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I

ÖN SÖZ
Günümüzde, bilimin geldiği nokta ve hızlı ilerleyişi, her alanda olduğu gibi insan 
vücut sisteminin çözülmesinde de epeyce yol kat etmiştir. Bilimin ayrıntılarının 
çözülmesinin, bütünün işleyişinin mükemmelleştirilmesine yol açması 
kaçınılmazdır. Diş hekimliği, uygulayıcılar ve tedavi alanlar açısından farklı bir 
yeri olan özel sağlık uygulama alanlarından birisidir. İnsan ruhuyla teknolojiyi 
buluşturup, kaynaştırması güçlükle birlikte keyiflidir. Bu nedenle geldiğimiz 
noktada diş hekimliği pek çok noktayı ağız ortamında birleştirmek zorundadır. 
Bu zorlu yolculukta bilimin pek çok farklı noktadan bakması gerekliliği diş 
hekiminin uygulayıcı olarak çok aktif ve dikkatli olmasını gerektirmektedir. 
Bu önemli ve keyifli noktadan hareketle oluşturduğumuz bu kitapta diş okuyan 
diş hekiminin pek çok farklı noktaya dikkatini çekmeyi amaçladık. Daha 
sonraki buluşmalarımızda okuyucularımızın isteklerine göre çalışmalarımızı 
yönlendirmek dileğiyle hepimiz adına sevgi ve saygılarımı sunarım. 

Prof. Dr. Ayşegül DEMİRBAŞ
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B Ö L Ü M  I

BİRAZ TÜKÜRÜK

Ayşegül DEMİRBAŞ

(Prof. Dr.), Restoratif Diş Tedavisi Öğretim Üyesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.

Orcid: 0000-0002-7271-047X

Çevirenin Sözü

Ağız kavitesinin tüm bileşenleri diş hekiminin sorumluluk alanıdır. 
Pek çok diş hekiminin özellikle klinisyen olanların dikkatlerinin 
dişlere yönelmiş olması doğaldır. Ancak, günümüzde tıp biliminin 

geldiği noktada, canlı organizması bir bütündür ve puzzle’ın parçası ya da 
parçaları eksik ya da sorunlu olduğunda gözler hep oraya takıldığı gibi sistemde 
gerektiği gibi çalışmamaktadır. İşte bu noktada öncelikle diş hekimlerinin ağız 
kavitesinin bütününe bakmak ve görmek zorunluluğu vardır.  Ağız boşluğunda 
pek çok oluşumun yanı sıra tükürük gibi bir vücut salgısı vardır. Tükürüğün 
vücut salgısı olması nedeniyle organizma ile ilgili verileri barındırması yanı 
sıra patolojilerinde işaretlerini barındırması kaçınılmazdır. Ayrıca, sindirim 
sisteminin başlangıcında olması nedeniyle dış ortama tamamen açıktır ve ağıza 
giren gıda, hava vb. her şey tükürükle ilişkilidir. Bu nedenle, ağız ortamında 
görülen tüm patolojilerde olduğu gibi ağızdaki en büyük patolojilerden biri olan 
diş çürüğünün tükürükle yakın ilintisi vardır. Diş çürüğü, pek çok faktörün belirli 
bir süreç içerisinde hep birlikte ya da farklı zamanlarda farklı faktörlerin bir araya 
gelmesi, faktörlerin birbirlerinin etkilerini farklı zamanlarda farklı etkilemesiyle 
oluşmaktadır ve şimdiye değin tam olarak açıklanamamıştır. Diş çürüğünü pek 
çok faktörün arasında tükürüğün, hem mekanik hem kimyasal yoldan rolü 
bulunmaktadır. Bu amaçla pek çok çalışma yapılmıştır ve yapılacaktır. Burada 
diş çürüğü alanında oluşturulmuş kıymetli kitaplarda “Diagnosis and Risk 
Prediction of Dental Caries, Vol 2” PerAxelsson, DDS, PhD, 2000 den 91-114 
sayfaları arası dilimize aktarılmaya çalışılmıştır. Saygılarımla…
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Diş çürüğünün oluşumunu, ilerleyişini ve prevalansını etkileyen pek çok 
faktör vardır. Diş çürüğü ile ilişkili başlıca içsel, (endogenous) değişebilen 
risk faktörleri, çürüğün prognozunu da etkileyen risk faktörleridir ki, azalmış 
tükürük sekresyon oranı (TSO), yetersiz tükürük kalitesi, zayıflamış konak 
faktörleri, kronik hasalıklar, dişlerin makroanatomi, mikroanatomi gibi 
normalden, farklı anatomik yapıları ve erupsiyon durumu ki bu dönemde plak 
retansiyonun uygunluğu, minenin zayıf (henüz gelişmemiş) maturasyonu ve 
kök sementinin ya da dentinin açık olması durumudur. Bu tabloda zayıflamış 
tükürük fonksiyonu, özellikle yetersiz tükürük sekresyonu son derece 
önemlidir.

TÜKÜRÜĞÜN ROLÜ

Tükürüğün kalitesi ve sekresyon oranı sadece çürük oluşumunda değil, aynı 
zamanda remineralizasyon için de önemlidir.

Tükürüğün Fonksiyonu,
Ağız boşluğundaki infeksiyöz hastalıklara, erozyona, atrisyona ve ağız 

mukozasının travmatik lezyonlara karşı spesifik, spesifik olmayan korumada ilk 
karşılayıcı tükürüktür. Tükürük, yumuşak dokularla birlikte diş dokuları gibi 
mineralize dokularında yapısını korur, sindirim için yiyeceklerin hazırlanması, 
sindirilmesi ve seçimine ve iletişim yeteneğinin sürdürülmesine katkıda 
bulunur. Ağız dokularının bütünlüğünün korunması, stimule edilmeyen temel 
sekresyonun temel fonksiyonudur; gıda alımıyla sitimule edilen tükürük, 
sindirimle ilişkili fonksiyonlara yardımcıdır. 

Tükürük, bakteri ve gıda artıklarından ağız boşluğunun temizlenerek 
bütünlüğünü koruma fonksiyonlarını yerine getirir, şöyleki;

1. Tükürük güçlü asidlere ve bazlara karşı tamponlama etkisine sahiptir.
2. Tükürük dişlerin remineralizasyonu için gerekli iyonları sağlar.
3. Tükürük antibakteriyel, antifungal ve antiviral kapasiteye sahiptir.

Tükürük bileşenleri ağız boşluğundaki duyusal ve kimyasalduyusal fonksiyonları 
olduğu kadar çiğneme, yutma ve konuşma motor fonksiyonlarını kolaylaştırır. 
Söz konusu fonksiyonlar Tablo 1’de özetlenmiştir.
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Tablo 1: Tükürüğün başlıca fonksiyonları: (Sreebny ve ark (1992) alınmıştır. )

Fonksiyonlar Tükürük Bileşeni

I. Koruyucu fonksiyonlar

- Lubrikasyon işlemi Mucine; proline-rich 
glycoproteins; su

- Antimikrobiyal Tükürük proteinleri; lysozyme, 
lactoferrin, lactoperoxidase, 
mucins, cystatins, histatins, 
sekretuar immunoglobulin A, 
proline-rich glycoproteins

- Mukoza bütünlüğü Mucins; electrolytes; su

- Lavaj/temizlik Su

- Tamponlama Bicarbonate iyonları; phosphate 
iyonları

- Remineralizasyon Calcium; phosphates; statherin; 
anyonik proline-rich proteins

II. Yeme ve konuşma ile ilgili fonksiyonlar

- Yiyecek hazırlama Su; mucins

- Sindirim Amylases; lipase; ribonuclease; 
proteases; su; mucins

- Tat Su; gustin

- Konuşma Su; mucins

Tükürüğün Sekresyonu

Tükürük bezlerince üretilen normal günlük hacim yaklaşık 0,5-1,0 L’dir. Bunun 
sadece yaklaşık %2-%10’luk kısmı uyku sırasında üretilir. %80’i çiğneme ile 
stimule edilir, öğünler sırasında oluşur; tükürük oluşum mekanizması fizyolojik 
taleplere hızlı cevap verme yeteneğindedir. Toplam hacmin %90’nı simetrik 
olarak lokalize üç büyük çift tükürük bezinden üretilir ki bunlar: glandula 
parotis, glandula sublingualis ve glandula submandibularistır. İnsanlarda 
tükürük bezleri sekresyon yapısına göre seröz, mukoz veya karışık (mix) olarak 
sınıflandırılır. Seröz tükürük bezlerinin salgısı (örnek parotis) enzimlerden 
zengin, sulu, ince bir sekresyondur. Mükoz tükürük bezlerinden (örnek yumuşak 
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damakta minör bezler) yapışkan sekresyon üretilir. Karışık tükürük bezlerinin 
(Örneğin, submandibular ve sublingual bezler), sekresyonları bezde bulunan 
seröz ve mükoz hücre bölümlerine göre değişir. Esasen Submandibular bezler 
seröz, sublingual bezler muköz salgı oluştururlar. 

Tükürük bezleri aynı zamanda, kanal sistemlerine göre basit ya da bileşik 
olarak sınıflandırılabilirler. Basit sınıflaması dallanmış tubuler bezler olarak 
adlandırılabilir. Büyük tükürük bezleri gelişmiş ve özelleşmiş kanal sistemlerine 
sahipken küçük tükürük bezleri basit bir şekilde dallanmış tubuler bezlerdir. 
Büyük tükürük bezlerinden en büyüğü parotistir. İki taraflıdır. Herbirinin ağırlığı 
20-30 gramdır. Parotisin kanalı yaklaşık 5 cm. uzunluğundadır. Stensen’s kanalı 
adı verilen kanal ağız kavitesinde maxiller ikinci molarların buccal yüzlerinde, 
üst tarafta, parotis papilladan ağız boşluğuna açılır. Submandibular bezler 
parotisten daha küçüktürler ve düzgün sınırlı bir kapsülle çevrelenmişlerdir.

Ana kanal, Wharton’s kanalıdır. Yaklaşık 5 cm uzunluğundadır ve 
dilin frenulumunun hemen lateralinde sublingualpapillanın ucuna açılır. 
Sublingual bez oldukça küçük bezlerden oluştur; Ana kanal, Bartholin’s kanalı 
submandibular kanalın yakınına açılır. 

Küçük tükürük bezleri, sayıları 200-400 arasındadır. Tükürüğün 
toplam hacminin yaklaşık %10’unu oluştururlar. Sert damağın ön kısmı ve 
diş eti dışında bütün ağız mukozasında bulunurlar. Lokalizasyonlarına göre 
labiobuccal, palatinal, lingual, glassopalatinal ve minör sublingual bezler olarak 
adlandırılırlar.

Major ve minör bezlerden tükürük sekresyonu parasempatik ve 
sempatik sitimuluslarca kontrol edilir. Situmulusun yapısına bağlı olarak 
tükürüğün bileşine de etkilenir. Genelde, sempatik uyaranlar protein sentezi ve 
sekresyonunda değişiklik yaparken parasempatik uyaranlar ve elektrolitin dışa 
salımını arttırır. Klinik olarak, bu farklılık önemlidir, çünkü diş çürüğü gibi 
mikrobiyal hastalıklara karşı koruma için tükürüğün hacmi, konsantrasyonu ve 
proteinlerinin yapısı önemlidir. Temizleme faaliyeti, su-elektrolit bölümü ve 
antimikrobiyal aktivitesi protein bölümü tarafından belirlenir. 

Tükürük, neurotransmitter uyarana cevap olarak salgılanır. Günün çoğu 
bölümünde neurotransmitter salınımı düşüktür bu nedenle tükürük akımı basal 
seviyede veya uyarımsızdır. Gıda alımı sırasında tat ve çiğneme   uyaranına 
periodontal ligamentlerdeki sinirler mekanik stimulasyon yoluyla yanıt 
verirken, neurotransmitter salınımında belirgin bir artış oluşur ve sekresyon 
stimule edilmiştir. Stimule tükürüğün fazlalığı yemeyi kolaylaştırmak (büyük 
gıdaların parçalanması ve yutulması) ve iletişim için gerekli iken, istirahat 
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sekresyonu koruma için gereklidir. Sitimule tükürüğün büyük kısmı parotisten 
salgılanır şöyle ki; stimule olmayan tükürüğün %10’u stimule tükürüğün %50’si 
parotisten salgılanır. 

TSO’nun “Normal” değerleri ve eşikleri sağlıkla bireylerde farklı 
coğrafyalarda  muazzam değişkenlik gösterir. Uyarılmış tükürük 30 yaş 
aralığında 0,2 ve 5,7 ml/min aralığında iken istirahat tükürüğü 23 yaş aralığında 
0,08 ve 1,83 ml/min arasındadır. Çalışmalar tükürük üretimindeki geniş bireysel 
farklılıklarla birlikte normal ağız fonksiyonlarının korunabildiğini göstermiştir. 

Bu farklılıklar nedeniyle, TSO’nun tek bir ölçümüyle hastanın tükürük 
bezi fonksiyonun durumunu belirlemek güçtür. İşaretlerin ya da şikayetlerin 
yokluğunda tükürük bezi hastalığının teşhisi güçtür. Ayrıca, tek bir TSO’nun 
popülasyon standardı ile karşılaştırılmamasına dikkat edilmelidir. Karar vermek 
için bir hastanın TSO’sundaki değişiklikler zamana yayılarak takip edildiğinde 
ağız sağlığının göstergesi açısından daha güvenilir olacaktır. Klinisyenler tüm 
hastalarının tükürük üretimlerini rutin olarak takip ederlerse bir hastanın normal 
TSO’sunu ve hangi sınırda dikkat edilmesi gerektiğini tespit edebileceklerdir. 
Böylece tükürük bezi disfonksiyonlarının sınırı belirlenerek erken önlem almak 
mümkün olacaktır.

“Tam tükürük” ağızda var olan likid sadece majör ve minör tükürük 
bezlerinden gelen sekresyon değildir ki tam tükürükte gingival eksuda, 
mikroorganizmalar ve onların ürünleri, epitelyal hücreler, gıda artıkları ve bir 
nebzede olsa nasal sıvı bulunur. Tam tükürüğün kompozisyonu çürüğe yatkınlık 
ve çürük aktivitesinin önemli klinik belirtilerinden biridir. 

TSO’nun bireysel farklılıkların geniş olması nedeniyle ortalama değer 
belirlemek çok güçtür. Buna rağmen, klinik amaçlar için, Tablo 2’de gösterilen 
eşik değerlerinde fikir birliği vardır, özellikle bireysel seviyede fazla basitleştirme 
olduğu açıktır. 

Sitimule olmayan ve stimule olan TSO için normal değerler, cinsiyet, 
vücut ağırlığı ve yaş gibi çok geniş bir biyolojik değişkenlik göstermektedir. 
Örneğin, farklı tatlara sınırlı deneyimi olan 3-4 yaşındaki çocukta, vücut ağırlığı 
ile kıyaslandığında aşırı derecede yüksek ki 10 yaşındaki çocuğunki kadar TSO 
olabildiği tespit edilmiş. Diğer yandan, sağlıklı yetişkinlerde ya ile stimule TSO 
arasında sınırlı bir çizgi vardır. 

Tablo 2: Situmule edilen ve edilmeyen tükürüğün eşik değerleri 

Normal Düşük
Ortalama Aralık Aralık Düşük tükürük

Sitimule olmayan 0,30 0,25-0,35 0,10-0,25 <0,10
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Parafinle sitimule 2,00 1,00-3,00 0,70-1,00 <0,70

Heintze ve ark.  tarafından yapılan çalışmalarda, yetişkinlerde stimule ve stimule 
olmayan TSO oranlarının cinsiyetle olan ilişkisi araştırılmış, nispeten yaklaşık 
0,3-0,4 ml/min ve 1,5 ml/min arasında pik yaptığı görülmüştür. Bununla 
birlikte, stimule olmayan ve stimule tükürük sekresyon oranları kadınlar için 
erkeklerden önemli derecede düşüktür. Çoğu çalışmada, stimule TSO’nun 
bildirilen ortalama değerleri kadınlarda yaklaşık 1,5 ml/min ve erkeklerde 20 ml/
min olduğu bildirilmektedir. Fark erkeklerin daha fazla olan vücut ağırlığından 
kaynaklanmaktadır. Sekresyon oranı hesaplandığında vücut ağırlığı salgı bezi 
hacmini de yansıttığı için önemlidir. Heintze ve ark  (1983) uyarılmamış tükürük 
ve uyarılmış tükürük TSO, arasında önemli bir korelasyon bulmalarına rağmen 
TSO tiplerinin arasında bireysel varyasyonlar o kadar büyüktür ki birinden 
diğerini tahmin edebilmek kolay değildir.

Percival ve ark (1994) tarafından yapılan bir çalışmada sistemik hastalığı 
olmayan sağlıklı yetişkinlerde parotis bezlerinden gelen uyarılmış tükürük ve 
uyarılmamış tükürükte TSO yaş ve cinsiyet ilişkisi karşılaştırılmıştır. Ortalama 
değerler kadınlarda erkeklerden daha düşüktür. Ancak, 80 ya da üstü yaş 
grubuyla 23-30 yaş grubu karşılaştırıldığında, stimule edilmeyen TSO önemli 
oranda daha düşüktür ancak, stimule parotis TSO bu duruma paralel olarak 
önemli fark göstermemektedir. 

ÇÜRÜK RİSKİ İLE BAĞLANTI 

Stimule TSO ve çürük lezyonlarının gelişimi arasındaki ilişki kapsamlı şekilde 
çalışılmıştır. Tükürük yokluğunda ya da çok düşük sekresyon oranları olduğunda 
çürük riski en üst seviyede olmasına rağmen kuvvetli doğrusal korelasyon 
olduğu görülmemiştir. Mine ve kök çürüğünün her ikisi için stimule TSO ve 
çürük insidansı arasında zıt bir ilişki olduğu, bazı cross-sectinal araştırmalarda 
farkın istatistiksel olarakta önemli oduğu gösterilmiştir. Stimule TSO 0,7 ml/min 
dan daha az olduğunda çürük oluşum riskini önemli derecede arttırdığı (için söz 
konusu değer eşik değeri) kabul edilir.  50,65 ve 75 yaşlarında rastgele seçilen 
örneklerde, 50 yaştan sonrası sırasıyla her grupta tükürük akışının %15, %20 
ve %25 şeklinde azalması ilginçtir. (Axelsson ve ark 1990) Bununla birlikte 
TSO tükürüğün kalitesini değerlendirmekten uzaktır. Yetişkin popülasyonda 
rutin klinik işlemlerde stimule tükürüğün basitçe kantitatif olarak belirlenmesi 
çürük yatkınlığında tükürük etkisinin belirlenmesi açısından önemli bir klinik 
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adımdır. Aynı tükürük örneği tükürük tamponlama kapasitesinin ölçülmesinde 
ve tükürükteki mutans streptokokların ve laktobasillerin seviyelerinin 
belirlenmesinde de kullanılabilir. Klinik pratikte, tükürük ölçümünün 
(sialometry) özellikle endike olduğu durumlar;

1. Diş çürüğü tedavisi uygulanacak olan yeni hastanın başlangıç muayenesinde 
2. Koruyucu ve diş çürüğünün restoratif tedavisi değerlendirilirken etkili 

ağız sağlığının tedavi planlaması sırasında
3. Düzenli ilaç kullanan ve/ veya kök yüzeyleri açığa çıkmış yaşlı hastalarda
4. Baş ve boyun bölgesindeki radyasyon ya da TSO azalması ile tanımlanan 

diğer hastalıklar, Sjögren’s sendromu gibi TSO üzerine sistemik depresif 
etkisi olan ilaçların düzenli kullanımı gibi beklenen hiposalivasyon 
oluşturan prosedürlerin araştırılmasında. 

50-55 yaşlarında 600’den fazla rastgele örneklenen cross-sectinal çalışmada, 
çürük sıklığı ile ilgili pek çok klinikal ve anamnestik değişken arasında bilinen 
sistemik etkisi olan ilaçların düzenli kullanımı ve stimule TSO’nun ilişkili 
olduğu saptanmıştır. (Axelsson ve Paulander, 1994). Deneklerin %20’si düzenli 
ilaç kullanıyor ve kullanılan ilaçların %22’sinin TSO yu azalttığı saptanmıştır. 
Söz konusu veriler TSO’nun çürük şiddetinde önemli bir faktör olduğunu ve 
çürük riski belirleneceğinde dikkate alınması gerektiğini göstermektedir. Klinik 
olarak, Ağız kavitesinde önemli bir komponent olan tükürüğün salınımının 
normal ya da azalmış olup olmadığını belirlemek değerlidir. 

HİPOSALİVASYONLA SONUÇLANAN TÜKÜRÜK BEZLERİ 
HİPOFONKSİYONU SEMPTOMLARI 

Hiposalivasyon çürüğe yatkınlığın artışı dışında tablo 3’de görülen ağız ve 
sistemik rahatsızlıklara yol açabileceği belirtilmiştir.

Hiposalivasyon, ya da TSO’nun azalması yani saf tükürük akış işleminin 
bitmesi durumu; Buharlaşma, ağız mukozasına emilim ve tükürüğün dışarı 
akması gibi refleksel semptom olan kserostomi ile aynı, özdeş değildir.

0,20-0,25 ml/min kadarı özellikle ağızdan nefes alanlarda olmak üzere  
buharlaşarak kuruluk hissine sebep olabilir. Ayrıca, sigara içenler ağız kuruluğu 
deneyimleyebilir. Şöyle ki; Sigara içenlerin dental sağlık durumlarıyla ilgili bir 
çalışmada, sigara içenler içmeyenlere göre daha yüksek stimule TSO ortalama 
değerlerine sahip olmalarına rağmen sigara içenlerde önemli derecede daha 
fazla kuru ağız semptomları bildirilmiştir. (Axelsson et. Al, 1998)
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Dowes tarafından yapılan denemeler (1987) deneklerin normal TSO 
değerleri geçici olarak %50 azaldığında (e.g uyarılmış SSR 2’den 1 ml/min ya da 
uyarılmamış SSR 0,4’den 0,2 ml/min düştüğünde) kuru ağız hissi yaşadıklarını 
göstermiştir.

Tablo 3: Tükürük bezlerinin hipofonksiyonu ile 
oluşan semptomlar (Sreebny ve ark (1992) alınmıştır)

Birincil semptomlar:
Kuru ağız (kserestomi)
Susuzluk
Yutkunmada güçlük (disfaji)
Konuşmada güçlük (disfoni)
Kuru gıdaları yemede zorluk
Yemeklerde sık sık su yudumlama ihtiyacı
Protez diş kullanmakta zorluk
Ağzı nemli tutmak için sık önlem almak
Tonsilit’i taklit eden, boğaz ağrısı ve tahriş
İkincil semptomlar:
Özellikle dilde yanma, karıncalanma hissi
Anormal tat duyumları, mide yanması (Disguzi)
Gece başucunda sıvı bulundurmak
Dudak köşelerinde fissürler, yaralar

Tükürük bezlerinin hipofonksiyonu ve kserostomi ile ağızda oluşan ağız dışı 
semptomlar:

Kuru boğaz
Gözlerde: bulanık görme, yanma, kaşıntı duyusu, kumlanma hissi, düzenli ilaç 
kullanma
Vajinada: Kuruluk, kaşınma, yanma; tekrarlayan vajinit hikayesi
Kuru cilt
Sık kabızlık
Burun kuruluğu

“Normal” tükürük akış oranına sahip sağlıklı bireyler bile zaman zaman kuru ağız 
semptomları deneyimi yaşarlar. 30 yaşındakilerin %20’sinin 55 yaşındakilerin 
%50’sinin tükürük stimulasyonuna başvurduğu ya da ağzını çalkalayacak kadar 
kuru ağızdan rahatsız oldukları çalışmalarda bildirilmiştir. 

Kuruluk hissi, genellikle büyük bezlerin hipofonksiyonundan az 
çalışmasından çok musinden zengin yüksek viskoziteli sekresyon oluşturan 
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küçük tükürük bezlerinin hipofonksiyonundan kaynaklanır. Ağız kuruluğu 
şikayeti ve aktüel kantitatif tükürük oranı arasındaki ilişkiyi saptamak için 
her bireyin TSO’nın ölçülmesi önemlidir. Tablo 2’deki veriler, söz konusu 
değerlerin popülasyon seviyesinde göreceli olarak eksiksiz olmasına rağmen 
bireysel teşhis olasılığının neredeyse mümkün olmadığını göstermektedir. 
Çürük ya da çürük aktivitesinin hassasiyetini belirlemek için tükürük sekresyon 
oranı özellikli hastalarda düzenli bir şekilde izlenmeli ve kesin sonuç olarak 
değil “normal” ya da “anormal” olarak değerlendirilmelidir. Çok düşük bir 
TSO, özellikle stimule edilmeyen tükürükte, Tablo 4’te görüldüğü gibi ağız 
boşluğunda, değişikliklere yol açtığı tespit edilmiştir. Klinik muayenede ağız 
mukozası ince ve solgun görünümdedir, dil parlaklığını kaybetmiştir ve kuruluk 
hissi kuvvetlidir, muayene aynası dil yüzeyinde dolaştırıldığında yapışabilir. 
Öyle kurudur ki, ince mukoza, infrared ışığı olan optik ölçümlerle ya da mekanik 
sürtünme ölçümleriyle teşhis edilebilir. Diş çürüğü, özellikle kandidiasis gibi 
ağız enfeksiyonları, arada sırada dudaklar ve dilin üstünde lobulasyon (uçuk) 
ve fissur, dudak birleşkesinde şelozis ve arada sırada tükürük bezlerinde şişlikte 
artış gösteren diğer klinik değişimlerdir.  

Tablo 4:  Kserostomi ve tükürük bezi hipofonksiyonu 
ile ilişkili klinik bulgular (Sreebny ve ark 1992)

Ağız mukozasında parlaklık kaybı
Ağız mukozasında kuruluk
İnce ve soluk ağız mukozası
Dil sırtında yarılma ve lobülasyon
Angüler cheilosis/cheilitis
Kondidiyoz; özellikle dil ve damakta
Diş çürükleri; prevalansında artış; atipik bölgeler
Kalın, lifli bütün tükürük
Başlıca tükürük bezlerinin kanallarından tükürüğün “sağılmasında” güçlük
Tükürük bezlerinin şişmesi

Tükürük bezlerinin sağılması tükürük oluşumuna neden olmaz. Aylar 
ya da haftalar içinde ve çoğunlukla atipik bölgelerde örneğin, alt ön dişlerde, 
önceki restorasyonların servikal kenarlarında ve kesici kenarlarda, yeni  çürük 
lezyonları yaygınlaşır ve hızla gelişir. 

Kandidiasis, düz kırmızı alanlar ya da (eritemöz ya da atrofik form) yoğun 
kırmızı diffuz alanlar olarak görünür; beyazdan ekruya (pseudomembranöz 
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form  ya da çöp formunda) hareketli plaklar; ya da (hiperplastik form) kazıma ile 
kaldırılamayan beyaz plaklar olarak ortaya çıkabilir. Bu lezyonlar dilin üstünde 
ve damakta ortaya çıkabilir. Mukoza yüzeyinde ve tükürükte kandida varlığı 
basit bir dip-slide test ile belirlenebilir. 

TÜKÜRÜK AZALMASI VE AĞIZ KURULUĞUNUN NEDENLERİ 

Tükürük bezleri salgılarını dolaşımdaki kandan elde ederler. Kanın elektrolitleri 
ve küçük organik molekülleri, bezler tarafından modifiye ediltir. Bez hücrelerince 
sentezlenen makromoleküllerle birlikte ağız kavitesine salgılanır. Sekresyon 
neural sitimulasyona cevap olarak meydana gelir. Bezlere ve bezlerin sekresyon 
aparatlarına kan sağlanmasındaki bozukluklar ya da salgıyı oluşturan uyaranlar 
tükürük oluşumundaki azalmaya yol açabilir.

Daha önce bahsedildiği gibi, kişinin tükürük hacmi normal akış hızının 
yaklaşık yarısına düştüğünde ağız kuruluğu yaşar, ağız kuruluğunun en aşırı 
şekli olan kserostomide azalma daha fazladır. 

İstirahat tükürüğünün böyle bir seviyeye düşmüş olması bir bezden 
daha fazlasının etkilenmiş olduğunun göstergesidir. Tükürük bezi tümörleri 
ve sialolitleri olan hastalarda gözlenen tek bezin aktivite kaybıdır ve ağız 
kuruluğu ile sonuçlanmaz. Bu nedenle, kserostomi, birden çok tükürük bezinin 
hipofonksiyonu sonucudur ve sıklıkla kserojenik ilaçlar, terapötik radyasyon ya 
da sistemik şartlardaki değişim sonucu gelişir. Yaş ve çiğneme artışı da ağız 
kuruluğu hissine yol açabilir. Tükürük bezi hipofonksiyonu ve kserostominin en 
yaygın nedenleri Tablo 5’te listelenmiştir. 
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Tablo 5: Tükürük bezlerinin hipofonksiyonu ve kserostominin temel nedenleri:  
(Sreebry ve ark (1992) modifiye edilmiş hali Axelsson (2000)den alınmıştır.)

·	 Tükürük salgılama oranı üzerinde yan etkisi olan ilaç/ilaçlar

·	 Terapötik ışınlama, özellikle baş ve boyun bölgesine 

Sistemik hastalıklar

·	 	Romatoid artrit durumlar (Kollajen-vasküler ve bağ dokusu hastalığı) 
örneğin, sjögren sendromu

 - Bağışıklık sisteminin işlevsel bozukluğu, örneğin, AIDS

 - Hormonal bozukluklar, örneğin, diabetes mellitus

 - Nörolojik bozukluklar, örneğin, Parkinson hastalığı

 - Dehidrotasyon

·	 Psikojenik bozukluklar, örneğin, depresyon

·	 Anoreksia nevroza, kötü beslenme ve sık oruç tutma 

·	 Menapoz

·	 Tükürük bezi taşları

·	 Yaşlanma (katkıda bulunan bir faktör)

·	 Azalmış çiğneme aktivitesi (likid diyeti, yumuşak gıdalar)

İlaçlar: Hiposalivasyon ve kserostominin en yaygın nedeni kserojenik 
ilaçların kullanımıdır. Ağız kuruluğuna ve tükürük bezleri hipofonksiyonuna 
neden olabilen yaygın olarak kullanılan 400’den daha fazla ilaç olduğu 
tahmin edilmektedir. Bunlar antikolinerjikler, anorektikler, antihistaminler, 
antidepresanlar, antifizikofikler, antihipertansifler, diüretikler ve antiparkinson 
ilaçlarıdır. Pek çok hekim sözkonusu yan etkileri göz ardı ederek hastalarını 
çürük riskinin artışı konusunda bilgilendirmekten uzaktırlar. 
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Tablo 6 : Tükürük sekresyonunda yan etkileri 
olan tedaviler ve ilaçlar: (Sreebny ve ark alınmıştır (1992).)

Ağrı kesici (Analjezik)
·	 Meperidine hydrochloride daha  küçük (Dermemol)
·	 Alprozolam (Xanax)
·	 Diazepam (Valium)
·	 Triazolam (Halcion)
İştah azaltıcı (Anorektik) (Amphetamine)
·	 Methamphetamine hydrocinloride (Dexosyn)
İştah azaltıcı (Anorektik) (Nonamphetamine)
·	 Phendimetrazine tartrate (Adipex, Obezine, Tirmtabs)
Akne önleyici (Antiacne preparation)
·	 Isotretinoin (Accutone)
Eklem iltihaplarını önleyici (Antiarthritic)
·	 Proxicam (Feldene)
Asetil kolin etkisini önleyici (anticholinergic): Spazm önleyici (antisapsmodic) 
(gastrointestinal)
·	 Atrophe sulfate
·	 C lidinium bromide (Quarzan)
·	 Dicylomine hydrochloride (Bently)
·	 Glycopyrrolate (Robinul)
·	 Hyascyamine sulfate (Anaspaz)
·	 Propantheline bromide (Pro-Banthine)
·	 Combination drugs (Donnatal)
Asetil kolin etkisini önleyici (antiholinergic): Spazm önleyici (antispasmodic) 
(uriner)
·	 Oxybutynin chloride (Ditnopan)
·	 Combination drugs (Cytospaz, Urised)
Depresyon önleyici (antidepressant)
·	 Tricyclics (Elavil, Pamelor, Tofranil)
İshal önleyici (antidiyareik)
·	 Diphenoxylate hydrochloride ve atropine (Lomotil)
Allerjik reaksiyonları önleyici (antihistaminik)
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·	 Diphenhydramine hydrochloride (Benadryl)
·	 Brompheniramine maleate ((Dimetane, veltane)
·	 Combination drugs (Triaminic, historal, Dimetapp)
Tansiyon önleyici (antihipertansif)
·	 Clonidine hydrochloride (catapres)
·	 Prazosin hydrochloride (Minipress)
Tansiyon önleyici ve idrar söktürücü (antihipertansif ve diüretik)
·	 Chlonidine hydrochloride ve chlorthalidone (Combipres)
·	 Nadolol ve bendroflumethiazide (Corzide)
·	 Propranolol hydrochloride ve hyrochlorothiazide (Inderide)
Parkinson önleyici (antiparkinsonian)
·	 Biperiden hydrochloride ve biperiden lactate (Akineton)
·	 Benztropine mesylate MSD (Cogentin)
Psikoz önleyici (antipsychotic)
·	 Lithium carbonate (Lithobid)
·	 Thioridazine hydrochloride (Mellaril)
·	 Trifluoperazine (Stelazine)
İdrar söktürücü (Diüretik)
·	 Chlorothiazide (Divril)
·	 Hydrocholorothiazide (Esidrix, HydroDIURIL)
·	 Triamterene and hydrochlorothiazide (Dyazide)
Psikoterapi yapıcı (Psikoterapötik)
·	 Alprazolam (Xanax)
·	 Diezepam (Valium)
·	 Triazolam (Halcion)                        

Bu nedenle diş hekimleri hastanın kullandığı ilaçları anamnezlerinde detaylı 
bir şekilde araştırmalıdır. Soru işaretleri oluştuğunda tükürük-inhibisyon etkisi 
düşünülerek diğer hekim ile görüşülmelidir. Sistemik hastalıkların önceliği 
vardır ve ilaç düzeni değiştirilmemelidir. Doktoru ile görüşülerek dental tedavi 
için alternatif ilaçlar ya da modifiye edilmiş doz değerlendirilebilmelidir. 

Radyasyon: ağız, baş ve boyun karsinomlarının tedavisi için radyasyon 
alan hastalarda sıklıkla şiddetli tükürük azalması (ve hatta tükürük yokluğu) 
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kserostami, mukozitis (ağız kuruluğu) ve dysgeusia (dışkılama bozukluğu)   
rahatsızlıkları oluşur. Radyasyonun etkileri doza, zamana ve beze bağlıdır. 
Radyasyon onkolojistleri mümkün olduğunca bezleri radyasyon dozunun 
tamamından korurlar ancak, tükürük bezleri iki taraflı etkilendiklerinde 
korunamazlar, kserostomi kalıcı olabilir. 

Hastalar sıklıkla tedavinin ilk aşamalarında ağız kuruluğu deneyimlerler 
ve bu tedavi süresinde artarak devam eder. Bir çalışmada, sadece 2.25 Gy 
lik tedavi verildiğinden 24 saat sonra parotisin uyarılmamış akım oranında 
%50’lik bir azalma kaydedilmiştir; tedaviden 6 hafta sonra (60.00 6y/traction) 
tükürük akış oranı %75’den daha fazla azalmıştır (Sreebny etal, 1992). Çoğu 
hastada, tükürük bezi fonksiyonu rahatsızlığı kserostomi ile birliktedir ve geriye 
dönüşsüzdür. Tükürük sekresyonunda %95’ten daha fazla azalma tedaviden 
sonra 3 yıl devam eder. 

Tükürük fonksiyonlarına, radyasyonun birincil etkilerinin altında yatan 
mekanizmalar bilinmiyor; ilk etkiler kan damarlarının hasarlarından ya da sinir 
impulslarının iletimindeki sorunlardan kaynaklanabilir. Sonraki etkiler salgı 
bezinin yıkılmasından ve fibröz bağ dokusu ve özel damar hasarı (endartentis)
yla yenilenememesinden oluşur. Sekresyon hücreleri, kan damarları ve sinirler 
iyonlaştırıcı radyasyondan etkilenirler. 

Seröz hücreler, mukus hücrelerine göre radyasyona karşı daha hassastır, 
tükürüğün seröz bileşeninin büyük kısmına katkıda bulunan parotis bezi, bu 
nedenle hasara karşı en savunmasız iken, minör tükürük bezleri ise normal 
şekilde işlev görebilir.

Bu nedenle sadece tükürük akım oranı değişmekle kalmayıp tükürüğün 
kompozisyonu (bileşenleri)da değişir. Tükürük, visköz, beyaz, sarı ya da 
kahverengimsi ph’ı düşmüş, tamponlama kapasitesi azalmış ve elektrolit ve 
protein içeriği değişmiş hale gelir 

Radyasyonun ağızda neden olduğu değişiklikler arasında asidojenik, 
karyojenik mikroorganizmaların sayısındaki belirgin artışda vardır. Klinik 
olarak en belirgin değişiklikler mutans streptokok, laktobasil ve candida 
türlerindeki artışlardır. Yoğun çürük önleme tedbirleri alınıp sıkı bir şekilde 
takip edilmedikçe kantitatif ve kalitatif tükürük değişiklikleri ışın tedavisi 
görmüş hastayı aşırı ağız kuruluğu yanısıra Tablo 3’de listelenen semptomlarla 
birlikte hızlı oluşan yaygın diş ürüklerine ayrıca çeşitli oral problemlere yatkın 
hale getirir. Radyasyon çürükleri karakteristik olarak normalde nisbeten dirençli 
olan bölgelerde (lingual ve insizal yüzeyler) ortaya çıkarlar. Bu alanlar dişlerin 
kontakt noktasının hemen altında yer alır. 
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Terapötik radyasyon dozları diş yapısına doğrudan zarar vermediğinden, 
karyojenitedeki muazzam artış, mikrobiyal, kimyasal, immünolojik ve diyet 
değişkenlerindeki hiposalivasyonla ilişkili değişikliklere atfedilebilir.

Baş boyun kanserlerinde tükürük bezleri genellikle tedavi portalı içinde 
yer alır ve klinik olarak radyasyondan korunabilmeleri mümkün değildir. 

Bu nedenle, ortaya çıkan şiddetli hiposalivasyonun tedavisi kısmen palyatif, 
kısmen de  çürük önlemeye yöneliktir: mekanik plak kontrolü, antimikrobiyal 
ve yavaş salınımlı florür ajanlarının kullanımı, florürlü sakızlar gibi çiğneme ve 
tat alma uyaranlarıyla geriye kalan tükürük bezi dokusunun uyarılması ve florür 
içeren yapay tükürük ile ağız kuruluğunun semptomatik olarak giderilmesidir. 
Hiposalivasyon önlemleri sadece radyasyonlu hastalarla sınırlı değildir, şiddetli 
hiposalivasyon ve ağız kuruluğu olan tüm hastalarda uygulanabilir. 

Sistemik hastalıklar: 

Sistemik hastalıklar ve tedavileri için kullanılan ilaçlar çoğunlukla tükürük 
sekresyonun azalmasına neden olurlar. 

Ağız kuruluğu ve tükürük bezi hipofonksiyonu bir dizi sistemik hastalık ve 
durumla yakından ilişkilidir ve bunlardan bazıları bez parankiminde genellikle 
geri dönüşü olmayan ilerleyici destrüksiyona neden olurlar. Diğerleri ise geçici 
ve geri döndürülebilir vasküler veya nöral etkilere sahip olabilir.

Hastalıklar arasında romatoid  durumlar (bazen kollajen-vasküler, bağ 
dokusu veya otoimmun bozukluklar olarak anılır) hiposekretuar durumlar, 
belirli yaygın hastalıklar (örneğin, hipertansiyon ve diabetes mellitus), kistik 
fibroz; belirli nörolojik durumlar; depresyon, dehidratasyon anoreksiya nevroza 
ve hormonal değişiklikler bulunur. (Tablo 5)

Romatoid durumların klasik örneği sjögren’s sendromudur. Birincil form 
tükürük ve gözyaşı bezlerini kapsayan formudur genellikle kuru ağız ve kuru 
gözlerle karakterizedir. İkincil form söz konusu organların en az birini içerir 
ve ayrıca bağ dokusu hastalığı, çok yaygın romatoid artrit ile birlikte görülür. 
Sistemik lupus eritamatöz, skloroderma, dermatomiyositis ve birincil safra 
sirozu ikincil sjögren’s sendromuyla ilişkili olabilir. 

Erken safhalarda, tükürük sekresyon oranında (TSO) küçük değişiklikler 
olabilir; ancak, hastalığın ilerlemesiyle lenforetikular hücre infiltrasyonuyla 
tükürük bezinin parankiminin yıkımıyla birlikte sonuçlanan şiddetli azalma 
oluşur. Yoğun irreversible asinar hücre dejenerasyonu ve atrofi vardır. 
Sjögren’s sendromundan sonuçlanan değişiklikler ağız ve gözle sınırlı değildir; 
gastrointestinal, renal, genitoüriner ve pulmoner sistemdeki glandüler bezlerde 
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belirtiler vardır. Ayrıca bu tablo pseudolemfoma ve malign  lenforetikuler risk 
artışıyla tetiklenir. 

Sjögren sendromunun teşhisi genellikle hastalık başladığından birkaç 
yıl sonra konabilir ve pek çok hasta bilinçsizce, kesin tanı konmadan önce, 
dişlerine geri dönüşü olmayan zararlar verilmesine yol açabilir. Diş hekimi 
tarafından dikkatli bir şekilde tükürük sekresyon oranının belirlenmesi, söz 
konusu hastalara erken tanı konmasına yardımcı olur. Sjögren sendromunun 
varlığı çoğunlukla üst dudaktaki küçük tükürük bezlerinden yapılan biopsi 
ile desteklenir.  Sjögren sendromunun popülasyonun yaklaşık %1’inde 
görüldüğü düşünülmektedir. 45 yaşın üstünde kadınları erkeklerin sekiz katı 
fazla etkiler. Söz konusu durum yaşlı kadınlarda önemli bir sıkıntı kaynağı 
olmasına rağmen medikal ve dental literatürde yeterince ele alınmadığı 
görülmektedir.

Hipertansiyon ve şeker hastalığı gibi yaygın hastalıkların pek çoğuna 
kserostominin eşlik etmesi gittikçe fazla tespit edilmektedir. Diabetes mellitus 
ve kserostomi arasındaki bağlantının kanıtı iki tiptir. Birincisi, kserostomik 
bireylerde diaetes mellitus görülme sıklığı kserostomik olmayan kontrol 
grubundan daha büyüktür. İkincisi, insülinden başka ilaç kullanmayan ve 
başka hastalığı olmayan diabetik bireyler, diabeti olmayan kontrol grubu ile 
karşılaştırıldığında kserostomi görülme sıklığı çok daha fazladır. (Sreebny et 
ol, 1992) Azalmış tükürük sekresyonu diabetin stabil olmadığı ya da hastalığın 
belirli bir düzene konmadığı durumlarda görülür: Bu periyodlar sırasında, 
tükürükte glukoz seviyesinin artışı yaygındır ve yüksek çürük riski oluşturur. Bu 
nedenle bu durumdaki diabetik hastalar en azından diabetik olmayan hastalara 
göre diş çürüğüne daha yatkındırlar. 

Azalmış TSO ile ilişkili diğer durumlar. 

Kronik depresyonla ilgili TSO’daki değişiklikler genellikle inatçıdır. Ağız 
kuruluğu organik değişime bağlanamadığında, hastaya, olası psikojenik 
faktörleri araştırmak için bir psikolog veya psikiyatriste danışması tavsiye 
edilmelidir. Fiziki durum ağız kuruluğuna indirgenmemesine rağmen sebep olan 
mekanizmalar başka türlü anlaşılamayacaktır. Depresyon tedavisinde çoğunlukla 
ağız kuruluğunun şiddetini arttıran trisiklik antidepresanlar kullanılır.

Bununla birlikte, insüline bağımlı (tip 1) diyabetes mellitus, tükürük 
bezlerine hiposalivasyonun yaygın bir komplikasyon olarak kabul edilebileceği 
ölçüde zarar vermez. 
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Şiddetli ya da uzun süreli kötü beslenme veya anorexia nervosa tükürük 
akış oranı ve kalitesinde bozulmaya, diş çürüğüne yatkınlığın artışına, 
erozyon ve kuru ağız gibi semptomlara yol açabilir. Kısa süreli hızlı TSO’daki 
azalmalarda önemli olmasına rağmen bu durum gerçek hiposalivasyona yol 
açmaz ve akış oranı hızlı periyod sonlanınca normal değerlere döner. Hormonal 
değişiklikler tükürüğün TSO’nını ve kompozisyonunu aynı anda etkileyebilir. 
En köklü değişiklikler postmenoposal dönemdedir. Pek çok çalışma 
postmenaposal dönemdeki kadında sekresyon oranının daha genç kadınlardan 
düşük olduğunu destekler yöndedir. Bununla birlikte, bireysel yanıtlarda 
geniş varyasyonlar vardır Bazı postmenapozal dönemdeki kadınlar TSO’da 
belirgin değişiklik olmadığını öne sürerken diğerleri yaralı dil, konuşmada, 
yutkunmada güçlük ve mantar enfeksiyonları gibi belirtileri olan “yanan ağız” 
tablosuyla ızdırap verici ağız kuruluğu deneyimleyebilirler. Yaş TSO üzerinde 
klinik olarak belirgin etkisi olan faktör değildir. Yaşlılarda ve genç yetişkinlerde 
uyarılmış küçük tükürük bezleri sekresyonunun karşılaştırıldığı çalışmalarda 
sekresyonda yaşla ilişkili düşüşün %50’den daha fazla olduğu bildirilmiştir, 
morfolojik çalışmalarda ise hacimde %40-%50 azalarak fonksiyonel bir 
küçülme olduğu gösteririlmiştir. Parafinle uyarılmış tükürük sekresyon oranı 
normal olsa bile pek çok yaşlı bireyin kuru ağız sendromundan yakınmasını 
fizyolojik değişiklikler sonucu oluştuğunu açıklayabilir. Submandibular ve 
sublingual bezlerin fonksiyonlarındaki değişimler ağız kuruluğu duygusundaki 
en büyük etkendir. Söz konusu değişiklikler, dişsiz yaşlılarda protezlerin 
retensiyonun azalmasına ve protez stomatitinin gelişimine neden olabilir. 

İnsan ve hayvan çalışmalarında (Dowes, 1987) tükürük bezleri atrofisinin 
çiğneme aktivitesinin azalmasıyla birlikte geliştiği gösterilmiştir. İnsanlarda, 
bu durum ortognatik cerrahi sonrası çeneleri tel ile bağlanarak likid dietle 
beslenenlerde görülür. İnsanlarda çeşitli derecelerde çiğneme aktivitesinde 
azalma olmasının tükürük bezleri hipofonksiyonu ve kserostomi ile birlikteliğinin 
derecesi bilinmiyor. 

Hiposalivasyon nasıl değerlendirilmeli?
Çerçeve “anamnez ile desteklenerek klinik muayene ile belirlenmesi 

ilkesi üzerine kurulmuştur” olası hiposalivasyon  teşhisi için aşağıdaki noktalar 
dikkate alınmalıdır: 

1. Stimule edilmiş sekresyon oranı
2. İstirahat tükürük sekresyon oranı
3. Anamnestik veri: İlaçların olası yan etkileri;
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 sistemik hastalıkların tükürük bezleri hipofonksiyonuna sebap oldukları 
bilinir; kuru gıdaları yutma güçlüğü, konuşma güçlüğü, ağız mukozasında 
ağrı, boğaz yaralarının sık tekrarı, hareketli protezlerin tolere edilmesinde 
güçlük

4. Palpasyonda tükürük bezlerinin hassasiyeti ya da bezlerin şişliği 
5. Ağız mukozasında ya da dilde enflamatuar değişiklikler
6. Gösterge testi: Mukozayı kontrol etmek için ayna yapışma muayenesi 

yaptınız mı?
7. Çürüğün atipik modeli (düz yüzey lezyonları ya da kesicilerin ya da 

tüberküllerin üzerinde)

Eğer yukarıdaki olasılıkların çoğu varsa ve istirahat TSO düşükse teşhis her 
zaman hiposalivasyondur ve hastanın çürük gelişimi açısından yüksek risk 
içerdiği göz önünde bulundurulmalıdır. Bireysel hastalarda ve özellikle çürüğe 
yatkın kişilerde TSO’nun çok sık tekrarlanmasına gerek yoktur. Hastanın takibi 
ve tedavi planlaması hiposalivasyon riskine göre yapılmalıdır. 

Tam tükürük kolaylıkla elde edilir ve çoğu vakada tüm ağız kuruluğunun 
iyi bir göstergesidir. Sadece tam tükürük değil bireysel majör ve minör tükürük 
bezlerinden ağrısız invaziv olmayan örnek olma teknikleri vardır. Majör tükürük 
bezinin hastalığında doğruda bezden sekresyon toplanarak teşhis koyulmalıdır. 

Toplama işlemlerinin metodu ve amacı önceden hastaya açıklanmalıdır. 
Tükürük yemekten yaklaşık 1,5-2 saat sonra veya bir gecelik açlıktan sonra 
toplanmalıdır.  Toplamadan önce hata TSO’yu etkileyecek, stimule edecek gıda 
çiğnemek, sakız çiğnemek ya da şeker yemek, sigara içmek, diş fırçalamak, 
ağız yıkamak ya da bir şey içmek gibi tükürüğü etkileyici işlemler yapmamış 
olması gerekir. Test sakin bir ortamda yapılmalıdır. TSO’nun standart alınması 
detayları gösterildiği gibi olmalıdır. 

Ortalama bir TSO elde etmek için, günün aynı zamanında en az bir kere 
tekrarlanmalıdır. Eğer hastaların ilk temel verileri önceden alınmışsa en son 
tükürük değerleri öncekilerle karşılaştırılmalıdır. Genelde olduğu gibi ilk, temel 
şikayetinden önceki verileri yoksa TSO popülasyonun TSO standartları ile 
karşılaştırılır. (Bak Tablo 2) Herhangi bir testte olduğu gibi sonuçlar hastanın 
anamnezinin ışığında diğer testlerin sonuçlarıyla birlikte değerlendirilerek 
herhangi bir hastalığın belirtisi düşünülmelidir. 

Tam tükürük volumetrik ve gravimetrik, direnaj, tükürmek, emme ve 
sıyırma. Özellikle direnaj ve tükürme tekniklerinin birlikte tarif edildiği 
volumetrik metodlar diş hekimince kolaylıkla yapılabilir. 
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Tablo 7:  Tam tükürük toplama standardı

Hasta toplamadan en az 1 saat öncesinden bir şey yememiş (su dışında) içmemiş 
olmalıdır.
Tükürük, eğer mümkünse aynı bireyden günün aynı zamanında toplanmalıdır.
Hasta öncesinde sigara içmemeli ya da ağır fiziksel strese maruz kalmamış  olmamalıdır 
.
Ön örnek toplama periyodu 1 dk önerilmektedir. 
Kabul edilen toplama süresi (stimule tükürük için 5 dk ve stimule edilmeyen tükürük 
için 15-20 dk) olmalıdır.
Hasta dental operasyon koltuğunda değil genel bir koltukta rahat bir pozisyonda 
oturmalıdır.
Akut hastalıklar, kronik rahatsızlıklar ve ilaçların etkisi dikkate alınmalıdır. Eğer 
mikrobiyolojik testler planlanıyorsa, örnek toplama antibiyotik kullanma sürecinden 
2 hafta sonraya ertelenmelidir.
Eğer tükürükte kimyasal analiz planlanıyorsa görünür kan içerikleri olan örnekler 
çalışma dışı bırakılmalıdır.

Ölçüm amacıyla, sialometre ya da incelikle kalibre edilmiş ölçüm silindiri 
cihazından biri kullanılmalıdır. Sialometer özel olarak yapılmıştır. Alternatif 
olarak kimyasal malzeme tedarikçilerinden her birinin hacmi yaklaşık 12 ml 
olan iki ölçüm silindiri ve iki huni 0,1 ml’den az olmamak üzere kalibre edilmiş 
ekipman elde edilerek ölçüm gerçekleştirilebilir. 

