromoleküler temelini anlamak için oldukça 
önemlidir. Bu, teşhis ve tedavi yaklaşımlarında gelecekteki değişimlere 
kapı açabilir. 

- MMP’lerin diş dokularındaki gelişimsel, degradasyonel ve patolojik 
süreçlere aktif ve dinamik katılımı, araştırmacıların ilgisini giderek daha 
fazla çekmektedir. Araştırma çabaları, dentin-pulpa organının yaralarının 
iyileşmesine ek olarak, MMP’lerin biçimlendirici amelogenez ve 
dentinogenezde olduğu kadar hibrit tabakadaki kolajenin degradasyonunda, 
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diş çürüğünün ilerlemesinde, pulpa ve periapikal inflamasyondaki rolünü 
vurgulamaktadır. 

- Dentin matriksini korumak ve dentin çürükleri için yeterli tedavi 
sağlamak, kollajen hibrit tabakasını ve rezin-dentin bağlarının uzun vadeli 
bütünlüğünü korumak, onarım ve remineralizasyonu kolaylaştırmak için 
sürekli potansiyeli olan klinik olarak etkili MMP inhibitörleri geliştirmek 
için araştırmalar devam etmelidir.
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