Sitimule TSO’nun Ölçümü. Klinikte, genel yaygın prosedür, çiğneme 
stimulasyonu (hasta bir parça paraffin çiğnerken vb) sırasında TSO’nun 
ölçülmesidir. Standardize edilmiş sonuçların güvenilir olması için, hastaya 
detaylı bilgilendirme verilmelidir. Sialometre, hem istirahat hem de uyarılmış 
tükürüğün tek bir kapta toplanmasını sağlayan özel olarak yapılmış, yeniden 
kullanılabilir bir cihazdır. Hasta 1 g parafin parçasını 1 dk yumuşakça çiğneme 
yaparak tüm tükürüğü yutmalı ya da dışarı tükürmelidir. Daha sonra hasta 
parafini daha büyük miktarda yumuşakça 5 dk. çiğneyip tükürüğünü dereceli 
silindir içine çıkarmalıdır. Ölçümde köpüğe dikkat edilmelidir. Bir damla 
octonol ekleyerek ya da buzla soğutulmuş beher kullanarak köpüğü azaltmak 
mümkündür. Sekresyon oranı her dakikadaki mililitre olarak hesaplanır. 

Tükürük,  mekanik stimulasyona (çiğneme) alternatif olarak, %2’lik 
sitrikasid solüsyonun 30 saniyelik aralarla toplam 2 dk dilin laterodorsal 
yüzeyine uygulanmasıyla kimyasal olarak stimule edilebilir. Hasta daha sonra 
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tükürüğü alıcı kaba tükürür. İşlem iki kere daha tekrarlanır. Toplam zamanı 6 
dk’dır. TSO dakikadaki mililitre olarak açıklanır. 

Stimule edilmeyen (istirahat) TSO’nun ölçümü.

Gerçek (dinlenen) tükürüğü örneklemek imkânsızdır, çünkü TSO bilinç sırasında 
her zaman bir uyarıcıdan etkilenir. Bununla birlikte, herhangi bir kasıtlı fiziksel 
veya kimyasal uyarım olmaksızın pasif salya akıtma yoluyla toplanan bir örnek, 
azalmış TSO ve hiposalivasyonun bir göstergesi olarak uyarılmış tükürükten 
daha güvenilir bir veri olacaktır. 

İstirahat tükürüğü toplanacağı zaman hasta, el bilekleri dizlerinin üstünde 
ve başı kollarının arasında istirahat pozisyonunda oturur ki buna coachman 
pozisyonu adı verilir. Bu pozisyon stimule tükürüğün toplanması içinde iyidir. 
Dil dudaklar, yanaklar, çenenin hafif hareketinden bile sakınılmalıdır. Dudaklar 
hafifçe aralanır ve hasta tükürüğünü alt dudağını ölçüm silindirine dayayarak 
aktif tükürme hareketinden kaçınarak bırakmalıdır. 

Sağlıklı yetişkinlerde, istirahat TSO 0,1 ml/min aşmalıdır. Hiposalivasyonun 
olduğu düşünülen hastalarda TSO’daki dalgalanmaların ön yargıya sebep 
olmasını önlemek için örnek periyodu 15 dk olmalıdır. Açıkçası, sonuçlar 
dakikadaki milimetre ve 15 dk. milimetre olarak açıklanmalıdır.

Büyük tükürük bezlerinden TSO’nun ölçümü, parotis tükürüğü genellikle  
modifiye edilmiş, iki odalı Carlson-Critenden toplayıcısı ile toplanır. İçteki 
parça Stensen kanalının ağzına yerleştirilir, dıştaki parça ince bir tüp ile lastik 
bir ampul bağlıdır ki baskı uygulandığı zaman hafif bir negatif basınç oluşturur 
ve aletin mukozaya yapışmasını sağlar. Bu cihaz, noninvaziv bir yöntemle saf 
parotis tükürüğünün toplanmasını mümkün kılar. Diş hekiminin submandibular 
ve sublingual tükürüğü toplayabilmesi için basit bir metod önerilmiştir. Şöyleki;  
Wharton kanalı bölgesi  gazlı bez ile izole edilir ve Stensen kanalının ağzı 
kapatılır. İstirahat ya da stimule tükürük bilinen sürelerde plastik mikropipet ile 
aspire edilerek toplanır. Akış oranı submandibular ya da sublingual bezlerinin 
her çiftinin dakikadaki mililitresi olarak açıklanır. 

Küçük tükürük bezlerinden TSO ölçümü. Tükürük, alt dudak ya da 
damakta küçük tükürük bezlerinden elde edilebilir. Minor bezler pamuk rulolar 
ile ya da gazlı bez ile kurulanarak izole edilir. Dinlenme tükürüğü için, 2 dakika 
sonra bu bezlerin bir veya daha fazlasının ağzında bulunan sıvı filtre şeritlerine 
adsorbe edilir (Perio-Paper).

Herbir stripteki likidin hacmi özel bir cihazla elektronik olarak okunur 
(Periotron). Minör tükürük bezlerini stimule etmek için dilin üstü %2’lik sitrik 
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asid solüsyonu ile daha önce tarif edildiği gibi sürüntü yapılır. Sonuçlar dakika da 
mikrolitre olarak açıklanır. Tükürük (mikro) bezlerinin sayısının ve alanlarının 
farklı olması nedeniyle onlardan elde edilen TSO yarı nicelikseldir. 

Tükürüğün kompozisyonu
Esasen sudan oluşmasına rağmen, tükürük kompleks bir sekresyondur. 

Tüm tükürük içeriği olarak adlandırılan tükürük öncelikle büyük ve küçük 
tükürük bezlerinin sekresyonunu içerir. Tükürük aynı zamanda kendisinden 
orijinli olmayan pekçok içeriği de barındırır ki bunlar; servikular likid, serum 
ve kan hücreleri; bakteriler ve bakteriyel ürünler; desquama epitel hücreleri 
ve hücresel komponentler; virüsler ve mantarlar; gıda artıkları; florid ve bazı 
bronşiyal sekresyonlar. 1 ml bütün tükürük, yaklaşık 700 milyon yaşayabilir 
bakteri, 0,5 milyon lökosit (%90’ından fazlası polimorf hücreli nötrofil lökosit 
hücreleri), binlerce deskuame epitel hücreleri, 2 mg protein, 800 mg lipid, 100 
mg immunglobulin, bazı inorganik elektrolitler (kalsiyum, fosfat, bikarbonat, 
sodyum, klorid ve florid) içerir.

Parotis, submandibular veya dilaltı bezlerinin ana boşaltım kanallarının 
deliklerinden doğrudan toplanan saf salgılar bile, dolaşım tarafından sağlanan 
bazı maddelerle birlikte salgı hücreleri tarafından sentezlenen tükürüğü içerir. 

Tam tükürüğün kompozisyonu pek çok fiziksel faktörden etkilenir. 
Kaynak, toplama metodu, stimulasyon derecesi önemli olanlardandır. Daha 
önce tarif edildiği gibi, büyük tükürük bezleri farklı asinar hücrelerden oluşurlar, 
tamamen farklı sekresyonların sentezlenebilmesi üzerine programlanmışlardır. 
Parotis bezleri seröz asinar hücrelere sahiptir ve proteinli, sulu bir sekresyon 
oluştururlar. Dilaltı bezlerinden oluşan sekresyon mukozdur ve bu nedenle 
daha yoğundur. Submandibular bezler seröz ve mukoz asinar hücrelerin 
ikisine de sahiptirler, düşük protein içerikli, parotis bezlerinden daha yüksek 
viskoziteli tükürük oluştururlar. Küçük tükürük bezleri sadece mukoz bezlerdir 
ve özellikle visköz ve sekretuar ımmunglobulin A (IgA)dan zengin tükürük 
oluştururlar. 

Stimulasyona yanıt olarak, tükürük çıkışında, kıvamında ve birçok 
bileşeninin konsantrasyonunda önemli değişikliklerle birlikte çok katlı bir artış 
olabilir. Tükürüğün yaklaşık %99’u sudur. Geriye kalan %1, büyük oranda 
(protein, glikoprotein ve lipidler vb) büyük organik moleküller, (glikoz ve üre vb) 
küçük organik moleküller ve (başlıca sodyum, kalsiyum, klorid ve fosfat) olan 
elektrolitlerden oluşur. Organik moleküllerin çoğu asinar hücreler tarafından 
oluşturulur; bazıları asinar hücrelerden oluşturulduktan sonra kanallardan 
sentezlenir, bazıları kandan tükürüğe taşınır. Tükürük içeriğinin listesinde alt 
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sınıflar proteinler, küçük organik moleküller ve elektrolitler Tablo 8’de alfabetik 
olarak gösterildiği gibidir. 

Tükürük bezlerinin büyük proteinleri familyal olarak var olan asinar 
hücreler tarafından üretilir. Her bir familya bir dizi farklılığa sahiptir. Fakat 
üyeler yakın ilişkidedir. (genetik polimortizm) Onlar (büyük proteinler) 
proline-zengin proteinler (en az 13 ayrı üyeden oluşan) histatinler (beş irtibatlı 
komponenti olan histidin-zengin proteinler); statinler (sistin içeren proteinler), 
hyrosine-zengin proteinler (staterin ve diğerleri); yüksek ve düşük moleküler 
ağırlığı olan musinler, glikozillenmiş ve glikozillenmemiş amilazlar ve çeşitli 
tükürük peroksidazları içerirler. 

Diğer tükürük proteinleri bazen asinar ve bazen ductal hücrelerden 
üretilen tek formu olan proteinlerdir. Asinar proteinler arasında epidermal 
büyüme faktörü sekretuar bileşen ve laktoferrin bulunur. Lizozimin kanal 
hücreleri tarafından üretildiği bilinmektedir ancak, diğer birçok bileşenin 
kaynağı bilinmemektedir. Kandan tükürük salgısına taşınan bileşikler arasında 
başlıca elektrolitler; albümin, Immunoglobulin A (IgA) ve immunglobulin 
G (IgG) ve immunglobulin M (IgM), vitaminler, ilaçlar, hormonlar ve su 
bulunmaktadır. 

Hormonlar ve ilaçların miktarı, plazma ve tükürük seviyeleri arasında iyi 
bir ilişki vardır. Bu korelasyon, tükürük toplanmasının hormonların ve hem 
terapotik hem de yasa dışı ilaçların izlenmesi için noninvaziv bir araç olarak 
kullanma önerisinin temelini oluşturur. Tükürük örneklemesi çalışmaları 
insan immun yetmezlik virüsüne karşı antikorların varlığı için bir tarama 
yöntemi olarak test edilmektedir. Bununla birlikte, bu tür yöntemler, glandüler 
inflamasyonun tükürükteki serum elementlerinin sayısı ve konsantrasyonunda 
belirgin bir artışa neden olması nedeniyle karmaşıktır. 

Diş çürüğünde modifiye bir faktör olarak tükürüğün rolü 
Yeterli bir sekresyon oranı ve kaliteli tükürük ağız sağlığının temelidir. 

Tükürüğün diş çürüğüne karşı spesifik koruyucu etkiye sahip olduğu iyi bilinir. 
Bunun en büyük doğrudan kanıtı, baş ve boyun radyasyonları sonucu olarak 
tükürük fonksiyonun kaybolmasını takiben ortaya çıkan rampant çürüklerdir. 
Birkaç hafta içinde dişlerin yüzeylerinin çürüğe duyarlı hale gelip kronda yıkıma 
yol açması patolojiktir. 
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Tablo 8: Tükürük bileşenleri (Sreebny ve ark (1992) alınmıştır.)

Proteinler Küçük Organik 
Moleküller

Elektrolitler

Albumin Creatinine Ammonia
Amylase Glucose Bicarbonate
B-glucuronidase Lipids Chloride
Carbohydrates Nitrogen Fluoride
Cystatins Sialic acid Iodide
Epidermal growth factor Urea Magnesium
Esterases Uric acid Nonspecific
Fibronectin Buffers
Gustin Phosphates
Histatin Potassium
Immunoglobulin A Sodium
Immunoglobulin G Sulfates
Immunoglobulin M Thiocyanate
Kallikrein
Lactic dehydrogenase
Lactoferrin
Lipase
Lysozyme
Mucins
Nerve growth factor
Parotid aggregens
Peptidases
Phosphatases
Proline-rich proteins
Ribonucleases
Salivary peroxidases
Secretory component
Secretory immunoglobulin A
Serum proteins (trace)
Tyrosine-rich proteins
Vitamin-binding proteins

Tükürüğün, dişleri çürüğe karşı koruyan başlıca özellikleri şunlardır:
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1. Diyet şekerlerini temizlemek ve dilue etmek
2. Plaktaki asitlerin tamponlanması ve nötralizasyonu
3. Remineralizasyon için iyon sağlamak
4. Endojen ve ekzojen antiplak ve antimikrobial faktörler
 Farklı tükürük bileşenlerinin başlıca fonksiyonları Tablo 1’de 

görülmektedir. 

Gıda bileşenlerini temizlemesi, seyreltmesi ve mikroorganizmaları 
temizlemesi
Tükürüğün bir çok işlevi arasında en önemlisi, ağızdaki mikroorganizmaları 
ve gıda bileşenlerini ağızdan bağırsağa göndermesidir. Bu nedenle, zararlı (ve 
aynı zamanda kommensal) mikroorganizmaları ağız boşluğundan dışarı atmak 
için yeterli hacim, konak savunması ile ağızdaki endojen ve eksojen mikrobiyal 
saldırı arasında sağlıklı bir denge için bir ön koşuldur. 

Bu denge, zayıf ağız hijyeni diyette fermente karbonhidratların aşırı alımı, 
bazı sistemik hastalıklar gibi etkenler nedeniyle bakterilerin aşırı büyümesi ya 
da TSO’nın azalmasıyla bozulabilir. Çürük yatkınlığı yüksek olan bireylerin 
çoğunda söz konusu faktörler yaygındır. Çürük araştırmaları sükroz ve 
florürün tükürükten temizlemesi üzerinde yoğunlaşmasına rağmen, sükrozun 
temizlenmesi için geçerli olan ilkeler ağız boşluğuna eklenen herhangi bir 
madde için geçerlidir. Şeker klirens temizleme çalışmalarına Swenander-Lanke 
(1957) tarafından öncülük edildi. Katı karbonhidrat gıdaların tüketilmesini 
takiben tükürükteki şeker konsantrasyonu  ilk etapta hızla ve daha sonra yavaşça 
düştüğü bulunmuştur. Screebny ve ark (1985) şeker çözeltilerinin iki aşamalı 
bir düzende temizlendiğini ve ilk 6 dakikadaki hızlı ve daha sonraki yavaş 
temizleme oranlarının bu süreçlerdeki TSO’daki kaymalarla orantılı olduğunu 
belirtmişlerdir. 1983’te Dawes’in geliştirdiği bir kompüter modeli şeker 
temizlemesi için aşağıdaki varsayımlar üzerine temellendirilmiştir: Temizlikteki 
önemli faktörler:

1. Yutmadan önceki ve sonraki tükürük hacmi
2. Stimule edilmemiş tükürük sekresyon oranıdır.

Bu varsayıma dayanan bilgisayar tahminleri, “yapay ağız” sistemi kullanılarak 
yapılan çalışmalarda ve insan deneylerinde doğrulanmıştır. Bilgisayar, hem 
türüük hacimleri düşük hem de uyarılmış TSO yüksek olduğunda klirensin hızlı 
olduğunu öngörmüştür. 
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Ağıza her sakroz alımından sonra şunlar tarif edilebilir: Ağız kavitesinde 
yutkunmadan sonra en az hacim vardır ve reziduel hacim olarak adlandırılır. 
İnce bir film tabakası şeklinde yayılır. Bu hacim ortalama 0,8 ml olarak kabul 
edilir fakat kişiler arası varyasyonlar geniştir. Bu küçük hacimdeki tükürükte 
sakrozun küçük bir miktarının çözünmesi çok yüksek sakroz konsantrasyonu 
gibi etki gösterecektir. Örneğin, residuel hacimdeki 0,3 g’lık şeker eğrisinin 
çözünümü sıradan sakroz içeren içecektekinden daha yüksek olacaktır. Sakrozun 
tadı, tükürük bezlerini birkaç saniye içinde akış hızında artışla yanıt vermeleri 
için uyarır. Tükürüğün hacmi maksimum hacme ulaşıncaya kadar artar ki 
maksimum hacim yaklaşık 1,1 ml’dir. Yutkunma refleksi bir miktar sakrozu 
elimine edilebilecek şekilde stimule eder. Geri kalan sakroz ağızda tükürük 
akışı ile dilue edilerek maksimum hacime ulaşır. Yutkunmayı tetikler ve bu olay 
böylece devam eder. 

Bir süre sonra sakroz konsantrasyonu ve tercihen tatlandırıcı ajanla stimule 
edilmeyen durumda bezlerin salgısının azalmasıyla tükürük seviyesi düşer. 
Böylece temizleme işlevi yavaşlar ve stimule olmayan TSO konumuna geçer. 
Tespit edilebilir en düşük seviyeye ulaşıncaya kadar geçen zaman temizleme 
oranı olarak kullanılmaktadır. Temizleme oranı için bazı değişkenler önemlidir ki 
TSO oluşmasında en önemlisi, yutkunmadan önce ve sonra ağızdaki tükürüğün 
hacmidir. Yüksek TSO hızlı temizlenmeye yol açacaktır. Düşük TSO ile elde 
edilen yavaş temizleme ile karşılaştırıldığında yüksek TSO hızlı temizlemeye 
yol açacaktır. Temizleme oranındaki büyük farklılıklardan düşük TSO’da çürük 
riskinin anormal arttığı açıktır. 

Temizleme oranı zamanla sabitlenen bireysel bir özelliktir. Ancak, 
eğer TSO’daki azalmaya sağlık durumundaki değişiklikler sebep olmuşsa 
temizlemede sert bir değişiklik ortaya çıkacaktır. Ağız kavitesindeki komplike 
reoloji (Reoloji: Maddenin şekil değişikliğini (katıların deformasyonunu) ve 
sıvıların akış özelliğini inceleyen bilim dalıdır) nedeniyle temizleme oranı 
farklı alanlarda önemli derecede farklıdır. Mukoz membran ve dişlerin üzerini 
kaplayan film tabakası dak 0,8’den 8,0 varan değişik oranlarda hareket eder. 
Kanal ağızlarına yakın bölgeler gibi bölgelerde  tükürük film tabakasının hızlı 
hareket etmesi beklenir ve bu bögelerde temizleme oranı, tükürüğün durgun 
olduğu (maksillar anterior dişlerin ve mandibular molarların buccal bölgeler 
gibi) alanlardan belirgin derecede daha yüksektir, bu durum farklı dişlerde iç 
dış yüzeylerinde çürük oluşumunun bir kısmını açıklayabilir. Tükürükteki 
ve tükürük film tabakasındaki sakroz dental plağa kolaylıkla geçebilir. Şeker 
alımından birkaç dakika sonra plak, sakroz ile aşırı derecede yüklenmiş olacak 
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şeker konsantrasyonu tükürüktekinden daha fazla olacaktır. Plağın tükürüğün 
erişebilirliğini engelleyecek kadar kalın olmaması koşuluyla sükroz akışı 
tersine çevirilebilecektir. Bu nedenle, plaktaki pH değişiklikleri ile sükrozun 
tükürük klirensi arasında bir korelasyon vardır. Hızlı klirensin aksine sınırlı 
tükürük girişinden kaynaklanan yavaş klirens diş çürüğünde yer alan Stephan 
eğirisine yol açacaktır. Sükroz durulamasından sonra, azı dişlerinin aproksimol 
bölgesindeki plakta pH düşüşü çok daha trajik olabilir çünkü plak asitlerinin 
seyreltilmesi ve tamponlanması için tükürüğe erişim daha güçtür.

Nötralizasyon ve Asidlerin tamponlanması

Şekerin temizlenmesinde tükürüğün kolaylaştırıcı etkisine rağmen plak 
asitlerinin oluşumunun dolayısıyla çürük oluşumunun azalması, tükürüğün 
nötralizasyon ve tamponlama işlevi ile ilgilidir ve bu mekanizmalar daha 
karmaşıktır. Bu işlevler ağırlıklı olarak parotis bezinden kaynaklanan tükürük 
bikarbonatından kaynaklanır. Stimule edilmemiş tükürükte bikarbonat seviyesi 
düşüktür; Stimule tükürüğün salınım oranı  arttıkça konsantrasyon yükselir, 
pH artar ve tükürüğün tamponlama gücü etkili biçimde yükselmiş olur. Ayrıca, 
tükürükte makromoleküler proteinler gibi daha az önemli tamponlama sistemleri 
de vardır. 

Şekerin sindirim sistemine alınması plak pH’ının düşmesine sebep 
olur. Deneysel olarak tükürüğün ağıza girişi engellendiğinde önlendiğinde 
(dışa açılan yolların kanalize edilmesi ve tükürüğün ağız dışına alınması) 
şekerin alımından sonra plak pH’ındaki düşüş tükürüğün normal olarak aktığı 
zamankinden daha uzun sürer. Eğer, şeker alımından sonra parafin ya da 
peynir çiğnetilerek tükürük akımı stimule edilirse amino asid spektrumdaki 
değişikliğin eşlik ettiği laktik asid konsantrasyonundaki düşme ve pH’daki 
hızlı ve dramatik çıkış görülür. 

Çürüğe dirençli hastaların plağında ve çürüğe yatkın hastaların plağında 
şeker değişiminde benzer cevap olmasına rağmen söz konusu cevaplardaki 
seviyeler epeyce farklıdır. Çürüğe dirençli kişilerden alınan plakta şeker öncesi 
pH yüksektir ve şeker değişiminden sonra pH’daki düşme küçüktür. Çalışmalar 
aynı zamanda göstermiştir ki, çürüğe dirençli hastalarda plak asidlerini 
tamponlama kapasitesi çürüğe yatkın hastalarınkinden büyüktür. 

Tükürüğün tamponlama etkisi çoğunlukla laboratuvar metodları ya da 
klinik metodları ile invitro olarak ölçülebilir. Laboratuvarda tükürüğün 1,0 
ml’si 3,0 hidroklorik asid (0,0033 M istirahat tükürüğü için 0,005 M uyarılmış 
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tükürük için) ile karıştırılır. Daha sonra karışımdan 20 dakika boyunca hava 
akımı geçirilir ve pH ölçülür. 

Klinik testler klinisyene tükürük tamponlama etkisini örnek aldıktan 
sonra direkt belirlemek ve hasta ile tartışabilme imkânı verirler. Dentobuft 
Strip Systemde bir damla uyarılmış tükürük asid ve pH indikatörü içeren bir 
test stripinin üzerine  yerleştirilir. Tükürük ve asid arasındaki reaksiyondan 
sonra test pedinin rengi çizelge ile karşılaştırılır ve son pH değeri elde edilir. 
Bu test son derece kolaydır ve düşük, orta ve yüksek tamponlama kapasitesini 
ayırt edecektir. Bu metod özellikle düşük tamponlama kapasitesi olan bireyleri 
ayrıştırabilmek için kullanılır. Salgı oranları gibi, çürük riski ile görünür 
ilişkisi olmayan tamponlama kapasitesinin normal bir sınırı vardır. Ancak, 
sınır değerinin altında (nihai pH 4’ten az), çürük sürecine kolaylaştırıcı etkide 
bulunduğu görünmektedir. 

Popülasyon bazında TSO ile tamponlama etkisi arasında pozitif bir ilişki 
vardır ancak, bir çok bireysel istisna vardır. 

Düşük bir tükürük salınım oranı düşük ya da orta tamponlama etkisi ile 
birlikte mikrobial ataklara zayıf direncin göstergesidir. Mikroorganizmaların 
temizlenmesi yavaştır ve rezidüel tükürük bireysel farklılıklarla 0,5-1,0 mL 
civarındadır ki ağız yüzeyinde ince bir film tabakası şekilde yayılır. Fermente 
edilebilen karbonhidratlar bu küçük hacimdeki tükürükte düşük tamponlama 
etkisi nedeniyle yavaş bir şekilde çözülebilir. 

Tükürük tamponlama testlerinin tek başlarına yorumlanması şüphelidir. 
Çoğu araştırmada diş çürüğünün farklı yönlerini ölçen değişkenlerle çok az 
korelasyon vardır veya hiç korelasyon olmadığı belirtilmiştir. Çürük atağındaki 
belirleyici olayların plakta ve mine yüzeyinin altında olduğudur. Bu lokuslarda 
tamponlama mekanizmaları tükürükte olduğundan çok farklıdır. Tükürük 
tamponlama maddelerinin özellikle sınırlı erişebilirlik alanlarında örneğin, azı 
dişlerinin aproksimal yan yüzlerinde, plak derinliğindeki pH değişikliklerini 
önemli ölçüde etkilemesi olası değildir. Plağın tamponlama kapasitesi alakalı 
olabilir ancak, test yöntemleri henüz yeterli değildir. Ulaşılabilir mandibular 
lingual yüzeyler, sadece ince bir plak ile kaplıdır. Bu bölgelerde tükürük 
tamponlama etkisi lezyon gelişiminde modifiye faktör olarak daha önemli 
olabilir. İnsan ağzı tükürük  kaynaklı (6,7-7,5) farklı pH değişimlerine sıklıkla 
maruz kalır ve bu durum diş (erozyon) ya da mukoza yaralanmalarına yol 
açabilir. Bu şartlar altında tükürükteki tamponlama ajanlarının rolü pH düzeltip 
mümkün olduğunca hızlı normal sınırlara getirmektir. 
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1. Giriş

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2020 yılı verilerine göre; oral kavite 
kanserleri insidansı ve mortalitesi en yüksek olan 20 kanser türünden 
biridir (1). DSÖ, oral kanser insidansı ve mortalitesine ilişkin verilerin 

önümüzdeki 40 yıl içinde yaklaşık 2 katına çıkacağı öngörmektedir (1). Oral 
kanserler, oral kavitede herhangi bir öncü lezyon olmadan ortaya çıkabildikleri 
gibi Oral Potansiyel Malign Düzensizlikler (OPMD) adı verilen invaziv kansere 
dönüşüm potansiyeli olan şüpheli lezyonların zemininde de gelişebilmektedirler (2). 
Dolayısıyla OPMD lezyonlarının tanısı ve yakın takibi, bu tür lezyonların zemininde 
gelişebilecek oral kanserleri erken dönemde saptayabilmek açısından önemlidir (3).

2. Oral Potansiyel Malign Düzensizlik (OPMD) Tanımı

OPMD terimi; 2005 yılında epidemiyoloji, patoloji, moleküler biyoloji ve ağız 
hastalıkları gibi alanlarda uzman uluslararası araştırmacıların katıldığı ve DSÖ 
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tarafından organize edilen prekanseröz lezyonların tanımları, sınıflandırılmaları, 
patolojik ve histolojik özellikleri gibi konuların analiz edildiği toplantının 
ardından terminolojiye dahil olan yeni bir terimdir. Bu terim istatistiksel olarak 
kansere dönüşüm riski olan oral mukozal lezyonlar için kullanılmaktadır (4). 
Bu lezyonların mutlak suretle kansere dönüşeceği algısı hatalı bir bakış açısı 
olmakla birlikte bu lezyonların hasta ve lezyon kaynaklı bazı hazırlayıcı 
faktörlerin de etkisiyle malign dönüşüm açısından bir potansiyele sahip oldukları 
bilinmektedir (4). Literatürde OPMD lezyonlarının güncel prevalans değeri 
yaklaşık % 4.5 olarak bildirilmiştir (3). Etyolojisinde genetik ve çevresel birçok 
faktör barındıran bu lezyonlar, çoğunlukla alkol ve sigara kullanımı ile spesifik 
olarak da betel nut çiğneme alışkanlığı ile ilişkilendirilmektedirler (3). OPMD 
başlığı altında birçok oral mukozal lezyon yer almakla birlikte eritroplaki, 
eritrolökoplaki, kandidal lökoplaki, proliferatif verrüköz lökoplaki, oral liken 
planus (bazı subtipleri), oral submüköz fibrozis gibi şüpheli lezyonlar kinik 
pratiğinde en yaygın görülen ve yakın takibi gereken OPMD lezyonlarıdır (3,5).

2.1. Proliferatif Verrüköz Lökoplaki (PVL)

PVL lezyonları lökoplakilerin malign transformasyon açısından yüksek riskli, 
ekzofitik, multifokal bir varyantıdır (6). 60 yaş üzeri ve kadın hastalarda görülme 
sıklığı fazla olan PVL lezyonlarının oral mukozada en sık yerleşim gösterdikleri 
anatomik bölgeler gingiva, dil ve bukkal mukozadır (6). Erken dönem 
PVL lezyonları basit bir hiperkeratozis ile başlayıp ileri dönemde lezyonun 
progresyonuna bağlı olarak klinik görüntü multifokal, nonhomojen (eritamatöz 
ve eroziv alanlar içeren) ve ekzofitik olarak izlenir. PVL lezyonlarının ortaya 
çıkmasında HPV, etyolojik bir faktör olarak gösterilse de literatürde bu konuda 
net bir veri bulunmamaktadır (7,8). PVL lezyonlarının tedavisinde; fotodinamik 
tedavi, lazer uygulamalar, retinoidler, cerrahi rezeksiyon veya bu yöntemlerin 
kombinasyonları tercih edilmektedir. PVL’nin herhangi bir yöntemle tedavisi 
sonrasında literatürde %80-85’lere varan rekürrens oranları bildirilmesi 
lezyonun takibi açısından önem arz etmektedir (7,8). PVL lezyonlarının yakın 
takibi açısından göz önünde bulundurulması gereken bir diğer önemli nokta 
ise bu lezyonlarının malign transformasyon potansiyelidir. PVL lezyonlarının 
verrüköz veya skuamöz hücreli karsinomaya dönüşümünde %70 - %100 gibi 
yüksek malign transformasyon oranları bildirilmiştir (9-13). PVL gibi multifokal 
lezyonlarda, lezyonun farklı bölgelerinde malign transformasyon açısından 
hücresel değişim aşamaları aynı olmadığından, hastalar lezyonun renk, görünüm 
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veya boyutlarında değişiklikler olduğunda veya yeni lezyonlar ortaya çıktığında 
sık ve tekrarlayan biyopsilerle yakından izlenmelidirler (8).

2.2. Oral Liken Planus (OLP)

Oral liken planus (OLP), oral mukozayı etkileyen çoğunlukla relaps ve 
remisyonlarla seyreden kronik enflamatuvar bir hastalıktır. OLP 30 – 60 yaş 
aralığındaki yetişkin populasyonun % 0,5-2’sini etkileyen bir hastalık olup 
kadınlarda erkeklere oranla 2 kat daha fazla görülmektedir. OLP’un etiyolojisine 
ilişkin veriler yeterli olmamakla birlikte, birçok çalışmada OLP’un T-hücre 
aracılı bir otoimmün hastalık olduğu vurgulanmaktadır (14). Ayrıca literatürde 
kesin bir görüş bulunmamakla birlikte saptanan familyal olgular, hastalığın 
genetik geçişli olabileceğine yönelik görüşleri güçlendirmektedir (15). OLP 
lezyonları, klinik muayene sırasında bukkal mukozada sıklıkla bilateral olarak 
yerleşen, beyaz, retiküler lezyonlar olarak görülmekle birlikte dil, diş eti ve 
labial mukoza yerleşimli formlarıyla da saptanabilmektedirler. OLP lezyonları 
nadiren de olsa damak, ağız tabanı veya üst dudak mukozasında da ortaya 
çıkmaktadırlar (16). Klinikte retiküler, eroziv-ülseratif, plak, büllöz, atrofik 
ve papüler olarak 6 farklı formda tanımlanan OLP lezyonları, tek bir formda 
saptanabileceği gibi aynı hastada birden çok formda da görülebilmektedir. OLP 
için bildirilen en yaygın klinik formlar; retiküler, ülseratif ve plak tipleridir (17).

OLP lezyonlarının malign potansiyeli değerlendirildiğinde, malign 
transformasyon riskleri birbirinden farklı olan oral likenoid lezyonlar ile OLP 
lezyonlarının ayrımının yapılması önemlidir. Oral likenoid lezyonlar klinik 
veya histolojik olarak OLP lezyonları ile benzer klinik özellikler göstermelerine 
rağmen likenoid lezyonların ortaya çıkmasında özellikle lezyona komşu 
bölgede kontak reaksiyona sebep olabilecek dental materyallerin bulunması 
ayırt edici olabilmektedir. Sıklıkla oral likenoid lezyonlar ilaç veya dental 
materyallere bağlı (amalgam restorasyonlar gibi) kontak reaksiyon, graft-
versus-host hastalığı veya sistemik bazı ilaçların kullanımına bağlı olarak ortaya 
çıkmaktadırlar (18). Şöyle ki OLP lezyonları için literatürde bildirilen malign 
transformasyon oranı yaklaşık % 1 iken oral likenoid lezyonlarda bu oran % 5’e 
kadar çıkmaktadır (19-21). Literatürde bu konuda yapılan çalışmaların bulguları 
değerlendirildiğinde; OLP ve oral likenoid lezyonlarının malign transformasyon 
oranları ile alakalı bulguların güvenilir olabilmesi için klinik olarak birbirine 
benzer bu iki lezyonun tanı kriterlerinin net olması gerekmektedir (4). Örneğin 
Van der Meij ve ark. tarafından yapılan bir çalışmada (22);  OLP lezyonlarının 
tanı kriterleri arasında histolojik incelemede epiteliyal displazi saptanmaması 
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ve lezyonların bilateral olması gibi bazı klinik ve histolojik tanı kriterleri 
kullanılmıştır. Fakat epiteliyal displazinin saptanmamasının OLP lezyonları için 
bir tanı kriteri olabileceği noktasında literatürde kesin bir görüş bildirilmemiştir 
(4). Güncel çalışmalarda likenoid lezyonların OLP lezyonlarından ayrımı henüz 
net bir şekilde yapılamasa da OLP lezyonlarının malign transformasyonu için 
risk teşkil edebilecek bir takım belirteçler rapor edilmiştir. Bunlar; lezyonların 
dil yerleşimli olması, atrofik veya eroziv formdaki kırmızı renkli lezyonlar, 
hastanın alkol ve/veya sigara kullanımı, hepatit C enfeksiyonu, HPV pozitifliği 
olarak gösterilmektedir. Benzer şekilde kadın cinsiyet ve 60-70 yaş grubu da 
malign transformasyon açısından riskli hasta grupları olarak bildirilmiştir (18). 
Yukarıda bahsedilen özellikle sahip hasta ve lezyonlar için sık ve yakın klinik 
gözlem önerilmektedir (4,18).

2.3. Oral Submuköz Fibrozis (OSF)

OSF, genellikle Asya popülasyonunda rastlanılan bir alışkanlık olan betel nut 
bitkisinin çiğnenmesine bağlı olarak ortaya çıkan, oral ve faringeal mukozada 
fibrozis ile seyreden ve epitel dokuda atrofi /ağız açma kısıtlılığına sebep olan 
kronik bir hastalıktır (23). Progresif bir hastalık olan OSF için erken dönem 
lezyonları stomatit, oral mukozada solukluk gibi hafif belirtilerle başlarken 
hastalığın ilerleyen dönemlerinde mastikatör kaslarda oluşan fibröz bantlara 
bağlı olarak ağız açıklığının 15 mm’nin altına düştüğü bildirilmektedir (23). 
Skuamöz hücreli karsinoma dönüşüm açısından potansiyel risk taşıyan 
OSF lezyonları için literatürde %1.9 ile %9.13 arasındaki oranlarda malign 
transformasyon bildirilmiştir (4,24-27). Lezyonun ortaya çıkmasından 
sonrasındaki ilk 2-5 yıllık dönemde, olası bir malign dönüşüm için riskin daha 
yüksek olduğu rapor edilmektedir. Dolayısıyla bu lezyonlar en az 5 yıl yakın 
klinik takip gerektirmektedir. Ayrıca lezyonlarda saptanan epiteliyal displazi, 
malign transformasyon riskini daha da arttıran önemli bir histolojik belirteçtir 
(23).

2.4. Kronik Hiperplastik Kandidiazis (KHK)

Kandidal lökoplaki olarak da bilinen KHK, oral mukozada beyaz yamalar 
şeklinde izlenen kandidal bir enfeksiyondur ve lezyonun ortaya çıkmasından 
sıklıkla kandida albicans sorumlu tutulmaktadır. Klinik olarak lezyonlar 
genellikle asemptomatiktir. Topikal veya sistemik antifungal tedavi ve altta 
yatan nedenin düzeltilmesinden sonra gerilerler. Literatürde antifungal ilaç 
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tedavisine cevap vermeyen lezyonların malign transformasyon açısından riskli 
oldukları bildirilmiştir (4,28). Kronik hiperplastik kandida lezyonlarının OPMD 
olarak değerlendirilip değerlendirilmemesi yönünde kesin bir görüş birliği 
bulunmamakla birlikte DSÖ tarafından yapılan son sınıflamada bu lezyonlar 
OPMD sınıfında yer almaktadır (4). Kronik kandidal lezyonlarının yüzeyden 
yükselmiş, nonhomojen klinik görüntüsü (benekli) ve özellikle oral kanserler 
için daha az riskli olan labial komissura ve dil dorsumu gibi anatomik bölgelerde 
bulunması malign transformasyon için klinisyenlere bazı ipuçları vermektedir 
(4). Kandidal patojenlerin oral karsinogenezisteki rolü henüz net bir şekilde 
açıklanamamasına rağmen özellikle kandida albicans, tropikalis ve glabrata 
gibi suşların ürettikleri asetaldehit, nitrozamin gibi karsinojenlerin lokal veya 
sistemik etki ile oral mukozada displastik bazı değişiklerin meydana gelmesinden 
sorumlu oldukları bilinmektedir (29). Yüzeyden kazıma ile kalkmayan ve bu 
özelliği ile de klinik pratiğinde lökoplaki lezyonları ile ayırıcı tanısı yapılması 
gereken KHK lezyonlarının antifungal tedaviye yanıt vermemesi durumunda 
malign transformasyon açısından takip edilmesi önem arz etmektedir.

2.5. Eritroplaki & Eritrolökoplaki

Eritroplaki; oral mukozadaki görüntüsü kırmızı yama şeklinde olan, klinik 
ve patolojik değerlendirmede kesin olarak bir sınıfa dahil edilemeyen oral 
lezyonlar için tercih edilen bir terimdir. Lezyonun sınırları sıklıkla irregular 
olmakla birlikte yüzeyi düz veya granular olarak izlenebilmektedir. Oral 
mukozada genellikle yumuşak damakta, dil ventrali ve ağız tabanında ortaya 
çıkan eritroplaki lezyonlarının özellikle yumuşak damak yerleşimli olanlarının 
eritamatöz kandidiazis (dental protez ilişkili) ile ayırıcı tanısının yapılması 
önemlidir. Bunun yanısıra deskuamativ gingivitis, erosiv liken planus, diskoid 
lupus ve pemfigoid lezyonları gibi diğer eroziv lezyonlar da ayırıcı tanıda göz 
önünde tutulması gerekmektedir (30). Eritroplaki lezyonları, epitheliyal displazi 
ve oral kanserler açısından yüksek riskli lezyonlar arasında gösterilmektedirler 
(31). Literatürde %14 ile %50 arasında bildirilen yüksek malign transformasyon 
oranları, eritroplaki lezyonlarının malignite potansiyelinin önemli bir 
göstergesidir (32). Eritrolökoplakiler veya benekli lökoplakiler ise kırmızı ve 
beyaz komponetler içeren ve malign transformasyon açısından yüksek riskli 
nonhomojen lökoplaki lezyonlarıdır. Lezyonun kırmızı komponentlerinin beyaz 
hiperplastik komponentine göre displastik değişiklikler açısından daha riskli 
olduğu bildirilmiştir (33). Bu lezyonlar oral mukozada eritroplaki lezyonlarıyla 
benzer şekilde sıklıkla ağız tabanı, dil ventrali ve yumuşak damakta yerleşim 
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göstermektedirler. Literatürde malign transformasyon için bildirilen oran ise % 
0.13 ile %34 arasında gösterilmektedir (31).

3. OPMD Lezyonlarının Malign Transformasyonunda Etkili Faktörler

3.1.	 Lezyonun	Yerleşimi

Şüpheli oral lezyonların kansere dönüşüm riski değerlendirildiğinde bu 
dönüşümde etkili faktörlerin başında lezyonun yerleşimi gelmektedir. Lezyonun 
oral kavite içindeki yerleşimi temelde karsinojen faktörlere veya travmaya 
maruziyeti etkilediğinden şüpheli lezyonların oluşmasında veya mevcut 
lezyonların kansere dönüşümünde önemli hale gelmektedir (4). Örneğin betel 
nut çiğneme alışkanlığı olan bazı coğrafi bölgelerde OPMD lezyonlarının % 
65’i bukkal mukoza yerleşimli iken ters sigara içme alışkanlığı olan toplumlarda 
bu lezyonların sert damak yerleşimli olduğu görülmektedir (34). Literatürde dil 
laterali ve ağız tabanı oral kavitenin riskli bölgeleri olarak gösterilmektedir. Bu 
durumun sebebi, alkol ve tütün kullanıcılarında bu bölgelerde tükürüğün birikimi 
ile karsinojenlere aşırı maruz kalınması olarak gösterilmektedir (35). Dost ve 
ark. ile Jaber ve ark.‘nın benzer perspektifte tasarlamış oldukları çalışmaların 
bulguları, displazi ve malignite ile ilişkili oral lezyonların yaklaşık % 40’ının 
ağız tabanı ve dil laterali yerleşimli olduğunu ortaya koymuştur. Bukkal 
mukoza yerleşimli lezyonların ise malign transformasyon riskinin ve displazi 
şiddetinin daha düşük olduğu bildirilmiştir.  (36,37). Benzer şekilde, global 
tabanlı sistematik bir araştırmada da bukkal mukoza oral mukozal lezyonların 
sıklıkla yerleştiği bir anatomik bölge olmasına rağmen bukkal mukoza 
yerleşimli lezyonların malign transformasyon oranının çok düşük olduğu 
bildirilirken dil ve dil - ağız tabanı yerleşimli lezyonların malign transformasyon 
oranları oldukça yüksek bulunmuştur (38). Literatürde lezyonların anatomik 
yerleşimi ile malign transformasyon riski arasındaki ilişki konusundaki genel 
görüş, tütün ve tütün benzeri ürünlerin coğrafi bazı alışkanlıklara bağlı farklı 
kullanımından (ters sigara içmek, betel nut çiğnemek gibi) bağımsız olarak dil 
ve ağız tabanı yerleşimli lezyonlar malign transformasyon için risk teşkil ettiği 
yönündedir (38).

3.2. Lezyonun Klinik Görüntüsü

Oral mukozal lezyonların klinik görüntüsü değerlendirildiğinde birçok farklı 
formda ortaya çıktıkları görülmektedir. Düz, homojen, beyaz renkli ve plak 
benzeri lezyonlar diğer başka bir sınıflamaya dahil edilemiyorsa lökoplaki olarak 



ORAL MUKOZANIN MALIGN TRANSFORMASYON RISKI AÇISINDAN ŞÜPHELI. . .    35

tanımlanmaktadır. Lökoplaki lezyonlarının nodular veya verrüköz olmasına 
göre nodular lökoplaki veya verrüköz lökoplaki olarak bilinen bazı alt tipleri de 
mevcuttur (39). Oral mukozal lezyonların homojen, düz ve kırmızı renkli formu 
eritroplaki olarak adlandırılırken, kırmızı ve beyaz alanlar içeren nonhomojen 
türü eritrolökoplaki veya benekli lökoplaki olarak adlandırılmaktadır. Bu 
tarz şüpheli lezyonlar için malign transformasyon açısından bildirilen risk 
birbirlerinden tamamen farklı olmasına rağmen (4) literatürde nonhomojen 
lezyonların homojen lezyonlara göre malign transformasyon riskinin daha yüksek 
olduğu konusunda görüş birliği bulunmaktadır (38,40-42). Silverman ve ark. 
tarafından yapılan bir çalışmada (42) nonhomojen lezyonların (eritrolökoplaki) 
malign transformasyon oranı homojen lezyonlara oranla yaklaşık 4 kat fazla iken 
Holmstrup ve ark. tarafından yapılan başka bir çalışmada (41) bu oran yaklaşık 
7 kat daha fazla olarak bildirilmiştir. Oral mukozanın şüpheli görülen lezyonları 
için ‘’nonhomojen klinik görüntü’’ (eritrolökoplaki) malign transformasyon 
açısından riskli görüldüğü gibi lezyonların kırmızı ve uniform klinik görüntüye 
(eritroplaki- homojen olmasına rağmen) sahip olması da bu dönüşüm için 
oldukça risklidir. Populasyonda görülme sıklığı oldukça düşük olan (%0.02- 
%0.83) (43) eritroplaki lezyonları için yapılan ilk biyopsi işleminde literatürde 
olguların %50’si için invaziv kanser, %40’ı için ise şiddetli displazi lehine 
raporlanmıştır (44). Dolayısıyla klinik pratiğinde nonhomojen lezyonların 
malign transformasyon riski kadar homojen ve kırmızı klinik görüntüye sahip 
eritroplaki lezyonlarının da bu riski taşıdığı göz önünde bulundurulmalıdır.

3.3. Lezyonun Boyutu

OPMD lezyonları için literatürde boyutu 200 mm2’yi aşan lezyonlar için malign 
transformasyon riskinin daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Bu konuda yapılan 
çalışmaların bulguları büyük çaplı lezyonların küçük boyutlu lezyonlara göre 
yaklaşık 4-6 kat daha fazla malign transformasyon gösterdiği yönündedir 
(38,45).

3.4.	 	Lezyonun	Süresi	ve	Hastanın	Yaşı

OPMD lezyonları kronik ve persistan lezyonlar olup tanısı itibari ile malign 
transformasyon genellikle ilk 5 yıl içinde gerçekleşmektedir (4). Dolayısıyla bu 
durum OPMD lezyonlarına sahip hastaların uzun süreli yakın klinik gözlemde 
tutulması gerektiğini göstermektedir. Lezyonun süresi ile birlikte malign 
transformasyonda etkili bir diğer faktör ise hastanın yaşıdır. Literatürde geniş 
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hasta katılımlı ve uzun süreli takibi yapılacak şekilde planlanmış çalışmalara 
bakıldığında OPMD lezyonlarının malign transformasyon oranının yaşlı ve senil 
yaş gruplarında genç hasta grubuna göre daha yüksek olarak bildirilmiştir (4). 

3.5.	 Hastanın	Cinsiyeti

Güncel literatürde kadınlarda oral kanser görülme sıklığının arttığına yönelik 
bazı bulgular rapor edilmesine rağmen mevcut çalışmalar hala erkeklerde 
oral kanser insidansının kadınlara göre daha fazla olduğunu göstermektedir 
(1,46,47). Fakat OPMD lezyonlarının malign transformasyon oranlarını kadın 
ve erkek cinsiyet için değerlendirilen çalışmalara bakıldığında bu dönüşümün 
kadınlarda erkeklere göre daha fazla olduğu bildirilmiştir (38). Kadın ve erkek 
cinsiyet için bildirilen malign transformasyon oranları literatürdeki çalışmaların 
dizaynına göre farklılık göstermekle birlikte (38,48,49) Napier ve ark. tarafından 
yapılmış olan bir çalışmaya dahil edilen kadın hastaların yaklaşık % 40 gibi 
yüksek bir oranındaki OPMD lezyonlarının ortalama 70 ay içinde malign 
transformasyon gösterdiği bildirilmiştir (45). OPMD lezyonlarına sahip kadın 
ve erkek hastalar için bildirilen malign transformasyon oranlarının cinsiyete 
bağlı değişkenlik göstermesinin kesin sebebi bilinmemekle birlikte bu durumun 
gelecekte yapılacak bazı genetik ve moleküler çalışmalar ile aydınlatılacağı 
düşünülmektedir (4).

3.6.	 	Alışkanlıklar

Sigara kullanımı, oral kanserlerin ortaya çıkmasında etkili önemli risk 
faktörlerinden biridir. Oral kanserlerin gelişiminde etkili tek etyolojik faktör 
sigara olmayıp alkol kullanımı da bu riski arttırmaktadır. Benzer şekilde alkol 
ve sigaranın birlikte kullanımı da sinerjik etki ile oral kanser gelişimine zemin 
hazırlamaktadır (50). Fakat literatürdeki birçok çalışmada sigara içmeyen 
bireylerdeki OPMD lezyonlarının sigara içen bireylerdekine kıyasla malign 
transformasyon oranının daha yüksek olduğu gösterilmiştir (51-53). Kanser 
gelişiminde, çevresel etki sonucu kanserojenlere maruziyet sonucunda ortaya 
çıkan mutasyonların veya herediter yatkınlıkların sorumlu olduğu bilinmektedir. 
Fakat son yıllarda kanser gelişimde hazırlayıcı yeni bir mekanizmanın daha 
etkili olabileceği bildirilmiştir. Tomasetti ve Vogelstein tarafından ortaya atılan 
bu üçüncü teoriye göre normal DNA replikasyonu sırasında rastgele ortaya 
çıkan mutasyonların ve replikasyon hatalarının da kanser gelişiminde etkili 
olabileceği rapor edilmiştir. Hatta kanser olgularının 2/3’ten fazlasının da bu 
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genetik hatalardan kaynaklı olduğu öne sürülmüştür (54,55). Dolayısıyla sigara 
içmeyen bireylerdeki OPMD lezyonlarının malign transformasyon oranlarının 
sigara içen bireylere göre yüksek olması bu tarz genetik mutasyonlarla 
ilişkilendirilse de ileri genetik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır (56).

3.7. Epiteliyal Displazi

Literatürdeki çalışmalar OPMD lezyonlarının istatistiksel olarak kansere dönüşüm 
açısından şüpheli lezyonlar olduklarını bildirmiştir (4,5,57). Yukarıda bahsedilen 
hasta veya lezyon ile alakalı klinik birçok faktör malign transformasyon takibi 
açısından klinisyenlere yol gösterse de doku biyopsisi sonrasında yapılacak 
histolojik değerlendirme literatürde hala ‘’gold standart’’ olarak geçmektedir. 
Basitçe, epitel dokuda skuamöz hücreli karsinomaya dönüşme riski artmış 
değişiklikler / bozulmalar olarak tanımlanabilen epiteliyal displazi genellikle 
displastik değişikliğe sebep olan stimulusun ortadan kaldırılmasıyla normale 
dönme eğilimindedir (58). Epiteliyal displazi değerlendirilmesinde kullanılan 
kriterler yapısal ve hücresel değişiklikler olarak 2 grupta sınıflandırılmıştır. 
Yapısal değişiklikler diskeratozis, hücresel kohezyon kaybı, artmış mitotik 
aktivite, mitotik figürlerin sayısal artışı, bazal hücrelerde polarite kaybı ve 
epitel katmanlarındaki düzensizleşmeleri ifade ederken hücresel değişiklikler 
hücrede ve hücre çekirdeğindeki şekil ve boyut varyasyonları, artmış çekirdek/
sitoplazma oranı, atipik mitotik figürler, çekirdekçikte görülen sayı ve boyut 
artışları ve hiperkromazidir (59). 2017 yılında DSÖ tarafından güncellenen son 
sınıflama göz önüne alındığında yapısal ve hücresel değişikliklerin bulunduğu 
epitel katmanlarına göre displazi derecesi hafif, orta ve şiddetli şeklindeki üç 
değerli bir skala yardımıyla skorlanmaktadır (59). Malign transformasyon 
açısından şüpheli lezyonların kansere dönüşümünde epiteliyal displazi varlığı 
kadar epiteliyal displazinin şiddeti de önemli rol oynamaktadır (4). Klinisyenler 
orta ve şiddetli displazi varlığında lezyonun cerrahi eksizyonu veya takibi 
konusunda karasızlıklar yaşasalar da hafif displazilerde çoğunlukta ‘’bekle-gör’’ 
politikası izlenmektedir. Literatürde kansere dönüşüm açısından bir gösterge 
olarak kullanılabilecek olan şiddetli displazinin malign transformasyonu ile 
alakalı yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde bu dönüşüm oranın %3 ile 
%50 arasında değiştiği bildirilmektedir (36,60). Literatürde bildirilen malign 
transformasyon oranlarının bu denli geniş bir aralıkta olması; çalışmaların 
dizaynı, takip süresi, popülasyon karakteristikleri gibi faktörlere bağlıdır. 
Sperandio ve ark. (61) tarafından yapılan geniş kapsamlı ve uzun takip süreli 
bir çalışmada hafif, orta ve şiddetli displazi için sırasıyla %6, %18, %39 
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oranında malign transformasyon bildirilirken, Warnakulasuria ve ark. (62) söz 
konusu oranları %4.8, %15.7, %27.7 olarak; Mehenna ve ark. ise %6.1, %16.8, 
%24.1 olarak rapor etmiştir (63). Literatürdeki çalışmalarda bildirilen malign 
transformasyon oranları farklılık göstermesine rağmen şiddetli displaziler için 
malign transformasyon oranlarının oldukça yüksek olduğu bilinmektedir. 

Son yıllarda bu konuda yapılan çalışmalarda epiteliyal displazi varlığında 
malign transformasyon riski açısından göz önünde bulundurulan diğer bir 
parametre ise doku materyalinin HPV (human papilloma virus) 
pozitifliğidir. Özellikle sigara ve alkol kullanımı bildirilmeyen bireylerde 
artan oral kanser insidansı, bu konuda yapılan çalışmaların yönünü bu noktaya 
çevirmiştir (64). Öncelikle Miller ve ark. tarafından yapılan bir çalışmada 
normal dokuda %10 oranında saptanan HPV displastik lezyonlarda % 26.7 
oranında saptanmasıyla HPV’ün baş ve boyun kanserlerindeki rolü tartışılır hale 
gelmiştir (65). Literatürde HPV ile oral kanser ilişkisinin araştırılması 
nispeten güncel bir konu olmakla birlikte bu konuda yapılan çalışmaların 
sayısı günümüzde hızla artmaktadır (66-68). Hatta spesifik bazı HPV 
suşlarının (özellikle HPV-16) baş boyun kanseri açısından daha yüksek 
oranda riskli olduğu da bildirilmektedir (4). Her ne kadar HPV-16 (+) 
epiteliyal displazi açısından güçlü bir immünhistokimyasal belirteç olsa da 
epiteliyal displazi saptanmayan lezyonlar da pozitif olabildiği için bu konuda 
ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır (67,68).

4. Sonuç

OPMD lezyonlarının malign transformasyon paterni genetik ve moleküler 
açıdan farklı dinamikleri olan kompleks bir süreç olduğundan bu lezyonların 
takibi klinisyenler için genellikle zordur. OPMD lezyonlarının varlığında; 
şüpheli lezyona sahip hastanın demografik verileri ve alışkanlıkları mutlaka 
sorgulanmalı, lezyonun klinik görüntüsü ve histopatolojisine yönelik 
değerlendirilmelerin mutlaka yapılmış olması gerekmektedir. Bu noktada 
OPMD lezyonlarının malign transformasyon açısından takibinde, literatürde 
Speight ve ark. tarafından sunulan algoritmayı kullanmak malign 
transformasyon riskini arttıran belirteçleri göz önünde bulundurmak adına 
faydalı olacağı düşünülmektedir (Figür 1) (4)
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Figür 1: Şüpheli oral lezyonların malign transformasyon  
riskinin değerlendirilmesinde kullanılabilecek algoritma (4) 

(yeşil: düşük risk- sarı: orta risk- kırmızı: yüksek risk) 
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1. Giriş

Oral kavite mikroflorasını birçok farklı türde ve sayıda bakteriler, arklar, 
ökaryotlar ve virusler oluşturur1-3. Yapılan çalışmalarda, solunum 
yolu4, deri 5, bağırsak sistemi6 ve ağız boşluğunda7 yaşayan virus 

topluluklarının olduğu tanımlanmıştır. Bu viruslerin türleri ve bulundukları 
ortama olan etkileri tam olarak belirlenememekle birlikte, çoğunu bakteriyofajlar 
oluşturmaktadır 8,9. Bakteriyofaj ya da diğer adıyla faj terimi, bakterileri yok 
edebilen virüsleri ifade eder 10. Bakteriyofajların ökaryotik virüslerden daha sık 
görülmesinin nedeni, bakteriyofajların bu ortamlarda insan hücrelerinden daha 
fazla bulunan bakteriler ile birlikte yaşıyor olmasıdır. Bakteriyofajlar bakterilere 
spesifik olan ve bakterileri enfekte eden viruslardır. Fajlar çoğalmak için bakteri 
hücresi içinde bulunmak zorundadırlar. Üreme sırasında konakçı bakterilerinde 
oluşturdukları enfeksiyon tipine göre genel olarak 2 tip hayat döngüleri vardır: 
Litik döngüde virionun çoğalmasının hemen ardından konak hücre parçalanır ve 
ölür. Litik fajlar enfekte ettikleri bakteriyi parçalarlar. Bunlara virulent fajlar da 
denir. Lizogenik döngü, buna tezat olarak, konak hücrenin parçalanmasına neden 
olmaz. Konak hücrenin sağlığı yerinde olduğu sürece virus sessiz bir şekilde 
varlığını sürdürür, ancak konağın şartları bozulursa, örneğin besin kaynaklarının 
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tükenmesi durumunda, endojen fajlar (profaj olarak adlandırılırlar) etkinleşir. 
Bir çoğalma süreci başlar, sonunda konak hücre parçalanır. İlginç bir şekilde 
lizogenik döngü konak hücrenin çoğalmasına izin verdiği için hücrenin 
yavrularında da virus varlığını devam ettirir. Bazen profajlar inaktif oldukları 
dönemde bakteri genomuna yeni işlevler kazandırarak konak bakteriye fayda 
sağlarlar, bu olguya lizogenik dönüşüm  denir 11. Ağız, solunum yolu, deri 
ve bağırsak ortamlarında bulunan virüslerin çoğunun, konakçı bakterilerinin 
patojenik fonksiyonlarını kolaylaştırabilecek gen fonksiyonu taşıyan, öncelikle 
lizojenik yaşam tarzlarına sahip olduğu tahmin edilmektedir 6,12.

İnsan ağız boşluğu, çok sayıda yumuşak ve sert doku yüzeyleri içeren 
mikrobiyotanın çeşitlilik gösterdiği bir alandır 13.  Subgingival plak, supragingival 
plak, tükürük, bukkal mukoza ve dilde bulunan bakteriyel ve viral topluluklarda 
karakteristik farklılıklar ve çeşitlilik vardır. Herpes virüsleri ağız içerisinde 
tanımlanmasına rağmen, virus topluluklarının çoğunu bakteriyofajlar oluşturur 
14. Bu fajların çoğunu Caudovirus familyasına ait Siphoviridae (genellikle ara 
konakçı ile lizojenik etkileşimde), Myoviridae (tipik olarak nispeten geniş 
konakçı ile litik döngüde) ve Podoviridae (tipik olarak nispeten dar olan 
litik konak aralıkları) türleri oluşturur 15,16. Oral virus toplulukları son derece 
özelleşmiştir ve konakçı cinsiyetine göre değişmektedir 2,17. Bununla birlikte 
viral toplulukların biyofilm mikrobiyotasının bir parçası olup olmadığı veya diş 
çürüğü, periyodontal hastalık ve diğer ağız hastalıkları gibi oral 
enflamasyonlara katkıda bulunup bulunmadığı tartışma konusudur18. 
Çalışmalarda oral virüslerin konak immun cevabını ortaya çıkardıkları, oral 
bağışıklık ve hastalık patogenezinin şekillenmesinde rol aldıkları 17,19, konakçı 
bakterinin patojenik gen fonksiyonları içene dahil olabilen önemli gen 
fonksiyonlarını taşıdığı 2 bildirilmiştir.

2. Diş Çürüğü

Diş çürüğü; kalsifiye dokuların yıkımı ve lokalize çözünmesiyle sonuçlanan 
dişlerin mikrobiyolojik infeksiyöz hastalığıdır 20. Çürüğün başlamasında 
bakterilerin rolü çok büyüktür. Ancak çürük lezyonunun başlamasında, çürük 
ve ağız florasındaki organizmalar arasındaki sebep sonuç ilişkisi çok iyi 
anlaşılamamıştır. Plağı oluşturan kompleks bakteri topluluğunun metabolik 
aktivitesi, sert ve yumuşak dokulardaki hastalığın varlığını ya da yokluğunu 
belirler. Tek bir türün kompleks plak topluluğu olarak patolojiye katkısını 
değerlendirmenin in vivo sistemlerde zor olduğu ortaya çıkmıştır 21.
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Nispeten küçük bir bakteri grubu çürük ve dişeti hastalıkları gibi iki 
önemli ağız hastalığından öncelikli olarak sorumludur 22. Bu bakterilerin bir 
grubunu “Streptococcus mutans” (MS) serotipleri oluşturur. Gram-pozitif laktik 
asit üreten organizmalar, yedi fenotipik olarak ilişkili tür arasında dağılmış 
en az dokuz serotipten (a ila h ve k) oluşur 23.  Bütün MS serotipleri çürüğün 
önemli potansiyel sebebi olarak gösterilir fakat önemli genetik ve biyokimyasal 
farklılıkları yüzünden MS’nın yalnızca tek bir türü olarak tanımlanmamalıdırlar. 
MS büyük miktarda asit üretebilirler (asidojenik), asidik çevreyi tolere edebilirler 
(asidürik), sukroz tarafından güçlü bir şekilde uyarılırlar ve insanda çürükle 
ilişkili olan başlıca organizmalar gibi görülürler 20,24. Çok sayıda aktif çürük 
lezyonu olan hastalarda, MS, plak florasının baskın bir üyesi haline gelmiştir. 
MS en güçlü olarak çürüğün başlamasıyla ilişkilendirilir 21.

Temizlenmiş diş yüzeyinde plak oluşmasının erken aşaması, pellikıl 
ve öncü mikroorganizmalar arasındaki yapışmayla gerçekleşir.“S.sanguis, 
Actinomyces viscocus, Actinomyces naeslundii ve peptostreptoccus” ana öncü 
türlerdir ve diş temizlendikten sonra bir saat içinde pellikıla yapışma kapasiteleri 
vardır 25. S. Sanguis hücrelerinin tükürük pellikülü üzerindeki bölgelere ilk 
kez bağlanmasından ve bunların çoğalmasından sonra, S. Mutans ve diğer 
bakteri türleri tarafından ikincil bir kolonizasyon gerçekleşerek dental plağın 
gelişimi devam eder 18.  Bu plak bakterileri, enerji sağlamak için karbohidratları 
metabolize eder ve yan ürün olarak organik asitler üretir. Bu asitler, dişin kristal 
yapısının çözünmesi ile çürük lezyonu oluşmasına sebep olur 21. Diş çürüğünün 
önlenmesinde uygulanacak yöntemin etiyolojide rol alan faktörler üzerinde 
etkili olması gerekmektedir. Bu yöntemlerden birisi başlangıç kolonici türlerin 
diş yüzeylerine adezyonunu önlemek olabilir.  S. Sanguis organizmalarının 
ilk bağlanması önlenebilirse, asit oluşturan bir bakteri olan S. Mutans’ın ve 
organizma üreten diğer diş çürüklerinin bağlanması engellenecek veya büyük 
ölçüde azaltılabileceği fikri öne sürülmüştür 18. 

3. Faj Tedavisi

Faj olarak da bilinen bakteriyofajlar ürediği bakterileri enfekte eden, 
bakterileri yok edebilen viruslerdir. Ökaryotları (hayvan, bitki ve mantarları) 
enfekte eden virusler gibi fajlarda da büyük bir yapısal ve işlevsel çeşitlilik 
vardır. Tipik olarak proteinden oluşan bir kabuk ve içinde yer alan genetik 
malzemeden oluşurlar. Genetik malzeme DNA veya RNA olabilir, ama 
genelde 5-500 kilo baz çifti uzunluğunda çift sarmallı DNA’dan oluşur. 
Bakteriyofajlar genelde 20 ila 200 nm arası büyüklükte olurlar  26. 
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Biyonanomedikal alanındaki son gelişmeler artık sadece biyomalzeme 
üretimi yapılmasını değil, aynı zamanda onları moleküler düzeyde manüple 
etmemizi de sağlamaktadır. Virusler özellikle bakteriyofajlar büyük bir 
hassasiyetle işlevselleştirilebilecek umut verici bir nanomalzemedir 27. 
Bakteriyofajlar hayvanlar, insanlar veya tarımsal değeri olan ürünlerde 
enfeksiyona neden olan antibiyotiğe dirençli bakterilere karşı savaşan doğal 
antimikrobiyal ajanlardır. Bakteriyofajları terapötik ajan olarak kullanma 
fikri üremeleri sırasında oluşan enfeksiyon döngüsünün sonundaki bakterileri 
öldürme yeteneklerinden kaynaklanmaktadır 27. Yakın tarihli bir çalışmada, 
bakteriyofajların insan hücrelerindeki bakterilere karşı olan virulansının 
bakteriyel kültürlerden daha yüksek olduğu bildirilmektedir 28. Bu bulgu, ürün 
geliştirme ve faj tedavisiyle alakalı yapılabilecek klinik araştırmaların önünü 
açabilir. 

Bakteriyofajlar bitkilerde 29 ve hayvanlarda 30 meydana gelen enfeksiyöz 
hastalıkların tedavisinde ve biyofilm kontrolünde 31-34 kullanılmıştır. İnsanlarda 
ise Streptococcus, E. coli, P. aeruginosa, Shigella ve Salmonella gibi birçok 
farklı türde mikroorganizmanın sebep olduğu dizanteri, cilt enfeksiyonları, 
akciğer enfeksiyonları, menenjit, yara enfeksiyonları ve osteomiyelit 
tedavisinde kullanılmıştır 35. Fajlar konakçı bakterilerinde çoğalır ve bu sırada 
çoğu faj biyofilmin ekstraselüler polimerlerini hidrolize eder. Özellikle medikal 
cihazlarla ilişkili enfeksiyonların tedavisinde bakteriyofajların kullanımı hem 
antimikrobiyal ajan kullanımını azaltır, hem de antimikrobiyal ajan dirençli 
organizmaların yayılımını sınırlar 36. 

Diş hekimliğinde faj tedavisinin uygulanması Tinoco ve ark. 37’nın 
çalışmalarından elde edilen bulgularla şekillenmiştir. Bu çalışmada genetik 
olarak Enterococcus faecalis biyofilmine karşı tasarlanmış bazı bakteriyofajların 
in vitro canlı hücrelerin sayısını azalttığının görülmesiyle birlikte, dental 
faj tedavisi hakkındaki güncel bilgiler şekillenmiştir. Bakteriyofajlar insan 
hücrelerine değil, sadece konakçı bakterilere saldırdıklarından, antibakteriyel 
tedavi için iyi alternatiflerdir. Antibiyotikler keşfedildikten sonra, dünyanın 
birçok yerinde bakteriyofajlarla yapılan çalışmalar büyük ölçüde terk edilmiş 
olmasına rağmen, bakterilerin antibiyotiklere olan direncinin yaygınlaşmasıyla, 
faj tedavisine olan ilgi yeniden artmaktadır. Spesifik bazı bakteriyofajlar diş 
hekimliğinde antibakteriyel tedavi amacıyla yardımcı olarak kullanılabilir 10. 

Enterococcus faecalis 38, Fusobacterium nucleatum 39 ve P. Aeruginosa 
40 gibi çeşitli patojenlerin neden olduğu dental enfeksiyonları tedavi etmek 
için fajların kullanıldığı çalışmalar bulunmaktadır. Bazı bakteriyofajlar 
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insan tükürüklerinde bulunabilir 41 ve en yaygın konakçılar Actinobacteria, 
Bacteroidetes, Firmicutes, Fusobacteria ve Proteobacteria’dır 2,18. Szafranski 
ve ark.’nın 42  çalışmalarında Actinomyces bacteriophages, Aggregatibacter 
bacteriophages, Enterococcus bacteriophages, Streptococcus bacteriophages, 
Fusobacterium bacteriophages, Porphyromonas, Prevotella and Tannerella, 
Treponema, Veillonella, Lactobacillus ve  Lisinler  ile oral bakteriler 
arasındaki etkileşimler değerlendirilmiş olup,  bakteriyofajların oral biyofilmin 
biyokontrolünde kullanımıyla ilgili önemli veriler sunulmuştur.

Bakteriyofajlar biyofilmi yok edebilir veya büyümesini veya olgunlaşmasını 
sınırlandırabilir. Bu da enfeksiyonların etkisini azaltabilir veya akut fazlarını 
kontrol edebilir. Faj terapisinin bazı sınırlamaları vardır. Bu sınırlamalardan 
birisi; bakteriyofajların spesifik konakçı bakterileri olması sebebiyle, her hasta 
için tedaviyi bakteri durumuna göre özelleştirme gereksinimidir. Buna rağmen, 
bu yöntemle sadece bir hastalığa neden olan bakteriler hedeflendiği için, tedavinin 
başarısının artmasında büyük avantaj da sağlayabilir 10. Gelecekte antibiyotik 
direncini önlemek ve hasta bağışıklığını arttırmak için, bakteriyofajların dental 
enfeksiyonlarda antibakteriyel ajan olarak kullanımında klinik prosedürlerin 
oluşturulması muhtemel görülmektedir.

Bakteri-faj etkileşimi anlaşılabirse bakteriyofajların bakteriyel 
enfeksiyon tedavisindeki etki mekanizmaları ve tedavide kullanılma 
yöntemleri de belirlenebilir. Konakçı ve fajın etkileşime girdiği birincil yol 
reseptör proteinleridir. Fajlar bu reseptörlere bağlanır ve onları modifiye 
eder, oral bakterilerin biyofilm oluşturmasına engel olur. Fajların bakterileri 
hedeflediği en az dört mekanizma vardır 43: 1. Bakteriyofajlar konakçı 
hücrelerinde çoğalır ve enfeksiyöz dölün biyofilm içine salınmasına 
neden olur. Parçacıklar daha sonra bakterileri yok eder. 2. Bakteriyofajlar, 
bakterilerin hücre dışı polimerik maddesini (EPS) bozan depolimerize 
edici enzimleri taşır veya eksprese eder. 3. Bakteriyofajlar konakçı genomu 
içinde EPS’yi bozan depolimerize edici enzimleri indükleyebilir. 4. 
Bakteriyel topluluklar Persister hücreleri adı verilen uykuda, antibiyotik 
toleranslı hücreler oluşturur. Bu hücreler mutant değil, vahşi tipin fenotipik 
varyantlarıdır. Bakteriyofaj bu hücreleri enfekte edebilir; onlar yeniden aktif 
hale gelene kadar bu bakterilerin içinde kalır ve daha sonra hücreleri yok 
eden üretken bir enfeksiyon başlatır 44 (Şekil 1).



50    DİŞ HEKİMLİĞİNİN FARKLI PENCERELERİ

Şekil 1. Bakteri-faj ilişkisi43.

Bakteriyofajlar, hassas hücreleri parçalayarak, özellikleri değişmiş 
olabilecek mutantları seçerek ve pro-enflamatuar aktiviteye sahip bakteri 
bileşenlerini salarak oral mikroflorayı düzenleme potansiyeline sahiptir 45; 
ağız boşluğu enfeksiyonlarının karmaşık doğası, bakteriyofajların enfeksiyöz 
odakların ortadan kaldırılması için potansiyel terapötik araçlar olarak kabul 
edilebileceğini düşündürmektedir. Ekzopolisakkarit üreten bakterileri enfekte 
eden bakteriyofajlar sıklıkla viral penetrasyona yardımcı olan spesifik 
polisakkarit depolimerazlar taşıdığından, bakteriyofaj ağız boşluğunda biyofilm 
ve ekzopolisakkarit üretimi ile ilişkili patojenik süreci bozabilecek bir enzim 
kaynağı oluşturabilir 46.

3.1.	 Çürük	tedavisinde	streptokok	fajlarının	kullanımı

Farklı morfolojik tipte ve her iki yaşam tarzını (litik ve lisogenik) gösteren 
neredeyse elli bakteriyofajdan oluşan farklı bir grup S. mitis, S. mutans, S. 
oralis, S. salivarius ve S. sobrinus’u enfekte edebilir 47,48. Streptokoklar diş plağı 
oluşumunda birincil kolonizörler olduğundan Streptococcus fajlarının kullanımı 
ile diş çürükleri önlenebilir.

Diş çürüğünü başlatan, asit oluşturan bakterileri azaltmak veya ortadan 
kaldırmak için bu bakterilere saldırabilen ve onları yok edebilen bakteriyofaj 
karışımlarının düzenli aralıklarla ağız ortamına salınarak kullanımı bildirilmiştir 
49. Bu pratik bir yöntemdir, çünkü ihtiyaç duyulan faj miktarı çok olsa da, her bir 
bakteri için tipik fajlar bilinmekte ve temin edilebilmektedir 49. Konakçı bakteriler 
ve ilgili faj elde edildikten sonra, fajların muazzam sayılarda çoğalması pratik 
ve ucuz bir yöntem olarak değerlendirilmiştir.
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3.1.1.	S.	Sanguis	bakteriyofajlarının	kullanımı

Diş çürüğünün nedensellik zinciri incelendiğinde, dental plağın oluşumu 
sırasında sekonder kolonicilerin diş yüzeyine bağlanmalarını, yapışma araçlarını 
sağlayan S. Sanguis bakterilerinin çıkarılmasıyla engellenebilmesi durumunda, 
asit oluşturan bakteriler ortaya çıkmadan çürük oluşumunun baştan kırılabileceği 
bildirilmiştir 49. Temiz diş yüzeylerine ilk kolonizasyonunu sağlayan sadece S. 
Sanguis ve diğer bakteriyelleri tahrip eden faj karışımının kullanımı önerilmiştir 
49. Bu yöntemde çürüğün önlenmesi amacıyla kullanılacak olan spesifik faj 
miktarı da oldukça azdır. Çünkü sadece S. Sanguis bakterileri diğer tüm 
bakteriler için diş aderansı sağladıysa, tüm bakterilerin aderansını taklit etmek 
için sadece S. Sanguis fajlarının sağlanması gerekir. S. Sanguis bakterilerinin 
ortadan kaldırılması, diş çürüğünün azaltılmasına ek olarak, dişlerdeki plak 
gelişimini de azaltacaktır; çünkü ilk kolonicilerden S. Sanguis kolonisinin 
yapışması engellenirse plak gelişimi bozulur. Ağız içine giren bakterilerin 
dişlere yapışması çok daha az olacak ve tükürüğün yutulması yoluyla ağızdan 
uzaklaştırılacaktır. 

3.1.2.	S.	Mutans	bakteriyofajlarının	kullanımı

Streptococcus mutans bakteriyofajlarının izolasyonu en yaygın karşılaşılan 
problemlerden biri olan diş çürüklerinin tedavisinde, oral enfeksiyonların 
kontrolünde ve önlenmesinde oldukça ilgi çekicidir 47,48,50. Bunun yanı sıra, 
bakteriyofajların peptidoglikan hidrolazlar (endolizinler) gibi kodlanmış gen 
ürünlerinin bir kısmı diş çürüklerini tedavi etmek veya önlemek için tanısal 
ve terapötik ajanlar olarak da klinik fayda sağlayabilir 51. Bakteriyofajlar 
hedeflenmiş bir şekilde ağız hijyeninin idamesi için gerekli olduğu düşünülen 
karyojenik olmayan organizmaları ortamda bırakarak karyojenik bakteri 
türlerini in vivo ortamda parçalama (lysis) ve öldürme potansiyeline sahiptir. 
Ancak tüm bu değerlendirmelere ve araştırmalara rağmen, bu uygulama henüz 
klinik pratiğine yansımamıştır.

Çalışmalarda S. mutans’ı hedefleyen dört tip lytik siphovirus (e10, f1, 
M102/M102DL ve _APCM01) ayrıntılı olarak incelenmiştir 42. Bu fajlar 
serotipe özgü olup, dar konakçı aralıkları vardır ve hücre dışı polisakkarit 
varlığında aktif olurlar 42. 1988 yılında Armau ve ark. ile 1993 yılında Delisle 
ve Rostkowski S. mutans’ın litik bakteriyofajlarının insan tükürüğünden 
izole edilmesini ve tanımlanmasını göstermiştir 52. 2007’de Van Der Ploeg 
tarafından S. Mutans’ın litik bakteriyofajlarından birisi olan M102’nin tam 
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genom dizisi ortaya çıkarılmıştır 52. Yapılan başka bir çalışmada S. mutans’ın 
M102 benzeri bakteriyofajlar tarafından saldırıya uğradığı ve M102 referans 
fajının tam genomik dizisinin belirlendiği ileri sürülmüştür 53. Siphoviridae 
familyasına ait olan bu fajın, 269 nm uzunluğunda bir kuyruğa ve 63 nm 
çapında bir ikosahedral kapsid’e sahip olduğu belirtilmiştir 53. Bununla 
birlikte, Amerikan stokunun genom dizilemesi, referans M102 fajından 
bazı farklı farklılıklar ortaya koymuştur. Bu farklılıklar nedeniyle, bu fajın 
adı M102AD (vB_SmuS_M102AD) olarak değiştirilmiştir. Bu çalışmada 
M102AD fajının kesinlikle virülan olduğunu gösteren lizojenik yaşam 
döngüsüyle ilişkili hiçbir gen bulunmamıştır. Karşılaştırmalı genomik 
analizde S. Mutans’ın M102AD ve M102 fajları arasında Streptococcus 
thermophilus fajlarında olduğu gibi yakın bir ilişki bulunduğu ortaya 
konmuştur 53.

Yeni izole edilmiş faj FAPCM01’in, dar konakçı aralığı önemli bir 
dezavantaj olsa da, S. mutans büyümesini ve biyofilm oluşumunu azaltma yeteneği 
gibi umut verici antimikrobiyal özelliklere sahip olabileceği bildirilmektedir 54. 
Diğer fajlar ve antimikrobiyal ajanlar ile kombinasyon halinde kullanımı artık 
gelecekteki potansiyel klinik kullanım için düşünülebilir.

S. mutans PK1’in lizojenik bir bakteriyofajı, bakteriyofaj PK1 olarak 
tanımlanmıştır. PK1 faj partiküllerinin çoğunun 95 nm altıgen başlı ve 150nm 
kuyruklu olduğu ortaya çıkmıştır 55. Son zamanlarda, Streptococci üreten diş 
çürüğünün bir üyesi olan oral Streptococcus salivarius’un litik bir bakteriyofajı, 
İran’ın güneyindeki Basra Körfezi’nden izole edilmiştir 56. Bu faj partikülünün 
transmisyon elektron mikroskobu (TEM) 83.33 nm çapında olduğu ve büyük 
olasılıkla Cystoviridae bakteriyofaj ailesiyle ilişkili olabileceği gösterilmiştir 
52. Tükürük örneklerinden S. mutans litik bakteriyofajlarının izolasyonu 
hakkında çok az rapor vardır 45. Diğer on bir oral Streptokok türünün litik 
bakteriyofajlarının izolasyonu ve tanımlanması hakkında ise bir rapor 
bulunmamaktadır 52.

Bildiğimiz kadarıyla S. mutans’ın büyümesini ve biyofilm oluşumunu 
kontrol etmek için fajların kullanımı ile ilgili bir çalışma yapılmamıştır. S. 
mutans fajları hakkında nispeten az şey bilinmektedir. S. mutans, dünya çapında 
diş çürüğünün önde gelen nedenidir ve tüm oral streptokokların arasında en 
karyojenik olan mikroorganizma olduğu düşünülmektedir. S. mutans litik 
fajları hakkında çok az şey bilinmektedir. S. mutans fajları üzerindeki verilerin 
azlığı muhtemelen fajları oral kavite örneklerinden izole etme güçlüğünden 
kaynaklanmaktadır. 
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4. Sonuç

Toplumda en sık görülen enfeksiyöz hastalıklardan olan diş çürüğünün henüz 
kesinleşmiş bir tedavisi bulunmamaktadır. Bakteriyofajların oral Streptokoklar 
üzerindeki litik etkileri, diş çürükleri ve aynı zamanda periodontal bozukluklar 
için bir potansiyel bir tedavi yöntemi olarak uygulanabilir. Spesifik fajların 
S. mutans’ın büyümesini ve biyofilm oluşumunu azaltma yeteneği gibi umut 
verici antimikrobiyal özelliklere sahip olabileceği bildirilmektedir. Hatta diğer 
fajlar ve antimikrobiyal ajanlar ile kombinasyon halinde kullanımı gelecekteki 
potansiyel klinik tedavi yöntemi olarak düşünülebilir. Ancak konu ile alakalı 
kapsamlı araştırmalara ihtiyaç vardır. 
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1. Giriş

Son yıllarda araştırmacılar, dişler ve implantlar etrafındaki yumuşak ve sert 
dokuların morfolojisi, konumu ve miktarlarını yeniden yapılandırmak 
ve mevcut kusurların düzeltilmesi için mukogingival cerrahiye artan bir 

ilgi gösterdiler (1). Mukogingival tedavinin cerrahi prosedürleri (2) mevcut 
dokulardaki morfolojik defektleri, yumuşak dokuların konumlarındaki kusurları 
düzeltmeyi veya periodontal ünitenin güçlendirilmesini amaçlar, çünkü dişetinin 
ve alveolar mukozanın morfolojisindeki kusurlar periodontal hastalığın seyrini 
hızlandırabilir ve periodontal tedavinin prognozunu olumsuz yönde etkileyebilir 
(3). Daha önceleri mukogingival cerrahi, dişeti dokusunu korumak, anormal 
frenulum-kas ataçmanlarını uzaklaştırmak ve gerekli durumlarda vestibül 
derinliğini artırmak için tasarlanmış cerrahi prosedürleri içeriyordu. Bununla 
birlikte sıklıkla mukogingival cerrahi terimi periodontal cebi elimine etmek için 
kullanılan yaklaşımları tanımlamak için kullanılmıştır. Daha sonrasında 1993 
yılında Miller, 1996 yılında uluslararası bilim camiası tarafından kabul edilen ve 
‘anatomik, zihinsel, travmatik veya hastalık gelişimini önlemek veya düzeltmek 
için yapılan cerrahi işlemler olarak tanımlanan ‘periodontal plastik cerrahi’ 
terimini ortaya atmıştır (4). Bu tanım gingival augmentasyon, dişeti çekilmeleri 
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varlığında kök yüzeyi örtülmesi, implant çevresi etrafındaki yumuşak doku 
augmentasyonu, kron boyu uzatma işlemleri, ektopik olarak süren dişlerde 
dişeti koruma işlemleri, frenektomi gibi farklı teknikleri içermektedir (5).

2. Dişeti Çekilmeleri

Dişeti marjini klinik olarak mine-sement birleşiminin 1-2 mm koronalinde yer 
alacak şekilde konumlanmaktadır. Dişeti çekilmesi, dişeti kenarının apikale 
doğru kök yüzeyini açığa çıkaracak şekilde göç etmesidir (6).

Dişeti çekilmeleri genellikle ağız hijyeni iyi olan bireylerde izlenmekte 
birlikte en yaygın olarak dişlerin bukkal yüzeylerinde yer almaktadır. Bazen 
çekilmeler tek dişte görülmekte olup bazen de birden fazla dişin servikal 
bölgelerinde kama şeklindeki defektlerle birlikte gözlenebilir (7). Ödem, kanama 
gibi semptomların olmadığı sağlıklı gingival sulkus ve hastalıksız interdental 
krestal kemik seviyelerinin varlığında dişeti çekilmeleri olabilir. Çoğu zamanda 
periodontal hastalıkların bir sonucu olarak ataçman kaybı ile birlikte yumuşak 
doku defektleri izlenebilir. 

Loe ve ark., Norveç ve Sri Lanka’da yaptıkları çalışmada 15-50 yaşları 
arasındaki iki grup bireyde dişeti çekilmesi prevalansını değerlendirmişlerdir. 
Çalışma Norveç’lilerde 20 yaşında dişeti çekilmesi prevalansının %60 civarında 
olduğu bildirilmiştir. Diş eti çekilmelerinin daha çok bukkal yüzeylerde olduğu 
ve 50 yaşında bireylerin %90’ınından fazlasında görüldüğü bildirilmiştir. 
Sri Lanka grubunda, 20 yaşından önce bireylerin %30’undan fazlasında, 30 
yaşındaki bireylerin %90’ında (çoğunlukla interproksimal yüzeylerde bulunan 
çekilme ile) ve 40 yaşında bireylerin %100’ünde dişeti çekilmesi meydana 
geldiği bildirilmiştir (8). 

Birinci gruptaki bireylerde izlenen çekilmelerin travmatik diş fırçalama 
alışkanlıklarıyla ile ilişkili olduğu düşünülmüş olup, ağırlıklı olarak bukkal yüzeyleri 
etkilediği bildirilmiştir. Diğer gruptaki izlenen çekilmelerin çoğunlukla yetersiz 
oral hijyene bağlı olarak periodontal hastalıklarla ilişkili olduğu varsayılmıştır. 
Ayrıca bu grupta yer alan bireylerde gözlemlenen diş eti çekilmelerin çoğunlukla 
interproksimal yüzeylerde gözlemlendiği belirtilmiştir (8). 

Yapılan başka bir çalışmada kesin kanıt olmamasına rağmen diş fırçalama 
sıklığı ile dişeti çekilmeleri arasında bir ilişki olabileceği sonucuna varılmıştır. 
Diş eti çekilmelerinin prevelansını arttıran faktörler arasında diş fırçalama süresi, 
fırçalama kuvveti, diş fırçası değiştirme sıklığı, kıl sertliği ve diş fırçalama 
tekniğinin yer aldığı bildirilmiştir. Ayrıca kullanılan abraziv diş macunlarıyla 
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da dişeti çekilmelerinin ilişkisi olabileceği bildirilmiştir. Diş ipi travması, diş 
ipi kullanma tekniği konusunda uygun şekilde bilgilendirilmemiş, motivasyonu 
yüksek hastalarda diş eti çekilmelerine sebep olabilir (9).

Dişeti enflamasyonun periodontal kemik defektlerinin gelişiminde 
primer etken olduğunu gösteren çok sayıda yapılmış çalışmaya rağmen dişeti 
çekilmesinin etiyolojisi daha belirsizdir. Goldman ve Cohen (10), diş eti 
çekilmesinde inflamatuar sürecin, oral epitelin rete peglerinin büyümesine 
ve anastomozuna yol açarak ağız yarıklarının oluşumunu desteklediğini 
öne sürmüşlerdir. Enflamasyonun, özellikle ince bir bukkal kortikal kemik 
durumunda izlenen plak varlığında bağ dokusu yıkımına ve belirgin kemik 
rezorpsiyonuna yol açabileceği bildirilmiştir (11).

Doğal dişler ve mevcut restorasyonlar üzerinde biriken plak, özellikle 
gingival fenotipi ince olan alt premolar bölgesi ve diş temizliğinin bireye 
zorluk yaşattığı bölgelerde dişeti çekilmesine neden olabilir. Dişeti çekilmesi 
için ek predispozan faktörler arasında ince, minimal keratinize dokuya sahip 
alanlar, bukkal dişin yer değiştirmesine yol açan ortodontik hareket, sınıf II 
maloklüzyonla ilişkili doğrudan travma ve herpes simpleks virüsü ile akut 
enfeksiyonların yer alabileceği belirtilmiştir (12).

Her ne kadar yapışık dişeti genişliğinin az olduğu bölgelerde dişeti 
çekilmelerinin daha sık gözlenebileceği belirtilse de bazı araştırıcılar ağız 
hijyenin iyi olduğu durumlarda keratinize dişeti genişliğinin az olduğu bölgelerde 
dahi periodontal dokuların sağlıklı bir şekilde idamesinin sağlanabileceğini 
belirtmişlerdir. Ayrıca sadece genişliğin değil aynı zamanda dişetinin kalınlığı da 
mevcut periodontal sağlığın korunmasında etkili olabileceği belirtilmiştir (12). 

Sigara içen hastalarda sigara içmeyenlere oranla daha fazla dişeti 
çekilmesi görülmektedir. Sigara kullanımı ve dişeti çekilmesi arasındaki 
ilişki periodontal enflamasyon olmayan bireylerde de özellikle dişlerin 
bukkal yüzeylerinde gösterilmiştir. Ayrıca sigara kullanan bireylerde nötrofil 
fonksiyonundaki bozukluklar ve gingivada yer alan kılcal damarlarda 
gerçekleşen vazokonstrüksiyon gibi faktörlerin sebep olmasıyla içmeyen 
bireylere göre dişeti çekilmelerinin daha fazla görülebileceği belirtilmiştir. 
Yapılan çalışmada bu durumun plağa bağlı gingival enflamasyondan bağımsız 
olabileceği belirtilmiştir (13). 

3. Dişeti Çekilmelerinin Sınıflandırılması, Teşhisi ve Prognozu

Dişeti çekilmeleri çeşitli mukogingival cerrahi işlemlerle tedavi edilebilir ve 
uygulanan cerrahi yaklaşımdan bağımsız olarak kök yüzeyinin bir miktar veya 
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tamamen örtülmesi sağlanabilir. Mukogingival cerrrahi işlemlerin kök yüzeyi 
örtülmesi dışında bir diğer amacı da yetersiz yapışık dişeti miktarını arttırmaktır. 
Bu sebeple ağız içi muayene sırasında dişeti çekilmesinin olduğu bölgede planlama 
yaparken keratinize yumuşak doku genişliği, mevcut kemik defektlerinin genişliği 
ve tipi dikkatlice değerlendirilmelidir. Periodontal sondalama ve radyografik 
muayene tedavi planlamasında bize yardımcı olmaktadır. 

Kök yüzeyi örtülmesi tedavisinde başarıyı etkileyen en önemli faktörlerden 
biri interdental bölgede yer alan dişeti varlığı ve alveol kemik seviyesidir (131). 
Herhangi bir gingival enflamasyonun olmadığı sağlıklı periodontal durumlarda 
klinik ataçman kaybı ve alveol kemik rezorpsiyonu olmadığı için interdental 
papilla, interdental boşlukları tamamen doldurur.

Miller dişeti çekilmelerini dört sınıfa ayırmıştır (14). 
Sınıf I: İnterdental alanda periodontal dokular sağlıklıdır, herhangi bir 

yumuşak ve sert doku kaybı gözlenmez. Bukkalde yer alan dişeti çekilmesi 
mukogingival hatta ulaşmaz. Tedavi sonucu kök yüzeyinin tamamının örtülmesi 
beklenir.

Sınıf II: İnterdental bölgede periodontal destek sağlamdır aynı şekilde 
herhangi bir doku kaybı izlenmez. Mevcut çekilme mukogingival hatta 
ulaşmıştır. Kök yüzeyinin tamamen örtülmesi beklenir. 

Sınıf III: İnterdental bölgede ataşman ve kemik kaybı vardır. Dişeti 
çekilmesi mukogingival hatta ulaşır. Dişlerde malpozisyon görülür. Kök 
yüzeyinin örtülmesi kısmi olarak beklenir. 

 Sınıf IV: Mukogingival birleşime veya daha apikaline kadar uzanan 
dişeti çekilmesidir. İnterdental bölgelerde kemik ve yumuşak doku yıkımı ile 
dişlerdeki malpozisyon çok şiddetli olabilir. Kök yüzeyi örtülmesi beklenmez. 
Miller’ın yaptığı dişeti çekilmeleri sınıflandırması her ne kadar interdental 
alandaki yumuşak ve sert doku kaybının miktarının tam olarak sınıflandırmada 
belirtilmemesi gibi eleştirilere maruz kalsa da başarılı kök yüzeyi örtülmesi için 
gereken mukogingival cerrahiyi seçmek adına prognoz açısından yaygın olarak 
kullanılmaktadır (15).

4. Kök Yüzeyi Örtülmesi İçin Uygulanan Mukogingival Cerrahi 
Prosedürleri İçin Endikasyonlar

Dişeti çekilmelerinin tedavisi estetik sebeplerle, kök yüzeyinde meydana gelen 
hassasiyeti azaltmak, yetersiz keratinize dokuyu oluşturmak veya arttırmak gibi 
sebeplerle yapılabilmektedir (5, 6).  Dişeti çekilmelerinin tedavisinde en sık 
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karşılaşılan durum hastaların çekilme olan mevcut dişlerindeki dişlerin gülerken 
veya konuşurken uzun gözüküp hastayı estetik açıdan rahatsız etmesidir. 
Bu durumun tedavisi ancak yumuşak dokuyu koronale doğru taşımakla 
sağlanabilmektedir.

Dişeti çekilmelerine bağlı açığa çıkmış kök yüzeyleri termal uyaranlara 
karşı hassasiyet gösterirler. Bu durum hastanın hem yeme içme alışkanlıklarını 
güçleştirir hem de ağız hijyenini kimi zaman doğru şekilde sağlamasını 
engelleyebilir.  Ayrıca açığa çıkmış kök yüzeylerinde oluşan demineralizasyon 
veya abrazyon varlığı da kök yüzeyi örtülmesi endikasyonlarından biridir. 
Ayrıca mevcut kök yüzeyinin mineye göre daha az inorganik içeriğinden dolayı 
kök yüzeyi çürüklerinde mukogingival cerrahiyle birlikte kombine restoratif 
tedaviler de gerekmektedir (6).

5. Kök Yüzeyi Örtülmesiyle ilişkili Cerrahi İşlemler

Açığa çıkmış kök yüzeylerinin örtülmesi prosedürlerinin amacı yumuşak 
dokularda sağlıklı bir klinik görünüm ve minimum sondalama derinliğidir (16). 
Dişeti çekilmelerinin tedavisinde kullanılan cerrahi işlemler temel olarak şu 
şekilde sınıflandırılabilir:  

Saplı yumuşak doku greft teknikleri; laterale kaydırılan flep tekniği, 
çift papilla flep tekniği, koronale repozisyone flep tekniği, yarım ay şeklinde 
koronale repozisyone flep tekniği ve bunlarla kombine olarak kullanılabilen 
bariyer membran ve/veya mine matriks proteinlerinin uygulandığı rejeneratif 
tekniklerdir.Serbest yumuşak doku greft teknikleri; serbest dişeti greftleri ve 
subepitelyal bağ dokusu greft teknikleridir (17).

Bu cerrahi tekniklerin seçilmesinde; dişeti çekilmesinin boyutu, etkilenen 
diş sayısı, mevcut yapışık dişeti genişliğinin miktarı, mevcut interdental 
papillerin genişliği ve yükseklikleri, frenulumun varlığı ve vestibulun derinliği 
gibi faktörler etkilidir (18). Ayrıca daha önce de bahsettiğimiz gibi estetik 
problemler ve bu problemleri en aza indirme ihtiyacı kök yüzeyi örtülmesi 
işlemlerinde dikkat edilmesi gerekilen faktörlerdendir. Araştırıcılar uygulanabilir 
tekniklerden en öngörülebilir olanını seçmek gerektiğini vurgulamaktadırlar.

6. Saplı Greftler

6.1.	 Laterale	Kaydırılan	Flepler

Laterale kaydırılan flep, lokal olarak dişeti çekilmesi görülen durumlarda açığa 
çıkmış kök yüzeyinin, komşu bölgede bulunan yeterli miktardaki keratinize 
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dişetinin üzerine kaydırılması ile örtülmesidir. Laterale pozisyone flep tekniği, 
estetik beklentisi yüksek hastalarda donör bölgede iyileşme sonrası skar 
dokusu oluştuğundan pek tercih edilen bir teknik olmamasına karşın koronale 
pozisyone flep tekniğin kontrendike olduğu durumlarda tercih edilebilir. Damak 
bölgesinden doku alınmadığı için, cerrahi işlem sonucu oluşan yara bölgelerinin 
aynı bölgelerde olmasından dolayı ve postoperatif olarak iyi bir iyileşme süreci 
olduğundan dolayı hastalar için gayet kabul edilebilir bir tekniktir. Her ne kadar 
avantajları çok ve hasta için konforlu bir işlem olsa da komşu verici bölgede 
cerrahi yaklaşımlardan sonra yaklaşık 1 mm miktarında gingival rezeksiyon 
oluştuğu belirtilmiştir (19). Bu sebeple bu mukogingival cerrahi yaklaşım donör 
bölgede yetersiz dişeti genişliği ve kalınlığı durumlarında kemikte meydana 
gelebilecek fenestrasyon ve dehisens gibi kemik defektleri oluşabileceği için 
kontrendikedir. 

Araştırıcılar verici bölgede dişeti çekilmesi risklerini azaltmak için bu 
tekniğin temel haline bazı modifikasyonlar önerdiler. Staffileno (20), bu teknikte 
başvurulan açığa çıkmış kök yüzeylerini kapatmak için kullanılan tam kalınlık 
flep yerine yarım kalınlık flep tercih edilmesini tavsiye etmiştir. Ruben ve ark., 
yarım ve tam kalınlık flep tekniklerinin birlikte kullanıldığı saplı bir flep tekniğini 
kullanmışlardır. Araştırıcılar bu teknikte kök yüzeyinin örtülmesinde tam kalınlık 
flebi, donör bölgede ise kök yüzeyinde çekilme olmasını engellemek amacıyla 
yarım kalınlık flep kullanmışlardır.Yapılan çalışmalarda laterale kaydırılan 
flep tekniğiyle yapılan kök yüzey örtülmesi işlemlerinin kök yüzeylerini örtme 
yüzdesi %34 ile %82 arasında değiştiği bildirilmiştir (21).  Zucchelli ve ark., 
yaptıkları çalışmada saplı flebinin lateral hareketine koronal ilerlemeyi ekleyen 
cerrahi yaklaşımın bir modifikasyonunu eklenmiştir.Bu modifikasyon sonucu 
yapılan cerrahi tedaviler sonucu kök yüzeylerinin kapanma başarıları %96 gibi 
çok yüksek bir yüzde ile sonuçlanmıştır (22).

6.2.	 Koronale	Kaydırılan	Flepler

Koronale pozisyone flep tekniği açığa çıkmış kök yüzeylerinin örtülmesi 
için çok yaygın bir yaklaşımdır. Bu prosedür, açıkta kalan kök yüzeyindeki 
yumuşak dokuların koronale doğru konumlandırılmasına dayanır (23). Teknik 
ilk defa Norberg tarafından üst ön dişlerin estetik problemlerini çözebileceği 
düşüncesiyle tanımlanmıştır. Bernimoulin ve ark., hem tekli hem de çoklu 
dişeti çekilmelerinde serbest dişeti grefti ogmentasyonunu takiben uygulanan 
koronale kaydırılan flep tekniğini ilk tanımlayanlardır. Daha sonraki süreçte 
Allen ve Miller, en az 3 mm kalınlığında keratinize doku varsa, daha önce dişeti 
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augmentasyonuna ihtiyaç duymayan tek dişte izlenen çekilmeler için koronale 
kaydırılan flep tekniğini önerdiler (24).

Günümüzde izole dişeti çekilmelerinin tedavisinde tercih edilen tekniktir. 
Cerrahi alanı sınırlı olan, damaktan yumuşak doku alınmasına gerek olmayan bu 
teknik hasta tarafından iyi tolere edilir. Uygun durumlarda optimal tedavi sağlar. 
Koronal pozisyone flep uygulamak için açığa çıkmış kök yüzeyinin apikalinde, 
yeterli yükseklikte keratinize dokunun varlığı şarttır. Bu miktarın araştırıcılar 
tarafından sığ çekilmeler için en az 1 mm, daha geniş 5 mm’den fazla çekilmeler 
için 2 mm’den fazla olması gerektiği bildirilmiştir (5).

Yakın zamanda, trapezoidal flep tasarımı ve yarım-tam-yarım kalınlıkta 
flep elevasyon yaklaşımı kullanılarak modifiye edildi. Bu teknik çok yüksek 
bir ortalama yüzde ile tam kök kaplama ile sonuçlandı; bu sonuçlar literatürde 
diğer kök yüzeyi örtülmesi prosedürleri için bildirilenlere benzer veya hatta 
daha yüksek başarı oranına sahip olduğunu bildirdiler (25). Yakın zamanda 
yapılan bir sistematik inceleme koronal olarak ilerletilmiş flep prosedürünün tek 
tip dişeti çekilmelerinin tedavisi için güvenli ve öngörülebilir bir kök kapama 
cerrahi prosedürü olduğu sonucuna varmıştır (26).Teknik, rezidüel keratinize 
dokunun koronal kaymasına izin vermek için alveolar mukozayı ayırmak için 
mukogingival bileşkenin ötesine kaldırılan iki dikey serbest bırakma insizyonu 
ile bölünmüş kalınlıkta bir flep içeriyordu. Pini Prato ve ark. (27), koronal olarak 
gelişmiş flep prosedürünü emilmeyen bariyer membranlarla birleştirdi ve geniş 
bir flep tabanı elde etmek için alveolar mukozaya iki dikey ve farklı insizyona 
sahip bir flep kullandı. İki dikey insizyon yatay bir hatla bağlandı.

6.3. Çift Papil Flepler

Cohen ve Ross, tek dişte görülen lokalize dişeti çekilmelerinde komşu her iki 
dişeti papilini verici bölge olarak kullanmışlardır. Flebin nekroz olma şansının 
düşük olduğu bu flep tekniğinde distaldeki keratinize dişetinin yeterli kalınlıkta 
olması durumunda iki papil çekilme bölgesine yaklaşacak şekilde laterale 
kaydırılır. Bu teknikte çekilme bölgesindeki komşu papillerdeki yumuşak doku 
kaydırıldığı için verici dokunun küçük olması ve saplı flepte daha az gerilmenin 
yaşanması birer avantajdır. Amaç her zaman bu teknikte, yapışık dişeti miktarının 
arttırılması olmalıdır (28).

6.4. Semilunar Flepler 

Koronale pozisyone flep tekniğinde alternatif olarak Tarnow tarafından 
geliştirilen bu kök yüzeyi örtülmesi tekniğinde dişeti kenarına paralel yarım ay 
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şeklinde bir insizyonla gevşetilen dokunun kuronale çekilmesi ile kök yüzeyi 
örtülmesi ve yapışık dişeti genişliğinin arttırılması amaçlanmıştır. Papillerin 
dahil edilmemesi, sütur gerekmemesi ve flepte gerilim olmaması en büyük 
avantajlarıdır. Ancak bu teknik daha çok üst çene için endikedir, alt çenede 
kullanılmamaktadır (29).

7. Serbest Yumuşak Greft Prosedürleri

7.1. Epitelize Greft

Serbest dişeti grefti yapışık dişetinin genişliğini artırmak için en yaygın kullanılan 
cerrahi tekniktir. Bununla birlikte, bazı yazarlar açıkta kalan kök yüzeylerinin 
kapanmasında bu teknikle düşük derecede olumlu sonuçların öngörülebilirliğini 
gözlemlemiştir. Aslında, dişeti çekilmesi sonucu açığa çıkmış kök yüzeyine 
yerleştirilen greftin bir kısmı, yeterli damarsal beslenmesi sağlanamadığı 
için bunun sonucunda yerleştirilen yumuşak dokunun kısmi olarak nekrozu 
gerçekleşebilir. Serbest dişeti greftleri ile ilgili literatür çelişkilidir ve %11 ile 
%100 arasında değişen kök yüzeylerinin örtülmesi yüzdeleri bildirmektedir 
(30). Bu varyasyon dişeti lezyonunun şiddetindeki ve cerrahi tekniklerdeki 
farklılıklara bağlanabilir. 

Serbest otojen dişeti greftleri, kök yüzeylerinin örtülmesi veya özellikle 
hastaların estetik taleplerini karşılamak için tercih edilen son tekniklerdir. 
Olumsuz bir estetik sonuç, eksik derecede kök yüzeyi örtülmesi, greft olarak 
kullanılan yumuşak dokunun alıcı bölgedeki komşu yumuşak dokularla kontrast 
oluşturan beyaz-skar görünümü ve mukogingival hattın yanlış hizalanması ile 
ilgili olabilmektedir. Serbest dişeti greftlerinin kullanıldığı cerrahi prosedürlerin 
ana amacı keratinize doku yüksekliğini (özellikle bağlı dişeti olmayan ve 
aberran frenuli olan mandibular kesici dişlerde), dişeti dokusunun kalınlığını ve 
vestibulum derinliğini artırmak olduğunda hala kullanılabilir.Kök yüzeylerinin 
kaplanması amaçları için kullanıldığında yumuşak doku büzülmesini telafi 
etmek için uygulanan greft mine-sement birleşimine koronalinde olarak 
konumlandırılmalıdır. Greftin kalınlığı kök kapsamının öngörülebilirliğini 
artırmak için 1,5 mm kalınlığında olmalıdır. Ayrıca greft, pıhtı oluşumunu ve 
destabilizasyonu en aza indirmek için kuronun dışbükeyliğine uyarlanmalıdır 
(31).

Serbest dişeti grefti, estetik talepleri olan hastalarda, derin ve geniş diş 
çekilme defektleri ve dişeti çekilmesi ile ilişkili derin sondalama derinlikleri 
de mevcutsa kontrendikedir. Bernimoulin ve ark. tarafından tanımlanan iki 
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aşamalı teknikte ilk cerrahi işlem olarak otojen dişeti greftleri kullanılmıştır. 
Bu, diş eti çekilmesinin apikalindeki keratinize doku yüksekliğini artırmak için 
serbest dişeti grefti uygulanan cerrahinin ilk aşamasını ve alıcı bölgenin açıkta 
kalan kök yüzeyinin örtülmesi için koronal olarak ilerletildiği ikinci aşamayı 
oluşturmaktadır. (32).

Bu işlem iki cerrahi aşama gerektirmesinden dolayı hasta tarafından 
pek kabul görmez. Bununla birlikte, bu tekniği vazgeçilmez kılan durumlar, 
kökün apikalinde ve/veya lateralinde keratinize doku eksikliği; mukogingival 
çizginin ötesine uzanan dişeti yarığı ve sığ bir vestibulum derinliğinin varlığı 
olabilmektedir. Yakın tarihli bir vaka raporu (33), estetik sonucu iyileştirmeyi 
ve hastanın morbiditesini azaltmayı amaçlayan modifiye edilmiş iki aşamalı bir 
cerrahi prosedürü tanıttı. Cerrahinin ilk aşamasının ana modifikasyonu, bitişik 
dişlerin keratinize genişliği ile aynı yükseklikte serbest bir diş eti greftinin 
alınması ve bunu kemik ayrılmasının ardından apikaldeki periosteum üzerine 
dikilmesinden oluşuyordu. Ameliyatın ikinci aşamasında yumuşak dokunun 
koronale kaydırılması kök yüzeyinin tamamen örtülmesine ve mukogingival 
hattın yeniden hizalanmasına yol açtı. Zucchelli ve De Sanctis (33), serbest 
dişeti greftinin apikal koronal boyutunu en aza indirerek ve cerrahi teknikleri 
standardize ederek başarılı sonuçların (dayanıklılık açısından) başarılı olduğunu 
göstermişlerdir.

7.2.	 Subepitelyal	Bağ	Dokusu	Grefti

Son literatür, en öngörülebilir kök yüzeyi örtülmesi cerrahi prosedürünü olarak 
bağ dokusu grefti tekniği olarak göstermektedir (5,34). Bu tekniklerin biyolojik 
mantığı, örtücü flepten greftin artan kan beslemesini ve desteğini sağlamaktır. 
Bu avasküler kök yüzeyinin üzerindeki greftin hayatta kalmasını artıracak ve 
rendelenmiş dokunun beyaz-skar görünümünü kısmen veya tamamen gizleyerek 
estetik sonucu iyileştirecektir (35).

Son yirmi yılda klinisyenler, tarif edilen orijinal subepitelyal bağ dokusu 
tekniğine çeşitli modifikasyonlar sunmuş, bu da kök yüzeylerinin başarılı bir 
şekilde örtülmesi ve hastalar için daha fazla estetik memnuniyet açısından daha 
öngörülebilir sonuçlara yol açmıştır. Bu modifikasyonlar, damaktan alınan greft 
tipine (kısmen veya tamamen de-epitelize) ve alıcı bölgede oluşturulacak flebin 
tasarımına bağlıdır (36).

Bazı yazarlar, subepitelyal bağ dokusu greftlerini kısmen örtmek 
için bir zarf flebi veya yeniden konumlandırılmış bir flep kullanmışlardır. 
Başka araştırıcılar ise dikey serbest bırakma insizyonları olan veya olmayan 
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koronal olarak gelişmiş flepler veya bağ dokusu greftlerini örtmek için lateral 
olarak hareket ettirilen bir flep teknikleri kullanmıştır. Bildirilen tüm cerrahi 
yaklaşımlarda, greftin boyutu semento-mine birleşimi seviyesinde veya esas 
olarak bu seviyenin 1 mm koronalinde konumlandırılıp suture edilmektedir (37).

Kök yüzeyi örtülmesi işlemleri giderek daha öngörülebilir hale gelse 
de cerrahi olarak tedavi edilen bölgenin estetik görünümü genellikle komşu 
yumuşak dokularınkinden farklıydı. Bu, greftin kaplanmamış epitelize kısmı ile 
komşu yumuşak dokular arasındaki kromatik farklılıktan, örtücü flebin erken 
ayrılmasının bir sonucu olarak bağ dokusu greftinin kısmen açığa çıkmasıyla 
ilişkili diskromiden veya greftli alan ile komşu bölgelerdeki yumuşak dokular 
arasındaki kalınlık farkından kaynaklanabilmektedir (38).

Subepitelyal bağ dokusu grefti ile kök yüzeyi kapama cerrahi tekniğinin 
kullanılması için ana endikasyonlar; kökün açıkta olduğu apikal keratinize 
dokunun yokluğu/yetersizliği nedeniyle koronal olarak ilerletilmiş flepin 
kontrendike olduğu yüksek estetik talebi olan hastalarda mevcut dişeti çekilmesi, 
derin kök rezorpsiyonları, kök çıkıntısı ve kök pigmentasyonu (koyu/turuncu 
bir kök yüzeyi) ile ilişkili diş eti çekilmesi, uygun olmayan kronlara bağlı 
oluşmuş dişeti çekilmeleri ve dental implantlar üzeri restorasyonlarla ilişkili diş 
eti çekilmeleridir. Bağ dokusu greft tekniği uygulanmasının öncesindeki karar 
aşamasında düşündürücü durumlar frenulum bağlantıları, alveolar mukozaya 
kadar uzanan dişeti defektleri ve çok sığ bir vestibul derinliği gibi anatomik 
oluşumlar olabilmektedir. Sıklıkla alt keser bölgesinde sıklıkla karşılaşılmaktadır.

Literatürde, greftin alındığı damak bölgesinin yara iyileşmesini mümkün 
olduğunca konforlu ve hızlı gelişmesini sağlamak amacıyla farklı bağ dokusu 
greft toplama prosedürleri tanımlanmıştır: en yaygın olanları trap-door 
prosedürleridir. Eşit kalınlıkta bağ dokusunun alınması için flebin elevasyonu, 
bağ dokusu greftinin çekilip alınması ve damak yarasının hızlı iyileşmesi 
için flebin tamamen kapatılması şeklinde yapılmaktadır. Bu tekniğin amacı, 
yaranın primer olarak kapanıp iyileşmesini sağlamaktır. Bunun sonucunda hasta 
morbiditesini azaltmak amaçlanmaktadır. Serbest dişeti grefti cerrahi yarası 2-4 
hafta içinde sekonder olarak iyileşir ve postoperatif ağrı ve/veya kanamanın bir 
sonucu olarak hasta için sürekli olarak daha fazla rahatsızlık ile ilişkilendirilmiştir 
(39,40). Bununla birlikte, bağ dokusu grefti tekniğinin uygulanması kolaydır 
ve ince bir palatal fibromukoza varlığında bile kullanılabilir (40).Kök yüzeyi 
örtülmesi prosedürleri için bağ dokusu grefti ve serbest dişeti grefti kullanımının 
ardından hasta sonuçlarındaki ve morbiditedeki farklılıkları değerlendiren 
literatürdeki kanıtlar az olsa da prospektif karşılaştırmalı çalışmalar, bağ dokusu 
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greft prosedürlerine kıyasla serbest dişeti greftleri için daha kötü hasta sonuçları, 
özellikle daha yüksek postoperatif ağrı insidansı bildirilmiştir (41,42).

8. Kök Yüzeyi Örtülmesinde Kullanılan Mukogingival Cerrahi 
Tekniklerin Estetik Sonuçları

Klasik mukogingival cerrahi, önceden çiğneme sırasında sürtünme kuvvetleriyle 
ilişkili olduğu düşünülen dişeti çekilmesinin daha da ilerlemesini önlemek için 
yapışık dişeti miktarını iyileştirmeyi amaçlıyordu (43). 

Konunun gündeme geldiğinde tercih edilen ilk teknikler, mukogingival 
anatomiyi iyileştirmek için kemik denüdasyonu veya periost retansiyonu 
kullanıyordu, ancak bu tedaviler serbest dişeti grefti tedavisinin başlamasından 
sonra yavaş yavaş terk edildi (44). 1970’li yıllarda dişeti çekilmelerinin 
tedavisine verilen önem artmaya başladığından beri serbest dişeti greftleri 
ve laterale pozisyone flep teknikleri tercih edilen tedaviler haline gelmeye 
başladı. Bununla birlikte, bu teknikler uygulamalardaki eksiklikler sonucu 
sıklıkla düşük miktarda kök yüzeyi örtülmesi ve kötü estetik sonuçlarla 
ilişkilendirildi. 1980’lerin sonlarında modern cerrahi prosedürlerin tanıtılması, 
estetik periodontolojiye artan ilgi ile birlikte, periodontal tedavide sadece 
‘yeterli’ miktarda yapışık dişetinin rekonstrüksiyonunu değil, aynı zamanda 
kök yüzeyinin tamamen örtülmesin ve   yumuşak doku estetiğini geliştirmeye 
odaklanan yeni bir dönem açtı. Daha sonra çağdaş periodontal tedavinin önemli 
bir parçası olmaya devam eden periodontal plastik cerrahi kavramı tanıtıldı (45). 
Tam olarak kök yüzeyinin örtülmesi periodontal plastik cerrahinin ana hedefi 
olmaya devam etse de cerrahi sonrası dişeti marjininin sadece değerlendirilmesi 
genel estetik sonucu değerlendirmek için yeterli olmayabilir (46). Aslında 
mukogingival cerrahinin estetik başarısızlığı, kısmi kök kaplama durumlarının 
yanı sıra dişetinin kötü renk uyumu, mukogingival bileşkenin yanlış hizalanması 
ve keloid benzeri doku durumlarında ortaya çıkabilir. Periodontal plastik cerrahi 
sonuçlarının estetik değerlendirmesini standartlaştırma girişimi, aralarında 
tatmin edici tekrarlanabilirlik gösteren beş puanlık bir sıralı skala sistemi 
kullanılarak değerlendirilmektedir. Skalada zayıf, orta, iyi, çok iyi, mükemmel 
dereceleri kullanılmaktadır (47).

Kök yüzeyi örtülmesi işlemlerinde estetik skorlama sistemi, kök yüzeyi 
kapanması (birincil değişken), marjinal doku konturu, yumuşak doku, 
mukogingival bileşke hizalanması ve diş eti rengini aşağıdaki gibi değerlendirir: 
Dişeti marjin pozisyonu değerlendirilirken kök yüzeyinin kapanmaması sıfır 
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puan, kısmi kök kapanması üç puan ve tam kök kapanması ise altı puan olarak 
belirtilmektedir.Marjinal doku konturları değerlendirilirken düzensiz dişeti 
marjinleri yani mine-sement birleşimlerini takip etmeyen marjin konturları 
sıfır puan alırken takip edenler bir puan ile değerlendirilmektedir.Yumuşak 
doku yoğunluğu değerlendirilirken yara oluşumu ve/veya keloid benzeri 
görünüm varsa sıfır puan; skar veya keloid oluşumunun olmaması ise bir puanla 
değerlendirilmektedir. Mukogingival bağlantı hizalaması değerlendirilirken 
komşu dişlerin mukogingival birleşim yeri ile hizalanmamış mukogingival 
bağlantı sıfır puan, komşu dişlerin mukogingival birleşim yeri ile aynı hizada 
olan mukogingival bileşke bir puan ile değerlendirilmektedir. Dişeti rengi 
değerlendirilirken greftlenen dokunun rengiyle komşu dişlerdeki dişeti renginden 
farklıysa sıfır puan; greftlenen doku normal ve bitişik yumuşak dokularla aynı 
renkte ise bir puanı almaktadır.

On puan ideal estetik puandır. Dişeti marjininin konumu, renge, skar 
dokusunun varlığına veya diğer ikincil sonuçlara bakılmaksızın, önceki 
çekilme derinliğine eşit veya apikalde ise (kök kapanmasının sağlanamaması 
durumunda) estetik sonuç olarak sıfır puanı verilmektedir. Tedaviden sonra 
interdental papilde kısmi veya tam bir kayıp meydana gelirse de sıfır puanı 
verilmektedir (48). Diş eti çekilmesine yönelik farklı tedavi yaklaşımlarını 
değerlendirmek için kök kapanması estetik skor sistemi de kullanılmıştır; tedavi 
edilen çekilmelerin sadece %1›i maksimum kök kapanması estetik skoru olan 
10›u elde etti, koronal olarak ilerletilmiş flep ile tekli ve çoklu çekilmelerin 
tedavisi, bağ dokusu grefti olsun veya olmasın benzer estetik skorlar verdi ve 
serbest dişeti greftleri yapılan çalışmalarda en düşük skora sahipti (49).

Tek ve çoklu dişeti çekilmelerinin tedavisi için periodontal plastik cerrahinin 
randomize kontrollü çalışmalarının sistematik bir incelemesi, koronal olarak 
gelişmiş flep + bağ dokusu grefti ve koronal olarak gelişmiş flep + hücresiz 
dermal matriks grefti tekniklerinin en olumlu sonuçları verdiğini gösterdi.

8. Sonuç

Bu bilgiler ışığında kök yüzeyi örtülmesi için kullanılan periodontal plastik cerrahi 
tekniklerinin çağdaş periodontolojide önemli bir yer aldığı gösterilmektedir. 
Aşağıdaki sonuçlar çıkarılabilir:

Tekli çekilmelerin tedavisi için koronale kaydırılan flep tasarımı, diğer 
tasarımlara kıyasla en yüksek düzeyde kanıtlarla desteklenmektedir.Tekli ve 
çoklu çekilmelerin örtülmesi için koronal olarak yerleştirilen flep ve bağ dokusu 
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greftinin kombine kullanılması en optimal klinik sonucu sağlamaktadır. Flep 
gerginliği, flep kalınlığı ve greft boyutu yapacağımız kök yüzeyi örtülmesinde 
kullanılan mukogingival cerrahi tekniklerde tedavi sonucunu etkileyebilir. Kök 
yüzeyi örtülmesi tedavisi dişeti çekilmelerinin daha fazla ilerlemesini önleyebilir, 
ancak travmatik diş fırçalamaya bağlı olarak yine dişeti çekilmelerinin 
tekrarlaması gözlenebilir. Hem profesyonel hem de hasta düzeyinde periodontal 
tedavinin oldukça estetik bir sonucu, modern periodontolojinin ana hedeflerinden 
bir tanesi olup bu tekniklerin bu ihtiyacı karşıladığı gözlenmektedir.
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1. GİRİŞ 

Kan, insan vücudunda doku ve organların vital olarak fonksiyonlarının 
devamını sağlayan en önemli oluşumlardan birisidir (44). Bundan 
dolayı herhangi bir şekilde ortaya çıkan hacimsel kan kaybı titizlikle 

değerlendirilmelidir. Damar bütünlüğünü bozan bir zedelenmeden sonra 
organizmanın kan akımını sürdürebilme yeteneği yaşamsal önem taşır. Kanın 
bu durumda pıhtılaşabilmesi ve daha sonrada pıhtının ortadan kaldırılarak tekrar 
kan akımının sürdürülmesi ve zedelenmiş dokunun tamiri sürecine hemostaz adı 
verilir (8).  

Hemostaz sistemindeki bir bozukluk sonucunda ortaya çıkan ve bireyde 
kanama eğiliminin artması ile karakterize bozukluklara genel olarak kanama 
diyatezleri denir (56).  

Kanama diyatezinde kanamanın miktarı ve yeri ile ilgili olmak üzere hafif 
semptomlardan başlayıp ölüme kadar giden değişik tablolar ile karşılaşmak 
mümkündür. Kanama bozukluğu bulunan kişilerde spontan kanamalar veya 
travmanın şiddetiyle uyumlu olmayan kanama eğilimi söz konusudur. Tedavi ve 
tanıda başarılı olabilmenin ön koşulu, organizmada hemostazın sürdürülmesine 
yarayan mekanizmaların tanınması ve hangi durumlarda bu dengenin 
bozulduğunun bilinmesi gerekliliğidir. Bu temel bilgi, hastalardan alınacak 
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anamnezin hangi yönde olabileceğini, aranacak fizik bulguların neler olacağını 
ve hangi laboratuvar yöntemlerinin kullanılması gerektiğini belirleyeceği için 
önemlidir (11).  

Hemorajik diyatezler, hemostazda görevli bir veya birden fazla 
bileşendeki bozukluklar sonucunda, doğumsal ya da kazanılmış olarak ortaya 
çıkar. Defektin birden fazla bileşende olması tablonun daha da ağırlaşmasına 
neden olur. Doğumsal bozukluklar genellikle bir bileşendeki defektten ileri 
gelirken kazanılmış defektler çeşitlilik gösterebilir ve birden fazla bileşeni 
ilgilendirebilirler. Kazanılmış defektlerin doğumsal defektlere göre daha sık 
görüldüğü belirtilmiştir (50).  

Oral cerrahi girişimlerden sonra görülen uzun süreli aşırı kanama, 
hemorajik bir hastalığın belirtilerinden birisi olabilir. Hematolojik patolojiye 
sahip bireylerde, tedbir alınmadan yapılan bir diş çekimi veya cerrahi 
müdahale, acil bir vakaya dönüşebilir. Bunun yanında operasyon sonrası 
görülen aşırı bir kanama, hastanın bilmediği bir hastalığının ortaya çıkmasına 
yardımcı olabilir.  

Kanamanın erken tanısı ve cerrahi kontrolü, travmalı hastanın tedavisinin 
düzenlenmesinde, kritik ilk adımdır. Geleneksel cerrahi kanama kontrolü 
yöntemlerine ek olarak, günümüzde bazı hemostatik ajanlar da kullanılmaktadır. 
Pratik uygulaması ve etkin sonuçlarından dolayı, kullanımı hızla yaygınlaşan 
hemostatik ajanlar, diş hekimliğinde de kanamalı bir vakada tercih edilecek 
yöntemler arasında yerini almıştır. Maliyet açısından yüksek oldukları kabul 
edilse de, ortaya çıkabilecek hayati komplikasyonları önlemesi açısından 
sağladığı fayda tartışılmazdır (63).  

Bu seminerin amacı, kanama diyatezli hastalarda, sistemik ve lokal 
hemostatik ajanların oral cerrahide kullanımları hakkında bilgi vermek, bu 
konudaki önemli gelişmeleri ve klinik uygulamaları gözden geçirmektir. 

2. GENEL BİLGİLER  

2.1.	 Pıhtılaşma	Mekanizması	

Pıhtılaşma şu şekilde gerçekleşmektedir:  
Kan damarındaki zedelenmeye yanıt olarak “protrombin aktivatörü” olarak 

adlandırılan kompleks oluşur. Bu aktivatör yardımı ile protrombinin trombine 
dönüşümü gerçekleşir. Trombin, fibrinojeni fibrin iplikler haline dönüştürür. 
Fibrin ise içinde kan hücreleri, trombositler ve plazmanın bulunduğu bir ağ 
oluşturarak kanın pıhtılaşacağı bir çatı oluşturur (11). 



KANAMA DIYATEZI OLAN HASTALARA ORAL CERRAHI YAKLAŞIM PRENSIPLERI    79

a) Protrombinin Trombine Dönüşmesi:  

 Protrombin kolayca daha küçük bileşenlere ayrılabilen, stabil olmayan 
bir plazma proteinidir. Sürekli olarak karaciğerde üretilmektedir. 
Karaciğerdeki yapımı bozulduğu takdirde 24 saat içinde kandaki 
konsantrasyonu pıhtılaşmayı sağlayacak düzeyin altına iner. Karaciğerde 
protrombin yapımı için K vitamini gereklidir. K vitamini yetersizliğinde 
veya karaciğer hastalıklarında protrombin yapımı bozulacağından kanama 
eğilimi ortaya çıkar (11). 

b) Fibrinojenin Fibrine Dönüşümü ve Pıhtı Oluşumu:  

 Fibrinojen karaciğerde üretilen yüksek molekül ağırlıklı bir plazma 
proteinidir. Çok büyük bir protein olduğundan doku aralığına çok az 
miktarda sızabilmektedir. Trombin fibrinojen molekülünü, yapısındaki 
dört peptidi ayırarak fibrin monomerine dönüştüren bir enzimdir. Fibrin 
monomeri diğer fibrin monomerleriyle birleşir ve polimerize olarak uzun 
fibril ipliklerini oluşturur. Bu iplikler de pıhtı ağını oluşturur. Plazmada 
bulunan fibrin sabitleştirici faktör, oluşan fibrin ağını sağlamlaştırır. 
Fibrin sabitleştirici faktör pıhtıya takılan trombositlerden de salınır. 
Fibrin sağlamlaştırıcı faktör, fibrin monomerleri arasında kovalent bağlar 
oluşmasını sağlar ve böylece fibrin ağı sıkılaşır (11). 

 Pıhtılaşma, protrombin aktivatörünün oluşumuyla başlar. Protrombin üç 
yolla oluşur: 

Ekstrensek Yol: Hızlı ve erken aktive olan basamaktır. Damar hasarı sonucu 
salınan doku faktörü (TF), kalsiyum (Ca) iyonu varlığında, Faktör (F)VII aktive 
olur. aktive olmuş FVII ile TF komplexi FX’u aktive eder.  

Üç aşamada gerçekleşir: 

1. Bütünlüğü bozulan dokudan doku tromboplastini serbestleşir. 
2. Doku tromboplastin kompleksi FVII ile birleşir, doku fosfolipidleri ve 

kalsiyumun da varlığında FX aktif hale gelir. 
3. Aktif FX, serbest haldeki doku fosfolipidleri ve FV ile birlikte protrombin 

aktivatörü denilen kompleksi oluşturur ve bu aktivatör birkaç saniye içinde 
protrombini trombine dönüştürür. Pıhtılaşma süreci tanımlandığı biçimde 
ilerler.  

İntrensek Yol: Yavaş ve en önemli basamaktır. Damar hasarı sonucu aktive olan 
FVII, FXI’i aktive eder. Aktive olmuş FXI, Ca ve TF, FVI ve FI varlığında 
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FIX’u aktive eder. Aktive olmuş FIX FVIII varlığında FX’u aktive eder. Ayrıca 
FVIII’in etkisi trombin varlığında artar.  

1. Travma sonucu FXII aktifleşir. Trombosit FIII diye adlandırılan ve bir 
lipoprotein içeren trombosit fosfolipidleri oluşur. Bunlar daha sonraki 
aşamalarda rol alırlar. 

2. Aktif haldeki FXII, F XI’ i aktifleştirir. Bu işlem kininojen varlığında 
meydana gelir. 

3. Aktif haldeki FXI, FIX’ u enzimatik olarak aktifleştirir. 
4. Aktif haldeki FIX, FVIII, trombosit fosfolipidleri ve FIII ile birlikte 

FX’ u etkinleştirir. FVIII yetmezliği (hemofili) veya trombosit kaynaklı 
faktörlerin azlığı (trombositopeni) bu adımın oluşumunu bozmaktadır. 

5. İntrensek yoldaki bu son adım ekstrensek yoldaki ile aynıdır. Aktif haldeki 
FX, FV ve trombosit ya da doku fosfolipidleriyle bir kompleks halinde 
protrombin aktivatörünü oluşturur. Bunun yardımıyla protrombin trombine 
dönüşmekte ve trombin yardımıyla da fibrinojen fibrine dönüşerek 
pıhtılaşmanın son basamağı gerçekleşmektedir.  

 İntrensek yoldaki ilk iki adım dışında kalsiyum iyonları tüm basamaklar 
için gereklidir. Kalsiyum yokluğunda pıhtılaşma gerçekleşmez. Vücutta 
kan kalsiyum düzeyinin pıhtılaşmaya engel olacak seviyenin altına 
düşmesiyle çok nadir karşılaşılır. 

Ortak Yol: Fibrin yapımı için gerekli son basamaktır. Her iki yolla oluşan FX, 
Ca ve FV varlığında protrombini trombine dönüştürür. Trombin fibrinojeni 
fibrine dönüştürür ve fibrin ağı oluşmasını sağlar. Trombin açığa çıkması ile 
aktive olan FVIII,  trombin ve Ca ile birlikte oluşan fibrini stabilize ederler  
(11, 56).

Her iki yolda (intrensek ve ekstrensek) da bir dizi beta globulin plazma 
proteini yer alır. Bu faktörler proteolitik enzimlerdir ve pıhtılaşma sürecinde 
zincirleme gelişen reaksiyonları tetiklerler (Tablo 2.1). 
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 Tablo 2.1 Pıhtılaşma mekanizması (16). 

 

Proteinlerden FII, IX, X, XI, XII prekallikrein ve FVII serin proteaz yapıdadırlar. 
FXIII transpeptidazdır. Tüm koagülasyon faktörleri karaciğerde hepatositlerde 
sentezlenmektedir. Yalnız FVIII karaciğerde endotel hücrelerinden 
sentezlenmektedir. FII,VII,IX ve X sentezleri için de K vitamini gerekmektedir 
(Tablo 2.2) (16). 

Tablo 2.2 Pıhtılaşma Faktörleri. 

Faktör (F) Açık Adı Açıklama 
F I Fibrinojen  
F II Protrombin K vitamin bağımlı 
F III Doku faktörü  
F IV Kalsiyum  
F V Proakselerin (labil faktör)  
F VII Prokonvertin K vitamin bağımlı 
F VIII Antihemofilik faktör A  
F IX Christmas faktör K vitamin bağımlı 
F X Stuart-Prower faktörü K vitamin bağımlı 
F XI Plazma tromboplastin antesdanı  
F XII Hageman faktör  
F XIII Fibrin stabilizan faktör  
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2.2.	 Kanama	Zamanı	Tayininde	Kullanılan	Testler	

a) Ivy Kanama Zamanı Testi 
 Hasta oturur pozisyonda uygulanır. Uygulama yapılacak bölgede deri 

bütünlüğü bozulmamış olmalıdır. Cilt soğuk ise oda sıcaklığına gelmesi 
beklenmelidir. Hemostazla ilişkili vasküler ve trombosit faktörlerinin 
değerlendirilmesinde kullanılır. Trombosit sayı ve işlevlerinin bütününü 
gösterir. Ekimoz ve spontan kanamaların değerlendirilmesinde yararlıdır. 

 Referans değer aralığı 1-9 dk. arasıdır. 15dk. üzeri kritik olarak 
değerlendirilir (18, 19). 

b) Pıhtılaşma Zamanı (Lee-white metodu) Testi 
 Ekstrensek ve ortak pıhtılaşma sisteminin bütünün işlevini gösterir. F I, 

II, V, VIII, IX, X, XI, XII’ den birinin eksikliğinde patolojik sonuçlar elde 
edilebilir. Referans değer aralığı 8-18 dk. arasıdır (57). 

c) Aktive Parsiyel Trombolastin Zamanı (aPTT) aPTT pıhtılaşmadaki 
intrensek yolun ve ortak yolun değerlendirilmesinde kullanılır (58). 
F I, II, VII, IX, XI, XII ve prekallikrein için tarama testidir. Konjenital 
ve kazanılmış kanama anomalilerini belirlemede kullanılır. aPTT, 
antikoagülan terapinin takibinde kullanılır. Referans değer aralığı 25-38 
sn. arasıdır. 70sn. üzeri kritik değer olarak kabul edilir (23,46). 

d) Protrombin Zamanı (PTZ) Testi 
 PTZ, pıhtılaşma mekanizmasındaki ekstrensek sistem ve genel yoldaki 

yeterliliği değerlendirmek için kullanılır. PTZ, fibrinojenin, protrombinin, 
F V, VII ve X’un pıhtılaşma kabiliyetini ölçer. Anormal protrombin zamanı 
doğumsal veya kazanılmış koagülasyon bozukluklarına bağlıdır. Anormal 
değerler K vitamini eksikliğinde ve karaciğer hastalıklarında görülebilir. PTZ 
testi warfarin sodyum tedavisinin kontrolünde kullanılabilir. Referans değer 
aralığı 10-14 sn arasındadır. 20 sn. üzeri kritik olarak değerlendirilebilir. 

Değişik kaynaklı tromboplastinlerin aktivitelerinin farklılığından kaynaklanan 
farklı sonuçları ve değişik değerlendirme sistemlerinin yarattığı karışıklıkları 
ortadan kaldırmak, özellikle oral antikoagülan tedavide belirli standartları 
sağlayabilmek amacı ile son yıllarda Avrupa’da yaygın olarak INR (international 
normalized ratio/uluslararası normalleştirme oranı) sistemi kullanılmaya 
başlanmıştır. Bir takım matematiksel hesaplamalar kullanılarak yapılan INR 
testinde, ISI (international sensitivite index/uluslararası duyarlılık indeksi) ifede 
etmektedir (Tablo 2.3) (4). 
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INR’nin referans değer aralığı 1.5-2 arasındadır (4,18,19). 

Tablo 2.3 INR hesaplama formülü (4). 

2.3.	 Kanama	Diyatezine	Yol	Açan	Hastalıklar	

2.3.1.	Trombosit	Hastalıklarına	Bağlı	Diyatezler	

2.3.1.1. Trombositopeni 

Trombositopeni, kemik iliğinde trombositlerin yapımının azalmasına 
veya periferde trombositlerin aşırı yıkımına bağlı olarak meydana gelir. 
Trombositopeni, trombosit sayısı mm³’te 100.000’in altına düştüğünde ortaya 
çıkar ve ekimoz, peteşi ve ameliyat sonrası kanamalara neden olur (11, 57). 

Kemik iliğinde yetersiz trombosit yapımına bağlı olarak oluşan 
trombositopenilerde,  doğuştan itibaren trombosit yapımında bozukluk görülür. 
Kemik iliğinde trombositleri meydana getiren ana hücrelerde sayıca düşüklük 
veya kalite olarak yetersizlik vardır. Bunun sonucunda trombosit yapımı 
yetersizdir ve trombosit sayısı düşer, Bernard Soulier ,TAR  gibi sendromlar 
örnek olarak  verilebilir. Bazen ilikteki yetersiz trombosit yapımı ileri yaşlarda 
ortaya çıkabilir. Trombositler diğer kan hücreleri gibi kemik iliğindeki ana 
hücrelerden meydana gelirler. Ana hücrelerin sayıca yetersiz olması (aplastik 
anemi, radyoterapi, kemoterapi ,kimyasal maddeler ve bazı enfeksiyonlar 
sonrası ) veya  kemik iliğinin  anormal hücrelerle işgal edilmesi (lösemi, lenfoma 
ve akciğer, meme kanseri gibi kemik iliğini tutan kanserler) durumunda  yeterli 
sayıda trombosit üretilemez (57).  

2.3.1.2.	İdyopatik	Trombositopenik	Purpura	(İTP)	

İTP’nın akut ve kronik olmak üzere iki formu vardır. Akut formu daha çok 
çocuklarda gözlenir. Patogenezi otoimmün olarak açıklanır. Trombosit sayısı 
mm³’te 20.000’in altındadır. Tedavisinde steroidlerden faydalanılır (11, 57). 

2.3.1.3. Trombositemi 

Periferik kanda trombosit sayısı mm³’te 400.000’in üzerinde ise trombositemiden 
söz edilebilir. Geçici veya daimi olabilir. Yüksek trombosit sayısı olduğunda 
kanama veya trombozlar görülebilir (39). 
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2.3.1.4. Kalitatif Trombosit Anomalileri 

Normal sayıda trombosite sahip hastada kalitatif anormalliklere bağlı olarak 
primer hemostaz bozukluğu oluşabilir. Konjenital trombosit fonksiyon 
anomalileri arasında Von Willebrand Hastalığı (VWH), Bernard-soulier 
sendromu sayılabilir. Kazanılmış anomalilere yol açan sebepler arasında sepsis, 
akut lösemi, karaciğer hastalıkları, aspirin kullanımı ve epilepsi tedavisinde 
kullanılan valproik asit sayılabilir (38). 

Valproik asit hepatoksik bir ilaçtır. Trombositopeni, trombosit 
aktivasyonunun engellenmesi ile kanama zamanı uzamasına ve saç dökülmesine 
yol açar (41). 

Etken maddesi asetil salisilik asit olan aspirin (Bayer HealthCare LLC.) 
nonsteroit antienflamatuar grubunda incelenen bir ilaçtır. Bu ilaç grubu 
araşidonik asit metabolizmasında prostaglandin ve tromboksan oluşmasından 
sorumlu siklooksijenaz (SO) enzimi inhibitörüdür. 

Bu ilaçlar, özellikle aspirin, koroner tromboz oluşmasına engel olmak, 
koroner tromboz, felç ve anstabil angina hikayesi olanlarda komplikasyonları 
önlemek amacıyla kullanılmaktadır. Aspirin allerjisi ya da intoleransı 
olan hastalarda ticlopidine (Ticlid, Roche Pharmaceuticals, Basel, İsviçre) 
veya Clopidogrel bisülfat (Plavix, Bristol-Myers Squibb, New York) 
kullandırılmaktadır. Clopidogrel, ticlopidinden daha az yan etkiye sahiptir. 

 Aspirinin etkisi 7-10 gün sürer ve ilacın kesilmesi konusunda hastanın 
doktoru ile konsültasyon yapılmalıdır (39, 42). 

2.3.2.	Vasküler	Bozukluğa	Bağlı	Kanamalar	

Kanamaya neden olan bozukluk damar duvarında ya da damarı çevreleyen 
bağ dokusundadır. Herediter hemorajik telenjektazi, EhlersDanlos sendromu, 
osteogenesis imperfekta, psödoksantoma elastikum gibi bağ doku hastalıklarında 
görülebilir (38). 

Ayrıca proliferatif ve hiperplazik vasküler endotel kaynaklı benign tümör 
olan hemanjiyomlar, oral cerrahi uygulamalarında kanama açısından dikkatli 
değerlendirilmelidir. Geniş bir hemanjiyomda trombosit yarı ömrü kısalır, 
trombositepeni olabilir. Ayrıca koagülopatiler görülebilir. Cerrahi tedavisinde, 
lezyonu besleyen damarın embolizasyonu tedavi seçeneği olabilir. Endovasküler 
embolizasyon tekniğinde ajan olarak genellikle polivinil alkol kullanılır ve 
etkisi bir hafta sürer. Bu süre içinde lezyon kanlanması engellenmiş olacağı için 
operasyon kanama kontrolü açısından daha rahat yapılabilir (38). 
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2.3.3.	Pıhtılaşma	Bozuklukları	

2.3.3.1.	Konjenital	Pıhtılaşma	Bozuklukları	

2.3.3.1.1.	Hemofili	A	

Hemofili A kanama hastalığı olup X kromozomuna bağlı olarak resesif kalıtım 
yoluyla geçmekte ve yaşam boyu devam etmektedir. Söz konusu gen içerisindeki 
değişik mutasyonlardan kaynaklanan hastalık, bütün dünyada ve değişik ırklarda 
10.000 de 1 ortaya çıkmaktadır (59). Hemofili A hastası olan bireyler, kanın 
pıhtılaşmasında rol oynayan FVIII proteininin kanda ya normal düzeyinin altında 
olması ya da tamamen yok olmasından dolayı normal bireylerde görülenden 
daha uzun bir pıhtılaşma süresi göstermektedirler. Bu bireylerde asıl sorun dişeti 
kanamalardan çok, eklem yerlerinde, kaslarda ve yumuşak dokularda meydana 
gelen iç kanamalardır. Kan içerisindeki FVIII düzeyine göre 3 değişik hemofili 
A tipi bulunmaktadır, hafif tip (< %25), orta tip (%1-5) ve ağır tip(<%1) (37,60). 

2.3.3.1.2.	Hemofili	B	

Pıhtılaşma mekanizması ile ilgili hastalıklardan biri olan hemofili B, intrensek 
yolda işlev gören ve K vitaminine bağımlı bir plazma proteini olan FIX’un 
eksikliği veya disfonksiyonel olması sebebiyle meydana gelmekle birlikte, 
FIX’un pıhtılaşma mekanizmasındaki etkileşimlerini geciktirir veya önler. 

Hemofili B, X kromozomuna bağlı resesif geçiş gösteren bir kalıtsal 
hastalıktır. 1/25.000 – 1/30.000 erkekte görülmekle birlikte, çok nadir durumlarda 
kadınlarda da görülür (16). 

2.3.3.1.3.	Von	Willebrand	Hastalığı	

VWH, en sık rastlanılan konjenital kanama bozukluğu olup, toplumdaki sıklığı 
%1 civarındadır (45). Hastalık, zedelenen damar duvarında trombositlerin 
adezyonunu sağlamak ile FVIII’i taşımak ve korumak gibi iki önemli görevi olan 
Von Willebrand Faktör (VWF)’ün, değişik miktardaki eksikliği ya da fonksiyon 
bozukluğu sonucu ortaya çıkar. VWH’ nın klinik ve laboratuvar bulguları, altta 
yatan moleküler bozukluğunun tipine bağlı olarak değişkenlik gösterir (12). 

2.3.3.2.	Kazanılmış	Pıhtılaşma	Bozuklukları	

2.3.3.2.1.	K	Vitamin	Eksikliği	

FVIII dışındaki bütün pıhtılaşma faktörleri, karaciğer parankimi tarafından 
sentez edilir. Bu faktörlerden protrombin, F II, VII, IX, X’un sentezi için K 
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vitaminine ihtiyaç vardır. K vitamini eksikliğinde bu faktörler oluşmakta fakat 
aktif hale dönüşememektedir. 

Vitamin K yetmezliği, yeni doğan hemorajik sarılığında, malabsorbsiyon 
sendromunda, ilaç tedavilerinde (kumarin türevleri, salisilatlar, fazla vitamin A 
ve E alımı), karaciğer hastalıklarında görülmektedir (11, 40). 

2.3.3.2.2.	Karaciğer	Hastalığı	

Karaciğer hastalıkları çeşitli mekanizmalarla pıhtılaşma anomalilerine yol 
açarlar. K vitamini ile ilgili faktörlerin yapım bozuklukları, karaciğerde yapılan 
diğer faktörlerin yapım bozukları, primer fibrinoliz, hipersplenizme bağlı 
trombositopeni, yaygın damar içi pıhtılaşması karaciğer hastalıklarında görülen 
kanama nedenleridir (11). 

2.3.3.2.3.	Antikoagülan	İlaç	Kullanımı	

En sık kullanılan antikoagülan ilaçlar heparin ve kumarin türevleridir. Heparin 
trombini inaktive ederek etkisini gösterir. Böylece trombinin fibrinojen üzerine 
etkisini engeller. 

Heparin, antikoagulan etkisini antitrombin üzerinden sağlar. Antitrombin 
karaciğerde sentezlenen 58,000 dalton ağırlığında, tek zincirli polipeptit 
yapısında doğal bir antikoagulandır ve sadece heparin varlığında trombini hızla 
inhibe eder. Bir serin proteaz inhibitörü olan antitrombin, trombin, F X ve IX 
gibi intrensek ve ekstrensek sistemin aktive pıhtılaşma faktörlerini inhibe eder 
ancak faktör VII üzerine nisbeten çok küçük bir inhibitör etkisi vardır. Heparin 
molekülünün beş sakkaridden (pentasakkarid) oluşan özel bir bölümünün 
antitrombine yüksek afinitesi vardır ve bu bölüm aracılığı ile antitrombine 
bağlanır. Bu bağlanma antitrombinin reaktif merkezinde değişikliğe neden 
olarak onun hedef proteazlara bağlanmasını 1000 kattan fazla kolaylaştırır (8, 
13, 53). 

Tedavi altında ciddi kanaması olan hastalarda ise heparini nötralize etmek 
amacıyla protamin sülfat kullanılabilir. Genellikle 1 mg protamin sülfat 100 Ü 
heparin’i nötralize eder. Protamin sülfat genellikle intravenöz verilmektedir ve 
çok nadiren anaflaktik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle yavaş olarak 
verilmesi önerilir (8, 53). 

Oral antikoagülanlar protrombin ve diğer vitamin K’ya bağımlı faktörlerin 
karaciğerdeki biosentezini engellerler. 

Kumarin türevi olan warfarin yavaş etki eden bir maddedir. Etkisi 1-2 
günde başlar Tedavi kesildiğinde uzamış etkisi ortaya çıkar. Yarılanma ömrü 
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36 saattir. Heparinin etkisi hemen başlar ve 6 saat kadar sürer. Kumarin türevi 
ilaçların 2-3 gün önceden kesilip düşük molekül ağırlıklı heparin kullanılmasının 
sebebi budur. Kumarin türevleri  yaygınlıkla suni kalp kapağı taşıyan hastalara, 
derin ven trombozu hikayesi olanlara, miyokard infraktüsü geçirmiş hastalara 
felç geçirmiş hastalara, atrial fibrilasyon ve anstabil anginası olan hastalara 
kullandırılmaktadır (13, 15, 52). 

2.3.3.2.4. Primer Fibrinoliz 

PTZ ve aPTT anormal ve trombosit sayısı normal ise, fibrinojen seviyeleri 
ve trombin zamanı çalışılmalıdır. F VIII seviyeleri normal ve F VII, V, X ve 
fibrinojen azalmışsa şiddetli karaciğer hastalığı düşünülmelidir. Nadiren 
pıhtılaşma başlamaksızın plazmin aktive olur. Primer fibrinoliz karaciğer 
hastalığında ve bazı tümörlerde görülebilir (11). 

2.3.3.2.5.	Radyoterapi	Ve	Kemoterapi	Gören	Hastalar	

Radyoterapi direkt olarak neoplastik hücrelerin çekirdek yapısını bozarak hasara 
uğratır. Dolaylı olarak da serbest radikaller oluşturarak hücre fonksiyonunu 
bozar. Hücrelerin yenilenme hızı arttıkça radyasyondan etkilenme oranları 
da artar. Bu nedenle hematopoetik hücreler, epitelyal hücreler ve endotelyal 
hücreler radyoterapi tedavisinin başlamasından kısa süre sonra etkilenmeye 
başlarlar. Radyoterapi başlamasından kısa süre sonra ağız mukozası etkilenmeye 
başlar. Ağız boşluğunda veya çevresindeki ince damarların hasar görmesine 
bağlı değişiklikler meydana gelir. Tükürük bezleri ve kemik nispeten dirençlidir. 
Ancak damarların yoğun bir şekilde etkilenmesine bağlı uzun dönemde kanama 
problemleri ortaya çıkar (39). 

Tümör hücrelerini öldüren kemoterapötik ilaçlar tarafından kötü huylu 
hücrelerin yok edilmesi bazı tümörlerde etkili bir yöntemdir. Kemoterapötik 
ajanların antitümör etkileri, radyoterapide olduğu gibi hızla çoğalan hücrelerin 
bölünmesini yavaşlatma veya onları öldürme yeteneğine dayanır. En çok 
etkilenen hücreler gastrointestinal sistem (ağız boşluğu dahil) epiteli ve kemik 
iliği hücreleridir. Kemoterapi uygulanan hastalarda gözlenen ve dişhekimlerini 
yakından ilgilendiren yan etkiler arasında; mukosit, enfeksiyon, kanama, ağız 
kuruluğu, nörolojik bozukluklar ve beslenme bozuklukları sayılmaktadır. 
Kemoterapötik ilaçlar ağız dokularında ya direkt olarak hücresel düzeyde ya 
da dolaylı olarak myeloimmünosupresyonla karakterize istenmeyen yan etkiler 
oluşturabilirler (11, 39). 
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2.4.	Diş	Hekimliğinde	Kanamalı	Hastaya	Yaklaşım	

2.4.1. Kanama Diyatezli Hastalarda Kanamaya Yönelik Lokal Uygulamalar 

Kanama diyatezli hastalarda her ne kadar operasyon öncesi kanamaya 
yönelik önlemler alınsa da kanama zamanlarında uzamış bir tablo görülebilir. 
Hastanın bilmediği veya hekimden hastalığını gizlediği durumlarda klinik 
olarak kanama durdurmak için bazı lokal önlemler alınabilir. Klinik olarak 
hekimin  kanamanın kaynağına ve tipine iyi bir şekilde karar vermesi 
gerekir. Kanama yumuşak doku veya kemik kaynaklı, tipine göre arteriyel 
veya venöz olabilir. Ayrıca enfeksiyon, granülasyon dokusu varlığı, hastanın 
çekim sonrası verilen önerilere uymaması gibi sebepler primer veya sekonder 
kanamaya yol açabilir. Öncelikle kanama sebebi ve kaynağı tespit edilmelidir. 
Kanamaya yönelik alınacak önlemler, kanamayı oluşturan sebeplere göre 
değişiklik gösterir (40). 

2.4.1.1. Tampon Uygulama 

Klasik olarak, cerrahi işlem sonrası kanamalı bölgeye steril gazlı bezle ile  
tampon uygulaması yapılır. Bu işlem mekanik olarak kanın damar dışına 
çıkmasını ve kan kaybını engeller. Normal şartlarda 20-30 dk. arası bir tampon 
uygulaması yeterli olacaktır (39,40). 

2.4.1.2. Primer Kapama 

Operasyon bölgesinde kanamayı durdurmak, yara dudaklarının bir araya 
getirilerek süture edilmesiyle de mümkündür. Sütur mekanik olarak yara 
dudaklarının stabil halde kalmasını ve yara bölgesinin çabuk iyileşmesini 
sağlayacaktır (39). 

2.4.1.3.	Kemik	Mumu	Kullanımı	

Kemik kaynaklı bir kanama mevcut ise tercih edilebilecek bir yöntemdir. 
Kemik kavitesinin içine kemik mumu, bir alet yardımıyla kanayan kemik 
yüzeyine uygulanır. Böylece kemik doku içinden gelen kanama fiziksel olarak 
durdurulmuş olur.  

Steril olarak ambalajlanan mum kavitenin içinde ağız ısısı ile  zamanla 
eriyerek  kaybolur (2ekil2.1) (47). 
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ekil 2.1 Kemik mumu (25). 

2.4.1.4.	Lazer	Kullanımı	

Yumuşak dokularda oluşan kanamanın kontrolünde lazer kullanımı avantajlı 
olup, özellikle hemorajik diyatezli hastalarda, lokal hemostazı sağlamak 
amacıyla tercih edilebilir. Lazerle koagülasyon sağlandığında cerrahi sonrası 
kanama riski yoktur ya da çok azdır. 2iddetli kanama olan bölgelerde Argon, 
Neodyum: Yittriyum-Aluminyum-Garnet (Nd: YAG) ve Holmiyum: Yittriyum-
Aluminyum- Garnet (Ho:YAG) lazerler seçilebilir. Sekonder kanamaları 
önlemek için tüm lazer çeşitleri kullanılabilmektedir (49). 

2.4.1.5. Elektrokoagülasyon 

Elektrokoagülasyon işleminde elektrokoterler (Şekil 2.2) uzun zamandan beri 
ameliyat esnasında kanamayı durdurma , istenmeyen dokuları hızlı, güvenli ve 
etkili bir biçimde kesme ve çıkarmakta kullanılmaktadır. 

Elektrokoterler, yüksek frekanslı dalga üretirler. Bu dalgalar, uygulama 
noktasında ani ısı oluşturarak canlı hücreler içindeki sıvıyı buharlaştırırlar ve 
hücre zarını parçalayıp yok ederler. Yüksek frekanslı elektromanyetik dalgaların 
aynı zamanda koagülasyon özellikleri de vardır. Bipolar elektrokoterler 
koagülasyon amaçlı, monopolar olanları ise insizyon amaçlı kullanılırlar. 
Elektromanyetik dalgaların pıhtılaştırma özelliği, dalgaların çeşitli şekillerde 
modülasyonu ile azaltılıp çoğaltılabilir. Koter cihazı dijital göstergelidir ve 
kullanılan moddaki maksimum güç, yüzde olarak dijital göstergede görülebilir. 
Cihazlar tamamen yarı iletken elektronik teknolojisi kullanılarak üretilmiş, 
güçlü ve güvenilir cihazlardır (52).  
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Şekil 2.2 Elektrokoter cihazı ve elektrotu (30). 

2.4.1.6.	Damarın	Süture	Edilmesi	

Damar hasarı daha çok ortognatik cerrahi operasyonlarda görülebilir. Eğer 
yeterli bir görüş ve çalışma alanı sağlanmış ise damar klemplendikten sonra 
süture edilir. Klempleme kan akımını durdurmak daha iyi bir görüş sağlayacaktır. 
Sütur atılırken damarın adventisya tabakası temizlenir, alttaki fibröz yapı açığa 
çıkartılır. Vasküler süturlar monofilaman ve sentetiktir. İğneler taper uçludur 
(ucuna doğru giderek incelir). Damar çapının büyüklüğüne göre 5-0 veya 6-0 
kalınlıkta süturlar kullanılır (2ekil 2.3) (61). 

  

ekil 2.3 Damarın süture edilmesi (61). 

2.4.1.7.	Kanamalı	Kemik	Bölgesinin	Ezilmesi	

Kemik dokusunun ucu künt olan bir aletle ezilmesi, spongioz yapıda olan 
kemiğin kanallarının tıkamasını sağlayacaktır. Ayrıca çekim sonrası kemikte 
oluşabilecek sivri yüzeylerin yumuşak dokuyu zedelemesi önlenmiş olur (39). 

2.4.1.8. Lokal Hemostatik Ajanlar  

Ciddi kanaması olan hastalarda cerrahi kanama kontrolü sağlanması, doku ve 
organların canlılığını sürdürmesi açısından son  derece önemlidir. Bu amaçla, 
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diş hekimliğinde lokal hemostatik ajanların kullanılması, kanama kontrolünün 
sağlanması için bir seçenek olabilir. Bu durumdaki hastalarda, cerrahi işlemleri 
takiben kanama bölgesine farklı pek çok ajan uygulanarak, en güvenilir 
yönteme ulaşılmaya çalışılmıştır. Günümüzde de bu çalışmalar hızla devam 
etmektedir (2). 

2.4.1.8.1	İdeal	Bir	Lokal	Hemostatik	Ajanda	Olması	Gereken	

Özellikler 

•	 Saklama koşullarından etkilenmemeli sıcak, soğuk ve nemli ortamlarda da 
saklanabilmelidir. 

•	 Antiagregan ilaç kullanan hastalarda kesin sonuç vermelidir. 
•	 Manipülasyonu kolay olmalıdır. 
•	 Hem atar hem de toplar ana damar (arter/venöz) yaralanmalarında hızlıca 

pıhtılaşma sağlamalı ve tekrar kanamaya imkan vermemelidir. 
•	 Isı üretmemeli ve kullanım anında ağrıya sebep olmamalıdır. 
•	 Yara bölgesinde ilave tahriş ve yıkım oluşturmamalıdır. 
•	 Kullanım sonrası ve müdahale esnasında ilave tedbir gerektirmemelidir. 
•	 Kanama bölgesinde kullanıldıktan sonra kolay temizlenmelidir. 
•	 Ambalajı kolaylıkla açılabilmelidir. 
•	 Yan etki yaratmamalı ve alerjik reaksiyona sebep olmamalıdır. 
•	 Vücut tarafından emilimi kolay olmalıdır. 
•	 Kanama bölgesinde antimikrobik, antibakteriyel ve antifungal ortam 

yaratarak enfeksiyon riskini en aza indirmelidir (48). 

2.4.1.8.2 Fibrinler 

Postoperatif kanama problemi beklenen hastalarda diş çekimi sonrası lokal 
antifibrinolitiklerin veya fibrin yapıştırıcı kullanımının uygun olduğu rapor 
edilmiştir. Fibrin yapıştırıcı, antikoagülan kullanan hastalarda kullanıldığı gibi, 
kanama eğilimli hastalarda da kullanılmış ve kanama kontrolünde etkin olduğu 
gözlenmiştir (14) 

Fibrinler, genel olarak trombin ve fibrinojen kombinasyonlarıdır. 
Uygulama esnasında iki aşamalı olarak pıhtılaştırıcı faktörlerin kanama 
bölgesinde konsantrasyonunu artırır. Bu yolla pıhtılaşma sürecini önemli 
ölçüde hızlandıran bir bileşim meydana getirmektedir. Esas olarak, kalpdamar 
ve yumuşak doku cerrahisinde kullanılırlar. Temel maddeler, insandan alınmış 
kan örneklerinden elde edilmiş olup, imalat ve ambalajlanmadan önce kapsamlı 
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sterilizasyon işlemlerini gerektirmektedir. Bileşimin aktivitesini korumak için 
titiz saklama koşulları gerekmektedir (24). 

Beriplast P® (Aventis Behring GmbH Marburg/Germany), Tisseel® 
(Baxter Health Corp., Glendale, California, ABD) (2ekil 2.4) gibi mevcut ticari 
fibrin yapıştırıcılar, donörlerden elde edilen, aktivasyon için sığır trombini ile 
kombine edilmiş homolog plazma türevi fibrin ürünleridir. 

Bu fibrin ve trombin solüsyonlarının karışımı, doğal ve non-toksik 
olduğundan, koagülasyon ile fibrin pıhtı oluşumunun son evrelerini taklit eder. 
Fibrin yapıştırıcılar, kullanıma sunuldukları 1990 yılından beri hemostatik ajan, 
doku dolgu maddesi ve doku yapıştırıcısı olarak yaygın şekilde kullanılmışlardır. 
Kolaylıkla kullanılabilir olmaları, hızlı etki göstermeleri ve pıhtı oluşumuyla 
uyumlu olmaları bu ürünlerin avantajları arasında yer almaktadır (54). 

Mankad ve arkadaşları (43) 40 hastada gerçekleştirdiği 63 diş çekimi 
sonrası fibrin yapıştırıcı olan Beriplast P® kullanımının lokal hemostazda jelatin 
sünger, ipek sutur ve traneksamik asitli gargara gibi diğer lokal yöntemlere göre 
daha etkin sonuç verdiğini rapor etmişlerdir. 

 

ekil 2.4 Tisseel® (28). 

2.4.1.8.3. Siyanoakrilatlar 

Siyanoakrilatlar, cilt kapaması için 1959 dan beri topikal olarak kullanılan bir 
grup sentetik yapıştırıcıdır. 2-oktilsiyanoakrilat (Dermabond®; Ethicon Inc., 
Somerville, New Jersey, ABD) yakın zamana kadar Amerikan İlaç ve Gıda 
Dairesi (FDA) tarafından onaylanmış tek türev olup, el cerrahisi, oral cerrahi, 
baş ve boyun cerrahisi ve kozmetik cerrahide cilt kapamasında kullanılmaktadır. 
Bu doku yapıştırıcılarının özellikle minimal gerilimli uzun insizyonlarda faydalı 
olduğu gösterilmiştir. Süturla karşılaştırıldığında, 3 aylık dönemde yara kapanma 
süresinde azalma ve daha az ağrıya sebep olması (hastaların ifadelerine göre) 
gibi avantajlarının yanı sıra Dermabond® (2ekil 2.5) kozmetik olarak da hiçbir 
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fark göstermemiştir. Bu grup yapıştırıcıların sadece topikal olarak kullanılması 
önerilmektedir çünkü dokulara sızması durumunda toksik olduğu ve hızlı bir 
inflamatuar yanıta yol açtığı gösterilmiştir (21). 

 

ekil 2.5 Dermabond® (32). 

2.4.1.8.4. Kollajenler 

Çoğunlukla jel veya yaprakcık formunda üretilmiştir. Hazır formlar yanında, 
sahada polietilenglikol veya trombin içerikleri karıştırılarak hazırlanan kollajen 
bileşimleri de mevcuttur. Etkinliklerini yara bölgesindeki kollajen miktarını 
önemli ölçüde arttırarak, mevcut pıhtılaşma sürecini belirli bir dereceye kadar 
hızlandırmak şeklinde gösterirler (1). 

Diş hekimliğinde en çok kullanılan kollajen yapıdaki ajanların ticari isimleri 
Spongostan®, Gelafoam®, Actifoam®, Gelatamp® (2ekil 2.6) olarak belirtilebilir. 
Kullanımları pratiktir. Sünger yapıda üretilmişlerdir. Presel yardımıyla soket 
içine uygulanır. Gerekli durumlarda sütur kullanılarak hemostatik ajanın 
soketten ayrılması önlenmiş olur (39). 

 

ekil 2.6 Gelatamp® (30). 
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2.4.1.8.5.	Bitki	Özlerinin	Karışımından	Elde	Edilen	Ajanlar	

Mevcut ticari adı Ankaferd BloodStopper (ABS) (2ekil 2.7) olan topikal ajan 
bir bitkisel ekstrakttır. ABS, Thymus vulgaris, Glycyrrhiza glabra, Vitis vinifera, 
Alpinia officinarum ve Urtica dioica bitkilerinin standardize karışımından 
oluşmaktadır. Bu bitkilerin tümünün tek başına endotel, kan hücreleri, damar 
oluşumu (angiogenesis), hücresel üreme, vasküler dinamikler ve mediyatörler 
üzerinde etkili olduğu bildirilmiştir (2). Kanamanın durdurulması maksadıyla 
kullanılmakta olan ABS’ın ampul, tampon ve sprey formları da bulunmaktadır. 

  

ekil 2.7 Ankaferd Blood Stoper® (27). 

Cerrahi girişim sonrasında, oluşan kanamalı bölgeye sivri ucu çıkarılmış 
steril plastik enjektör yardımıyla ürün kuvvetlice püskürtülür (2ekil 2.8). İlgili 
hemorajik bölge, tek püskürtme ile kaplanamayacak kadar büyükse aynı biçimde 
diğer kaplanamayan bölgelere de püskürtmeler yapılabilir. 

Damar içine zerk edilmemelidir (2). 

  

ekil 2.8 ABS’ın kullanılışı. (27) 
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ABS’ ın tampon formu, travma veya kesi sonucunda oluşan, vücudun herhangi 
bir yerinde  meydana gelen kanamalı yaralarda kullanılır. 2,5x7cm, 5x7,5cm, 
20x20cm ebatlarında tamponlar şeklinde üretilmiştir. Kanamaya ilk müdahale 
yapılıncaya kadar, kanama bölgesine tampon sıkıca basılarak uygulanır (27). 

ABS, plazma ve serum içinde kısa sürede bir yapı ağı oluşturur. Yapılan 
araştırmalarda genel hemostaz ve biyokimyasal testler sonucu, bu yapı ağının 
ABS’ın kan içindeki proteinler ve asıl olarak da fibrinojen’le kurduğu karşılıklı 
etkileşim sayesinde oluştuğu bildirilmiştir. Kan durdurulması, işlemi temel 
olarak protein aglütinasyonu’na bağımlıdır. Kan hücreleri de bu ağa katılmak 
için birleşirler. ABS ağında fizyolojik hemostatik işlem, bireysel kan pıhtılaşma 
yapısından bağımsız olarak gelişir. Bu yüzden de, ABS hem normal hemostatik 
değerlere sahip bireylerde hem de birincil ya da ikincil hemostaz problemi olan 
bireylerde etkili olduğu düşünülebilir (2). 

Haznedaroğlu ve arkadaşlarının (3) ABS ile yaptığı in-vitro çalışmalarda, 
ABS’nin normal plazmaya eklenmesi sonucunda, çok hızlı bir şekilde (1 
saniyeden daha kısa zamanda) protein ağı oluştuğu rapor edilmiştir. 

2.4.1.8.6. Plazma Proteinleri 

FastAct® ve SeraSeal® (2ekil 2.9) olarak piyasada bulunmaktadır. Bovin (sığır, 
öküz gibi büyükbaş hayvanlar) plazma proteinlerinden F II, VII, IX ve X’un aktif 
formlarını içerir. Fizyolojik pıhtılaşma sisteminde bulunan F II, V, VIII ve XIII’ü 
aktive ederek pıhtının 2-3 saniye içinde oluşmasını sağlayarak etki eder. Steril, 
non-pirojenik, serbest iodini olmayan, proteinlere bağlı ve %0.1 betadin içeren 
aseptik, tek bileşenli kanama durdurucu topikal ajan olarak üretilmiştir. Kanama 
üzerine direkt olarak uygulanabilen ve adezyon etkisi olmayan hemostatik bir 
ajandır. Pıhtılaşma sisteminde bir katalizör olarak etki gösterir (6). 

 

ekil 2.9 SeraSeal® (35). 

 Piyasada likit, sprey, spanç, köpük, bandaj, strip formlarının olması kullanımında 
kolaylık sağlar. Likit formu damar içine enjekte edilmemelidir. Bovin plazma 
proteini, travma sonrası gelişen kanamalı olguların yanı sıra antikoagülan ilaç 
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kullanımı, faktör eksikliğine bağlı hastalıklardaki kanamalarda da hızlı pıhtılaşma 
sağlayarak kanamayı durdurabilen topikal hemostatik ajanlardandır. Bovin, 
plazma proteini koagülasyonu hızlandırır. Kimyasal tahriş ya da koterizasyon 
gibi herhangi bir yan etkisi olmadığı için doku kaybına yol açmaz. İyileşme 
daha hızlı olmaktadır. Kollajen ya da fibrinojen içermediği için kimyasal içerikli 
değildir. Doğal yoldan hemostaz sağlar. Emboli riski olmamaktadır. Enjektöre 
çekilerek kullanılan likit formu, önce yara tabanına sonra da yüzeye enjekte 
edilmelidir. Köpük formu topikal hemostatik ajanlar içerisinde en avantajlı 
olanlardandır. Kavite şeklindeki yaralarda veya intraoperatif ulaşılması zor olan 
sahalarda etkilidir. Köpük kullanımında kanama hemen durmaz ise 15-30 saniye 
gazlı bez ile baskı uygulanarak etkili olması sağlanabilir (13, 21). 

2.4.1.8.7. Mineral Zeolitler 

Zeolit mineral, %65-85 oranında kalsiyum sodyum aluminosilikat, %25-35 
oranında magnezyum aluminosilikat ve ölçülebilir sınırın altında kuartz’dan 
(fibröz SiO2) oluşur; doku ile uyumludur. Granüler mineral olan zeolitin 
hemostatik etkinliği yakın zamanlarda gösterilmiştir. FDA tarafından 2002 
yılında kullanımı için onay alınmıştır. Afganistan ve Irak’daki yaralanmalar 
sonrasında kullanıldığı bildirilmektedir. QuikClot® (Hemostatic Agent, Z 
Medica, Newington, CT) (2ekil 2.10) ismiyle piyasaya sunulmuştur. Toz ve 
spanç formları mevcuttur. Sentetik zeolit moleküler bir elek gibi çalışır ve 
suyu absorbe etmektedir. Bu egzotermik reaksiyon kimyasal değil tamamıyla 
fizyolojik bir reaksiyon olarak gelişmektedir. Kan, plazma absorbsiyonu ile 
konsantre olur. Trombosit ve pıhtılaşma faktörlerinin çok daha hızlı bir şekilde 
pıhtı oluşturması sağlanır. 

Bu hemostatik ajanın mukozada direkt kullanılmamasından, 
inhalasyonunun zararlı olmasından ve ısı artışına sebep oluşundan dolayı, diş 
hekimliğinde ve oral cerrahide kullanımı kontrendikedir (5,7). 

ekil 2.10 QuikClot® (36). 
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2.4.1.8.8.	β/α	Poly-N-Asetil-D-Glukozamin	(P-NAG)	

Piyasadaki mevcut isimleri Celox (2ekil 2.11) ve Hemcon (2ekil 2.12)’dur. 
Bu hemostatik ajanlar, kitosan karbonhidrat yapısı içeren maddelerin bir 
karışımından üretilmiştir. Kitosan (deacetylated Poly N Acetylglucosamine) 
ağırlıklı olarak crustaceans (deniz kabukları) kabuklarından elde edilmiş bir, 
karbonhidrat yapısı olan kitin’den (Poly N acetylglucosamine) elde edilir. 
Kompleks polisakkarittir. Etki mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte, 
dokuda adeziv bir yapı oluşturarak dolaşımdaki kanın şekilli elemanlarının o 
bölgede toplanmasını sağlamakta, nitrik oksit yardımıyla vazospazm yapmakta 
ve trombositlerin fonksiyonlarını arttırmaktadır. Granüller pozitif (+) yüklü 
kitosan parçacıklarıdır. Nano teknoloji ile manyetik alan etkisi oluşturur. Doğal 
pıhtılaşma mekanizmasından bağımsız olarak negatif (-) yüklü eritrositler ile 
güçlü çapraz bağ oluştururlar. Eritrositleri manyetik alanla birbirine bağlarken, 
trombositleri aktif hale getirir. Ayrıca, kandaki su moleküllerini absorbe ederek 
ve pıhtılaşma faktörlerini konsantre ederek pıhtılaşmayı sağlar. Isı üretmez. 
Biyolojik bir üründür. Toksik değildir. Hipoallerjiktir. Antibakteriyel özelliği 
vardır. Bilinen bir yan etkisi yoktur. Heparinize kanda da etki gösterdiği 
belirtilmiştir (51,63).  

     

ekil 2.11 Celox® (29).                  ekil 2.12 Hemcon® (26). 

2.4.1.8.9.  Mikroporöz Polisakkarit Hemosfer (MPH) 

MPH, mikroporöz polisakkarit partiküllerinden oluşmuştur ve kanayan 
bölgeye direkt olarak uygulanabilmektedir. TraumaDEX® (MPH, Medafor, 
Inc., Minneapolis, MN) piyasadaki ürün şeklidir (2ekil 2.13). Temelde 
bitkisel kökenli olarak elde edilmiş steril biyolojik bir materyaldir. 
Partiküller plazmanın sulu kısmını absorbe eder ve trombosit, eritrosit, 
albümin, trombin ve fibrinojen gibi kan proteinlerini konsantre ederek jel 
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kıvamında bir matriks yaratır. Jelleşmiş, sıkışmış hücreler ve bileşenler, 
saniyeler içinde bir fibrin pıhtısı meydana gelmesi için iskelet işlevi 
görerek, normal pıhtılaşma sürecini hızlandırır. Sonuçta ortaya çıkan pıhtı, 
son derece yapışkan olmakla birlikte, normalde MPH ile pıhtı birlikte 
parçalanma yaşar. Yaklaşık yedi gün içinde yara bölgesinde herhangi bir iz 
veya kalıntı bırakmaz (20, 45). 

MPH bitkilerden sentezlenir, biyolojik olarak uyumludur. Absorbe 
edilir. Aktif olarak kanayan bir yaraya direkt olarak baskıyla uygulandığında, 
hemosphere parçacıkları kandaki sıvıları çeken moleküler bir süzgeç görevi 
görmektedir. Etkisini 120-180 saniye içerisinde hızlıca göstermektedir. Bu 
da bölgede trombosit ve pıhtılaşma faktörlerinin o bölgeye toplanmasını 
sağlamaktadır. Hayvan deneylerinde minör kanamalarda etkili olduğu ancak 
çok geniş olan arteriyal kanamalarda pek yeterli olmadığı gösterilmiştir (21). 

FDA onaylıdır. 

 

ekil 2.13 TraumaDEX® (33). 

2.4.1.8.10. Okside Selülozlar (OS) 

Cerrahi literatürde ilk defa 1940’larda tanımlanmıştır. Kanama kontrolünü 
sağlama mekanizması kesin olarak bilinmemektedir. Fibrinojenin 
polimerizasyonunu hızlandırdığı ve içerdiği Ca+2 nedeni ile pıhtılaşma 
mekanizmasında kofaktör olarak görev yaptığı düşünülmektedir. Sıvılarla 
temas ettikten sonra şişen (kendi ağırlığının yedi katı kadar fizyolojik salin 
absorbe edebilmektedir) ve yara bölgesini etkili bir biçimde dolduran, 
pıhtılaşma sistemine yardımcı olacak şekilde hareket edebilen bileşiklerdir. 
Bazı arştırmacılar OS’un fonksiyonlarını yapay pıhtı ya da fizyolojik pıhtı 
formasyonunun yapı iskelesi olarak tanımlamıştır. pH’yı düşürerek albumin 
ve globulinin yapısını bozar ve hemostazı aktive eder. Nispeten kandan 
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arındırılmış yüzeylerde daha iyi hemostatik etki gösterir. Laparoskopik, 
intraabdominal, intraoral, intranasal ve intrakraniyal işlemlerde ve hemen 
her zaman internal topikal hemostatik ajan olarak kullanılmaktadır. Küçük 
damar kanamalarını durdurmak için dura ve beyin yüzeyine direkt olarak 
uygulanabilir. Absorbe olabilen bir materyaldir ve internal topikal ajan olarak 
kullanıldığında 28–77 günde emilir. Ratlarda subkütan yerleştirildiğinde 
30 günde, beyin dokusunda 36 günde, kulak yatağında ise beş haftada tam 
olarak absorbe olabildiği gösterilmiştir. Sistemik emilimiyle ilgili bir problem 
bildirilmemiştir. Selüloz yara bölgesine yabancı cisim gibi yerleşmesine 
rağmen antibakteriyel özellikleri mevcuttur. Omurga cerrahisinde sınırlanmış 
alanlarda neden olduğu granülom sinir sıkışmalarına sebep olabilir. Nadiren de 
olsa radyolojik görüntüleme yöntemlerinde abse ya da diğer kitle lezyonlarını 
taklit edebilir (22). 

Diş hekimliğinde en çok kullanılan ürünler Surgicel® (Ethicon, Inc.) (2ekil 
2.14), Traumastem® (BIOSTER, a.s. Czech Republic) (2ekil 2.15), Reoxel® 
(Orhan Boz Tıbbi Malzeme ve San. A.2.) (2ekil 2.16) olarak sayılabilir. 

Surgicel’in piyasada mevcut üç formu bulunmaktadır. Bunlar fibriler, 
sünger ve lif yapıdaki formlarıdır. Traumastem ve Reoxel ürünleri fibriler olarak 
piyasada mevcuttur (25, 31, 34). 

Devani ve arkadaşları (17) Surgicel®ve sütur yardımıyla lokal hemostaz 
sağladıklarını rapor etmişlerdir. Surgicel®’in lokal hemostatik olarak etkinliği 
başka preparatlarla karşılaştırılmıştır. Vinckier ve arkadaşları (62), antikoagülan 
verilen tavşanlarda yaptıkları bir çalışmada okside selülozun, trombini kanama 
bölgesine taşıyıcı görevinden, yara duvarlarına uygulama kolaylığından söz 
etmişlerdir. Benoit ve arkadaşları (7) da bir çalışmalarında desmopressin ve 
fibrin yapıştırıcının diş çekimi sonrası etkinliğini değerlendirmişlerdir. 

 

ekil 2.14 Surgicel® (31). 
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          ekil 2.15 Traumastem® (25).       ekil 2.16 Reoxel® (34). 

2.4.2.	Kanama	Diyatezli	Hastalarda	Kanama	Riskine	Yönelik	Sistemik	
Uygulamalar 

Sistemik uygulamalar preoperatif ve postoperatif olarak gerçekleştirilebilir. 

2.4.2.1. Preoperatif Sistemik Uygulamalar 

Alınan anamneze göre, kanama diyatezi tespit edilen hastalar için oral cerrahi 
işlemler öncesi bazı önlemlerin alınması gerekmektedir. Öncelikle hematolojik 
konsültasyon yapılmalıdır. Konsültasyon sonucuna göre tedavi planlaması 
yapılabilir. 

Trombosit hastalıklarına bağlı kanama diyatezlerinde; eğer trombosit 
seviyesi 50.000/mm³’den fazla ise minör oral cerrahi uygulamalar yapılabilir, 
daha ileri cerrahi işlemler için seviyenin 75.000/mm³’den fazla olması 
gerekmektedir (11). Daha düşük seviyedeki değerlerde mutlaka trombosit 
transfüzyonu planlanmalıdır. Trombosit ömrü çok kısa olduğu için cerrahi 
işlemin hemen öncesinde verilmelidir. Ayrıca bu tip hastalarda antifibrinolitik 
ajan olarak traneksamik asit 1 gr intravenöz (IV) yada preoperatif 24 saat önce 
oral olarak hastaya verilebilir (11, 57). 

Hemofili tedavisinde replasman tedavisi için F VIII  (hemofili A için) ve F 
IX’u (hemofili B için) içeren kan ürünleri kullanılır. Bunlar taze dondurulmuş 
plazma, kriyopresipitat ve konsantre F VIII ve IX preparatlarıdır. Bu ürünlerdeki 
F VIII ve IX miktarı “ ünite” olarak ifade edilir. Normal insan plazmasının 1 
ml’sinde bulunan F VIII aktivitesi “1 ünite” olarak kabul edilmektedir. 

Hemofili hastalıklarında; hemofili A için kanama problemlerinin temel 
tedavisi FVIII prokoagülan aktivitesi içeren materyalin transfüzyonudur. Çene 
cerrahisi girişimlerinde faktörün bir kez infüzyonu (15-30 ü/kg) ile F VIII düzeyi 
%50-100 oranında artar ve epsilon amino kaproik asit (EACA) ile pıhtı erimesi 
önlenir. FVIII için replasman kriopresipitat veya liyofilize FVIII ile sağlanır. 
FVIII’ in ömrü yaklaşık 8 saattir (8, 10, 60). 
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Hemofili B hastalarında FIX için replasman taze donmuş plazma veya 
FIX konsantreleri kullanılarak yapılabilir. Operasyondan bir saat önce 20 ü/kg 
olacak şekilde FIX transfüzyonu yapılır. FIX’un yaklaşık ömrü 24 saattir. 

VWH’ da hemofili A tedavi protokolü uygulanır ve desmopressin 
verilebilir (8). 

Karaciğer hastalarında, karaciğerde üretilen koagülasyon faktörleri yeterli 
miktarda sentez edilemez. K vitamini emilimi azalmıştır. K vitamini eksikliğini 
gidermek için K vitamini enjekte (tek doz 5-10mg) edilebilir. Bu amaçla yağda 
eriyen K1 vitamini (oral veya IV) veya sentetik K vitamini kullanılır. K vitamini 
etkisini 12 saatte gösterdiği için operasyondan 12-24 saat önce verilmelidir. Acil 
işlemlerde dondurulmuş plazma verilmesi gerekir (8, 9, 40). 

Warfarinin etkisi 3-5 gündür. Antikoagülan tedavi gören hastalarda bu 
süre göz önünde tutularak, operayon öncesinde, etkisi hemen başlayan ve 6 saat 
süren düşük molekül ağırlıklı heparin tercih edilmelidir. İşlemden önce 24 ünite 
TDP transfüzyonu yapılır. (40,44). 

2.4.2.2.	Hemofili	Tedavisinde	Kullanılan	Ürünler	

Hemofili tedavisinde kullanılan ilaçlar “kan ürünleri” ve “sentetik ilaçlar” olmak 
üzere ikiye ayrılır. 

2.4.2.2.1.	Kan	Ürünleri	

a. Taze Dondurulmuş Plazma (TDP): Donörden alınan bir ünite taze 
kandan şekilli elemanların uzaklaştırılması ile elde edilir. Dondurularak 
saklanır ve kullanılacağı zaman eritilir. TDP ile istenen faktör düzeyine 
ulaşmak için aşırı miktarda ürüne ihtiyaç duyulur. Bu durum alıcıda 
volüm yükselmesine neden olacağı için cerrahi girişimlerde ve ağır 
tip hemofilililerin tüm kanamalarında tercih edilmez. Ancak minör 
kanamalarda ve hafif tip hemofilililerde faydalı olmaktadır (8, 60). 

b. Kriyopresipitat: TDP’nin +4°C’de çöktürülmesi ile elde edilir. 20°C’de 
6-12 ay saklanabilir. TDP’ye oranla daha az volümde daha çok faktör 
aktivitesi sağlayabilmektedir. Ancak faktör IX içermemektedir. Bu 
nedenle hemofili A ve VWH’da tedavi edici iken hemofili B hastalarında 
etkisizdir. Kriyopresipitat saf olmadığı için ciddi kanamalarda yeterli 
olmayabilir (8). 

c. Faktör Konsantreleri: Faktör konsantreleri donörlerden direkt olarak 
toplanabilirler. Günümüzde en sık kullanılan yöntem plazmoferezle 



102    DİŞ HEKİMLİĞİNİN FARKLI PENCERELERİ

donörden toplanan plazmanın biriktirilerek sterilize edilmesi, 
saflastırılması, stabilize edildikten sonra ambalajlanarak saklanması 
yöntemidir. Faktör konsantrelerinin hemofili tedavisinde ve dolayısıyla 
sosyal hayatlarında pek çok olumlu etki sağlamalarına rağmen sebep 
olabilecekleri komplikasyonlar açısından son derece dikkatli olmak 
gerekmektedir. Son yıllarda sterilizasyon işlemlerinin oldukça gelişmesine 
rağmen özellikle viral bulaşıcılık konusunda tedbirli olmakta yarar vardır. 
Bu nedenle faktör konsantreleri hazırlamak amacıyla plazma toplanacak 
olan donörler sfiliz, tetanos ve viral hastalıklar (HIV, hepatit A,B,C, 
Parvovirüs, sitomegalovirus, v.b) yönünden 3. jenerasyon serolojik testlerle 
taranmalıdır. Ayrıca emin olması için donörlerde serum transaminaz düzeyi, 
Anti HBc, IgM titresi ve donörün uyuşturucu ilaç kullanıp kullanmadığı 
belirlenmelidir. Toplanan plazma bir süre kullanılmadan bekletilmelidir 
(8, 9). 

2.4.2.2.2.	Sentetik	İlaçlar	

a. Antifibrinolitikler: Hemofili olgularında ağız içi ve burun kanamaları 
başta olmak üzere mukoza kanamaları çoğu kez antifibrinolitik ilaçlarla 
durdurulabilir. Bu amaçla en sık kullanılan ilaçlar traneksamik asit ve 
EACA’tir. Traneksamik asit ve EACA plazminojenin aktivasyonunu 
inhibe ederek pıhtıyı plazminin yıkımından korurlar. Fibrinolitik 
aktivitenin artmasına bağlı olarak gelişen şiddetli kanamalarda kullanılır. 
Aminokaproik asitin bir sikloheksil analoğu olan traneksamik asit plazmini 
inhibe etkisi aminokaproik asitten daha güçlüdür. Oral veya topikal yolla 
alınması mümkündür (8, 10, 60). 

b. Desmopressin: Sentetik bir hormon olan desmopressin faktör sentezi 
yapmaz, ancak damar endotelinde depolanmış olan FVIII bileşikleri ve 
plazminojen aktivatör salınımını uyararak plazmaya geçmelerini sağlar ve 
plazma düzeyini arttırır. Desmopressin, faktör VIII üretiminin yapıldığı 
ancak yeterli olmadığı orta ve hafif tip olgularda kullanılır. 

2.4.2.3. Postoperatif Sistemik Uygulamalar 

Cerrahi operasyon sonrası kanama riski açısından uygulanması gereken bazı 
protokoller vardır. 

Hemofili hastalarında fibrinolitik inhibitör olan EACA operasyon sonrası 
pıhtı stabilizasyonunu temin eder. Doz her 6 saatte bir 50mg/kg olarak 7-10 gün 
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süre ile oral yoldan verilir. Hemofili hastalarda bir diğer tedavi seçeneği olarak 
postoperatif 1gr oral yoldan traneksamik asit 10 gün süre ile verilir. Eğer bu 
süre içinde kanama görülürse F VIII tekrar dozu verilir. VWH’da kriyoprespitat 
tedavisi uygulanır (11). 

Antikoagülan tedavisi olarak warfarin alan hastalarda, operasyon öncesi 
heparin tedavisine başlanmış ise heparinin etki süresinin bitiminde (6 saat) tekrar 
warfarin tedavisine başlanır. Fakat warfarinin etkisi 1-2 günde başlayacağı için 
heparinin idame dozu bir kez tekrarlanabilir. 

Heparin kullanımına bağlı aşırı kanamaların tedavisinde protaminsülfat 
(IV) kullanılır. Acil durumlarda kanamayı kontrol etmek için plazma infüzyonu 
yapılabilir (55). 

3. SONUÇ 

Kanama diyatezleri, anemiden kanama-pıhtılaşma bozukluklarına kadar 
çok geniş bir yelpazede olan hastalıkları kapsamaktadır ve toplum genelinde 
görülme sıklığı oldukça yüksektir. Pıhtılaşma bozuklukları izlenen doğumsal 
veya kazanılmış anomalilerin hepsinde, oral cerrahi işlemleri takiben erken 
veya geç dönem kanama riski bulunmaktadır. 

Topikal hemostatik ajanlar ile ilgili mevcut bilgiler henüz, az sayıda 
olgu sunumuna, çoğunluğu deneysel çalışmalardan elde edilen verilere 
dayanmaktadır. Ciddi kanama modeli oluşturulabilecek insan üzerinde klinik 
çalışmalar olanaklı değildir. İnsan üzerinde kullanımlarına dair olgu serileri 
oldukça kısıtlıdır. Topikal ajanların birbirine göre üstünlüğünü belirleyebilecek 
bilimsel çalışmalar kısıtlıdır. Ürünler arasında, klinik kullanımına ait ileriye 
dönük randomize kontrollü çalışmalara rastlanmamıştır. Kanamaya yönelik 
topikal hemostatik ajan uygulamasına dair, yüksek kanıt düzeyli klinik çalışmalar 
yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 
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1. GİRİŞ

Bifosfanatlar, (BP’ler) endokrinoloji, onkoloji, ortopedi gibi çeşitli 
disiplinlerde kullanılan bir ilaç grubudur.1,2 Genellikle osteoporoz, 
Paget hastalığı, malign hiperkalsemi, osteolitik kemik metastazları ve 

Mutiple Miyelomun osteolitik lezyonları gibi kemik hastalıklarının tedavisi 
için kullanılırlar.1,3,4 Bu tür hastalıklarda patolojik kırıklar, spinal kord basısı ve 
malign hastalık hiperkalsemisi dahil olmak üzere iskelet komplikasyonlarında 
istatistiksel olarak önemli bir azalma sağlayarak radyoterapi ve ameliyat 
ihtiyaçlarını azaltmaktadırlar.5

BP’ler, doğal pirofosfat molekülünün sentetik analoglarıdırlar. Nitrojen 
içerip içermemelerine göre sınıflandırılabilirler ve nitrojenli BP’lerin, nitrojen 
içeriği olmayanlara göre daha yüksek potansiyele sahip olduğu bilinmektedir.6 

Uzun süreli BP kullanımı sonrası çenelerde oluşan ilk lezyon 2003 yılında 
Marx tarafından tanımlanmıştır.7 Çenelerin bifosfanatla ilişkili osteonekrozu 
(MRONJ) BP tedavisinin ana yan etkisi olarak kabul edilmektedir.8,9

Yakın zamanda, BP kullanımı olmadığı halde; antianjiogenik (sunitib) veya 
antirezorbtif (denosumap) başka ajanların onkolojik dozlarında çenelerde osteonekroz 
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bulgusuna rastlanmıştır.10-12 Bu durum hastalığın adının ve tanımlanmasının 
değişmesine sebep olmuş ve 2014 yılında AAOMS ( American Association of Oral 
and Maxillofacial Surgeons) tarafından yeni bir tanımlama yapılmıştır. Bu tanım 
“çenelere alınmış radyoterapi ve çenelerde kemik metastazı olmaksızın; halen alınan 
veya önceden alınmış antirezorbtif ve antianjiogenik ajan kullanımı ile beraber, 
maksillofasiyal bölgede bir klinisyen tarafından tedavi edilmesine karşın, 8 hafta 
veya daha uzun süredir var olan, açık nekrotik kemik veya intra-oral ya da ektra-oral 
fistülle beraber seyreden kemik nekrozu” şeklinde yapılmıştır.13

MRONJ’un gerçek insidansı tam olarak bilinmemektedir. Bildirilen 
oranlar, tedavi endikasyonu, çalışma populasyonu ve örneklem büyüklüğüne 
bağlı olarak % 0,028 ila %18,6 arasında değişmektedir.14,15

Bu derlemede MRONJ’un (Medication Related Osteonecrosis of the Jaws) 
bifosfonata bağlı türü (BRONJ- Biphosphonates Related Osteonecrosis of the 
Jaws) ve tedavi şekilleri literatür bilgileri ışığında tartışılacaktır.

2. MRONJ Teşhisi ve Evrelendirilmesi

MRONJ’un ayırıcı tanısının alveoler osteitis, sinüzitis, gingivitis/periodontitis, 
periapikal patolojiler ve semento-osseoz displazinin sekestrasyon gösteren bazı 
formları gibi daha önceden tanımlanmış, bilinen klinik patolojilerden yapılması 
gerekir.16 

Hasta öyküsü ve klinik muayene MRONJ için en hassas tanı araçları olma 
değerini korumaktadır. Yapılan tedavilere karşın, oral bölgede 8 hafta veya daha 
uzun süredir var olan açığa çıkmış kemiğin varlığı teşhis için en tutarlı MRONJ 
kriteridir.16

Açık ve nekrotik kemik alanları haftalar, aylar hatta yıllar boyunca 
asemptomatik kalabilirler.17 Bu lezyonlar sıklıkla çevrelerindeki dokuların 
enfeksiyon sonrasında semptomatik hale gelirler. Ağrı, dişlerin hareketliliği, 
mukozal şişlik, eritem, ülserasyon, parestezi hatta ilgili trigeminal sinir 
dalının anestezisini de içeren işaret ve semptomlar; klinik olarak osteonekroz 
gelişiminden önce ortaya çıkabilir.18,19 Bazı hastalarda, oluşan enfeksiyonun 
nörovasküler demete baskı yapmasından dolayı ilgili bölgede bozulmuş duyu 
algısı oluşabilir.20,21 Bu semptomlar spontan olarak oluşabileceği gibi çoğunlukla 
dentoalveolar cerrahi sonrasında ortaya çıkmaktadır.22-27

Birçok MRONJ hastasında radyolojik bulgular normal sınırlardadır veya 
osteoradyonekroz ya da osteomiyelitte izlenen radyografik belirtilerle benzerlik 
gösterir. İlk sınıflandırma klinik görünüşlere bakarak Marx tarafından 2009 
yılında yapılmıştır.28 Bu sınıflandırma aynı yıl AAOMS tarafından yayınlanan 
bir rapor ile resmileştirilmiş31. Yapılan bu sınıflamada beş ayrı evrelendirme 
yapılmıştır: (Tablo 1)
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Tablo1: BRONJ’un AAOMS’a göre evrelendirilmesi 
ve tedavi stratejileri (Ruggiero ve ark 2014)

BRONJ Evresi Klinik Görünüm Tedavi Stratejileri
Risk 
Altındakiler

IV ya da oral bifosfanat tedavisi 
alan ancak klinik olarak görünür 
nekrotik kemik dokusu olmayan 
hastalar

Tedaviye gerek yok. 
-  Hasta riskler açısından 

bilgilendirilir

Evre 0 Klinik olarak nekrotik kemik 
bulgusu yok fakat belirleyici 
olmayan klinik bulgular ve 
semptomlar mevcut

Ağrı kesici ve antibiyotikleri de 
İçeren sistemik tedavi 

Evre 1 Enfeksiyon belirtisi göstermeyen 
açığa çıkmış ve nekrotik kemik 
bulunan hasta gurubu  

-  Antibakteriyel gargaralar 
-  3 ayda bir klinik takip 
-  Hasta eğitimi ve devam 

eden Bisfosfonat tedavisinin 
endikasyonlar yönünden 
tekrar gözden geçirilmesi 

Evre 2 Enfeksiyonla birlikte pürülan 
akıntı veya akıntı olmadan ağrı ve 
eritemin görüldüğü açığa çıkmış 
ve nekrotik kemik görülen hasta 
gurubu

-  Oral antibiyotiklerle 
semptomatik tedavi 

-  Antibakteriyel gargaralar 
-  Ağrı kontrolü 
-  Yumuşak doku irritasyonunu 

azaltmak ve enfeksiyonu 
baskılamak için debridman 

Evre 3 Ağrı ve eriteminle birlikte açığa 
çıkmış nekrotik kemik, enfeksiyon 
ve şu belirtilerden bir veya daha 
fazlasının bir arada bulunması; 
-  patolojik kırığa sebep olmuş, 

alveolar kemik sınırının ilerisine 
geçmiş (örneğin; mandibulada 
inferior kenar ve ramus, 
maksillada zigoma ve maksiller 
sinus gibi) nekroze ve açığa 
çıkmış kemik, 

-  ekstraoral fistüller 
-  oroantral veya oronazal fistüller 
-  mandibular alt kenarına ya da 

sinus tabanına uzanan osteolizis 

-  Antibakteriyel gargaralar 
-  Antibiyotik tedavisi ve ağrı 

kontrolü 
-  Ağrı ve enfeksiyonun uzun 

süreli tedavisi için rezeksiyon 
veya cerrahi debridman 
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2.1.	 MRONJ’un	Pato izyolojisi

MRONJ için ampirik temelli tedavi yöntemlerine yol açan birçok hipotez 
öne sürülmüştür. Ancak MRONJ’un patofizyolojisinin tek bir hipotezle 
açıklanabilmesi ve tüm hastalara aynı tedavi türünün uygulanması mümkün 
değildir.30 MRONJ’un patofizyolojisi tam olarak açıklanamamakla beraber öne 
sürülen 5 ayrı hipotez vardır.

Bifosfonatların osteoklast fonksiyonunu bozarak ve osteoklast apoptozisini 
indükleyerek kemik rezorbsiyonunu azalttığı bilinmektedir. Bu etkileri ile kemik 
turn overını bozarak kemik iyileşmesini olumsuz olarak etkilemekte ve özellikle 
çene kemiklerine osteonekroza sebep olmaktadır.30

Bifosfonat kullanımına ek olarak dental patolojisi bulunan hayvan 
modellerinde MRONJ gelişmiştir. Bu sonuç MRONJ etyolojisinde enfeksiyon 
ve/veya enflamasyonun etkisi olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte 
metastatik kanser hastalarında oral hijyenin artırılmasının MRONJ insidansını 
azalttığı görülmüştür.30

Nitrojen içerikli bifosfonatların (özellikle Zoledronat) in vivo olarak mikro 
damar yoğunluğunu düşürdüğü bilinmektedir. Bozulmuş vakülerizasyonun 
osteonekroz oluşumunda etkili olduğu bilinmektedir ancak post-mortem 
histolojik çalışmalarda normal vaskülarizasyonlu osteonekroz sahaları 
gösterilmiştir. Bu nedenle anjiyogenez inhibisyonunun tek başına bir etyolojik 
faktör olmadığı düşünülmektedir.

MRONJ için öne sürülen ilk patofizyoloji hipotezi yumuşak doku toksisitesi 
olmuştur. Bazı in vitro çalışmalarda nitrojenli BP’lerin epitel hücrelerine olan 
afinitesinin kemik hücrelerine olan afinitesi ile eşdeğer olduğunun gösterilmesi 
bu hipotezi güçlendirmiştir. Fakat denosumab kullanan hastalarda böyle bir 
etkinin görülmemesi ile bu hipotez büyük oranda geçerliliğini yitirmiştir.30

Son olarak bozulmuş bağışıklığın MRONJ gelişimini artırdığı bağışıklık 
yetersizliğinin etkili olduğu hayvan çalışmalarında; mezenkimal kök 
hücrelerinin ya da T-regulatör hücrelerinin infüzyonunun MRONJ benzeri 
lezyonları engellediği ve hafiflettiği gösterilerek ispatlanmıştır.30

2.2.	 MRONJ	Tedavisi

BRONJ için evrensel olarak kabul edilen bir tedavi protokolü yoktur; tedavi 
için kullanılan yöntemler çeşitli, tartışmalı ve ampiriktir. Üç geniş müdahele 
kategorisi tanımlanmıştır. Klasik “yara iyileştirici” konservatif tedavi, çeşitli 
cerrahi teknikler ve farklı “destekleyici” tedaviler. Bu 3 yaklaşım genellikle 
aynı anda ya da ard arda kombinasyon halinde kullanılır.29,31 (Tablo 2)
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Tablo 2: BRONJ için kullanılan tedavi yöntemleri (Ruggiero 2009)

Konservatif  Tedavi
-  Dezenfektan ağız gargarası (salin, klorhekzidin, klor, perorksit)
-  Antibiyotik tedavisi (lokal, sistemik, her ikisi)
-  Antifungal tedavi
Cerrahi Tedavi
-  Cerrahi debritman, sekestrin çıkartılması, cerrahi sinüz drenaj prosedürleri 

(antrostomi)
-  Osteonekrotik kemik içindeki dişin  çekimi, implant yönetimi
-  Kemik rezeksiyonu
-  Cerrahi yara kapaması, rekonstrüktif cerrahi, greftler
-  Lazer destekli cerrahi 
-  Florösan destekli cerrahi
Destekleyici -cerrahi olmayan- tedavi seçenekleri
-  Hiperbarik oksijen tedavisi
-  Pentoksifin ve tokoferol (vitamin E)
-  Ozon tedavisi
-  Düşük Enerjili Lazer Tedavisi (DELT) (biyositümülasyon ve ağrının 

giderilmesi için)
-  Er:YAG, Nd:YAG, Nd:YAP lazer tedavisi (antiinflamatuar etki için)
-  Plateletten Zengin Plazma
-  Paratroid hormon ve teriparatid
-  Kemik Morfogenik Proteini (BMP)

Konservatif tedavi; optimal oral hijyenin sağlanması, aktif dental ve periodontal 
hastalıkların eliminasyonu, topikal antibiyotik kullanımı ve gerekli ise sistemik 
antibiyotik kullanımını içermektedir. Konservatif tedavi, tam iyileşme için yeterli 
olmasa da, uzun vadeli olarak semptomların kaybolmasını ve hasta şikâyetlerinin 
azalmasını sağladığı için MRONJ tedavisinin temelini oluşturmaktadır.26,32 

Cerrahi tedavide Temel prensip cerrahi tedaviye geçilmeksizin mümkün 
olduğunca konservatif tedavi ile hastalığın ilerlemesinin durdurulmasıdır. 
Bununla beraber birçok çalışmada cerrahi ile başarılı sonuçların elde edildiği 
rapor edilmiştir.

Cerrahi ile tam kalınlıkta flep kaldırılarak, ekspoze kemik osteonekrozun 
olmadığı ve normal kanlanmanın olduğu sınırlara kadar belirlenip rezeksiyonla 
çıkartılmalıdır. Keskin kenar ve köşeler yuvarlatılmalı ve cerrahi alan bir 
hafta sonra emilen bir suturla gerilimsiz ve primer olarak kapatılmalıdır.16,36 
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Bazı araştırmacılar radikal cerrahinin; debridman ve konservatif tedaviyle 
karşılaştırıldığında daha iyi sonuçlar verdiğini rapor etmişlerdir.37-39

Alternetif tedavi yöntemleri yara iyileşmesini artıran büyüme ve farklılaşma 
faktörlerini, lezyon içine otolog kemik iliği kök hücre transplantasyonunu ve 
antimikrobiyal tedaviye ek pentoksifilin ve α-tokoferol gibi ajanların kullanımı 
içrmektedir. Ayrıca otoflöresan destekli cerrahi ve düşük enerjili lazer tedavisi 
de son dönemde üzerinde çalışılan alternatif tedaviler içinde yer almaktadır.40

3. Materyal Metod:

Bu sistematik derlemede 2015-2020 yılları arasındaki çalışmalar incelenmiştir. 
Referans makalelerin hepsi online dergilerden inklüzyon kriterleri doğrultusunda 
seçilmiştir. 

Akademik yayınlar, klinik çalışmalar, vaka serisi ve retrospektif çalışmalar, 
insan çalışmaları, dili İngilizce olan yayınlar, BRONJ, MRONJ tanım, teşhisi ve 
tedavi sonucu belirten çalışmalar derlemeye dahil edilmiştir.

Deneysel laboratuar çalışmaları, literatür taramaları, doktora tezleri, tam 
metnine ulaşılamayan makaleler derleme dışında bırakılmıştır.

3.1.	 Elektronik	Veri	Tabanı	Araması:

Elektronik veri tabanı aramaları Pub-Med ve Web of Sciene üzerinden başlık 
dizisi “çene osteonekrozu” veya “MRONJ” veya “bifosfonat osteonekrozu” ve 
“tedavi” veya “cerrahi tedavi” veya medikal tedavi” veya “lazer tedavisi” veya 
“ozon terapisi” veya “PRF, PRP membran” metin kelimesi ile arandı. Veri tabanı 
aramaları sonuçları birleştirildi ve eşleşen makaleler çıkartıldı. Tüm referanslar 
toplandı ve uygunluk açısından tarandı. Daha sonra referansların tam metinleri 
elde edilerek belirlenen kriterlere göre incelendi.

4. Sonuçlar:

Yapılan tarama sonucunda Pubmed ve Web of Science üzerinden toplam 69 tane 
başlık/özet içerikli çalışma bulundu. İnklüzyon kriterleri göz önüne alındığında 
bu makalelerin 34 tanesinin yeterli kriteri sağladığı görüldü (Tablo 3).

Bu makalelerin:

- 3 tanesi medikal-konservatif tedavi
- 9 tanesi medikal+minimal invaziv tedavi
- 2 tanesi minör cerrahi
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- 2 tanesi majör cerrahi
- 3 tanesi medikal+ minör /majör cerrahi
- 1 tanesi medikal+tokoferol uygulanması
- 3 tanesi lazer+PRP+LLLT
- 5 tanesi minör cerrahi+PRP
- 1 tanesi minör cerrahi+PRP/BMP-2
- 1 tanesi minör cerrahi+laktoferrin uygulanması
- 1 tanesi minör cerrahi+ mezenşimal kök hücre uygulaması
- 2 tanesi autoflorans destekli cerrahi tedavisi yapıldığı görülmüştür.

İncelenen 34 çalışmada toplam 2520 lezyon tedavi edilmiştir. Bu lezyonların 
363 tanesi konservatif, 329 tanesi medikal+ minimal cerrahi, 158 tanesi minimal 
invaziv cerrahi, 587 tanesi medikal + minör/majör cerrahi, 33 tanesi lazer 
destekli cerrahi, 68 tanesi PRF, PRP membran ve 6 tanesi cerrahi + mezenşimal 
kök hücre tedavisi almıştır.

34 çalışma için takip sürelerinin 4 hafta ile 3,5 yıl arasında değiştiği 
görülmüştür.

Tedavi Değerlendirmesi: İncelenen tüm çalışmalarda başarılı tedavi sonucu 
için tam mukozal iyileşmenin kabul edildiği görülmüştür (tam iyileşme). 
Çalışmalarda ayrıca belirti ve semptomların kaybolması ve hastalık evresinde 
gerileme bildirilmiştir (parsiyel iyileşme). 
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Tablo 3: Sistematik derlemede yer alan yayınların özeti:

Referans-
lar

Lezyon 
sayısı

İyileşen 
lezyon 
sayısı

Takip 
süresi    
(ay)

Kullanılan 
ajan

Çalışma 
dizaynı

Tedavi şekli

Coropci-
uc ve ark. 
201749

Evre I -57
Evre II-47
Evre III- 5

38
30
3

12-24 Zoledronat
Denosumab

Retros-
pektif

Medikas-
yon/
Minimal in-
vaziv +Me-
dikasyon

Hadaya 
ve ark. 
201858

Evre I-65
Evre II-46
Evre III-6

47
32
4

1-24 BP
Denosumab

Retros-
pektif 

Konservatif

Favia 
ve ark. 
201859

Evre I-11
Evre II-65
Evre III-55

9
61
32

12-28 BP
Denosumab

Retros-
pektif 

Konservatif/
Minimal 
İnvaziv

Ristow 
ve ark. 
201860

Evre I- 92
Evre II-0
Evre III-0

8
0
0

12-60 BP
Denosumab

Retros-
pektif

Konservatif 

Bodem 
ve ark. 
201562

Evre I-17
Evre II-0
Evre III-0

11
0
0

2-36 BP
(Zoledronat)

Retros-
pektif 

Konservatif 

Eguchi 
ve ark. 
201763

Evre I-0
Evre II-52
Evre III-0

0
33
0

6 BP
Denosumab

Retros-
pektif

Konservatif/ 
Minimal 
İnvaziv

Nisi 
ve ark. 
201848

Evre I-7
Evre II-39
Evre III-7

5
37
5

24 BP Retros-
pektif

Medikal+-
Minimal 
Cerrahi

Milan 
Petroviç 
ve ark. 
201990

Evre I-5
Evre II-18
Evre III-9

4
12
5

3-69 BP Retros-
pektif

Konservatif 
(takoferol+ 
pentoksifi-
lin)/Mini-
mal cerrahi

Lopez 
ve ark. 
201598

Evre I-0
Evre II-37
Evre III-9

0
33
7

10 BP Retros-
pektif

Major Cer-
rahi

Blus 
ve ark. 
201650

Evre I-0
Evre II-13
Evre III-7

0
13
7

10-54 BP Prospek-
tif

Medikal+ 
Minimal 
Cerrahi (Pie-
zo Elektrik)
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Yazan 
ve ark. 
201651

Evre I-0
Evre II-0
Evre III-1

0
0
1

24 BP
(Zoledronat)

Vaka 
Raporu

Major Cer-
rahi

Nonnen-
mühlen 
ve ark. 
201952

Evre belir-
tilmemiş61 
hasta

46 iyileş-
me

24 BP
Denosumab

Retros-
pektif
Kohort

Minör Cer-
rahi

Giovan-
nacci 
ve ark. 
201697

Evre I-0
Evre II-1
Evre III-0

0
1
0

12 BP Vaka 
Raporu

AF destekli 
Er:YAG 
lazer 

Rugani 
ve ark. 
201553

Evre I-6
Evre II-25
Evre III-7

6
17
2

12 BP
Denosumab

Prospek-
tif

Medikal+ 
Minimal/ 
majör Cer-
rahi

Ristow 
ve ark. 
201691

Evre I-4
Evre II-41
Evre III-6

Evre be-
lirtime-
miş 38 
iyileşme

12 BP
Denosumab

Prospek-
tif

AF destekli/
TF destekli 
Minimal 
Cerrahi

Karasneh 
ve ark. 
201654

Evre I-0
Evre II-1
Evre III-4

0
1
2

3 BP Prospek-
tif 

Medikal + 
Minimal 
Cerrahi

Berrone 
ve ark. 
201555

Evre I-0
Evre II-0
Evre III-5

0
0
5

12 BP
(Zoledronat)

Prospek-
tif

Medikal + 
Minimal 
Cerrahi 
(Pediküllü 
Bukkal Yağ 
Flabi)

Otto 
ve ark. 
201692

Evre I-14
Evre II-42
Evre III-8

14
41
6

12 BP
Denosumab

Prospek-
tif 
Kohort 

Medikal+ 
AF Destekli 
Cerrahi

Klingel-
höffer 
ve ark. 
201656

Evre I-34
Evre II-36
Evre III-6

13
7
1

6-24 BP
Denosumab

Prospek-
tif

Minimal 
invaziv

Hayashi-
da ve ark. 
201757

Evre I-84
Evre II
Evre III     

21

189

3-81 BP
Denosumab

Retros-
pektif

Minimal in-
vaziv/ Ma-
jör Cerrahi/
Konservatif

277 
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Barros 
Mauro 
ve ark. 
201880

Evre I-0
Evre II-11
Evre III-0

0
11
0

12-36 BP
(alendronat)

Prospek-
tif

Minimal 
cerrahi + 
PRF memb-
ran

Norholt 
ve ark. 
201681

Evre I-0
Evre II-13
Evre III-2

0
13
1

7-20 BP
Denosumab

Prospek-
tif 

Minimal 
cerrahi+ 
PRF memb-
ran

Zirk 
ve ark. 
2017101

Evre belir-
tilmemiş 
143 lezyon

135 iyi-
leşme

12 BP
Denosumab

Retros-
pektif 

Medikal+ 
Minimal/
major Cer-
rahi

Park 
ve ark. 
201682

Evre I-8
Evre II-43
Evre III-4

Evre be-
lirtilme-
miş 27 
iyileşme

6 BP Prospek-
tif 

Minör Cer-
rahi+
L-PRF/ 
BMP-2

Maluf 
ve ark. 
201783

Evre I-0
Evre II-1
Evre III-1

0
1
1

42 BP Vaka 
Raporu

Minör Cer-
rahi+ 
L-PRF

Gönen ve 
Yılmaz 
Asan 
201684

Evre I-0
Evre II-0
Evre III-1

0
0
1

18 BP
(Zoledronat)

Vaka 
Raporu

Minör Cer-
rahi+ 
PRF

Calvani 
ve ark. 
201885

Evre I-0
Evre II-26
Evre III-6

0
26
6

24 BP Prospek-
tif 

Minör Cer-
rahi+
Bovine 
Laktoferrin

Voss 
ve ark. 
201686

Evre I-1
Evre II-5
Evre III-0

1
5
0

12-54 BP Prospek-
tif 

Minör Cer-
rahi+
Mezenşimal 
kök hücre 
grefti

Mauceri 
ve ark. 
201794

Evre I-6
Evre II-4
Evre III-0

2
1
0

12 BP
(Zoledronat)

Prospek-
tif 

Er,Cr,Y-
SGG des-
tekli cerra-
hi+PRP

Fornaini 
ve ark. 
201795

Evre I-0
Evre II-1
Evre III-0

0
1
0

24 BP
(Zoledronat)

Vaka 
Raporu

Er: YAG la-
zer destekli 
cerrahi+
PRF+ 
DELT
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Merigo 
ve ark. 
201896

Evre I-2
Evre II-15
Evre III-4

2
15
3

3-24 BP Prospek-
tif 

Er: YAG la-
zer destekli 
cerrahi+
PRF+ 
DELT

Kim 
ve ark. 
201699

Evre I-0
Evre II-31
Evre III-
294

0
24
204

6 ay BP Retros-
pektif 

Medikal + 
minör/majör 
cerrahi

Rugiero 
ve Kohn 
2015100

Evre I-82
Evre II-163
Evre III-92

42
99
55

6 ay BP
Denosumab

Retros-
pektif
Kohort 

Medikal /
Medikal+-
minör cer-
rahi 

Nisi 
ve ark. 
2016102

Evre I-26
Evre II-77
Evre III-26

26
67
14

6 ay BP Prospek-
tif 

Medikal+ 
Minör/ma-
jör cerrahi

Tablo 3: Sistematik derlemede yer alan yayınların özeti: çalışma tasarımı, 
toplam lezyon sayısı, iyileşen lezyon sayısı, takip süresi, kullanılan ajan, tedavi 
metodu *BP, bisposfanat; DELT, düşük enerjili lazer tedavisi; PRF, plateletten 
zengin fibrin; BMP-2, bone morphogenetic protein 2; L-PRF, leukocyte-platelet 
rich fibrin; AF, auto-florasans; TF, tetrasiklin florasans.

Tablo 4: referans makalelerden elde edilen verilere göre 
evrelere göre lezyon sayıları ve iyileşme başarıları

Evre Lezyon sayısı İyileşme Başarı oranı (%)
I 509 249 48,9
II 768 579 75,52
III 605 365 60,33

Toplam 1882 1193

5. Tartışma

Bu sistematik derlemede; bifosfonat kullanan hastalar, MRONJ tedavileri 
ve tedavi sonuçlarına ilişkin literatürler özetlenmiştir. İncelenen çalışmalar 
arasında, kullanılan farklı müdahaleler ve uygulanan teknikler ile müdahalelerin 
kombinasyonları ya da verilmesi arasındaki önemli farklılıklar görülmüştür. Bu 
durum göz önüne alındığında şaşırtıcı olmayan yüksek klinik heterojenite vardır.
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Daha önceki çalışmalarda, BP tipinin MRONJ oluşmasında rol 
oynayabileceği özellikle pamidronat ve zoledronat gibi azot içeren BP’lerin 
daha etkili olduğu bildirilmiştir.41-47 MRONJ gelişimi zoledronat ile önemli 
ölçüde daha fazladır. Bu çalışmalarla tutarlı olarak, derlememizde incelediğimiz 
yayınlardaki hastaların çoğunun sadece zoledronat veya zoledronat artı 
denosumab aldığını kaydettik.

MRONJ tedavisi hala tartışmalı bir konudur. Önerilen birkaç tedavi 
metodu olmakla beraber halen tam bir fikir birliğine varılamayan önemli 
sorular vardır. Bunlardan bir tanesi cerrahi yaklaşımın faydalı olup olmadığı 
üzerinedir.48 derlememizde elde ettiğimiz verilere göre en çok uygulanan tedavi 
metodu medikal + minimal/majör cerrahi yaklaşımdır. Bu yaklaşım ile 587 
lezyon tedavi edilmiştir.

Nisi ve ark.49; oral BP alan osteoporoz hastalarında görülen MRONJ 
lezyonlarının tedavisi için minimal cerrahiyi denemişler ve tedavi ettikleri 53 
hastanın 45’inde (%91,8) iki yılın sonunda tam iyileşme gözlemişlerdir. 

Coropciuc ve ark.50; 79 hasta toplam 109 MRONJ lezyonunu tedavi 
etmişlerdir. Bu lezyonlardan 54 tanesini medikal (konservatif) ve 55 lezyonu ise 
minimal cerrahi+medikal tedavi uygulamışlardır. Sonuç olarak medikal tedaviye 
cerrahi yaklaşımın eklenmesinin daha yüksek iyileşme başarısı getirdiğini rapor 
etmişlerdir.

Blus ve ark.51; 18 hastada bulunan 20 lezyon piezoelektronik aygıt ile 
nekrotik kemik çıkarılmış ve 1 ay sonra bütün hastalarda iyileşme gözlenmiş 
(10-54 ay takiplerinde rekürrens gözlenmemiştir)

Yazan ve ark.52; evre 3 lezyonu olan bir hastaya medikal tedavi sonrası 
major cerrahi ile nekrotik kemiği çıkartmışlar ve 2 yıl içinde spontan iyileşme 
gözlemişlerdir.

Nonenmühlen ve ark.53; cerrahi kapama uyguladıkları 61 hastada %75 
iyileşme rapor etmişlerdir.

Rugeni ve ark.54; lezyonun derecesine göre belirledikleri tedavi 
protokollerine göre tedavi ettikleri 38 hastada 1 yıl sonunda hepsinde iyileşme 
görmüşlerdir. Erken evrelerde konservatif veya konservatif+ minimal invaziv 
tedavinin yeterli olduğu belirtilmiştir.

Karasneh ve ark.55; evre 2 ve 3 lezyonları olan 5 hastayı içeren çalışmalarında 
hastalarda medikal tedavi sonrasında minimal invazif cerrahi (depritman)+ yara 
bölgesine %10 minosiklin uygulamışlar. Takiplerinin sonucunda 4 hastada tam 
iyileşme gözlerlerken 1 hastada başarısız olmuşlardır.
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Berrone ve ark.56; maksilla posterior bölgesinde evre 3 lezyona sahip 5 
hastada pediküllü bukkal yağ flebi tekniğini kullanmışlar ve tüm hastalarda 
12±4 ay içinde sorunsuz iyileşme görmüşlerdir.

Klingelhöffer ve ark.57; yaptıkları çalışmada evre 1,2,3 lezyona sahip 76 
hastada medikal + majör cerrehi tedavi uygulamışlar ve 6 ay takipten sonra 
sadece 22 hastada (%27,6) tam mukozal kapanma gözlemlemişlerdir.

Hayashida ve ark.58; yaptıkları retrospektif çalışmalarında 176 hastaya 
minimal cerrahi tedavi uygularken, 159 hastalarına majör cerrahi tedavi 
uygulamışlar ve majör cerrahi tedavilerin MRONJ tedavisinde daha etkili 
olduğunu görmüşlerdir.

AAOMS’un yayınlamış olduğu bildirilerde cerrahi tedaviye geçilmeden 
önce mümkün olduğunca konservatif tedavinin denenmesi 

gerektiğini vurgulanmaktadır. Ancak var olan çalışmaların birçoğu cerrahi 
tedaviyi savunmaktadır ve yapılan çalışmaların %60-70’inde tam iyileşme 
bildirilmektedir. Konservatif tedavi genellikle tam hastalık çözümlemesinden 
(nekrotik kemiğin kaybı) ziyade semptomların giderilmesi (mukozanın 
örtülmesi, ağrının giderilmesi vb.) için kullanılmaktadır.31

Referans makalelerden elde ettiğimiz verilere göre medikal Evre III 
lezyonlarda tedavi başarısının düşük (%16,6) olduğu görülmüştür (Tablo 5). 
Ancak tüm evrelere medikal tedavi uygulayarak yüksek iyileşme oranı bildiren 
çalışmalar bulunmaktadır.50,59
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Favia ve ark.60; çalışmalarında cerrahi tedavi yapılamayan 21 hastalarına ağız 
gargarası ve antibiyotik tedavisi (ceftriaksone 1 gr/IM/gün ve 2x500 mg/gün 
metranidozol) bir ay boyunca uygulamışlar ve hastaların hiç birinde iyileşme 
görmemişlerdir. Bununla birlikte aynı çalışma içinde 85 hastalarını cerrahi tedavi 
uygulamışlar ve Evre 2 ve 3 hastalarının hepsinde tam iyileşme gözlemişlerdir. 

Ristow ve ark.61; evre 1 lezyonlar üzerinde cerrahi olmayan tedavilerin 
başarısını inceledikleri çalışmalarında 92 lezyondan sadece 8 tanesinde tam 
mukozal iyileşme izlemişlerdir (% 6,9 başarı) 84 lezyonun 67’sine lezyon 
ilerlemiş ve 57 lezyona cerrahi müdahelede bulunmak zorunda kalmışlardır.

Antiseptik gargaraların MRONJ lezyonları üzerine etkinliğinin incelendiği 
bir çalışmada rutin kullanılan % 0,12 klorhekzidin gargaralar ile iyileşmeyen 
lezyonlara fosfat tampon çözeltisi %0,1 klorid dioksit gargarası uygulandığında 
tüm lezyonların gerileyerek tamamen mukozal kapanmanın sağlandığı 
görülmüştür.62

Bodem ve ark.63; yaptıkları çalışmada %0,12 klorhekzidinli ağız gargarası 
uyguladıkları evre 1 lezyona sahip 17 hastanın 11’inde tam mukozal iyileşme 
görülürken; 7 hastada sadece ekspoze kemik açıklığında küçülme izlemişlerdir.

Eguchi ve ark.64; yaptıkları çalışmalarında cerrahi ve cerrahi dışı 
yaklaşımların evre 2 lezyona sahip hastalar üzerindeki etkilerini incelemişler ve 
cerrahi tedavinin konservatif tedaviye oranla çok daha başarılı olduğunu rapor 
etmişlerdir.

Hadaya ve ark.59; yaptıkları çalışmalarında lokal yara bakımı uygulayarak 
takip ettikleri 111 Evre 1 ve 2 hastanın %71’inde tam mukozal iyileşme izlerken 
%22’sinde ise lezyonlarda gerileme gözlemlemişlerdir.

Khan ve ark.16; konservatif tedavinin; hastalığın belirgin ilerlemesi 
durunca veya ağrı konservatif tedavi ile dindirilemez duruma gelinceye kadar 
ya da hastanın anti-rezorbtif tedavisi kesilmediği sürece devam edilmesini 
önermişlerdir. 

Büyüme faktörlerinin uygulanması, yumuşak ve sert doku iyileşmesini 
artırması nedeniyle bir tedavi seçeneği olarak kabul edilir. Kemotaktik ajanlar 
gibi davranarak, anjiyogenezi, göçü, proliferasyonu ve kök hücrelerin çevredeki 
mezenkimal dokulardan yaralanma bölgesinde kemik oluşturan hücrelere 
farklılaşmasını sitümüle ederler.65,66 Rekombinant insan Kemik Morfogenetik 
Proteini-2 (rhBMP2) uygulamasına dayanan yeni bir MRONJ tedavisi 
araştırılmış ve bu çalışmada büyüme faktörü uygulamasının yumuşak doku 
iyileşmesinde artışa yol açtığı gösterilmiştir.67 Bazı çalışmalar, inatçı MRONJ 
vakalarının kemik rezeksiyonu ile tedavisinin ardından -insan trombositlerinin 
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otolog bir konsantrasyonu ve farklı protein büyüme faktörleri kaynağı olan- 
PRP’nin topikal olarak uygulanması ile başarılı tedavi bildirmişlerdir.68-70 
Trombosit türevi büyüme faktörü, dönüştürücü büyüme faktörü beta (TGF-β), 
Vaküler Endotelial Büyüme Faktörü (VEGF) ve epidermal büyüme faktörü beta 
(EGF-β) gibi protein büyüme faktörleri, aktive olduklarında trombositlerden 
salınan polipeptitlerdir ve uyarılmış hücreler üzerinde parakrin etkilerini 
indükleyebilirler.71-79 İnchingolo ve ark.80; 23 hastada cerrahi tedaviye destekleyici 
olarak PRP uygulamışlar ve PRP’nin bu tür hastalarda kemik ile mukoza arasında 
etkili bir bariyer rolu oynayarak; kemik açıklığının kapanmasında hızlandırıcı 
ve kolaylaştırıcı etkisi olduğunu bulmuşlardır. Derlememizde incelediğimiz 
benzer çalışmalarda da yüksek başarı oranı görülmüştür.81-85 

İnatçı ve rekürrent MRONJ lezyonları için alternatif tedavi yöntemleri 
geliştirilmeye devam etmektedir. Calvani ve ark.86; cerrahi prosedür uyguladıkları 
Evre 2 lezyona sahip 26 ve Evre 3 lezyona sahip 6 MRONJ olgusunu eşit iki 
gruba bölmüşler. Bir gruba bovine laktoferrin uygulamışlardır. Laktoferrin 
uygulanan gruplarda (1-2 hafta) uygulanmayan gruba göre(2-3 ay) daha hızlı 
iyileşme görmüşlerdir.

Voss ve ark.87; Evre 2 lezyonu olan 6 MRONJ olgusuna nekrotik kemik 
rezeksiyonu sonrası mezenşimal kök hücre greftlemesi yapmışlar. 12-54 ay 
takip sonrası tüm hastalarda iyileşme görülmüştür.

Ozon kullanımı avasküler nekroz ile ilişkili patolojiler üzerinde etkilidir. 
Endojen antioksidan sistemini uyararak ve / veya koruyarak ve serbest radikal 
sentezinde aktif olan ksantin / ksantin oksidaz yolunu bloke ederek etki eder.74,75 
Aynı zamanda kan dolaşımını hızlandırır, kırmızı kan hücrelerinin sayısını ve 
hemoglobin konsantrasyonunu, diapedezis ve fagositozu arttırır ve mononükleer 
fagositik sistemi uyarır.76-79,87

Yaptığımız literatür taramasında taradığımız yıllar içerisinde MRONJ 
tedavisinde ozon terapi kullanan çalışmalara rastlamamış olmamız ozon terapinin 
MRONJ tedavisinde artık güncel bir şekilde kullanılmadığını göstermektedir.

Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBO); MRONJ tedavisinde uygulanan 
başka bir destekleyici tedavi metodudur. HBO’nun, MRONJ lezyonları üzerine 
etkisini araştıran çalışmalarda cerrahi ve antibiyotiklerle beraber kullanıldığında 
etkisi olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmalarda HBO’nun tam lezyon iyileşmesi 
sağlamadı sadece lezyon büyüklüğünde ve evresinde gerileme yaptığı rapor 
edilmiştir.89 

Ayrıca çalışmalar nekrotik doku etrafındaki dokuda kan akımı, oksijen 
konsantrasyonu ve antibiyotik seviyesini artırarak MRONJ hastalarında 
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enflamasyon ve enfeksiyonun iyileşmesini sağladığını göstermektedir.78,88 
Yaptığımız araştırmada son dönemde bu konuda yapılan araştırmaya 
rastlanmamıştır.

Bir rekombinant insan paratiroid hormonu olan teriparatid, osteoblastlar 
ve osteoklastlar üzerinde uyarıcı etkilere sahip olan ve kemik metabolizmasında 
pozitif dengeleme ile kemik oluşumunu artırarak kemik döngüsünü artıran bir 
osteo-anabolik ajandır.40  

Teriparatid, kemik rezorbsiyonunu osteoklast aktivitesini artırarak 
düzenler. Bu etkisi kemik BP’ye maruz kaldığı zamanlar da bile güçlü bir şekilde 
devam etmektedir. Teriparatidin bu etkisi ilk kez Harper ve Fung tarafından 3 
ay süreyle teriparatid verilen hastada yumuşak doku iyileşmesinin görülmesi ile 
fark edilmiştir.40 

Milan Petroviç ve ark.90 yapmış oldukları çalışmada evre 0-2’deki 
hastalara oral gargara ve sistemik antibiyotik uygulamasının yanı sıra Tokoferol 
ve Pentoksifin vererek konservatif tedavi uygulamışlar ve 14 hastanın 11’inde  
(%78,6) iyileşme gözlemişlerdir. Yine aynı çalışmada evre 3 lezyonlara sahip 
hastalar antibiyotik+cerrahi tedaviye alınmışlar ve 18 hastanın 10’unda (%55,6) 
iyileşme görülmüştür.

Floresan rehberli kemik rezeksiyonu; cerrahi depritman sınırlarını 
belirlemek için MRONJ’un cerrahi tedavisine yardımcı bir tedavidir. Nekrotik 
kemik sınırlarının belirlenmesi için kullanılır.40 Bu yöntem günümüzde hala 
yerini koruyarak başarılı sonuçlar vermeye devam etmektedir.91-93

MRONJ tedavisinde lazer desdekli cerrahinin kullanılması sert ve yumuşak 
dokuda biyostimülasyon sağlanmasının yanı sıra nekrotik kemiğin buharlaşarak 
uzaklaştırılmasından dolayı tercih edilen bir yöntemdir. Rekürrent MRONJ 
lezyonları cerrahi lazer kullanımı ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. 
Günümüzde tek başına lazer destekli cerrahinin kullanımından ziyade; 
LLLT, PRP, PRF gibi hücre göçünü hızlandıran ve biyostimülasyonu uyaran 
destekleyici tedavilerle kombine şeklinde kullanılmaktadır.94-96

AF destekli lazer (Er:YAG lazer 300 mj/30 Hz, 60j/cm2 güç) cerrahisinin 
araştırıldığı bir çalışmada Evre 2 lezyonun 12 ay sonra tamamen iyileştiği rapor 
edilmiştir.97

Farklı tedavi metotlarının BRONJ tedavisi üzerine etkinliğini 
değerlendirmek; tedavi başarısının farklı araştırmacılar tarafından farklı 
şekillerde tanımlanmasından dolayı (tam mukoza iyileşmesi ya da lezyon 
evresinde gerileme gibi) mümkün değildir. Bununla birlikte çalışmalara dâhil 
edilen hastaların ajan maruziyet süreleri, hastalık evreleri ve sistemik durumları 
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gibi farklılık göstermeleri, aynı tedavi metodlarının dahi kıyaslanabilir klinik 
sonuçlar vermelerini güçleştirmektedir.

Yaptığımız derlemede günümüzde hala geleneksel tedavi metotlarının 
(medikal/medikal+cerrahi/cerrahi) en çok kullanılan tedavi metodu olduğu 
görülmüştür. (Tablo 2). Hastaların standardize edilemeyen özellikleri göz 
önüne alınmadan sadece yapılan çalışmaların başarı kriterleri göz önüne 
alınarak bir inceleme yapıldığında başarı oranı en yüksek tedavi metotları 
büyüme faktörlerinin  (BMP /PRP) destekleyici tedavi olarak kullanıldığı tedavi 
metotlarının olduğu görülmüştür (Tablo 5).

Yaptığımız araştırmada taradığımız çalışmalar içerisinde iyileşme oranı en 
yüksek olan lezyon evresi Evre II olarak bulunmuştur. Bunu sırasıyla evre III ve 
Evre I lezyonlar takip etmektedir. (Tablo 4-5).  Evre II lezyonların tedavisinde 
geleneksel metotlar içinden medikal+minimal/major cerrahinin birlikte 
uygulandığı tedavi seçeneklerinin daha başarılı olduğu görülmüştür (Tablo 5). 

Evre I lezyonların tam iyileşmesinde konservatif tedavinin en başarısız 
metot olduğu görülmüştür. Bununla birlikte AAOMS Evre I lezyonların 
konservatif tedavi ile mümkün olduğunca stabil tutulması ve ilerleme görülmesi 
halinde cerrahi tedaviye geçilmesini önermektedir.31   

Derlememizde incelediğimiz çalışmalardan elde ettiğimiz verilere göre 
sadece konservatif ve sadece minimal cerrahi tedavi uygulamalarının Evre 3 
lezyonlar üzerinde tedavi başarısının (% 16,6) çok düşük olduğu görülmüştür 
(tablo 5). Geleneksel tedavi metotları birbiri ile kıyaslandığında en yüksek 
iyileşme oranı medikal+minimal cerrahide izlenmiştir (% 82,9). Bunu  % 77,8 
iyileşme oranı ile medikal+minimal/majör cerrahi izlemektedir. Bu sonuç 
BRONJ lezyonlarında majör cerrahinin ilk seçenek olarak kullanılmasının 
tedavi başarısını olumsuz yönde etkilediği şeklinde yorumlanabilir (Tablo 5).

Sonuç: MRONJ’un ilerleyici bir hastalık olduğu bilinmektedir; ancak 
derlememizde en yüksek iyileşme başarısına sahip evre Evre II olarak 
görülmüştür. MRONJ için kabul edilen genel bir tedavi metodu olmamakla 
beraber; MRONJ’un tedavisi klinik belirti ve bulgulara göre düzenlenmektedir. 
MRONJ tedavisinde geleneksel tedaviler halen yerini korumaktadır ancak; 
destekleyici tedavilerin başarı oranlarının daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir.
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1. Giriş

Diş hekimleri ve ekibi; hastalarına güvenli ve etkin bir hizmet sağlamakla 
yükümlüdür. Diş hekimliği kliniklerinde tıbbi bir acil durumda tatmin 
edici performansın ekipman, eğitim, klinik yönetimi, risk yönetimi 

açısından geniş kapsamlı yönleri vardır. Son literatür bilgisi göz önüne alınarak 
hazırlanan bu derleme tıbbi acil durumları güvenli ve etkili bir şekilde yönetmede 
diş hekimliği ekibine tıbbi acil durumları yönetmeye yardımcı olması için 
hazırlanmıştır.

Diş hekimliği ekibinin üyeleri, tüm diş hekimliği profesyonellerinin sürekli 
mesleki gelişiminin önemli bir yönü olan tıbbi bir acil durumla etkili ve güvenli 
bir şekilde başa çıkmak için bilgi ve yeterliliklerini korumalıdır (1).

2. Medikal acillerin insidansı

Diş hekimliği uygulamalarında meydana gelen tıbbi acil durumlar arasında 
vazovagal senkop, anjina pektoris, hipoglisemi, epileptik nöbetler, astım, 
anaflaksi ve kardiyak arrest yer alır.
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Ortalama olarak bir pratisyen diş hekiminin en az iki yılda bir tıbbi acil 
durumla karşılaşacağı tahmin edilmektedir (2,3).  Vazovagal senkop karşılaşılan 
en yaygın acil durumdur (2,3,4). 

Risk yönetimi diş hekimliği pratiğinde karşılaşılabilecek medikal acil 
riskinin azaltılmasında önemli rol oynamaktadır (4). İyi alınmış bir anamnez ve 
hastanın tıbbi durumunun güncel değerlendirilmesinin acil durumun meydana 
gelme riskini en aza indirmeye yardımcı olabileceği öne sürülmüştür (5). 

3. Diş hekimliği pratiğinde karşılaşılan medikal aciller

“Diş Hekimliği Uygulamasında Tıbbi Acil Durumlar Rehberi” diş hekimliği 
muayenehanesinde meydana gelen tıbbi acil durumları güvenli bir şekilde 
yönetmek için ilk olarak 2009 yılında oluşturulmuştur (6). Daha sonra 2012 ve 
2015 yıllarında güncellenmiş ve revize edilmiştir (7,8).

Rehberde yer alan sistemik acil durumlar aşağıda alfabetik olarak 
sıralanmıştır:

- Adrenal yetmezlik
- Anaflaksi
- Astım krizi
- Kardiyak aciller
- Epileptik nöbetler
- Hipoglisemi
- Senkop

Bu derlemede her bir acil durumun doğru şekilde teşhis edilmesine yardımcı 
olmak için dikkat edilmesi gereken önemli belirti ve semptomlar, güvenli ve 
etkili tedavi ilkeleri (önerilen ilaç dozları ve uygulama yolları) ile birlikte 
listelenmiştir.

3.1. Adrenal yetmezlik

Adrenal kriz adrenokortikal hipofonksiyondan dolayı oluşmaktadır ve 
hipotansiyon, şok ve ölüme yol açabilir (9). Semptomları:

- hasta bilincini kaybeder
- kan basıncı hızla düşer

Hastanın nabzı hızlı, zayıf ve hissedilemez olur.
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Steroid bağımlı hastalar üzerinde 2013 yılında ingilterede yapılan bir çalışmada; 
dental işlemler sırasında hastaların %8’inde adrenal kriz geliştiği bulunmuştur 
(10). 

Diş hekimliği yaklaşımı; hastanın yakın zamanda veya şuanda 
kortikosteroid kullanıp kullanmadığının belirlenmesi önemlidir.  Bazı hastalarda 
steroid uyarı kartı bulunmaktadır. Akut adrenal yetmezlik, tedaviden önce bir 
steroid takviyesi verilmesiyle önlenebilir. Basit cerrahi prosedürlerde takviye 
gerekmediğini ileri süren çalışmalar olmakla beraber; oral cerrahi prosedürlerde 
veya çok endişeli hastalarda takviye yapılması gerekebilir.

Dental apse veya sistemik rahatsızlıkları olan hastalarda steroid dozunun 
proflaktik olarak artırılması tavsiye edilir.

NHS uzman eczacılık servisi (11) birincil adrenal yetmezliği olan (örneğin; 
Addison hastalığı) hastalarda dental işlemler esnasında gelişebilecek adrenal 
krizi önlemek için hangi steroid takviyesinin gerekli olduğuna ilişkin bir kılavuz 
oluşturmuştur bu klavuza göre;

- Küçük diş prosedürlerinde (diş taşı temizliği, küçük dolgular gibi) hastaya 
randevularından bir saat önce ek bir oral glukokortikoid dozu almalarını 
tavsiye edilmiştir.

- Daha komplike dental işlemler için (örn: lokal anestezi altında yapılan 
işlemler) işlemden önceki gün ve işlemden sonraki günü içeren steroid 
takviyesi yapılması önerilir.

- Diş çekimi ve oral cerrahi için; hastanın doktoru ile konsültasyon yapılması 
önerilir.

Tedavisi: hasta hemen supin pozisyona getirilmeli ve ayakları yukarı 
kaldırılmalıdır. Acil yardım çağrılmalıdır. Eğer hastanın yanında hidrokortizon 
kiti mevcutsa hemen IM tek doz yapılır (100 mg).

3.2.	 Anaflaksi

Anaflaksi, serbest antijenin bağlanması sonucu vazoaktif peptide ve histamin 
salgılanmasıyla karakterize Ig E bağımlı tip I hipersensitivite reaksiyonudur.

Tanı: 

1. Akut başlangıçlı olması koşulu ile deri/mukozaların tutulumu ve 
aşağıdakilerden en az birinin varlığı
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 - hava yolunun etkilenmesi
 - kan basıncında azalma veya bununla ilgili semptomların varlığı
 - gastrointestinal sistemi(GİS) bulguları
2. Hastada alerjen olduğu bilinen bir madde ile temastan dakikalar veya 

saatler sonra aşağıdakilerden iki veya fazlasının gelişmesi
-cilt/mukoza tutulumu

 - hava yolunun etkilenmesi
 - kan basıncında azalma veya bununla ilgili semptomların varlığı
 - gastrointestinal sistemi(GİS) bulguları
3. Hastada alerjen olduğu bilinen bir madde ile temastan dakikalar veya 

saatler sonra hipotansiyon olması (12).
Tedavi: 

 -  tanı koyulduğu andan itibaren ABCDE yaklaşımı kullanılabilir.
 -  hava yolunun açık tutulması sağlanmalı ve 8-12 lt/dk hızla oksijen 

verilmelidir.
 -  hasta hemen düz yatırılmalı ve ayaklar kaldırılarak kan basıncının 

yükselmesi sağlanmalıdır.
 -  hemen yetişkinde 0,5 adrenalin IM olarak uygulanmalıdır. (uyluk 

anterolateral orta üçte birlik kısım/ deltoid kas içine/sublingual)
 - hasta takip edilmelidir (12).

3.3.	 Astım	Krizi

Astım potansiyel olarak hayatı tehdit eden kronik bir hastalıktır. Astım krizi; 
efor, kaygı, enfeksiyon veya bir alerjene maruz kalma ile tetiklenebilir. Geçirilen 
atakların şiddeti hakkında fikir sahibi olmak önemlidir. Önemli ip uçları; 
tetikleyici faktörleri, ilaçların etkinliğini, astım nedeniyle hastaneye yatışları ve 
sistemik steroid kullanımını içerir. 

Hastaların yanlarında inhalerlerini getirmeleri önemlidir. Eğer  hastaların 
yanında inhalerleri yoksa veya acil kitinde inhaler mevcut değilse randevu 
ertelenmelidir. 

Astımın şiddetli aşamalarında elektif tedaviler ertelenmelidir. 
Non-steroidal antiinflamatuar ilaçların astım krizini tetikleyebileceği göz 

önünde bulundurulmalı ve reçete edilmemelidir (9).
Astım krizi semptomları:

- solunum hızında artma ( dakikada 25’den fazla)
- soluk vermede ses
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- Soluk alırken yardımcı kasların kullanılması
- taşikardi

Ciddi astım krizlerinde 
- siyanöz ve yavaş solunum hızı (dakikada 8’den az)
- bradikardi
- bilinç kaybı/konfüzyon

Tedavisi: çoğu atak hastanın kendi inhalerine cevap vermektedir (2-3 dk arayla 
tekrarlanabilir). İnhalere cevap alınamıyorsa hemen ambulans çağrılmalıdır. 
Acil kiti içinde bronkodilatör varsa (genellikle salbutamol) spacer device ile 
hastaya verilmelidir. 

Astım krizi esnasında hastaya 8-10 lt/dk hızında oksijen verilmeli ve 
semptomlar düzelmediği takdirde inhaler 10 dk arayla spacer device ile 
verilmeye devam edilmelidir.

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalara da kriz esnasında oksijen 
verilmelidir (12-15 lt/dk). Her ne kadar bu tür hastalıklar kendini hipoksi ile 
düzenliyor olsa da erken dönemde verilen oksijenin bir zararı olmamaktadır (9).

3.4. Kardiyak Aciller

Dental cerrahi işlemler sırasında göğüs ağrısından şikâyet eden hastaların büyük 
bir çoğunluğunda geçmişinde kalp hastalığı hikâyesi vardır. Hastanın medikal 
geçmişinin ve kullandığı ilaçların bilinmesi teşhis ve tedavi açısından önemlidir. 
Tedaviye başlamadan önce hastanın günlük ilaçlarını almış olması ve yanında 
getirmiş olması önemlidir (9). Göğüs ağrısına sebep olabilecek sebepler aşağıda 
sıralanmıştır;

- anjina pektoris
- miyokart infarktüsü
- plöritik örn: pulmoner embolizm
- hiperventilasyon
- özöfarengeal reflu

3.4.1. Anjina pektoris

Semptom, tanı ve tedavisi
İskemik kalp hastalığının en bazal şeklidir. Klasik olarak göğüste ezici, band 

şeklinde gerginlikle karakterize bazen kola da dağılabilen stres, efor ve korkuyla 
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başlayan ve antianjinal ilaçlarla 30 sn’de geçebilen bir ağrı olarak tanımlanır. 
Hastalar genellikle hastalıklarının farkında değildirler. Gliserintrinitrat (GTN) 
sprey veya tabletlerle ağrı hemen geçer. 

3.4.2. Miyokart enfarktüsü

Semptom, tanı ve tedavisi
Ağır, ezici, omuzlara ve alt kola hatta mandibulaya kadar yayılabilen bir 

ağrı ile karakterizedir. Hastada yüzeyel kısa nefes görülür. Deri solgun ve nemli 
hale gelir. Nabız yüzeyelleşir ve hasta hipotansifleşir. Sıklıkla mide bulantısı 
ve kusma görülür. Göğüs ağrısı 20 dakikadan uzun sürer ve GTN tabletler ile 
geçmez. 

Hemen acil yardım istenmelidir. Eğer varsa hasta mönitörize edilmelidir.  
15 lt/dk hızla oksijen verilir.  Kanın damar içindeki pıhtılaşmasının ve kalp 
yükünün azaltılması için 300 mg çiğnenebilir aspirin verilir. Hastaya verilen 
ilaçların acil yardım ekibine söylenmesi önemlidir.

Özefajitisten kaynaklı retrosternal ağrı genel olarak yatay pozisyonda 
ortaya çıkar sebep kardiyak olmadı halde GTN tabletler kaslardaki etkilerinden 
dolayı ağrıyı rahatlatır.

Plöritik ağrılar daha keskin karakterlidir, iyi lokalizedir ve inspirasyonda 
daha kötüdür. Plöritik ağrıda kesinlikle GTN verilmemelidir. 

3.4.3. Kardiyak Arrest

Kalbin pompa fonksiyonunun aniden durması demektir. Hızlı girişim sağlanabilirse 
reversibledır; bunun sağlanması durumunda ölüme sebep olmaktadır. 

Kardiyak arrest; aritmi (ventriküler fibrilasyon), miyokart infarktüsü, 
kanama, boğulma, ilaç overdozu ve hipoksi sonucunda ortaya çıkabilmektedir. 

Defibrilasyon; fibrilasyonun sonlandırılmasını ifade etmektedir. Kalbe, 
kalbin etkili bir şekilde kasılmasını sağlayan organize bir ritmi geri getirebilecek 
kontrollü bir elektrik şoku uygulanarak elde edilir. Erken fibrilasyonun önemli 
olduğu artık iyi bilinmektedir. Ventriküler fibrilasyon (VF), bir yetişkinde 
kardiyak arrestin en yaygın nedenidir. VF için tek etkili tedavi defibrilasyondur 
ve şok ne kadar erken verilirse hayatta kalma şansı o kadar artar. Defibrilasyonun 
sağlanması, AED’lerin (otomatik eksternal defibrilatör) geliştirilmesiyle 
kolaylaştırılmıştır. AED’ler, kurtarıcılara rehberlik etmek için sesli ve görsel 
komutları kullanan; sıradan insanlar ve sağlık profesyonelleri tarafından 
kullanılmaya uygun, gelişmiş, güvenilir, güvenli, bilgisayarlı cihazlardır. Cihaz 
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hastanın kalp ritmini analiz eder, şok ihtiyacını belirler ve ardından şok verir. 
AED’yi kurmak için suni teneffüs kesilmemeli veya geciktirilmemelidir (9).

3.4.3.1.	Acil	Hastaya	ABCDE	Yaklaşımı

Tıbbi acil durumlar genellikle erken teşhis ile önlenebilir. Akut bir hastaya 
sistematik bir yaklaşımla yaklaşmak ve sakin kalmak önemlidir. İlkeler 
“ABCDE” yaklaşımı olarak özetlenir. 

A- Airway- havayolu
B- Breathing- solunum
C- Circulation- dolaşım
D- Disability – nörolojik durum
E- Exposure – açığa çıkarma

Öncelikle ortam güvenliği sağlanmalıdır. Acil yardım çağrısının mümkün 
olduğunca hızlı yapılması önemlidir. Hastanın durumunun sürekli olarak 
yeniden değerlendirilmesi ve öyküsü göz önüne alınarak tedavilerin başarısı 
veya başarısızlığının tekrar değerlendirilmesi önemlidir. Her zaman için hava 
yolunun açık tutulması öncelikli başlangıç noktası olmalıdır (9).
 A (airway) Solunum:
 Hava yolu tıkanıklığı acil bir tıbbi durumdur ve en hızlı şekilde çözülmesi 

gerekir. Bilinçsiz bir hastada hava yolu tıkanıklığının primer sebebi dilin 
geriye kaçmasıdır. Başı eğme, çene kaldırma, çeneyi itme hava yolunu 
açacaktır. Ağızdan görünür cisimlerin, kanın veya kalıntıların çıkarılması 
önemlidir ve bunun için aspirasyon kullanılabilir.
Hava yolu tıkanıklıkları kendini;

- Konuşma zorluğu ve cümleleri bitirememe
- Yardımcı solunum kaslarının kullanımı
- Mavi dil ve dudak
- Solunum seslerinin olmayışı
- Guruldama (sıvı varlığında)
- Islık sesi (üst solunum yolunun kısmi tıkanıklığı
- Hırıltılı solunum (alt solunum yolu kısmi tıkanıklıkları
- Horlama şeklinde gösterir.

Hava yolu tıkanıklığının giderilmesinden sonra yüksek konsantrasyonda (15 lt/
dk) oksijenin yüz maskesi ile birlikte verilmesi önemlidir.
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B ve C (Breathing- Circulation) Solunum ve Dolaşım:
Hastada solunumun olup olmadığı bekle-dinle-hisset yöntemi ile kontrol 

edilmelidir. Hastanın göğüs hareketlerinin varlığına bakılır. Solunumda nefes 
seslerinin varlığı dinlenir. Hastanın ağzından çıkan hava hissedilmeye çalışılır. 
Solunum kontrolü 10 sn’den uzun sürmemelidir. 

Solunumun normal olup olmadığı konusunda bir şüphe varsa normal 
değilmiş gibi davranılmalıdır. Yani kardiyopulmoner resusitasyona (CPR) 
başlanır. Hasta kalp durmasından sonraki ilk birkaç dk içinde zar zor nefes alıyor 
ve nefesi kesiliyor olabilir. Bu durum normal nefes alma ile karıştırılmamalıdır. 
Agonal nefesler, kalp durması sonrasında hataların %40’a varan kısmında 
mevcut olan anormal solunumu ifade eder. Bu nedenle kurbanın bilinci kapalıysa 
(yanıt vermiyorsa) ve normal nefes alamıyorsa suni teneffüs yapılmalıdır. 
Agonal nefesler normal solunum olmadığı için suni teneffüs başlangıcını 
geciktirmemelidir. 

Hasta nefes alıyorsa recovery pozisyonuna getirilir ve acil yardım 
çağrılarak hasta takip edilir.

Hastanın solunumu ve nabzı yoksa hemen CPR’a başlanır.
Göğüs kompresyonları için; sağ el kullananlar sağ el ayasının proksimal 

kısmını; sol ellerini kullananlar ise sol el ayasının proksimal kısmını hastanın 
sternumunun alt yarısının üstüne koyulur. Diğer el ilk elin üstüne koyularak iki 
elin parmakları kenetlenir ve göğüse dirsekleri bükmeden dik bir şekilde göğüs 
kafesi 4-5 cm çökecek şekilde baskı uygulanır. – kaburgalara baskı uygulamayın. 
Her sıkıştırmadan sonra tüm basınç serbest bırakılmalıdır, böylece göğüs kafesi 
dinlenme pozisyonuna geri gelir ancak ellerin sternum ile teması kesilmemelidir.

Kompresyon hızı dakikada yaklaşık 100–200 kez olmalıdır (biraz daha 
az saniyede 2 sıkıştırmadan fazla). 30 kompresyondan sonra hava yolu baş geri 
pozisyonu ile açılmalı ve çene kaldırmalı, hastanın burnu işaret ve başparmakla 
kapatılmalıdır ve iki kurtarıcı nefes verilmelidir. Verilen nefesin hastanın göğüs 
kafesini yükselttiği görülmeli ve verilen havanın geri boşalmasına izin verilerek 
ikinci kurtarıcı soluk verilmelidir. Resüsitasyona devam etmek için eller 
gecikmeden sternuma döndürülmelidir. 30:2 oranında göğüs kompresyonlarına 
5 siklüs olarak devam edilir (yaklaşık iki dk), hastanın solunum ya da nabzı 
kontrol edilir. Eğer cevap yoksa resüsitasyona acil yardım gelene ya da kurtarıcı 
bitkin düşene kadar devam edilir. 

Resüsitasyon eğer iki kurtarıcı ile yapılıyorsa ilk kurtarıcı göğüs 
kompresyonlarını; ikinci kurtarıcı hava yolu açıklığını ve kurtarıcı solukları 
yapar. Kurtarıcılar 5 siklüsta bir yer değiştirirler.
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D- (disability) Nörolojik değerlendirme:
Bu aşamada hastanın nörolojik statüsünün değerlendirilmesi amaçlanır. En 

fazla kullanılan değerlendirme şekli AVPU skalasıdır.
A- Biliçli /uyanık hasta
V- Sesli uyarı
P- Ağrılı uyarı
U- Cevap yok 
Ayrıca hastanın pupil refleksi, kas-postür tonusu da hastanın nörolojik 

statüsünü değerlendirmek için kullanılabilir. Hastanın acil durumunun altında 
yatan neden bulunmaya ve ortadan kaldırılmaya çalışılmalıdır. Hastanın kan 
şekeri ölçülmeli ve gerkli ise hastaya gliloz verilmelidir.

E-(Exposure) Açığa çıkarma:
Açığa çıkarma hastanın ilk müdahalesinin yapılabilmesi için hastanın 

kıyafetlerinin çıkarılmasını (örn: external defibrilatör uygulanması ) veya 
travma bölgesinin açılmasını ifade eder. 

3.5. Epilepsi

Kronik bir hastalıktır. Doğum sırasında ya da daha sonra herhangi bir nedenle 
beyin zedelenmesi oluşan kişilerde gelişir. Her zaman tipik sara krizi karakterinde 
olmasa da bazı belirtilerle tanınır. Sara krizini davet eden bazı durumlar olabilir. 
Örneğin uzun süreli açlık, uykusuzluk, aşırı yorgunluk, kullanılan ilaçların 
doktor izni dışında kesilmesi ya da değiştirilmesi, hormonal değişiklikler gibi.

Sara krizinin belirtileri: Hastada sonradan oluşan ve ön haberci denilen 
normalde olmayan kokuları alma, adale kasılmaları gibi ön belirtiler oluşur. 
Bazen hasta bağırır, şiddetli ve ani bir şekilde bilincini kaybederek yığılır. Yoğun 
ve genel adale kasılmaları görülebilir. 10-20 saniye kadar nefesi kesilebilir. 
Dokularda ve yüzde morarma gözlenir. Ardından kısa ve genel adale kasılması, 
sesli nefes alma, aşırı tükürük salgılanması, altına kaçırma görülebilir. Hasta 
dilini ısırabilir, başını yere çarpıp yaralayabilir, aşırı kontrolsüz hareketler 
gözlenir Son aşamada hasta uyanır, şaşkındır, nerede olduğundan habersiz, 
uykulu hali vardır (13).

Tedavi 
Olayla ilgili güvenlik önlemleri alınır (Hasta ağzındaki yabancı cisimler 

çıkarılır.)
Kriz, kendi sürecini tamamlamaya bırakılır,
Hasta bağlanmaya çalışılmaz,
Kilitlenmiş çene açılmaya çalışılmaz,
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Başını çarpmasını engellemek için başın altına yumuşak bir malzeme 
konur,

Yaralanmaya neden olabilecek gereçler etraftan kaldırılır,
Sıkan giysiler gevşetilir,
Kusmaya karşı tedbirli olunur,
Tıbbi yardım istenir (112).
Yardım gelene kadar bukkal ya da intra nazal yolla midazolam verilir.
1-5 yaş arası 5 mg
5-10 yaş arası 7,5 mg
10 yaş üstü 10 mg

3.6. Hipoglisemi

Hipoglisemi kan şekerinin 55 mg/dl nin altına düşmesi olarak tanımlanır. Hasta 
anemnezinin iyi alınması ve hastanın rekürrent hipoglisemik dönemlerinin olup 
olmadığının öğrenilmesi hipoglisemik şokun önlenmesinde en önemli nedendir. 
Oral antidiyabetik ve insülin kullanan hastaların ilaçlarını ve/veya insülinlerini 
kullanmalarından sonra ilk yarım saat işlem yapılmaması önerilir (14). 

Hipogliseminin belirtileri hafif, orta ve şiddetli olmak üzere 
sınıflandırılabilir.

1. Hafif Hipoglisemi Belirti ve Bulguları: 50-70 mg/100ml
 - Dudakta ve dilde karıncalanma 
 - Açlık hissi 
 - Baş ağrısı 
 - Terleme 
 - Çarpıntı 
 - Halsizlik  
 - Solukluk 
 - Huzursuzluk
2. Orta Derece Hipoglisemi Belirti ve Bulguları: 
 - Konuşma bozukluğu
 - Davranış değişikliği 
 - Bulanık görme 
 - Yürüme güçlüğü 
 - Konsantrasyon güçlüğü 
 - Uyku hali 
 - Şaşkınlık, uyuşukluk 
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 - Sinirlilik 
 - Baş ağrısı 
 - Karın ağrısı
3. Ciddi Hipoglisemi Belirti ve Bulguları: 20-50 mg/100 ml
 - Cevap yetersizliği 
 - Uykudan uyanamama 
 - Nöbet 
 - Bilinç kaybı 

Tedavisinde; Hasta sert bir zemine yatırılır. (ABC yi kontrol et) Eğer 
yapılabiliyorsa kan şekeri ölçülmelidir. Eğer hasta bilincini kaybetmediyse 
oral yoldan glikoz verilir. Yutma reflexini (gag reflex) kaybetmeyen hastalarda 
kesinlikle oral yol kullanılmalıdır. (3 kesme şeker, 3-4 cay kaşığı şeker, 90 ml 
cola, glucojel) Hasta bilincini kaybettiyse 1 mg glukagon IM veya subkutanöz 
olarak verilir. Nadiren bu etkili olmayabilir; böyle durumlarda 20 ml %20-50 
lik glukoz solüsyonu IV olarak verilebilir. Hastanın bilinci yerine gelene kadar 
sonum yolu açıklığı takip edilir. Glukagonun etki etmesi 5-10 dk alabilir. Hemen 
acil yardım istenmelidir (15).

3.7. Senkop

Geçici serebral hipoperfüzyona bağlı ani, spontan düzelen bilinç ve postural 
tonus kaybı olarak tanımlanır. Diş hekimliği kliniklerinde en sık rastlanan 
medikal acil durumdur. Otonom sinirlerin aracılık ettiği, splanik ve iskelet 
damarlarında yaygın vazodilatasyona ve bradikardiye sebep olan ve bunun 
sonucu olarak serepral perfüzyona yol açan bir reflextir. Benzer bir tablo 
“karotis sinüs sendromu”nda da görülebilir. Bu tür hastalarda buyuna yapılan 
hafif basınç vagal reaksiyona yol açar. Bu durum bradikardi ve kardiyak arreste 
sebep olabilir (15).

Hastada; baş dönmesi, solgunluk, terleme, düşük tansiyon, bulantı-kusma, 
bilinç kaybı görülebilir. Tedavisinde hasta hemen supin pozisyona getirilir, 
ayaklar kalp seviyesinin üzerine kaldırılır. Hava yolu açıklığı sağlanır ve ayılma 
gecikirse hastaya 2 lt/dk oksijen verilir (15). 

4. Sonuç

Diş hekimliği klinikleri; hastalarına etkin ve güvenli bir hizmet sunulmasını 
sağlamakla yükümlüdür. Bunun için hekim ve yardımcı personelin olası medikal 
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acillerle ilgili bilgi ve yeterli donanıma sahip olması önemlidir. Her hastadan aynı 
titizlikle anamnez alınması ve hastanın medikal durumunun değerlendirilmesi 
olası risklerin önüne geçmekte en önemli kriterdir. Bu derleme ile diş hekimliği 
muayenehanesinde tıbbi acil durumların yönetilmesine yardımcı olmak için 
oluşturulan rehberlere genel bir bakış sağlanmıştır.
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1. Giriş

“Korku”, “anksiyete” ve “fobi” gibi terminolojilerin birbiriyle 
ilişkili ve örtüşen çağrışımlara sahip olduğunu, ancak tamamen 
aynı olmadığını kabul etmek önemlidir(1). Dental literatürde, 

her bir terimin anlamını belirtmek için bir girişimde bulunulmuştur. Örneğin 
korku, bir tepki ve ani bir canlı tehdide tepki olarak görülmektedir. Güvence 
ile hafifletilebilir veya eğitim yoluyla belirli bir dereceye kadar azaltılabilir(2). 
Korku, doğrudan gözlemlenemeyen, ancak korkunun bilişsel kırılganlık 
modeline göre bilişsel, davranışsal ve fizyolojik tepkiler yoluyla kendini 
gösterebilen psikolojik bir durumdur (3). Dental korku (DF), dental  bir veya 
daha fazla spesifik tehdit edici uyarana karşı normal bir duygusal tepkidir(4). 
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Örneğin, bir iğnenin görüntüsü veya kullanılan el aletlerinin sesi, korku hissine 
neden olabilir. Bu duygu, anksiyetenin aksine belirli uyaranlardan kaynaklanır. 

Anksiyete, olacaklarla ilgili korku veya endişe duygusudur anksiyete içsel 
olarak ortaya çıkar ve nedeni çevredeki ortamdan hemen anlaşılmayabilir(5). 
Dental anksiyete (DA), diş tedavisi ile ilgili olarak korkunç bir şey olacağına dair 
bir endişe durumunu ifade eder ve bu, kontrolü kaybetme duygusuyla birleşir(4). 
Dental korku ve anksiyete, nesnel ölçüm yollarıyla doğrudan erişilemeyen içsel 
bir durumdur(6).

Fobi ise bir zihinsel bozukluk teşhisidir ve bir kişinin sürekli olarak 
orantısız olabilecek veya “belirgin bir sıkıntıya” neden olabilecek belirgin veya 
aşırı korku veya endişe tepkileri göstermesi durumunda teşhis edilir(7). Dental 
fobi, şiddetli bir dental anksiyete tipini temsil eder veya açıkça fark edilebilir 
durumlar/nesneler ya da genel olarak dental durumla ilgili olarak belirgin ve 
kalıcı kaygı ile karakterizedir. Bir kişinin normal rutinini bozacak kadar ciddi, 
diş tedavisinden kaçınmaya yol açacak kadar yüksek bir korku ve endişe halidir 
(8, 9). 

Pratikte dental anksiyete, korku ve fobiyi ayırt etmek komplikedir ve 
bu terimler literatürde sıklıkla birbirinin yerine kullanılmaktadır. Anksiyete 
bozuklukları şemsiyesi altında sınıflandırılan fobi, klinik bir tanıdır ve kişinin 
normal rutinine müdahale eden belirgin bir korkuya atıfta bulunurken, korku 
her zaman aşırı değildir. Bununla birlikte, dental anksiyete terimi genellikle tüm 
farklı dental korkuları ve fobileri kapsayacak şekilde kullanılır(8). 

Korku ve anksiyete, stresli koşullara verilen bazı olağan tepkilerdir. Bununla 
birlikte, çok korkan veya endişeli çocuklar genellikle diş hekimi ziyaretlerini ve 
tedavilerini daha olumsuz bir şekilde yaşarlar. Diş tedavisi öncesinde, sırasında 
ve sonrasında hafif, geçici veya şiddetli olabilen ve bir kişiyi planlanan randevu 
tarihinden çok önce etkileyen çeşitli endişe seviyeleri yaşayabilirler. Bu tür bir 
kaygının, diş tedavisi sırasındaki kaygı ve ağrı korkusunun kaçınma davranışına 
yol açtığı ve diş tedavisine ilişkin korku ve kaygının sürmesine katkıda bulunan 
bir kısır döngü ile sonuçlandığı öne sürülmüştür(10). 

2. Dental Anksiyete Gelişimi

Dental anksiyetenin gelişiminde tek bir açıklama yoktur ve dental anksiyetenin 
etiyolojisini anlamak için çeşitli farklı mekanizmalar bulunmaktadır. Rachman’a 
(11) göre üç farklı olası korku edinme mekanizması bulunmaktadır:, (i) tehdit 
edici bilgilere maruz kalma, (ii) dolaylı öğrenme (örneğin, kaygılı davranışlar 
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sergileyen diğerlerini gözlemleme) ve (iii) doğrudan deneyim. Araştırmalar 
çocuklarda dental anksiyetenin etiyolojisinde   çocuk ve ebeveynin dental 
anksiyetesinin yakından bağlantılı olduğunu ortaya koymaktadır(12, 13).
Bununla birlikte, doğrudan deneyimin de çocukların dental anksiyete gelişiminde 
önemli bir rol oynadığı bulunmuştur(14, 15). 

Klasik koşullandırma, önceki olumsuz dental karşılaşmaların ardından 
korkunun gelişebileceği mekanizmalardan biridir. Bu, bir zamanlar nötr 
olan bir uyaranın geçmişte bu uyaranların bir araya getirilmesinin (örneğin 
ağrılı bir diş muayenesi) sonucu olarak olumsuz bir deneyimle (örneğin ağrı) 
ilişkilendirilmesi sürecidir(16).Gerçekten de, daha önce olumsuz veya travmatik 
dental deneyim bildiren çocukların, daha fazla olumlu diş deneyimi yaşayanlara 
göre daha yüksek düzeyde dental anksiyete yaşamaları daha olasıdır(17, 18) 
Bununla birlikte, olumsuz dental tecrübe yaşayan tüm çocuklar dental anksiyete 
geliştirmez. Davey’nin (19) gizli engelleme hipotezi, travmatik bir olay 
yaşamadan önce bir dizi ağrısız randevusu olan kişilerin, hayatlarının başlarında 
travmatik bir diş deneyimi yaşayan kişilere göre dental anksiyete geliştirme 
olasılığının daha düşük olduğunu öne sürmektedir ve önceki araştırmalar bunu 
desteklemektedir (18). 

3. Dental Anksiyete Ve Ağız Sağlığı Hastalıklarını Birleştiren Kısır 
Döngü Dinamikleri

Bir “kısır döngü dinamiği” ile dental tedavi korkusu, dişhekimliği hizmetlerinin 
daha az kullanılması ve ağız hastalıkları birbirini beslemektedir. Dental 
anksiyetesi yüksek olan çocukların diş hekimini daha az ziyaret ettikleri ve ayrıca 
tedavi edilmemiş daha fazla çürük, daha kötü periodontal durum, daha yüksek 
sayıda eksik diş olasılığı ve daha fazla oral rehabilitasyon ihtiyacı yaşadıkları 
bildirilmiştir (20-22). Dental anksiyetenin öncülleri üzerine araştırma, bu 
döngüyü kırmaya yardımcı olabilir ve dental korkunun ağız sağlığıyla ilgili 
sonuçlarını önlemeyi amaçlayan etkili topluluk programları tasarlamak için 
faydalı bilgiler sağlayabilir. Dental korkunun başlangıcı genellikle çocuklukta 
ortaya çıkar, bu nedenle çocuk popülasyonuna odaklanmak dental korku 
mekanizmalarını anlamaya ve bu sorunun yetişkinliğe yayılmasını önlemeye 
büyük ölçüde katkıda bulunabilir(23). Dental anksiyete bireylerin yanısıra dental 
ekip üzerinde de önemli etki gösterir. Dental anksiyetesi olan bir hasta için tedavi 
sağlamak, klinisyen için zaman alıcı, maliyetli ve zahmetli olabilir(24). Dental 
anksiyeteyi kötü ağız sağlığı sonuçlarıyla ilişkilendiren kanıtlar göz önüne 
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alındığında, dental anksiyetesi olan çocukların erken bir aşamada belirlenmesi 
ve dental anksiyetenin yaygınlığının ve bunun bir popülasyondaki etkisinin 
saptanması ve izlenmesi önemlidir(9). 

4. Dental Korku Ve Anksiyeteyi Değerlendirme Yöntemleri

Çocuklarda dental korku ve anksiyeteyi değerlendirmek için bir dizi farklı 
yaklaşım mevcuttur. Ana yöntemler şunlardır:

• Çocuğun fizyolojik durumunun doğrudan gözlemlenmesi
• Bir diş hekimi uzmanı veya araştırmacı tarafından çocuğun davranışsal 

tepkisinin doğrudan gözlemlenmesi
• Bir ebeveyn tarafından tamamlanan öz-bildirim anketleri
• Bir çocuk tarafından tamamlanan öz bildirim anketleri(25) 

4.1. Fizyolojik Ölçümler

Korku veya anksiyete düzeyleriyle ilişkili olduğu bilinen belirli psikolojik 
stres belirteçleri, dental korku ve anksiyete düzeyini yansıtabilir(1). Dental 
prosedürlerin, özellikle de ilgili biyobelirteçler gibi diş tedavisine verilen 
fizyolojik tepkinin yarattığı anksiyete ve stres miktarı hakkında çok az şey 
bilinmektedir(26). Anksiyete bir stres biçimi olarak kabul edilir ve bu nedenle 
vücut üzerinde fizyolojik bir etkiye sahiptir. Stresörler, vücudu savaş ya da kaç 
reaksiyonuna hazırlayan otonom sinir sisteminin ve hipotalamik-hipofiz-adrenal  
ekseninin aktivasyonuna neden olabilir(27).Kortizol, stresli olaylara yanıt olarak 
hipotalamik-hipofiz-adrenal ekseni tarafından salgılanan bir glukokortikoid 
iken, bu durumlarda otonom sinir sistemi, yüksek kardiyovasküler ton, solunum 
ve kalp hızı, kaslara kan akışı ve alfa-amilaz salgılanması dahil olmak üzere bir 
dizi etkiden sorumludur(28). 

Kan basıncı, kalp atım hızı, kas gerilimi, solunum hızı, tükürük 
biyobelirteçleri, cilt iletkenliği ve ter testleri, dental korku ve anksiyete ile ilişkili 
fizyolojik uyarılmayı ölçmek için kullanılabilir. Bu tür yöntemler, çocuğun 
veya ebeveynin sorulara yanıt vermesini gerektirmez(1). Fizyolojik ölçümlerin 
kullanımıyla ilgili bir sınırlama, sonuçları yalnızca dental korku ve anksiyeteye 
bağlamak mümkün olmadığından herhangi bir ölçümün spesifik olmamasıdır. 
Örneğin, ekipmanın kendisi bir anksiyete tepkisi uyandırabilir(29). Diş hekimi 
için özel ekipman da gerekli olabilir(30).Sonuç olarak, fizyolojik ölçümlerin 
rutin dental korku ve anksiyete değerlendirmesinde sınırlı klinik uygulamaları 
vardır.
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4.2.	 Davranış	Derecelendirme	Ölçekleri

Dental korku ve anksiyetesini değerlendirmesinin diğer bir yöntemi, çocuğu diş 
tedavisi boyunca gözlemlemek ve genellikle tanımlayıcı bir ölçeğe dayanarak, 
davranışına veya yüz ifadelerine göre çocuğun dental korku ve anksiyete 
seviyesini değerlendirmektir. Çocuğun diş korkusuyla ilgili belirli soruları 
yanıtlaması gerekmez ve gözlemci tedaviyle ilgisi olmayan bir kişi veya 
dişhekiminin kendisi olabilir(31, 32). Dişhekimlerinin yaptığı değerlendirme ile 
çocukların anksiyete düzeylerinin kendi öz bildirimleri karşılaştırıldığında  zayıf 
ve orta düzeyde uyuşma belirlendiği çalışmalar mevcuttur(33, 34).Bu nedenle 
bir gözlemci tarafından davranışların değerlendirilmesi tek başına yeterli 
değildir.Klinik Anksiyete Derecelendirme Ölçeği/İşbirlikçi Olmayan Davranış 
Derecelendirme Ölçeği (35) Frankl Davranış Derecelendirme Ölçeği(36), 
Davranış Değerlendirme Ölçeği(37),Davranış Profili Derecelendirme Ölçeği 
(38) ,Houpt ölçeği(39) ve Sözel Beceri Ölçeği (40) gözleme dayalı dental korku 
ve anksiyete değerlendirme araçlarının bazı örnekleridir.  Klinik Anksiyete 
Değerlendirme Ölçeği/İşbirlikçi Olmayan Davranış değerlendirme Ölçeği ve 
Frankl Davranış Değerlendirme Ölçeği, dental muayenehanedeki davranışa 
dayalı olarak çocuğun korku veya kaygısını birkaç düzeyde sınıflandırmak 
için tanımlayıcı ölçeklerdir. Derecelendirme, çocuğun davranışını “olumlu”ya 
karşı “olumsuz” (Frankl Davranış Derecelendirme Ölçeği) veya çoklu 
düzey (0–5, Klinik Anksiyete Derecelendirme Ölçeği/İşbirlikçi Olmayan 
Davranış Derecelendirme Ölçeği) şeklinde genelleştirerek verilir. Davranış 
Değerlendirme Ölçeği’nde sunulana benzer başka bir şema, çocuğun diş tedavisi 
sırasında yaptığı her eylem veya ifade için bir kontrol listesinden, örneğin 
çocuk gözlerini yuvarladığında veya başını salladığında ‘evet’ işaretlemek 
gibi bir puan vermektir. Uzun madde listesi nedeniyle pratikte bu tür testleri 
uygulamak daha zor olabilir ve kontrol listesindeki her eylemi gözlemlemek 
zor olabilir (37) .Davranış Profili Değerlendirme Ölçeği daha da kapsamlıdır, 
çünkü puan hesaplaması, kontrol listesindeki maddelerin, toplam bir puan 
vermek için, onların bozuculuk düzeylerini yansıtan bireysel ağırlıklarla 
çarpılmasını içerir (29). Seçici maddeler bir kılavuz görevi görse de, araştırma 
dışı ortamlarda tam puan hesaplaması mümkün olmayabilir. Davranışı dört 
kategoride gruplandırmak ve Houpt ölçeğinde olduğu gibi her kategoriye alt 
puanlar eklemek, değerlendirme prosedürünü basitleştirir ve pratikliği artırır. 
Sözel Beceri Ölçeği, çocuğun diş hekimi ile görüşmesi sırasında çocuğun göz 
teması, sözlü tepkisi ve yüz ifadesinin seviyesini ve türünü gözlemleyerek ve bir 
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puan cetvelinde işaretleyerek dental korkuya farklı şekilde yaklaşır. Gözlem ve 
puanlama yanlılığını azaltmak için genellikle eğitim ve kalibrasyon önerilir ve 
gözlemci yanlılığı, tedavi seansı dışında videoya kaydedip puanlama yaparak en 
aza indirilebilir(29, 40).

4.3.	 Ebeveyn/Bakıcı	Tarafından	Cevaplanan	Öz-Bildirim	Anketleri

Diş hekimi korkusu ve anksiyetesinin pediatrik değerlendirmesine özgü, 
ebeveyn/bakıcıyı baz alan ölçümler kategorisidir. Ebeveyn/bakıcı tarafından 
cevaplanan özbildirim anketleri ile, özellikle küçük çocuklar ve anlama güçlüğü 
veya bilişsel yetenek eksikliği olan çocukların dental anksiyete ve korku 
düzeylerinin belirlenmesi  amaçlanmaktadır(41). Ebeveynler, çocuklarının 
kaygılarını geçmiş izlenimlerine ve deneyimlerine dayalı olarak kendi bakış 
açılarından tanımlamaya davet edilebilir(42). 

Sık kullanılan bir ölçü, Çocukların Korku Anketi Çizelgesi’nin Diş Alt 
Ölçeğinin ebeveyn versiyonudur ve burada ifadeler “Çocuğunuz [diş kliniğindeki 
farklı senaryolardan] ne kadar korkuyor?” şeklinde değiştirilmiştir. Ebeveyn 
baz alınarak yapılan değerlendirme araçları kullanıldığında, ebeveynlerin 
çocuklarının diş korkusu ve kaygılarına ilişkin algılarını kullanma yanlılığı 
akılda tutulmalı ve analiz sırasında dikkate alınmalıdır(43). Bunun nedeni 
olarak, ebeveynlerin tepkileri ile çocuklarının dental korkusu ve anksiyetesi 
arasındaki ilişkinin, çocukların gelişim aşamalarına bağlı olarak büyük ölçüde 
değişmesi gösterilmiştir(44). Ebeveynler için duygusal sorunların (örneğin 
kaygı, depresyon) ciddiyetini anlamaları, dışa dönük daha belirgin davranış 
sorunlarına kıyasla daha zordur(45). Son zamanlarda yapılan bir dizi çalışma, 
ebeveyn baz alınarak belirlenen dental korku ve anksiyete seviyesinin çocuk öz 
raporları arasındaki zayıf anlaşmanın altını çizmektedir(32, 46, 47). 

Buna uygun olarak, Patel vd.(47) kendilerini dental korku ve anksiteye ile 
tanımlayan tüm çocukların yarısında ebeveynlerin dental korku ve anksiyeteyi 
tanımada başarısız olduğunu bildirmişlerdir. Bu nedenle diş hekimi, yalnızca 
ebeveyn bildirimine güvenmemelidir.

4.4.	 Dental	Korku	ve	Anksiyete	için	Öz	Rapor	Değerlendirmesi

En yaygın dental korku ve anksiyete değerlendirme ölçütleri, öz bildirim tipine 
aittir. Çocuklar, dental korkuları ve anksiyeteleri hakkında bilgi sağlayan 
sorulara veya talimatlara yanıt verirler. Çocukların ebeveynleri gibi başka 
hiçbir taraf dahil değildir.  Alternatif olarak, görsel bir analog skala, dental 
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korku ve anksiyetenin şiddetini belirlemeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte, 
araştırmalarda dental korku ve anksiyetenin ölçümünün daha karmaşık araçları 
kullanılmıştır. Son yıllarda, diş hekimliği uzmanlarına sunulan pediatrik öz 
bildirim seçeneklerini açıklayan bir dizi kapsamlı inceleme yapılmıştır(9, 48). 

Kapsamlı bir literatür taraması sağlamak yerine, yalnızca en sık 
kullanılan  ve özellikle çocuklar için geliştirilen ölçümler aşağıdaki bölümde 
özetlenecektir. Tarif edilenlerin hepsinin makul psikometrik özelliklere sahip 
olduğu gösterilmiştir.

4.4.1.	 Çocuk	Korku	Anketi	Çizelgesi	Dental	Alt	Ölçeği

Hiç

Korkmam

(1)

Biraz 
korkarım 

(2)

Korkarım 

(3)

Çok 
korkarım 

(4)
Aşırı 

Korkarım (5)
Diş hekimine 

gitmek

Doktora gitmek

İğne yaptırmak

Birinin ağzını 
muayene 

etmesinden
Ağzını açmak 
zorunda olmak
Bir yabancının 
sana dokuması
Birisinin sana 
doğru bakması
Diş hekiminin 
diş temizleme 

aleti
Diş hekiminin 

dişleri 
temizlerken 
görüntüsü
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Diş hekiminin 
diş temizleme 
aletinin sesi

Birisinin ağzının 
içine aletler 

koyması
Nefessiz kalmak

Hastaneye 
gidiyor olmak

Beyaz 
üniformalar 

içinde insanlar
Diş hekiminin 

dişlerini 
temizlemesi

Günümüzde çocuklarda dental korku ve anksiyetenin belirlenmesi için en 
sık kullanılan ölçüm aracı Çocuk Korku Anketi Çizelgesi›nin Dental Alt 
Ölçeğidir(4, 49).Çocuk Korku Anketi Çizelgesi’nin Dental Alt Ölçeği 
1982’de Cuthbert ve Melamed tarafından çocuklarda dental anksiyete ve  
korku varlığını ölçmek için tasarlanmıştır , Scherer ve Nakamura tarafından 
tasarlanan 80 maddelik bir anket olan Çocuklar için Korku Anketi Çizelgesi 
adlı bir ölçeğe dayanmaktadır(49, 50). “Diş hekiminin temizleme aletleri ”, 
“iğne yaptırmak” ve “beyaz üniformalı insanlar” gibi 1’den (korkmuyor) 
5’e (çok korkmuş) kadar 5 puanlık bir ölçekte derecelendirilen 15 madde 
ile geliştirilmiştir. Her durum için ölçek puanları, her çocuk için Çocuk 
Korku Anketi Çizelgesi›nin Dental Alt Ölçeği puanını temsil edecek 
şekilde toplanır, burada 38’in üzerindeki puanlar yüksek dental anksiyeteyi 
göstermiştir(49-51). 

Dental korku ve anksiyetenin varlığını ölçmek için Çocuk Korku Anketi 
Çizelgesi’nin Dental Alt Ölçeği’nin diğer mevcut psikometrik araçlarla 
karşılaştırıldığı çalışmalarda çocuklar için Çocuk Korku Anketi Çizelgesi’nin 
Dental Alt Ölçeğinin yüksek güvenilirliğe sahip olduğu gösterilmiştir(4, 52). 

Dünya çapında kullanımı ve yüksek güvenilirliğinin yanı sıra, Çocuk 
Korku Anketi Çizelgesi’nin Dental Alt Ölçeği basit ve hızlı bir uygulamaya 
sahiptir ve dental korku ve anksiyetenin değerlendirmesi için uygun maliyetli 
bir yol sunar.
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4.4.2.	Yüz	Görüntüsü	Ölçeği

Yüz Görüntüsü Ölçeği , 3-18 yaş arası çocuklarda dental anksiyeteyi 
değerlendirmek için kolay ve hızlı bir araç olarak önerilen, onaylanmış ve çocuk 
dostu bir resim ölçeğidir. Yüz Görüntüsü Ölçeği  çok mutludan çok mutsuza 
kadar değişen bir sıra beş yüz içerir. Çocuklardan o anda en çok hangi yüzü 
hissettiklerini göstermeleri istenir. Ölçek, en olumlu duygulanım yüzüne bir, en 
olumsuz duygulanım yüzüne beş değeri verilerek puanlanmaktadır(30). 

4.4.3.	Venham	Resim	Testi

Venham Resim Testi , 3 yaşından büyük çocuklar için uygun olduğu gösterilen 
bir resim seçme işlemi içerir(6). Çocuklar sekiz görüntü çiftinin her birinden 
bir çizgi film görüntüsü seçerler. Her eşleştirilmiş görüntü bir duygusal durumu 
temsil eder (örneğin mutlu, üzgün, korkmuş, ağlayan, korkmuş hareket). Çiftler, 
aynı duygusal durumu yaşayan biri daha az endişeli ve diğeri daha endişeli 
iki erkek çocuğu göstermektedir. Görüntülerdeki erkek çocuk, yüz ifadelerine 
dikkat çekmek için orantısız olarak büyük bir kafaya sahip olacak şekilde 
tasarlanmıştır(6). 

Katılımcılar, her bir eşleştirilmiş görüntü için mevcut duygusal durumlarını 
en çok yansıtan çocuğu (daha az endişeli, daha fazla endişeli) seçerler. Toplam 



160    DİŞ HEKİMLİĞİNİN FARKLI PENCERELERİ

puan, daha endişeli olan görüntünün seçilme sıklığından elde edilir (0-8 aralığı). 
Ancak kullanılan görseller hangi duygu durumunun resmedildiği her zaman net 
olmadığı, sadece erkek figürlere sahip olduğu ve son derece stilize olduğu  için 
eleştirilmiştir(30). 

Ayrıca korkmuş hareket (kaçan çocuk) davranış olarak kabul edilebilir. 
Dental durumda, çocuklar kaçarlarsa azarlanmayı bekleyebilirler, bu da 
potansiyel olarak seçimlerini etkileyebilir(53).

4.4.4.	Modifiye	Çocuk	Dental	Anksiyete	Ölçeği

Aşağıdaki 8 soru için bana dişhekimi konusunda ne kadar rahat veya endişeli 
olduğunuzu ve dişhekiminde neler hissettiğinizi göstermenizi istiyorum. Bana ne 
kadar rahat veya endişeli hissettiğinizi göstermek için lütfen aşağıdaki basit ölçeği 
kullanın. Bu skala tıpkı 1’den 5’e giden ve çok endişeli olduğunuzu gösteren bir 
cetvel gibidir.
1: rahat/endişeli değil; 2: çok az endişeli; 3: oldukça endişeli; 4: çok endişeli; 5: çok 
fazla endişeli
  Öğeler: Nasıl hissediyorsunuz?
  . . . . genel olarak diş hekimine gitmek?
  . . . . dişlerine baktırdın mı?
  . . . . dişlerinizin temizlenip parlatılması?
  . . . . dişetine enjeksiyon yapılması?
  . . . . dolgu yaptırmak?
  . . . . diş çekimi yapılması
  . . . . tedavi olmak için uyutulmak?
  . . . . Tedavi için rahat hissetmenize yardımcı olan, ancak sizi uyutmayan bir “gaz 
ve hava” karışımı almak?

Modifiye Çocuk Dental Anksiyete Ölçeği, 8-15 yaş arası çocuklarda tipik 
dental durumlarla (Örn. dişetine enjeksiyon yapılması , dolgu yapılması) ilgili 
olarak dental korku ve anksiyetenin şiddetini değerlendiren sekiz maddelik 
bir öz-bildirim ölçüsüdür. Modifiye Çocuk Dental Anksiyete Ölçeği ‘nin beş 
seçenekli bir şiddet tepki ölçeği vardır (1 = rahat/endişeli değil, 5 = çok endişeli) 
Tepki ölçeği çocuklarla geliştirilmiştir (54). 

Toplam puan 8 (Dental korku ve anksiyete yok) ile 40 (en şiddetli dental 
korku ve anksiyete) arasında değişmektedir. Bugüne kadar eşik değerleri rapor 
edilmemiştir (Modifiye Çocuk Dental Anksiyete için eşik değerler geçerli 
değildir). Modifiye Çocuk Dental Anksiyete Ölçeği›nin bir sınırlaması, çok 
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sayıda eksik anket oluşturuyor gibi görünmesidir(55). Bu durumun olası 
açıklaması, çocukların dahil edilen dental durumlardan bazılarını anlamamış 
olmalarıdır(30). 

4.4.5.	Modifiye	Çocuk	Dental	Anksiyete	Ölçeği-	yüz	versiyonu

                                                                                                                                 
1. Dişhekimine gitmek 1 2 3 4 5
2. Dişlerine baktırmak 1 2 3 4 5
3.  Dişlerinin temizlenmesi ve 

parlatılması
1 2 3 4 5

4. Dişetine enjeksiyon yapılması 1 2 3 4 5
5. Dolgu yaptırmak 1 2 3 4 5
6. Diş çektirmek 1 2 3 4 5
7. Tedavi görmek için uyutulmak 1 2 3 4 5
8.  Tedavi için rahat hissetmenize yardımcı 

olacak ancak sizi uyutmayacak gaz ve 
hava karışımı almak

1 2 3 4 5

Howard ve Freeman, Yüz Görüntüsü Ölçeğine sayısal ölçeği ekleyerek Modifiye 
Çocuk Dental Anksiyete Ölçeği’nde yanıt formatında iyileştirmeler yapmıştır. 
Eşik değeri 26 olarak bildirilmiştir. Howard ve Freeman yaptıkları çalışmalarında 
Modifiye Çocuk Dental Anksiyete Ölçeği- yüz versiyonu ölçeğinin iyi 
güvenilirlik ve geçerlilik gösterdiğini, 8-12 yaş arası çocuklarda dental anksiyete 
seviyesinin belirlenmesinde  kullanılabileceğini bildirmişlerdir(56). Modifiye 
Çocuk Dental Anksiyete Ölçeği- yüz versiyonu ölçeğinin Türkçe versiyonu da 
çocuk dişhekimliği alanındaki çeşitli çalışmalarda kullanılmıştır(57). 

4.4.6.	Gülen	Yüzler	Programı	ve	Revize	Gülen	Yüzler	Programı	

Gülen Yüzler Programı , çocuklarda dental anksiyeteyi değerlendirmek için 
yüzleri yanıt seti olarak kullanan, dört maddelik bilgisayar kullanılarak yapılan 
dental anksiyete ölçeğidir(57, 58). 

Gülen Yüzler Programı’nın birtakım avantajları vardır. Birincisi, 
uygulaması kısa süren bir yöntemdir. İkincisi, çoğu çocuğun diş 
hekimliği deneyimiyle ilgili öğeleri içerir (örn. Dişe kavite açılması, 
dental muayenenin bekleme odasında oturmak). Üçüncüsü, bilgisayar 
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grafiklerinin kullanılması, çocuğun diş kaygısı ölçeğiyle ilgilenmesine 
yardımcı olmaktadır. Bilgisayar grafikleri, katılımcıların görsel ekranın 
çeşitli yönlerini deneme yanılma yoluyla kontrol etmelerini sağlayan 
etkileşimli animasyonlar sunar. Bazı araştırmacılar, farklı ölçüm türleri 
üzerinde bilgisayar ve kağıt kalem yönetiminin etkilerini görmek için 
bilgisayar tabanlı anketler kullanmışlardır. Çocuklar özellikle bunları 
eğlenceli olarak değerlendirmekte ve bilgisayar versiyonunu kalem ve kağıt 
alternatiflerine tercih etmektedirler(59). Ayrıca anksiyeteyi değerlendirmek 
için bilgisayar kullanmak, veri toplamayı kolaylaştırma ve değerlendirmeyi 
standartlaştırma avantajına sahiptir(60). 

Büyük ölçekli bir doğrulama çalışmasından elde edilen bulgular, 
Gülen Yüzler Programı’nın 6 yaşından küçük çocuklarda dental anksiyeteyi 
değerlendirmek için güvenilir ve geçerli bir ölçü olduğunu göstermiştir(60). 
Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, çocuklar yazılı veri toplama yerine elektronik 
değerlendirme anketlerini tercih etmektedirler(61). Orijinal Gülen Yüzler 
Programı skalası, çocukların dört diş senaryosuna (örneğin ‘ertesi gün diş 
tedavisi olmak zorunda olmak’) yanıt olarak nasıl hissedeceklerini belirtmelerini 
gerektirir. Revize Gülen Yüzler Programı ek bir diş senaryosu içerir (‘dişini 
çekmek üzere’). Revize Gülen Yüzler Programı , Modifiye Anksiyete Skalası 
ve Yüz Görüntüsü Ölçeği’ne dayalı bilgisayarlı ve animasyonlu beş maddelik 
bir ölçektir(62). 4-11 yaş arası çocuklar için uygundur. Çocuklarla yapılan 
bilişsel testten sonra bir madde (ölçek ve cila) çıkarılıp ve diş çekimi ile ilgili 
bir soru ile değiştirilmiştir. Ek olarak, gülen yüz çizimi, cinsiyet ve etnik 
köken açısından tarafsız, karikatür yüze değiştirilmiştir. Karikatür gülen yüz 
etkileşimlidir. Her soru için, yanıtlayıcı nötr bir ifadeye sahip bir yüzle başlar 
(puan = 4), ancak sırasıyla üç yüz aralığında mutluluğunu artırmak veya 
azaltmak için mutlu veya mutsuz bir yüze tıklanabilir. Puanlar 5 ile 35 arasında 
değişmektedir (9). 

4.5.	 Uygun	bir	ölçek	nasıl	seçilir?

Uygun bir ölçek seçmek için araştırmacı veya klinisyen, ölçeğin geçerli ve 
güvenilir olup olmadığını görmek için önce ölçeğin çalışma için uygunluğu 
ve kabul edilebilirliği de dikkate alıp değerlendirmelidir. Belirli bir ölçeğin 
seçimi, çalışmanın amacına ve değerlendirilecek olan dental korku/anksiyetenin 
belirli yönüne bağlı olacaktır. Ayrıca araştırmacının, sağlık uzmanının veya 
epidemiyologun değerlendirmeden elde etmek istediği bilgi türüne göre 
belirlenecektir(9). Daha fazla soru içeren daha uzun ölçümler, daha geniş bir 
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puan aralığı sağlar ve zaman içindeki değişikliklere veya gruplar arasındaki 
farklılıklara karşı daha duyarlıdır. Değerlendirmenin amacı klinik tedavi 
planlamasını bilgilendirmekse, anksiyete/korkularının sürdürülmesine katkıda 
bulunan faktörleri incelemek önemli olabilir. Katılımcılardan belirli dental 
durumları derecelendirmelerini isteyen bu ölçekler, dental anksiyete ve korkuyu 
hafifletmeyi amaçlayan müdahalelerin planlanmasında faydalı olabilir(63).
Ayrıca, birden fazla anket ve/veya diğer ölçüm araçlarının kullanılması 
savunulmaktadır. Örneğin, genel (dental durumlar hariç) sürekli anksiyete 
nedeniyle dental durumlara karşı da  olumsuz tepkiler meydana gelebilir ve bu 
tür bir durumun ampirik çalışmalara dahil edilmesi değerli olabilir(64) .

5. Davranış Yönlendirme Teknikleri

Çocuklar geniş bir fiziksel, entelektüel, duygusal ve sosyal gelişim yelpazesi 
ve çeşitli tutum ve mizaç sergiledikleri için, dişhekimlerinin her bir çocuğun 
ihtiyaçlarını karşılamak için çok çeşitli davranış rehberliği tekniklerine sahip 
olmaları ve davranışlarında hoşgörülü ve esnek olmaları önemlidir(65, 66). 
Davranış rehberliği, çocuklarla ilgilenmek için oluşturulmuş bireysel tekniklerin 
bir uygulaması değil, daha ziyade hasta ve doktor arasındaki ilişkiyi geliştirmeyi 
ve beslemeyi amaçlayan kapsamlı, sürekli bir yöntemdir, bu da nihayetinde 
güven inşa eder, korku ve endişeyi giderir. Bu belgedeki davranış yönlendirme 
tekniklerinden bazıları iletişimi sürdürmeyi amaçlarken, diğerleri uygunsuz 
davranışları ortadan kaldırmayı ve iletişim kurmayı amaçlar. Bu nedenle, bu 
teknikler geçerlilik açısından bireysel olarak değerlendirilemez, ancak çocuğun 
toplam diş hekimliği deneyimi bağlamında değerlendirilmelidir. Teknikler, 
her çocuk için bireyselleştirilmiş genel bir davranış rehberliği yaklaşımına 
entegre edilmelidir. Sonuç olarak, davranış rehberliği bir bilim olduğu kadar bir 
sanattır(67).

5.1.	 Davranış	Yönetiminde	Farmakolojik	Olmayan	Yaklaşımlar

5.1.1.	Anlat-Göster-Uygula	

Bu teknik Addelston tarafından geliştirilmiştir. Spesifik olarak, anlat-göster-
uygula prosedürü aşağıdaki gibidir. Diş hekimi çocuğa ne yapılacağını çocuğun 
anlayacağı dilde açıklar. Açıklama çocuk prosedürün ne olacağını anlayana kadar 
yavaş yavaş ve gerektiği kadar tekrarla yapılır. Daha kolay iletişim için uzun, 
karmaşık prosedürler adımlara ayrılmıştır. Diş hekimi ve tüm ofis personeli, 
talimatları çocuğun dil seviyesindeki kelimelerle ifade ederek tekniğin “anlat” 
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kısmını avantajlı bir şekilde kullanabilir. İkinci olarak, diş hekimi çocuğa 
neyin kullanılacağını ve nasıl çalıştığını (örneğin, yüksek hızlı döner aletler) 
ve işlemin nasıl yapılacağını gösterir, anlayışın tam olduğundan emin olmak 
için cansız bir nesne üzerinde gösterir. Üçüncüsü, açıklama veya gösterimden 
sapmadan, uygulayıcı doğrudan ön izleme işlemini gerçekleştirmeye başlar(68). 

Anlat-göster-uygula tekniğinin amaçları şunlardır:

- Hastaya diş hekimi ziyaretinin önemli yönlerini öğretmek ve hastayı diş 
hekimliği ortamı ve cihazları ile tanıştırmak; ve 

- Duyarsızlaştırma ve iyi tanımlanmış beklentiler yoluyla hastanın 
prosedürlere tepkisini şekillendirmektir(67).

Anlat-göster-uygula yöntemi, ilk ziyarette dental olarak ön koşullandırması 
olmayan küçük bir çocukta kullanılabilir. Daha önce başka bir dişhekimliği 
ofisinde yaşadığı acı verici bir deneyim nedeniyle korkan bir çocuk için veya 
ebeveynleri veya akranlarından alınan bilgiler nedeniyle endişeli olan bir çocuk 
için kullanılabilir. Yöntem, çocuğun bir uyaran-tepki ilişkisini öğrenmesine izin 
verir. Diş hekiminin prosedürleri düzgün bir şekilde tamamlamasını sağlar ve her 
iki birey için de tatmin edici bir deneyim sağlar. Hiçbir şey bilinmeyenden daha 
fazla korku veya endişe uyandırmaz.Anlat-göster-uygula tekniği bilinmeyenin 
korkusunu ortadan kaldırdığı için işe yarar, etkili bir davranış yönlendirme 
tekniğidir(68). 

5.1.2.	Sor-Anlat-Sor

Bu teknik, hastanın ziyareti ve planlanmış herhangi bir prosedüre yönelik veya 
bu prosedürler hakkındaki hisleri hakkında sorgulamayı içerir (sor); hastanın 
bilişsel düzeyine uygun gösteriler ve tehdit edici olmayan bir dille prosedürlerin 
açıklanması (anlat); ve tekrar hastanın yaklaşan tedaviyi anlayıp anlamadığını 
ve ne hissettiğini sorgulamak (sormak). Hastanın endişeleri devam ederse, diş 
hekimi bunları ele alabilir, durumu değerlendirebilir ve gerekirse prosedürleri 
veya davranış yönlendirme tekniklerini değiştirebilir(69). 

Sor-anlat-sorun amaçları şunlardır:

- Tedavi sırasında uyumsuz davranışlara yol açabilecek kaygıyı 
değerlendirmek;

- Hastaya prosedürler ve bunların uygulanması hakkında bilgi vermek;
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- Devam etmeden önce hastanın tedavi konusunda rahatlamış memnun 
olduğunu teyit etmek.
Diyalog kurulabilen her hasta ile uygulanabilen bir tekniktir.

5.1.3.	Davranış	Şekillendirme

Tanım olarak, davranış şekillendirme, istenen davranışa gelene kadar ardışık 
yaklaşımları pekiştirerek davranışı çok yavaş geliştiren prosedürdür. Bu nedenle, 
bu teknik, çocuğa diş hekimliğinde ne beklendiğini adım adım öğretmek için 
basit bir yöntemdir. Aynı zamanda endişeyi gideren bir işlemdir. Davranış 
şekillendirme, yerleşik ilkelere göre davranışı değiştirmek için kullanıldığından, 
bir davranış değişikliği biçimi olarak görülebilir. Yöntem, iletişim kurmak için 
yeterli işbirliğini gösteren çocuklarla kullanılır. Olumsuz davranış sergileyenlerle 
öncelikle makul düzeyde bir işbirliği oluşturulmalıdır.

Hem davranış şekillendirme  hem de anlat-göster-uygula için, bir ofisin 
dişhekimliği ekibi üyeleri, çocuklara yeni prosedürler veya enstrümanlar tanıtmak 
için yerleşik bir ofis protokolünü izlemelidir. Bu protokol şunlar olabilir:

1. En başta hedefi belirtin. “Bugün dişlerini kontrol edeceğiz.”
2. Açıklamaları bölün. “Önce dişlerini saymalıyız. Önce üstteki dişleri 

sayacağız. Şimdi, alt kattaki dişlerini saymamız gerekiyor. Ardından, 
güçlü olduklarından emin olmak için dişlerinizi hissetmemiz gerekir. Sana 
diş kontrol aletimizi göstereyim. Ben bu şekilde kullanıyorum (tırnağının 
üzerine koyarak).”

3. Yaşına uygun bir dil kullanın.

Davranış şekillendirme bir öğrenme modelidir. Öğrenme teorisi modelini 
en yakından takip eden programların en verimli olacağı iyi bilinmektedir.  
Böylece, psikolojik ilkelere ilişkin bir anlayış geliştirerek ve bilinen teknikleri 
modele daha iyi uyacak şekilde değiştirerek, davranış yönetimi uygulamasında 
iyileştirilmiş sonuçlar elde edilebilir(68). 

5.1.4. Pozitif Yönlendirme

Davranış şekillendirmenin ayrılmaz bir parçası yönlendirmedir. İstenen hasta 
davranışını oluşturma sürecinde uygun geri bildirim vermek esastır(67).Pozitif 
yönlendirme, istenen davranışları ödüllendirmek ve tekrarlarını güçlendirmek 
için etkili bir tekniktir. Yönlendirme, öğrenme teorisinin önemli bir kavramıdır. 
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Bir yanıt bir hedefin elde edilmesiyle sonuçlanırsa, bu yanıt ödüllendirilir veya 
pekiştirilir. Ağrılı bir diş gibi bir uyaran, bir çocuğun diş muayenehanesini ziyaret 
etme motivasyonudur. Ziyaret cevaptır. Ağrının ortadan kaldırılması amaçtır. 
Ağrının rahatlamasıyla sonuçlanan hoş bir randevu tatmin edici bir şekilde 
hedefe ulaşır ve bu nedenle çocuğun davranışını ödüllendirir veya güçlendirir. 
Benzer şekilde, bir çocuk enjeksiyonlardan korkarsa ve diş hekimi çocuğu ağrı 
olmayacağına ikna ederse, ağrısız bir enjeksiyon yapmak, kazanılan olumlu 
işbirliği davranışını güçlendirir(68). Pozitif yönlendirme, istenen davranışları 
ödüllendirerek bu davranışların tekrarlanma olasılığını güçlendirir. Sosyal 
pekiştireçler, pozitif ses modülasyonu, yüz ifadesi, sözlü övgü ve dişhekimliği 
ekibinin tüm üyeleri tarafından uygun fiziksel sevgi gösterilerini içerir. Açıklayıcı 
övgü, genelleştirilmiş bir övgüden (örneğin, “İyi iş”) ziyade belirli işbirlikçi 
davranışları (örneğin, “Kımıldamadan oturduğun için teşekkürler”, “Ellerini 
kucağında tutarak harika bir iş çıkarıyorsun”) vurgular. Pozitif yönlendirmenin 
ve övgünün amacı, istenen davranışı pekiştirmektir(70-72).

5.1.6. Modelleme

Modelleme, videoya kaydedilmiş bir prosedür veya canlı bir model ile yapılabilir. 
Canlı modellerin avantajı, sorulara cevap verebilmeleri ve iğne fobisi olan hastaya 
onların da eskiden iğneden korktuğunu anlatabilmeleridir. Modelin aynı cinsiyetten 
ve benzer yaşta olması avantajlıdır.Bu prosedür, davranış bilimciler tarafından 
teşvik edilen genişleyen davranış yönetimi teknolojisinin bir örneğidir(73). Bu 
yöntemle hasta bir dental prosedürde yer alan dental tedavi düzenine ve belirli 
adımlara alışması,hasta ve ebeveyne güvenli bir ortamda dental prosedür hakkında 
soru sorma fırsatı sağlar. Tüm hastalarda uygulanabilir bir tekniktir(74, 75). 

5.1.7. Ses Kontrol

Ses kontrolü, hastanın davranışını etkilemek ve yönlendirmek için ses seviyesinin, 
tonunun veya hızının kasıtlı olarak değiştirilmesidir. Ses kontrolünün amaçları; 
hastanın dikkatini ve uyumunu kazanmak,olumsuz veya kaçınma davranışını 
önlemek,uygun yetişkin-çocuk rolleri oluşturmaktır(67). Ses kontrolünün 
etkinliğinin değerlendirildiği bir çalışmada 3-7 yaş grubundaki çocuklara 
restoratif tedavi uygulanırken çocuğun tedaviye müdahalesi olduğunda bir gruba 
sert bir ses tonu ile uyarı yapılırken bir gruba normal ses tonu ile uyarı yapılmıştır. 
Çalışmanın sonucunda yapılan değerlendirmede sert ses tonu ile uyarı yapılan 
gruptaki çocuklar daha az olumsuz davranış sergilemişlerdir(76). Dişhekimleri 
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ses kontrol tekniğinin bazı ebeveynler için kabul edilebilir olmadığını ve 
kullanmadan önce bilgilendirme yapılmasının yanlış anlaşılmaların önüne 
geçebileceğini aklında bulundurmalıdır(77). 

5.1.8.	Duyarsızlaştırma

Diş hekimliğinde kullanılan diğer bir davranış değiştirme yöntemi de 
duyarsızlaştırmadır. Sistematik duyarsızlaştırma önce hafif bir tepki uyandıran 
bir uyaran sunarak anksiyete tepkisi alışkanlıklarının ortadan kaldırılmasıdır. 
Artık anksiyeteye neden olmadığında, en güçlü kaygı yaratan uyarıcı üzerinde 
doğrudan kontrol uygulanana kadar giderek daha güçlü uyarıcılar getirilir(68).
Sistematik duyarsızlaştırma, dental ortamda endişeli hastaların davranışlarını 
değiştirmek için uygulanabilen psikolojik bir tekniktir(78). Klinisyen bu tekniği 
kullanmaya çok hevesli olmadığı sürece, duyarsızlaştırma diş muayenehanesinde 
kullanım için pratik olmayabilir. Çünkü çok zaman alıcı bir tekniktir.Sistematik 
duyarsızlaştırmanın amacı hasta için,hastanın dental ortama alışmasının başarılı 
bir şekilde ilerlemesinden sonra dental tedaviye devam etmesini sağlamak, 
hastanın korkularını tanımlamasını sağlamak, bu korkular için gevşeme 
teknikleri geliştirmek, gelişmiş tekniklerle, korkularını uyandıran ve duygusal 
tepkilerini azaltan durumlara kademeli olarak maruz kalmaktır(67).

5.1.9.	Dikkat	Dağıtma	

Dikkatin dağılması, hastanın dikkatini hoş olmayan bir işlem olarak 
algılanabilecek olandan başka yöne çekme tekniğidir. Dikkatin dağılması, hayal 
gücü (ör. hikayeler), klinik tasarımı ve işitsel (ör. müzik) ve/veya görsel (ör. 
televizyon, sanal gerçeklik gözlükleri) efektlerle sağlanabilir(72, 79). Dikkat 
dağıtmanın amacı hoş olmayan durum algısını azaltmak ve olumsuz ve kaçınma 
davranışını engellemektir(67). Çocuğu potansiyel olarak zor veya ağrılı bir 
işlemden uzaklaştırmak, pediatrik diş hekimliğinde iyi bilinen bir tekniktir(80). 
Hastaya stresli bir prosedür sırasında kısa bir mola vermek, daha gelişmiş 
davranış yönlendirme tekniklerini düşünmeden önce dikkati dağıtmanın etkili 
bir kullanımı olabilir(70). 

5.1.10.	Ebeveyn	varlığı/yokluğu

Ebeveyn varlığı/yokluğu bir kural değildir, ancak başarılı hasta yönetimi için 
bir araç olarak kullanılabilir(68). Pediatrik diş tedavisi sırasında ebeveynin 
varlığı/yokluğuna ilişkin uygulayıcı felsefesinde ve ebeveynlerin tutumunda 
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geniş bir çeşitlilik mevcuttur. Ebeveynlerin özellikle çocuklarının sağlık 
hizmetlerine katılımı son yıllarda çarpıcı biçimde değişti(81, 82). Ebeveynlerin 
çocuklarının tedavisi sırasında hazır bulunma isteği, diş hekimine entelektüel 
olarak güvenmedikleri anlamına gelmez; çocuklarının güvenliğini görsel olarak 
doğrulayamazlarsa rahatsız oldukları anlamına gelebilir. Çocuklarını korumak 
için gizli fakat doğal bir duygunun gelişmesi nedeniyle ebeveynlerin değişen 
duygusal ihtiyaçlarını anlamak önemlidir(83). 

Uygulayıcılar, ebeveynlerin bu ilave katılımına alışmalı ve çocukları için 
soru ve endişeleri memnuniyetle karşılamalıdır. Uygulayıcılar, ebeveynlerin 
arzularını ve isteklerini dikkate almalı ve kendi düşüncelerinde bir paradigma 
değişikliğine açık olmalıdır(72, 84). 

5.1.11.	Kısıtlama	(Koruyucu	Stabilizasyon)

Dental ortamda koruyucu stabilizasyon veya kısıtlama, diş prosedürlerini 
kolaylaştırmak ve çocuğun ve/veya diş hekiminin olası yaralanmalarını azaltmak için 
çocuğun vücut hareketlerini fiziksel olarak sınırlama eylemidir(85). Bir kısıtlama, 
bir hastanın kollarını, bacaklarını, vücudunu veya kafasını serbestçe hareket ettirme 
yeteneğini hareketsizleştiren veya azaltan herhangi bir manuel yöntem, fiziksel veya 
mekanik cihaz, malzeme veya ekipmandır(67). Geçmişte, bir çocuğun kafasını tek 
elle tutmaktan tüm vücut sargısına, papoose board’a veya çarşafa kadar, sınırlamayı 
sağlamak için çok çeşitli teknikler ve cihazlar kullanılmıştır(68). Göğüs çevresine 
yerleştirilen papoose board (pasif kısıtlama) gibi stabilizasyon cihazları solunumu 
kısıtlayabilir. Özellikle solunum sıkıntısı olan hastalarda (örn. astım) ve/veya 
solunumu baskılayabilecek ilaçlar (örn., lokal anestezikler, sakinleştiriciler) alacak 
hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. İlişkili riskler ve kullanımın olası sonuçları 
nedeniyle, diş hekiminin her hastada kullanımlarını ve olası alternatifleri kapsamlı bir 
şekilde değerlendirmesi önerilir. Koruyucu stabilizasyon sırasında hastanın dikkatli 
ve sürekli izlenmesi zorunludur(86). Ebeveynler tarafından kısıtlamaların kabulü ve 
daha da önemlisi, onların çocuk hasta tarafından diş hekimliğini olumlu bir şekilde 
kabul etmesine yardımcı olmadaki başarıları, büyük ölçüde, teknikleri kullanan diş 
hekimine bağlıdır.Kısıtlama, cezalandırıcı bir şekilde veya dışa dönük olarak veya 
bir öfke veya hayal kırıklığı duygusuyla kullanılıyorsa, bu kabul edilemez(85). 

5.1.12.	Hafızanın	yeniden	yapılandırması

Hafızanın yeniden yapılandırılması, olumsuz veya zor bir olayla (örneğin, 
ilk diş hekimi ziyareti, lokal anestezi, restoratif prosedür, çıkarma) ilişkili 
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anıların, olay gerçekleştikten sonra önerilen bilgiler kullanılarak olumlu anılara 
dönüştürüldüğü davranışsal bir yaklaşımdır(87). 

Bu yaklaşım, ilk restoratif diş hekimi ziyaretinde lokal anestezi alan ve 
sonraki tedavi ziyaretlerinde lokal anestezi ile ilgili korku ve davranışlarda 
değişiklik gösteren çocuklarda kullanılmaktadır(87, 88). Yeniden yapılandırma 
dört bileşen içerir: (1) görsel hatırlatıcılar; (2) sözlü anlatım yoluyla olumlu 
pekiştirme; (3) duyusal ayrıntıları kodlamak için somut örnekler; ve (4) 
başarma duygusu. Görsel bir hatırlatma, ilk ziyarette (yani, zor deneyimden 
önce) çocuğun gülümsediği bir fotoğraf olabilir. Sözelleştirme yoluyla olumlu 
pekiştirme, çocuğun ebeveynine son randevuda ne kadar iyi bir iş çıkardığını 
söyleyip söylemediğini sormak olabilir. Çocuktan rol oynaması ve ebeveyne 
söylediklerini diş hekimine anlatması istenir. Duyusal ayrıntıları kodlamanın 
somut örnekleri arasında, ellerini kucağında tutmak veya sorulduğunda ağzını 
genişçe açmak gibi belirli olumlu davranışlar için çocuğu övmek sayılabilir. 
Daha sonra çocuktan bu davranışları göstermesi istenir, bu da bir başarı 
duygusuna yol açar.Bellek yeniden yapılandırması ile zor veya olumsuz geçmiş 
diş deneyimlerini yeniden yapılandırmak,sonraki diş hekimi ziyaretlerinde 
hasta davranışlarını iyileştirmek amaçlanmaktadır.Geçmişte negatif dişhekimi 
tecrübesi olan hastalarda uygulanabilir(67).

5.1.13. Hayvan destekli terapi 

Hayvan destekli terapi, dental ortamlarda dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda 
faydalı olmuştur(89). Etkileşimleri iyileştirmek veya bir hastanın anksiyetesini, 
ağrısını veya sıkıntısını azaltmak için sağlık hizmeti ortamında eğitimli 
bir hayvanı kullanan hedefe yönelik bir müdahaledir. Hayvan destekli 
faaliyetlerden farklı olarak (örneğin, bir evcil hayvan hastaları bekleme 
alanında eğlendirir), hayvan destekli terapi randevuları, mizaç testi, sıkı eğitim 
ve sertifikasyon geçirmiş bir hayvanı içerecek şekilde belirli bir zaman ve süre 
için planlanır. Diş hekimi ziyareti sırasında refakat için uygun olan hayvan, 
iletişim engellerini kırmaya yardımcı olabilir ve hastanın güvenli ve rahatlatıcı 
bir ilişki kurmasını sağlayarak tedaviye bağlı stresi azaltabilir. Her ziyaret için, 
müdahalenin amaçları ve sonuçları belgelenmelidir. Hayvan destekli terapi ile 
hasta ve diş ekibi arasındaki etkileşimi geliştirmek,endişeli veya korkulu bir 
hastayı sakinleştirmek veya rahatlatmak,potansiyel olarak stresli bir durumdan 
dikkati dağıtmak ve  algılanan ağrıyı azaltmak amaçlanmaktadır.Hayvanın 
ve bakıcısının sağlığı ve güvenliği sağlanmalıdır(90). Hayvan destekli terapi 
hastanın anksiyetesini, ağrısını veya duygusal sıkıntısını azaltmak için yardımcı 
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bir teknik olarak kullanılabilir. Fakat hayvana maruz kalma ile şiddetlenen alerji 
veya diğer tıbbi durumlar (örneğin astım, zayıf bağışıklık sistemi); ve terapi 
hayvanına ilgi duymama veya ondan korkma veya kişinin sağlığı ve güvenliği 
için önemli risk oluşturan durumlarda kullanılmamalıdır.

5.1.14.	Resim	değişim	iletişim	sistemi	

Resim değişim iletişim sistemi, özellikle otizmli olanlar olmak üzere, sözlü iletişim 
becerileri sınırlı olan bireyler için geliştirilmiş bir iletişim tekniğidir. Birey, bir 
istek veya düşünceyi ifade etmek için tanınabilir bir sembole sahip bir resimli 
kartı paylaşır. Resim değişim iletişim sisteminin nesneler, insanlar ve kavramlarla 
bire bir yazışması vardır, bu sayede iletişimdeki belirsizlik derecesini azaltır.Hasta 
iletişimi başlatabilir ve alıcı tarafından özel bir eğitim gerekli değildir(91). 

Amaç, sınırlı sözlü iletişim becerisine sahip bireylerin sembolik imgeler 
kullanarak isteklerini veya düşüncelerini ifade etmelerine izin vermektir. Diş 
hekimi randevusu için hazırlanmış bir resim panosu mevcut olabilir, böylece 
diş hekimi gerekli adımları (örneğin, bir diş aynası, el aleti resimleri) iletebilir. 
Hasta, işlemde kısa bir kesintiye ihtiyaç duyduğunu göstermek için simgeleri 
(örneğin bir dur işareti) gösterebilir (92). Sınırlı sözlü iletişim becerisine sahip 
bireylere yardımcı olmak için ek bir yaklaşım olarak kullanılabilir, fikir alışverişi 
geliştirilebilir(78, 93). 

5.2.	 Davranış	Yönetiminde	Farmakolojik	Yaklaşımlar

Farmakolojik davranış yönlendirme tekniği olarak genel anestezi ve çeşitli 
bilinçli sedasyon teknikleri ile pediatrik hastaların davranış yönlendirilmesinde 
kullanılmaktadır. Sunulan farmakolojik tekniğin seçimi, yaş, anlayış düzeyi, 
işbirliği düzeyi, dental korku ve anksiyete düzeyleri, başa çıkma tarzı, gerekli 
dental tedavi ve pediatrik hastanın şimdiki ve geçmiş tıbbi geçmişi dahil olmak 
üzere hastayla ilgili çok sayıda faktöre bağlı olarak değişecektir. Ayrıca sedasyon 
tekniklerine (oral, inhalasyon,intravenöz) ulaşım imkanına ve personelin 
farmakolojik olmayan davranış yönlendirme teknikleri konusundaki eğitimine 
bağlı olarak değişir.

5.2.1.	Bilinçli	Sedasyonun	Tanımı

Bir ilacın veya ilaçların kullanımının merkezi sinir sisteminde bir depresyon 
durumu oluşturduğu ve tedavinin gerçekleştirilmesini sağlayan, ancak bu sırada 
sedasyon süresi boyunca hastayla sözlü temasın korunduğu bir tekniktir. Diş 
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tedavisi için bilinçli sedasyon sağlamak için kullanılan ilaçlar ve teknikler, 
bilinç kaybını olası kılacak kadar geniş bir güvenlik payına sahip olmalıdır(94).

5.2.2.	İnhalasyon	Sedasyonu

Oksijen içinde titre edilmiş bir nitröz oksit verilir, nazal solunum kullanımı 
ile uygulaması kolaylaştırılır. Yan etkiler arasında hafif mide bulantısı, baş 
dönmesi ve nadiren kusma bulunur.Nitröz oksit/oksijen inhalasyonu, kaygıyı 
azaltmak ve etkili iletişimi geliştirmek için güvenli ve etkili bir tekniktir. 
Etki başlangıcı hızlıdır, etkileri kolayca titre edilir ve geri döndürülebilir ve 
iyileşme hızlı ve eksiksizdir. Ek olarak, nitröz oksit/oksijen inhalasyonu, 
değişken derecede analjezi, amnezi ve tıkaç refleksinin azalmasına aracılık 
eder. Nitröz oksit/oksijen analjezisi/anksiyoliz kullanılmadan önce teşhis 
ve tedavi ihtiyacı ile hastanın ve uygulayıcının güvenliği düşünülmelidir. 
Nitröz oksit/oksijen inhalasyonu yüzde 50’den fazla konsantrasyonlarda veya 
diğer yatıştırıcı ilaçlarla (örneğin benzodiazepinler, opioidler) kombinasyon 
halinde kullanılıyorsa, orta veya derin sedasyon olasılığı artar(95). İnhalasyon 
sedasyonu anksiyeteyi azaltmak veya ortadan kaldırmak,dental tedaviye 
karşı istenmeyen hareket ve tepkiyi azaltmak,iletişimi ve hasta iş birliğini 
geliştirmek,zihinsel/fiziksel engelli veya tıbbi açıdan zayıf hastaların 
tedavisinde yardımcı olmak için (67), burun solunumunu yapabilen çocuk ve 
gençlerde, hafif ve orta düzeyde dental anksiyete ve korkusu olan çocuklar,aşırı 
öğürme refleksi olanlar, artan anksiyetenin kötüleştirebileceği tıbbi durumu 
bulunanlar (hafif-orta şiddette astım), travmatik olabilecek olan dental 
prosedürler, sınırlı dişhekimi deneyimine sahip ortodontik çekim endikasyonu 
bulunan çocuk ve gençlerde uygulanabilir.(94) Bazı kronik obstrüktif akciğer 
hastalıkları,mevcut üst solunum yolu enfeksiyonları, yakın zamanda orta 
kulak rahatsızlığı/ameliyat, şiddetli duygusal rahatsızlıklar veya uyuşturucuya  
bağımlılıkları, bleomisin sülfat ile tedavi, metilentetrahidrofolat redüktaz 
eksikliği, kobalamin (B-12 vitamini) eksikliği(67),kronik bronşit, myastenia 
gravis, multipl skleroz, hastanın nebulizatör kullanımı ya da daha önceki 
genel anestezi deneyimi nedeniyle burun maskesinden korktuğu durumlarda 
kontrendikedir (94).

5.2.3.	İntravenöz	Sedasyon

İntravenöz (IV) sedasyon, endişeli veya fobik hastaları yönetmek için etkili bir 
tekniktir. Tarihsel olarak, tek başına veya kombinasyon halinde çeşitli ilaçlar 
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kullanılmıştır. IV sedasyonu güvenli bir şekilde yönetme ilkeleri, tüm teknikler ve 
ajanlar için geçerlidir (53).Titre edilmiş bir midazolam dozu standart intravenöz 
sedasyon tekniğidir. Ketamin, sevofluran, propofol, propofol ve midazolam ile 
sedasyon  ileri düzeyde kabul edilen gelişmiş tekniklerdir ve  için bir sedasyon 
uzmanı gerektirir.İntrevenöz sedasyonun yan etkileri arasında mide bulantısı, 
baş dönmesi ve kusma vardır(94). IV sedasyon aşamalarında öncelikle hastanın 
seçimi ve muayenesi,IV sedasyonun sağlaması,işlem sırasında sedasyonun 
izlenmesi ve yönetilmesi ve sonraki 24 saat içinde sedasyondan iyileşme 
bulunmaktadır.Orta ve şiddetli dental korku ve anksiyetesi olan hastalarda, 
ASA I veya ASA II (ASA III hastane ortamında) seviyesindeki hastalarda, artan 
kaygının kötüleştirebileceği tıbbi durumu bulunanlar, zorlu cerrahi prosedürler 
sırasında ve sınırlı dental deneyimi olan hastalardan ortodontik çekim sırasında 
uygulanabilir (94). İğne fobisi olanlar (el kanülasyonu ile baş etmede zorluk 
yaşayabileceği için), tedavi edilmeyen kan-yaralanma-enjeksiyon fobisi 
olanlarda, zihinsel bozukluk nedeniyle anlayamama gibi durumlarda,eğlence 
amaçlı uyuşturucu kullananlar ,psikiyatrik bozukluğu olanlar ve epilepsi, 
benzodiazepinlere karşı alerji/aşırı duyarlılık gibi tıbbi sorunu olanlarda 
uygulanması kontrendikedir (94). 

5.2.4. Genel Anestezi

Genel anestezi, hava yolunu bağımsız olarak sürdürme ve fiziksel uyarıya 
veya sözlü komuta kasıtlı olarak yanıt verme yeteneği de dahil olmak üzere 
koruyucu reflekslerin kaybının eşlik ettiği kontrollü bir bilinçsizlik durumudur. 
Hastaya bağlı olarak, genel anestezi bir hastanede veya diş muayenehanesi 
de dahil olmak üzere ayaktan bir ortamda uygulanabilir. Yasalar ve kurallar 
değişiklik gösterdiğinden, her pratisyen ofis tabanlı genel anesteziyle ilgili 
yönergelere hakim olmalıdır(67). Genel anestezi kullanımında tanı ve tedavi 
ihtiyacının yanı sıra hasta, uygulayıcı ve personelin güvenliği de göz önünde 
bulundurulmalıdır. İşlem gören çocukların güvenliğini, sağlığını ve rahatını 
sağlamaya yardımcı olmak için anestezik ve yatıştırıcı ilaçlar kullanılır. 
Araştırma çalışmalarından elde edilen artan kanıtlar, bu ajanların faydalarının, 
zararlı etkilere neden olma potansiyelleri bağlamında düşünülmesi gerektiğini 
göstermektedir(96). 

Genel anestezi ile  güvenli, verimli ve etkili diş bakımı sağlamak, kaygıyı 
ortadan kaldırmak,diş tedavisine karşı istenmeyen hareket ve tepkiyi ortadan 
kaldırmak,zihinsel-fiziksel-engelli hastanın tedavisinde yardım ve  hastanın ağrı 
tepkisini en aza indirmek amaçlanmaktadır (67).
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Genel anestezi  kapsamında dental tedavinin faydaları şunları 
içerir:Hasta uykuya daldığında bakımı tamamlamak için daha fazla işbirliği 
gerekmez.Kapsamlı bakım tek bir randevuda tamamlanabilir.Zor prosedürler 
tamamlanabilir. İntraoperatif komplikasyonların yönetimi  kolaylaştırılabilir, 
örn. Kanama diyatezi(94) .

Psikolojik veya duygusal olgunluk eksikliği ve/veya zihinsel, fiziksel 
veya tıbbi engel nedeniyle işbirliği yapamayan,akut enfeksiyon, anatomik 
varyasyonlar veya alerji nedeniyle lokal anestezinin etkisiz olduğu kişiler,son 
derece işbirliği yapmayan, korkulu veya endişeli olanlar, iletişimi olmayan 
çocuk veya ergen,anestezik maruziyetlerin sayısını azaltmak için dental 
prosedürler ile birleştirilebilecek önemli cerrahi prosedürlerin gerekmesi, genel 
anestezi kullanımının gelişen tıbbi riski azaltabileceği ve acil, kapsamlı ağız/diş 
bakımı gerektiren durumlarda (örneğin, diş travması, şiddetli enfeksiyon/selülit, 
akut ağrı nedeniyle) uygulanabilir (67).

Minimum dental ihtiyacı olan sağlıklı, işbirlikçi bir hasta(67), klinik 
veya radyografik sepsis belirtisi olmayan çürük, asemptomatik dişleri bulunan 
hastalar (94), terapötik müdahalelerle (örneğin,  florür vernik, SDF) ve/veya 
tedavinin ertelenmesiyle ele alınabilecek minimal dental ihtiyaçları olan çok 
genç bir hastaya, genel anesteziyi tavsiye edilemez kılacak predispozan tıbbi 
durumları olan hastalar (67) yayınlanan klavuzlara göre nadiren genel anestezi 
gerektiren durumlardır.
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1. Kök Kanallarının Mekanik Olarak Şekillendirilmesi Hakkında 
Genel Bilgiler

Kök kanal sisteminden vital veya devital pulpal doku kalıntılarının, 
mikroorganizmaların ve mikrobiyal toksinlerin uzaklaştırılması, kök 
kanal tedavisinin başarısı için esastır (1). Kök kanallarının mekanik 

olarak şekillendirilmesi, kimyasal olarak irigasyon solüsyonlarının ve kanal 
içi ilaçların bakterileri daha etkili bir şekilde yok etmesine ve bakteriyel yan 
ürünleri ortadan kaldırmasına izin veren alanı oluşturduğundan, kök kanal 
hazırlığının önemli bir aşamasıdır. Kök kanalının apikal anatomisinin orijinal 
konum ve bütünlüğü ile birlikte ilgili dişin uzun süre ağızda işlevde kalabilmesi 
için sağlıklı kök dentini de korunarak kök yapısına zarar vermeksizin kök 
kanalları mekanik olarak şekillendirilmelidir (2). Bununla birlikte, endodontik 
tedavideki en zor aşamalardan biri olmaya devam etmektedir.

Schilder, 1974 yılında kanal şekliyle ilgili beş kural ortaya atmıştır. 
Bunlardan ilki; giriş kavitesinden apekse dek giderek genişleyen, konik bir 
kanal formu oluşturulmasıdır. Kanalın en dar kısmı minör çapta yer alarak 
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apikal konstrüksiyon bölgesini korumalıdır. Kök kanalı şekillendirildiğinde 
orijinal anatomik kanal formuna sadık kalarak apikal foramen de orijinal konum 
ve şeklini korumalıdır (3).

2. Kök Kanallarının Şekillendirilmesinde Kullanılan Aletler

Şekillendirmede kullanılan kanal aletleri 1960’lara kadar korozyona karşı 
direnci olmayan sterilizasyon işlemi ile fiziksel değişime uğrayan karbon 
çelikten üretilmiştir. Sonraki yıllarda, kök kanallarının şekillendirilmesinde 
daha dayanıklı olan paslanmaz çelik aletler kullanılmıştır. Paslanmaz çelik 
eğeler, hazırlanan kanalı orijinal ekseninden uzağa taşıma eğilimindedir (4). 
Özellikle keskin eğrilikleri olan kanalların endodontik tedavisinde kök kanal 
sisteminin paslanmaz çelik (SS) el eğeleri ile şekillendirilmesinde, basamak 
veya zip oluşumu, kanal perforasyonu, kanal transportasyonu ve alet kırığı 
gibi sınırlamalar mevcuttur (5, 6, 7). Bu komplikasyonlar özellikle alet 
çapının artmasıyla birlikte esas olarak, paslanmaz çelik alaşımının sertliğinden 
kaynaklanmaktadır.

Daha esnek Nikel-Titanyum (NiTi) aletlerinin piyasaya sürülmesi, 
modern endodontinin başlangıcını oluşturan teknolojik bir devrim olarak kabul 
edilmektedir. Nikel-Titanyum alaşımı ilk olarak 1963’te Donanma Mühimmat 
Laboratuvarında (Naval Ordinance Laboratory) ABD uzay programı için 
geliştirilmiş olup “NİTİNOL” genel adı verilmiştir. Walia ve arkadaşları, NiTi 
alaşımının düşük elastisite modülü, şekil hafızası etkisi ve süper-esneklik 
gibi özellikleriyle ortodonti branşında gösterdiği avantaj ve başarıyı göz 
önünde bulundurarak, ilk kez el tipi endodontik aletlerin üretim 
malzemesi olarak kullanımını önermişlerdir (8). 

3. Endodontik Motorla Kullanılan Nikel-Titanyum Eğeler ile Kök
Kanal Şekillendirmesi

Kök kanallarının şekillendirilmesinde etkinliği daha da artırmak ve kanal 
hazırlığını kolaylaştırmak için çeşitli mekanik cihazlar ve teknikler geliştirilmiştir. 
Kök kanallarının şekillendirilmesi için kullanılan cihaz ve teknikler manuel veya 
makine destekli olarak sınıflandırılabilir. Makine destekli endodontik aletlerin 
kullanımı, kök kanallarının daha kolay ve daha hızlı şekillendirilmesine izin 
verir (9). Makine destekli teknikler; endodontik motorlar kullanılarak kök kanal 
şekillendirmesi, sonik ve ultrasonik cihazlarla kök kanal şekillendirmesi, lazer 
sistemleri ile kök kanal şekillendirmesi gibi tekniklerden oluşur (2).
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NiTi alaşımının süper elastikiyet ve şekil hafızası etkisi gibi mekanik 
özelliklerinden yararlanarak, makine destekli tekniklerden olan endodontik 
motorlar kullanılarak kök kanal şekillendirmesi esnasında yüksek dönme 
hızında NiTi aletlerin kullanılması önerilmiştir (10, 11, 12). 

Metalurjideki teknolojik gelişmelerle birlikte, kök kanallarının 
şekillendirilmesi büyük ölçüde kolaylaşmış, kemo-mekanik dezenfeksiyon 
iyileşmiş, endodontik tedavilerin başarı oranları artırmıştır (13). Bu bilgiler 
ışığında; NiTi’nin endodontiye girişi, tartışmasız avantajlar getirmiştir (12, 14). 

3.1.	 Endodontik	Motorla	Nikel-Titanyum	Eğeleri	Kullanmanın	Avantajları

3.1.1. Endodontik Tedavi Süresinde Azalma

Manuel paslanmaz çelik eğeler ile kök kanal şekillendirme tekniği, daha 
fazla sayıda alet ve daha uzun çalışma süresi gerektirmektedir. Bunun yerine, 
endodontik motorla kullanılan Nikel-Titanyum eğelerin artan kesme verimliliği 
ve arttırılmış konisitedeki aletlerin kullanımı, klinisyenlerin endodontik tedavi 
süresini kısaltmasına olanak tanır (15, 16, 17). 

3.1.2.	Kök	Kanal	Şekillendirme	İşlemlerinin	Basitleştirilmesi

NiTi aletler, kendine özgü özellikleri sayesinde paslanmaz çelik eğeler ile 
kıyaslandığında geleneksel kök kanal şekillendirme işlemlerini önemli ölçüde 
basitleştirmeyi mümkün kılmıştır (16, 18,  19). Manuel olanlara göre daha iyi 
mekanik özelliklere sahip olan endodontik motorla kullanılan Nikel-Titanyum 
eğeler, kök kanallarını orijinal anatomilerini değiştirmeden orijinal kanal şekline 
sadık kalarak şekillendirmektedirler (20, 21).  

3.1.3.	 Endodontik	Tedavilerin	Öngörülebilirliğinin	ve	Etkinliğinin	Artması

NiTi alaşımının süper elastikiyeti, bükülme veya döngüsel yorgunluk nedeniyle 
aşırı kırılma riski olmaksızın artan konikliğe sahip endodontik aletlerin 
kullanılmasını sağlamaktadır. Böylece kök kanal şekillendirme süreci ve 
dolayısıyla kök kanal dolgusunu geliştirmektedir (22). Tüm bu nedenlerle, 
endodontik motorla kullanılan NiTi aletlerle gerçekleştirilen endodontik 
tedavilerin başarı oranları, paslanmaz çelik manuel aletlerle yapılanlardan 
önemli ölçüde daha yüksektir (4, 23, 24, 25, 26).

Yıllar boyunca, üreticiler tarafından, mükemmel klinik sonuçlar için daha 
iyi mekanik performansa sahip NiTi endodontik aletleri elde etmek amacıyla 
farklı ısıl işlemler önerilmiştir (27). Aynı şekil özelliklerine sahip NiTi endodontik 
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aletlere uygulanan farklı ısıl işlemlerin, farklı streslere maruz kaldıklarında 
aletlerin direnci üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu bildirilmektedir (28, 
29, 30, 31).

NiTi endodontik aletlerin merkezde kalma, kanal transportasyonu ve 
şekillendirme kabiliyetini etkileyen parametreler temel olarak morfoloji (enine 
kesit, vida adımı, konisite ve helis açısı), ısıl işlem ve şekillendirme işlemlerinin 
önemli parametleri olan hız ve hareket türü ile ilgilidir (32, 33).

Ayrıca bu gelişmelere paralel olarak; endodontik motorlar, tork kontrolü 
ve çeşitli yönlerde ayarlanabilen kinematik açısından iyileştirmelere tabi 
tutulmuştur. 

4. Endodontik Motorla Kök Kanal Şekillendirilme Kinematikleri

Endodontik motorla kök kanallarının şekillendirilmesi çalışma kinematiklerine 
göre beş gruba ayrılabilir:
1. Rotasyon (dönme) hareketi,
2. Resiprokasyon (ileri geri) hareketi,
3. Asimetrik rotasyon hareketi,
4. Vertikal vibrasyon hareketi
5. Adaptif hareket (dikey vibrasyon ve rotasyon hareketine ek resiprokasyon 

hareketi)

4.1.	 Rotasyon	(Dönme)	Hareketi

Rotasyon hareketi ile kök kanallarının şekillendirilmesi ilk kez, Oltramare 
tarafından anguldruvaya takılabilen dikdörtgen kesitli ince iğneler kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir (34). Özel olarak tasarlanmış iğnelerle 100 rpm’de kök 
kanallarının şekillendirilmesinde kullanılan ilk endodontik mikromotor Rollins 
tarafından geliştirmiştir (35). 

1980’lerin sonlarında ortaya atılan sentrik rotasyon hareketi, eğenin saat 
yönünde hiç durmadan 360° açı ile dönmesi olarak tanımlanırken; piyasadaki 
mekanik şekillendirme sistemlerinin çoğu tarafından günümüzde de halen 
kullanılmaktadır. Rotasyon hareketi, endodontik motorlar ve redüksiyon 
angldruvaları tarafından gerçekleştirilir.

Rotasyon hareketiyle çalışan eğe sistemleri bir diziyi takip eder. Her eğe 
bir önceki eğenin açtığı yolu takip ederek şekillendirme işlemini yapar. Aşamalı 
genişletme söz konusu olduğundan; dizide eğe atlama önerilmez
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Rotasyon kinematiğinde çalışan eğeler, dayanıklılık limitleri aşıldığında 
plastik deformasyona uğrarlar. Dayanıklılık limiti, stres veya zorlanma 
seviyesi ile ilgilidir. NiTi endodontik aletlerin kırılma riskini en aza indirmek 
amacıyla yeni mekanize teknikler önerilmiştir. 

4.2.	Resiprokasyon	(İleri	Geri)	Hareketi

Resiprokasyon, NiTi eğelerin tekrarlanan saat yönünün tersine ve saat yönünde 
hareketleri olarak tanımlanır. Resiprokasyon hareketi kendi içerisinde simetrik 
ve asimetrik olarak 2’ye ayrılmaktadır.

Simetrik resiprokasyon bir diğer adıyla osilasyon hareketinde eğe hem 
saat yönü tersine hem de saat yönüne eşit açılarda dönmektedir. Sarkaç 
hareketini andırmaktadır. Genellikle kırık aletlerin by-pass edilmesinde 
kullanılmaktadır.

Asimetrik resiprokasyon hareketinde eğe saat yönünün tersine geniş açı 
saat yönünde ise dar açıda hareket etmektedir. Saat yönünün tersine daha geniş 
açı ile hareket ettiğinden kesme yönü saat yönünün tersi şeklindedir. 
Dolayısıyla rotasyon ve resiprokasyon hareketi ile çalışan eğeleri farklı 
kinematiklerde kullanamayız (36). Kullanılsa da kesme etkinliği gerçekleşmez.

Resiprokasyon ilk kez 1964 yılında Giromatic sistemi (MicroMega) ile 
tanıtıldıktan sonra, resiprokasyon hareketi yapan çeşitli endodontik 
mikromotorlar üretilmiştir (37). Giromatic sistemi, saat yönünde ve saat 
yönünün tersi yönünde 90°’lik eşit açılarla hareket ederek çalışır. Elle 
şekillendirmeye kıyasla daha fazla prosedür hatası üretmesi nedeniyle 
Giromatic sistemi zamanla popülerliğini kaybetmiştir (38). 

NiTi alaşımlarının ve tork kontrollü endodontik motorların piyasaya 
sürülmesiyle resiprokasyon hareketi tekrar popüler hale gelmiştir.

2008 yılında Gassen Yared yayınladığı makalede ProTaper döner eğe 
sisteminin sadece F2 eğesini asimetrik resiprokasyon hareketini kullanarak 
molar dişleri tedavi ettiğini bildirdiğinde endodontide kanal şekillendirmesi ile 
ilgili çığır açmıştır (39). Eğelerin ardarda kullanılması gerekmeksizin az sayıda 
eğe ile elastiklik limiti aşılmaksızın 360 ° tam turu daha fazla karşılıklı dönüşte 
tamamlayıp daha az apikal basınçla ilerleyerek, kök kanal sisteminin konik 
olarak şekillendirilmesini sağlamak aletin kırığa karşı direnci arttırarak (40) 
endodontik alet kinematiğinde adeta bir devrimi temsil ediyordu.

Resiprokasyon hareketi ile çalışan endodontik motorlar, dönme açılarının 
ve hızın değiştirilmesine izin veren açık motorlar ve bu tür değişikliklere izin 
vermeyen kapalı motorlar olarak sınıflandırılabilir.
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4.3.	 Asimetrik	Rotasyon	Hareketi

Yeni bir dönme hareketi türü olan asimetrik dönme hareketi beşinci jenerasyon 
eğelerin piyasaya sürülmesiyle 2013 yılında ortaya çıkmıştır (41). 

Asimetrik dönme hareketinde eğenin aktif kısmı boyunca mekanik 
hareket dalgaları meydana gelmektedir. Bu hareket türü ile dönme merkezi ve/
veya kütle merkezi arasında denge sağlanması hedeflenmektedir. Merkezi 
olmayan kesite sahip olmasına rağmen kütlesel dönüşte dengeye sahip eğe 
dizayn özelliği ile üretilmiş daha küçük çaptaki aletler ile geniş bir hareket 
alanıyla birlikte kapsamlı bir şekillendirme yeteneğine sahiptirler (42). 
Asimetrik hareketi mümkün kılan eğe sistemleri arasında Revo-S (Micro-
Mega, Besanc on, Fransa), ProTaper Next (Dentsply Tulsa Dental Specialties), 
OneShape (MicroMega) ve TRUShape 3D (Dentsply Tulsa Dental) sayılabilir.

4.4. Vertikal Vibrasyon Hareketi 

Bu hareket 2010 yılında sadece Self Adjusting File (SAF) (Re-Dent-Nova) adı 
verilen sistem tarafından üç boyutlu kemomekanik kanal preperasyonu 
hedeflenerek tanıtılmıştır. Dentin talaşını çıkarmak ve hazırlık sırasında sürekli 
irrigasyon sağlamak için içeri ve dışarı hareketle hafif aşındırıcı bir kafes 
titreştirilerek çalıştırılır. Hafif aşındırıcı bir kafesin titreştirilmesiyle çalışan 
tasarıma sahiptir.  Firma önerileri doğrultusunda Dentini çıkarmak ve 
şekillendirme sırasında sürekli irrigasyon sağlamak amacıyla içeri ve 
dışarı(giriş-çıkış) hareketiyle kullanılmaktadır (43).

4.5.	 Adaptif	Hareket	(Dikey	Vibrasyon	ve	Rotasyon	Hareketine	Ek	
Resiprokasyon	Hareketi)

2013 yılında, Sybron Endo (Elements) tarafından hem rotasyon hem de 
resiprokasyon hareketlerinin artılarını bir araya getirmeyi hedefleyen 
dolayısıyla bu iki hareketi birlikte kullanan yeni bir endodontik motor 
tanıtılmıştır. Şekillendirme sırasında yaptığı hareket 600° saat yönünde 
rotasyon hareketi sonrasında durma ve devamında yine 600° saat yönünde 
dönme ve durma şeklindedir. Eğe kanal içinde strese maruz kalırsa üzerindeki 
tork değeri artarsa firmanın ürettiği motor bunu algılamaktadır ve hareketi 
asimetrik resiprokasyon hareketine çevirmektedir. Resiprokasyon eğe 
üzerindeki torsiyonu azaltmakta ve eğeyi kırılmaktan kurtarmaktadır.

5. Sonuç

Nikel-Titanyum alaşımlarının gelişimi ve kök kanal şekillendirmesinin 
endodontik motorlar aracılığıyla yapılması gibi son yıllarda elde edilen 
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teknolojik gelişmeler, yaklaşık 200 yıllık tamamen manuel kanal şekillendirmesi 
paradigmasını kırarak endodontide büyük ilerlemelerin olmasını sağlamıştır.

Kök kanal şekillendirme aşamasında yeni kinematiklerin (hareket 
stratejilerinin) kullanılması ve bunların hibridizasyonu da dahil olmak üzere 
Ni-Ti alaşımlarında; alet tasarımı, yüzey ve ısıl işlemlerdeki yenilikler ile 
birlikte daha öngörülebilir bir kök kanal hazırlığı yapılabilir. Endodontik 
aletlerin morfolojik ve mekanik özelliklerinin yanı sıra uygun kullanım şeklinin 
bilinmesi hekime daha fazla güvenlik ve çok yönlülük sağlar. Hem diş hekimi 
hem de hasta açısından kök kanal tedavisi daha kısa sürede ve daha konforlu 
şekilde tamamlanabilmektedir.
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1. Giriş

Diş rengindeki estetik restoratif materyallerin diş hekimliği rutininde 
aldığı büyük rol sayesinde, adeziv sistemler de giderek artan bir şekilde 
gelişme göstermektedir. Kompozit rezinlerinin estetik sebeplerle yaygın 

bir şekilde kullanımının yanısıra; “Minimum Girişim 1”, “Sağlam Dokunun 
Korunması”, “Restorasyon Tamiri 2,3” gibi konservatif kavramların klinik 
rutine dahil olmasıyla adeziv sistemler konusu bir kat daha önem 
kazanmaktadır. Piyasada mevcut birçok çeşit adeziv sistem klinisyenlerin 
kullanımına sunulmakta olup, bu çeşitlilik kavram karmaşası yaratmaktadır. 
Önemli olan adezyonun temel mantığını anlayabilmek ve karşı karşıya 
olduğumuz hem diş dokularının, hem de kullanılan materyallerin özelliklerine 
hakim olabilmektir.

Diş dokularına adezyonun temel prensibi inorganik diş dokusunun 
sentetik rezin monomer ile yer değiştirmesi esasına dayanır 4. Bu süreç iki 
aşamada gerçekleşir: Birinci aşamada mine ve dentin yüzeylerinden kalsiyum 
fosfat kristallerinin uzaklaştırılması ile mikropöröziteler oluşur; İkinci 
aşamada ise, yüzeyde oluşan mikropörözitelere rezin infiltrasyonu ve ardından 
polimerizasyonu ile hibrit tabakanın oluşması gerçekleşir. Bu sonuç, esas 
olarak difüzyon mekanizmalarına dayanan mikromekanik bir kilitlenmedir. 
Klinik koşullarda mikromekanik bağlantı diş hekimliğinde adezyonun temelini 
oluştururken; adeziv ajanlar içerisindeki fonksiyonel monomerler ile diş 
yapıları arasında meydana gelen kimyasal etkileşim adezyonu arttıran ilave bir 
bağlantı mekanizması da sağlamaktadır. Son zamanlarda çeşitli adeziv sistemler 
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kullanılarak diş-biyomateryal etkileşimlerinin morfolojik ve kimyasal arayüzey 
özelliklerini göz önünde bulundurarak, hem mikromekanik hem de kimyasal 
bağlanma mekanizmalarının potansiyel rollerine özellikle önem verilmektedir.

Dental adezivler, rezin ile diş dokuları arasındaki ilişkiyi sağlayan rezin 
monomer solüsyonlarıdır 5. Adeziv sistemler hidrofilik ve hidrofobik gruplara 
sahip monomerlerden oluşur. Hidrofilik monomerler diş sert dokularının 
ıslanabilirliğini arttırırken, hidrofobik monomerler restoratif materyal ile 
etkileşime ve kopolimerizasyona izin verir 6. Adezivlerin kimyasal bileşimini; 
polimerizasyon başlatıcıları, polimerizasyon inhibitörleri, çözücüler (aseton, 
etanol, su) ve bazı durumlarda inorganik doldurucular oluşturur 6. Bununla 
birlikte, adeziv bağlantı mekanizmasının tam olarak anlaşılabilmesi için mine 
ve dentin dokularının anatomisi, kompozisyonu ve yapısının bilinmesi gerekir.

2. Mine ve Dentine Adezyon

Dişin mineralize kısmı, oldukça farklı bir ultramorfoloji ve bileşime sahip farklı 
sert dokulardan oluşan karmaşık bir yapıdır (Tablo 1). 

Mine dokusu, su ve organik materyalin yanı sıra yüksek enerjili yüzeye ve 
güçlü moleküller arası kuvvetlere sahip sert katı kristal bir yapı olan hidroksiapatitten 
(HAp) oluşur. HAp kristalleri minenin inorganik büyük çoğunluğunu oluşturur ve 
mine dokusuna adezyonda asit ya da asidik monomerlerin etkisiyle çözünerek 
ortamdan uzaklaşır. Oluşan mikropöroziteler mikromekanik bağlantının 
oluşmasında kilit görevi görür. Ancak minenin inorganik yapısı tüm dişlerde aynı 
şekilde değildir. Örneğin; florozis gibi daha yüksek florür konsantrasyonuna sahip 
dişler asitle pürüzlendirmeye daha dirençli olup daha uzun süre asitleme gerektirir. 
Süt dişleri daimi dişlere göre daha fazla aprizmatik mine yapısına sahip olduğu 
için, benzer şekilde daha uzun süre asitlenmelidir. Ayrıca, mine hipoplazilerinde 
sağlam mineye kıyasla daha düşük bağlanma kuvveti elde edilebileceği 
unutulmamalıdır. Bunların yanısıra beyazlatma tedavilerinden sonraki 15 gün 
boyunca adeziv bağlantı kaybı görüleceği için, işlemden hemen sonra adeziv 
restorasyon uygulamaları yapılmamalıdır. Mecbur kalındığı durumlarda ise mine 
yüzeyine antioksidan (%10 sodyum askorbat, vd..) uygulanmalıdır 7.

Dentin ise kollajen lifler ile bunların etrafını saran HAp’in biyolojik bir 
birleşimidir. Dentin özünde nemlidir ve düşük moleküller arası kuvvetler ve 
düşük yüzey enerjisi ile mineden daha az serttir. Dentin, smear tabakasının 
varlığı, organik içeriği (özellikle tip 1 kollajen) ve dentin tübüllerinin içinde 
sıvı bulunması nedeniyle mineden farklıdır. Ayrıca, dentin tübüllerinin 
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yoğunluğu dentin derinliğine ve dentinin su içeriğine göre değişir. Dentinin su 
içeriği yüzeysel dentinde en düşük, derin dentinde en yüksektir. Daha az tübül 
içeren yüzeyel dentinde, rezinin intertübüler dentine nüfuz etmesi, bağlanma 
kuvvetinin çoğundan sorumlu olacaktır. Derin dentinde ise, dentin tübüllerinin 
sayısı daha fazla olup, rezinin intratübüler dentine nüfuzu, bağlanma kuvvetinin 
büyük kısmından sorumlu olacaktır 8. Dentin aynı zamanda asimetrik fizyolojik 
yaşlanma sürecinde yaşla birlikte değişime uğrar. Zamanla dentin kalınlığında 
artış ve dentin geçirgenliğinde azalma görülür 9. Ayrıca, sklerotik ve çürük 
dentin, daha yüksek mineralizasyonla sonuçlanan yapısal değişikliklere uğrar 
ve sonuç olarak rezin infiltrasyonu azalır 9.

İnorganik içeriğinin daha fazla, organik ve su içeriğinin daha az olması 
sebebiyle mineye bağlantı dentine kıyasla daha kolay ve yüksektir. Adeziv 
rezinlerin içeriğindeki hidrofobik monomerler dolayısıyla kuru ortam koşullarının 
sağlanması dentin dokusu için daha zordur. Asit ya da asidik primer uygulamasından 
sonra yapılan hava ile kurutma işlemi dentinde kollajen liflerinin çöküşüne sebep 
olur.  Kollagen matriks hibrit tabakanın oluşumu için substrat görevi görürken, 
meydana gelecek çöküşler adeziv bağlantı kaybına neden olacaktır. Bu sebeple 
dentine olan bağlantı daha zor ve teknik hassasiyeti yüksektir.

Tablo 1. Mine ve Dentin içerikleri

Mine Dentin

İnorganik faz (çoğunlukla HAp) (%) 94-96 50-70
Kalsiyum fosfat oranı 1.64 1.56

Organik faz (çoğunlukla kollajen) (%) 4-5 20-30

Su (%) 1-4 10-20

3. Hibrit Tabaka 

Total etch tekniği ve self etch tekniği kullanılarak hibrit tabaka oluşumunu 
anlamak için üç ana bileşenden oluşan bonding sistemlerinin bileşenlerini 
anlamak gerekir: 1. Asit, 2. Primer, 3. Bağlayıcı rezin:

1. Asit: Total-etch tekniğinde kullanılan asitleyici %35-37 fosforik asittir. 
Mine ve dentin dokusunu primeri almaya hazırlar (Şekil 1 ve 2). Yedi 
buçuk mikrona kadar mikro gözenekler oluşturur, böylece rezin tag 
oluşturulmasına yardımcı olur ve mikromekanik bağlanma sağlanır. Self-
etch bağlayıcı ajanlardaki asidik ajan tipik olarak aynı zamanda primer 
olarak da hizmet eden asidik bir monomerdir.
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Şekil 1. 15 sn boyunca %35’lik fosforik asitle 
asitlenmiş mine (solda) ve dentin (sağda) 10.

2. Primer: Primer, hidrofilik dentine iyi akışı ve penetrasyonu teşvik etmek 
için genellikle suda çözünür bir çözücü (aseton, etanol, su) içinde taşınan 
hidrofilik monomerlerden oluşur.  Self etch bağlayıcı ajanlar, asidik 
monomerler olan primerleri kullanır.

3. Bağlayıcı rezin: Asit ve primer uygulanmış dentin ve kompozit rezin 
arasına uygulanan ince bir rezin tabakası (genellikle doldurulmamış) 
olarak tanımlanabilir. Bağlayıcı rezin, mine veya dentin ile kompozit 
materyal veya rezin siman arasındaki bağlanmayı sağlar. Hidrofilik rezin 
primer ile hidrofobik rezin kompozit arasında bir bağlantı görevi görür. 
İyi bağlantı ve sızdırmazlık sağlamak için polimerizasyonları gereklidir. 
Yedinci nesil bağlayıcı ajanlar, asidik monomerler olan primer & bağlayıcı 
rezin kullanır.

 Bunların yanısıra adeziv sistemler içinde doldurucular ve çözücüler de 
bulunur:

4. Doldurucular: Son zamanlarda, 8. nesil yapıştırıcı sistemlerinde ağırlıkça 
%0,5 ila %40 arasında değişen nano doldurucu maddeler eklenmiştir. 
Doldurucular materyalin kullanımını kontrol eder; bağlayıcı ajanın film 
kalınlığını ve bağlanma gücünü artırabilir 11. 

5. Çözücüler: Aseton, etanol ve su adeziv sistemlerde hidrofilik monomeri 
taşıyan çözücülerdir. Çözücü, şişedeki ve ağızdaki buharlaşma oranını 
etkiler. Aseton hızlı buharlaşır ve ağızda en kısa kurutma süresini gerektirir. 
Etanol daha yavaş buharlaşır ve orta derecede kurutma süresi gerektirir. 
Su çok yavaş buharlaşır ve en uzun kurutma süresi gerektirir. Çözücünün 
erken buharlaşmasını önlemek için, bağlayıcı maddeler kullanımdan 
hemen önce şişeden alınmalıdır.
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Dentinde oluşan hibrit tabaka smear tabakanın bir asit ve-veya asidik primer 
ile kaldırılarak dentinin yüzeysel deminerilizasyonu sonucunda açığa çıkan 
kollagen fibrillerin, uygulanan primer ile ıslatılması ve daha sonra adeziv 
reçinenin primerle birlikte kollagen ağı içerisinde polimerize olması sonucunda 
ortaya çıkan mikromekanik bağlanma tabakasıdır (Şekil 2). Mine dokusunda 
ise asit ya da asidik primer ile yüzeyde demineralizasyon sonrası oluşan mikro 
çukurcuklara rezinin penetrasyonu ve ardından polimerizasyonu  (makto taglar 
ve mikro tagların oluşumu) sonucu bağlanma tabakası (hibrit tabaka ya da inter 
difüzyon zonu) oluşur (Şekil 3).

Şekil 2. Dentinde oluşan hibrit tabaka 10     

Şekil 3. Minede oluşan hibrit tabaka 10
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4. Adeziv Sistemlerin Gelişimi

İlk olarak 1954 yılında Buonocore, asitle aşındırma yoluyla mine dokusuna 
adezyon sağlayarak ve dolgu materyali ile diş dokusu arasında bir bağ elde 
etmek için mine yüzeyini değiştirmeye odaklandı 12. Yüzde seksen beşlik 
fosforik asidi akrilik rezinlerin mineye bağlanmasında kullandı. Ancak, asitle 
aşındırma ile güçlendirilmiş bağlanma mekanizması, Buonocore, Matsui ve 
Gwinnett’in “prizma benzeri” uzantıları (tagları) üreten fosforik asit ile dağlama 
etkisi 1968’e kadar yayınlanmadı 13. Asitleme sonrası oluşan rezin tagların 
asitlenmemiş minede olmadığı tespit edildi. Bu tarihten sonra fosforik asidin 
mine üzerinde artan adezyonla sonuçlanan etkisi (mikromekanik bağlantı) artık 
dental literatürün bir parçasıydı, ancak bu ilkenin geniş çapta kabul edilmesi 
yıllar sonra olacaktı. Bu, Minimal İnvaziv Diş Hekimliğinin öncü araştırmasıydı 
14. Hibrit tabakanın tanıtılmasının ardından, 1990’ların başında üç aşamalı total
etch adeziv sisteminin tanıtılması adeziv diş hekimliğinde bir devrim yarattı.
Daha sonra iki aşamalı total etch sistemler ve iki aşamalı self etch sitemler
piyasaya sunuldu (Şekil 4).

Şekil 4. Adeziv sistemlerin tarihsel gelişimi

Adeziv sistemlerdeki son gelişmeler teknik hassasiyeti azaltmak ve 
uygulama süresini kısaltmak için uygulama prosedürünün basitleştirilmesine 
odaklanmaktadır. Adeziv sistemler asit, primer ve bond uygulamalarının nasıl 
gerçekleştirildiğine veya basitleştirildiğine bağlı olarak, günümüzde üç aşamalı, 
iki aşamalı ve tek aşamalı sistemler olarak mevcuttur 15. 
Ancak modern sınıflandırma sisteminde adeziv stratejisine bağlı olarak;
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1) Asitle & yıka sistemler (Etch and rinse adezivler/Total etch sistemler)
2) Kendinden asitli sistemler (Self etch adezivler)
3) Cam iyonomer adezivler ve rezin-modifiye cam iyonomerler şeklinde

sınıflandırılmaktadır 16.

Bunların yanısıra asitle & yıka ve kendinden asitli sistemler diş dokuları 
üzerindeki uygulama şekillerine göre son zamanlarda piyasa katılan universal 
/ multimod adezivlerin de eklenmesiyle Şekil 5’te belirtildiği gibi de 
gruplandırılmaktadır.

Şekil 5. Diş dokusu üzerindeki uygulama şekillerine 
göre adeziv sistemlerin sınıflandırılması

Kavite preperasyonu sırasında diş yapısının mekanik enstrümantasyonu, diş 
yüzeyinde tek tip bir artık tabakası bırakır. “Smear tabakası” olarak adlandırılan 
bu tabaka, esas olarak hidroksiapatit ve dentin tübüllerinin girişini tıkayarak 
geçirgenliğini azaltan değişime uğramış kollajenden oluşur5,17.  Mevcut 
adezyon stratejileri dental adezivlerin smear tabakası ile nasıl etkileşime 
girdiğine bağlıdır ve iki temel kategoride gruplandırılır: Asitle & yıka adezivler 
ve kendinden asitli adezivler. Asitle & yıka sistemlerde kullanılan fosforik asidin 
uygulanması ve yıkanması ile smear tabakası tamamen çözülür ve ortamdan 
uzaklaşır. Kendinden asitli sistemler ise smear tabakasını tamamen 
kaldırmadan geçirgen hale getirir ve smear tabakası hibrit tabakaya dahil 
olur10. Adezivler sistemler smear tabakası üzerindeki etkilerine göre: 

1. Smear tabakasını modifiye eden tek aşamalı sistemler,

2.b.   Smear tabakasını çözen iki aşamalı sistemler
2.a.   Smear tabakasını modifiye eden iki aşamalı sistemler,
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2. smear tabakasını ortadan kaldıran iki aşamalı sistemler,
3. Smear tabakasını ortadan kaldıran üç aşamalı sistemler olarak da 

sınıflandırılmaktadır.

4.1.	 Asitle	&	Yıka	Sistemler	(Etch	And	Rinse	Adezivler/Total	Etch	
Sistemler)

Buonocore 1960’ların sonunda mineye bağlanmanın yanısıra dentinin de 
asitlenerek, oluşturulan resin taglar sayesinde dentine bağlanmanın da mümkün 
olduğunu gösterdi 18. Böylece hem mine hem de dentine daha yüksek bağlanma 
dayanımına sahip adezivler geliştirilmiş oldu. 1970’lerde ilk kez taramalı elektron 
mikroskobu (SEM) kullanılarak Eick tarafından dentine adezyonu engelleyen 
smear tabakası kavramı ve eş zamanlı olarak total-etch kavramı kullanılmaya 
başlandı 19. 1980’lere gelindiğinde, asitle ve yıka adezivler yaygın olarak kabul 
görmüştür. Nakabayashi, 1982’de, gerçek hibrit tabaka oluşumunu gösteren 
ve aynı zamanda bu yeni biyokompoziti “hibrit tabaka” adıyla adlandıran ilk 
kişidir 20. Ayrıca, bu tabakanın asitlenmiş dentine infiltre olarak kolajen fibrilleri 
ile güçlendirilmiş bir rezin matrisinden oluşan yeni bir yapı oluşturduğunu ve 
bunun ana bağlanma mekanizması olduğunu gösterdi. 

Asitle ve yıka adeziv sistemler, adezyon için en yaygın olarak kullanılan 
sitemler olup ve üç veya iki aşamalı olarak sunulmuştur. Dentin ve mine, smear 
tabakasını uzaklaştırmak ve yüzeysel hidroksiapatit kristallerini demineralize 
etmek için önce asidik bir jel ile muamele edilir ve kalan asit su ile durulanır. 
Asit, smear tabakasını ve smear tıkaçlarını dentinden uzaklaştırmak ve 
peritübüler dentini açığa çıkarmak ve tübüllerin çapını arttırmak için 
kullanılır. Aşınmış yüzey daha sonra dentin matrisini genişletmek ve ilk 
örtülemeyi sağlamak için bir çözücü içinde metakrilat monomerleri (primer) 
ile astarlanır. Daha sonra, astarlanmış yüzeye ve tübüllerin içerisine yayılan 
ve ışıkla sertleşen solventsiz, hidrofobik bir tabaka (bağlayıcı ajan) uygulanır 
(Şekil 6).

Şekil 6. Asitle & yıka adeziv sistemler ile oluşan hibrit tabaka 21

    c
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4.1.a.	Asitleme	adımı

Üç ve iki aşamalı asitle & yıka sistemler benzer adezyon mekanizması 
sergiler. Minenin %32-37 fosforik asitle 30 sn boyunca pürüzlendirilmesi 
ile apatit kristalleri çözünerek mikropöroziteler oluşturulur. Böylece 
yüzeyde herhangi bir kimyasal değişiklik yaratmadan bağlanma yüzey 
alanı ve yüzey enerjisi arttırılmış olur 5,22. Dentinin 15 sn boyunca 
asitlenmesiyle, smear tabakası ortadan kalkar ve intertübüler dentin 
yüzeyinin 5-8 μm’si demineralize olarak altta yatan kollajen fibriler 
matrisi ortaya çıkar (Şekil 7). Ancak demineralize formda dentin 
kurutulmaya karşı çok hassastır. Demineralizasyon sonrası açığa çıkan 
kollajen fibriller etrafındaki hidroksiapatit desteğini kaybettiği için 
kurutma sonrası çöküşe uğrar ve bu durum yetersiz rezin infiltrasyonuna 
sebep olarak etkin bir bağlanma oluşturmasını engelleyecektir (Şekil 
8) 23. Bu nedenle dentinin hafif nemli bırakılması optimum adezyonun
sağlanması amacıyla önerilmekte olup nemli bağlanma tekniği olarak
tanımlanmaktadır.

Şekil 7. Asitlenmiş dentin görüntüsü (Fotoğraf 
Dr. Franklin R. Tay tarafından çekilmiştir.)
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Şekil 8. A. Kollajen matrisinin çökmesi nedeniyle “İsviçre Peyniri” gibi görünen 
havayla kurutulmuş dentin. İnter tübüler dentin, rezin monomerlerin infiltrasyonuna 

daha az izin verir. B. Rezin infiltrasyonuna izin veren demineralize inter tübüler 
matriks ile çökmemiş kolajen matriksi gösteren hafif hava ile kurutulmuş dentin. 24

4.1.b.	Primer	uygulaması

Asitle ve yıka adeziv sistemlerdeki geleneksel primerler, etanol veya aseton gibi 
organik bir çözücü içinde polimerize olabilen monomerlerden oluşur 25. Mineral 
desteğini kaybetmiş kolajen matrisinin genişlemesini sağlamak ve kollajeni 
hidrofilik monomerlerle ıslatmak için su ve hidroksietilmetakrilat (HEMA) 
açısından zengin çözeltiler içerir. Asitle pürüzlendirme ve yıkama adımından 
sonra havayla kurutma sonrası çöken kolajen matrisinin yeniden genleşmesi, 
iyi bir bağlanma elde etmek için esastır 26. Primerin işlevi, kollajen fibril 
yüzeylerini ıslatmak ve demineralizasyon derinliğine kadar ortamdaki su ile 
yer değiştirmektir. Primer çözücüsü, adezivlerin kullanımını 27 ve performansını 
26 etkileyen önemli bir faktördür. Su bazlı primerler dentin neminden ya da 
kuruluğundan en az etkilenen sistemlerdir. Ancak dentin neminin kontrolünü 
sağlamak özellikle geniş açık tübüllere sahip derin dentinde 28 ve arayüzde 29 
kalan su dolayısıyla zordur ve bu durum bağlanma dayanıklılığını olumsuz 
etkilemektedir. Bu nedenle, su veya su-etanol bazlı primerler çözücünün 
dikkatli bir şekilde buharlaştırılmasını gerektirir 28. Aseton bazlı adezivler ise 
su içermeyen formülasyonlara sahiptir, ancak nemli bağlanma tekniği gerektirir. 
Aseton yüksek buhar basıncı nedeniyle çok hızlı buharlaşabilir ve matrisi 
kurutmayabilir. Aseton bazlı adezivlerin şişe kapakları sıkıca kapatılmalı ve 
uygulamanın hemen öncesinde şişeden alınmalıdır. 
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4.1.c.	Bağlayıcı	ajan	uygulaması

Üç aşamalı asitle & yıka adeziv sistemlerde, bağlayıcı ajan normalde çözücü 
içermez. Nispeten hidrofobik bir bağlayıcı tabaka, açığa çıkan kolajen fibrillerini 
(Şekil 6) içine alan primer uygulanmış dentini kaplar ve bu da hibrit tabaka 
olarak adlandırılan bir tabaka ile sonuçlanır. Çözücü içermeyen adezivler, daha 
az su emme ve çözünürlük değerlerine sahiptir 30,31. İki aşamalı asitle & yıka 
adezivlerde ise primer ve bağlayıcı ajan (çözücülü hidrofobik ve hidrofilik 
monomerler) aynı şişede birleştirilir ve şişe içerisinde faz ayrılması görülür. Bu 
nedenle kullanılmadan önce adeziv şişesi iyice çalkalanmalı, fazların birbirine 
karışması sağlanmalıdır.

4.1.d.		Asitle	&	yıka	adeziv	sistemlerde	karşılaşılan	problemler	ve	çözüm	
önerileri

Bu sistemlerin mineye olan bağlantısındaki başarısına rağmen, dentine 
adezyonunda yüksek oranda teknik hassasiyet gerektirmesi klinik uygulamalar 
açısından dezavantaj oluşturmaktadır. 

Asitleme işlemi sırasında dentinin 15 sn’den daha uzun süre asitlenmesi 
demineralizasyon derinliği kadar rezin infiltrasyonu sağlanamayacağından 
hassasiyete ve nanosızıntılara sebep olur. Ayrıca asit dentin dokusundaki 
endojenik enzimlerin (matriks metalloproteinazlar (MMP)) serbest bırakılmasına 
ve etkinleşmesine neden olur. MMP’ler dentinde ileriki dönemde bağlantı 
kaybına yol açar. Bu sebeple klorheksidin gibi MMP inhibitörlerinin kullanımı 
tavsiye edilmektedir 32.

Asitlenmiş dentin neminin optimum koşullarda sağlanması da oldukça 
güçtür. Asitleme ve yıkama işleminin ardından yapılan hatalı ve şiddetli 
kurutma kollajen fibrillerinin çökelmesine sebep olarak, yetersiz infiltrasyonun 
gerçekleşmesine, penetre olunamayan aralıkların kalmasına ve sonuçta hibrit 
tabakada boşluklar oluşmasına (hibridoid tabaka) sebep olur. Tüm bunlar 
bağlantı kaybını beraberinde getirir. 

Asitle & yıka sistemlerde smear tabakası ortamdan tamamen uzaklaşır 
ve dentin tübüllerinin ağızları açığa çıkar. Uygulamalar sırasında tübüllerin 
içindeki dentin lenfinin hareketine bağlı olarak hassasiyet gözlenebilir. Halbuki, 
smear tıkaçları sıvı hareketinin önüne geçerek postoperatif hassasiyet riskini 
ortadan kaldıracaktır. 
Postoperatif hassasiyeti önlemek için;
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 Özellikle derin kavitelerde RMGI’yi astar/taban olarak kullanın.
 Dentinde aşırı asitleme yapmayın (max. 15 sn).
 Asidi önce diş minesine (max 15+15 sn) ardından dentine (max 15 sn)

uygulayın.
 Asidi iyice durulayın (en az asitleme süresi kadar, basınçlı hava su spreyi

kullanarak).
 Aşındırmadan sonra dentini nemli tutun ve aşırı havayla kurutmayın.
 Bağlayıcı ajanı cömertçe 2-3 kat uygulayın ve çok agresif bir şekilde

havalandırmayın.
 Hemen kompoziti uygulamaya başlayın.

Asite & yıka konsepti yüksek bağlantı gücü sayesinde halen “altın standart” 
olarak kabul görse de, bahsedilen dezavantajları sebebiyle kendinden asitli 
adezivlerin geliştirilmesi kaçınılmaz olmuştur.

4.2.	Kendinden	Asitli	Sistemler	(Self-Etch	Adezivler)

Kendinden asitli sistemler uygulama basamak sayısını azaltmak ve asitle & 
yıka adezivlerde sıklıkla karşılaşılan postoperatif hassasiyet ile aşırı asitleme 
ve aşırı kurutma gibi teknik problemleri elimine etmek amacıyla geliştirilmiştir. 
İki aşamalı ve tek aşamalı sistemler halinde sunulmaktadır. Kendinden 
asitli adeziv sistemler, aynı anda mine ve dentini hem pürüzlendiren hem de 
dokulara infiltre olabilen asidik monomerlerin (fosforik asit veya karboksilik 
asit esterleri gibi) aköz karışımlarından oluşur. Bu tip adezivlerde dentin 
yüzeyinden mineraller uzaklaşırken rezin monomerler eş zamanlı olarak 
infiltre olur. Bu sebeple ayrı bir asitleme ve yıkama adımları gerektirmez 25. 
Sonuçta, çözünmüş smear tabakası ve demineralizasyon ürünleri durulanmaz, 
hibrit tabakaya dahil edilir 33,34.

Kendinden asitli adeziv sistemlerin asitliği pH 0,9 ile 2,5 arasında değişir. Bu 
sistemler asiditisine göre zayıf (ph≥2,5) hafif (ph≥2) , orta (ph≌1,5) ve kuvvetli 
(ph≤1)  olarak sınıflandırılır ve pürüzlendirme etkinlikleri arasında farklılıklar 
görülür. Kuvvetli asidik kendinden asitli adezivlerin mineye adezyonu daha 
güçlü iken, hafif ve orta derecede asidik adezivler dentine iyi bağlanma sağlar. 
Ancak yine de kendinden asitli sistemlerin minede yarattıkları demineralizasyon 
derecelerinin fosforik asitle aynı miktarda olması beklenemez. Dolayısıyla zayıf/
hafif/orta asidik adezivlerin tercih edildiği durumlarda minenin selektif asitleme 
yöntemi ile 15 sn ilave asitle pürüzlendirilmesi gerekmektedir 35. 



ADEZIV SISTEMLER    203

Kendinden asitli sistemlerin pH’ı dışında, uygulama sırasında çalkalama, 
viskozitesi, smear tabakasının kalınlığı ve ıslatma özellikleri gibi faktörler 
demineralizasyon ve infiltrasyon derinliğini de etkilemektedir 36,37.

Mineye adezyonda zayıf/hafif/orta asiditedeki kendinden asitli adezivlerin 
kullanılması sorun teşkil ederken, dentine bağlanma noktasında kendinden 
asitli sistemler altın standart olarak kabul edilen asitle & yıka adezivlerle 
benzer performans sergilemektedir. Özellikle bazı kendinden asitli sistemlerde 
adeziv içeriğindeki fonksiyonel monomerler ile hidroksiapatitin karboksil/
fosfat grupları arasındaki ek bir kimyasal etkileşim, mikromekanik bağlantının 
yanısıra kimyasal bağlantı da sağlayarak adezyonu güçlendirmektedir 38. Bu 
fonksiyonel monomerlerden en dikat çekeni olan 10-MDP, kalsiyum (Ca) ile 
reaksiyona girerek mine ve dentindeki hidroksiapatit içinde hidrolitik olarak 
kararlı 10-MDP-Ca tuzları oluşturur 39. 

Literatürde bazı kendinden asitli adezivlerin klinik performanslarının 
oldukça iyi olduğu bildirilmiştir 40,41. Genel olarak selektif mine asitlemesinin 
ardından iki aşamalı kendinden asitli adezivlerin kullanımı önerilmektedir 41.

Kendinden asitli adezivlerde asitle & yıka sitemlerle karşılaştırıldığında 
daha az postoperatif hassasiyet görülür. Bunun nedenleri aşağıda belirtildiği 
şekillerde sayılabilir:

 Ayrı bir asitleme adımı olmaması
 Aşırı asitleme süresi olmaması
 Aşırı kurutma olmaması
 Kollagen ağdaki çöküşün daha az muhtemel oluşu
 Rezin penetrasyonunun dentin demineralizasyonu kadar olması (asitle

& yıka sistemlerdede aşırı demineralizasyon ve yetersiz infiltrasyon
görülebilir.)

 Adezivin bazik hidroksiapatit ile nötralize edilebilmesi
 Orta asiditedeki kendinden asitli adezivler smear tabakasını çözmez,

ortadan kaldırmaz, dolayısıyla dentin tübülleri smear tıkaçlarıyla üzeri
kapatıldığı için korunmuş olur.

4.2.a.	İki	aşamalı	kendinden	asitli	adezivler

İki aşamalı kendinden asitli adezivlerde, ilk adım, mine ve dentin dokusunu hem 
pürüzlendiren hem de açığa çıkan kollagen ağını adezyona hazırlayan asidik 
hidrofilik monomerlerin uygulanmasıdır.  İkinci adımda ise, hidrofobik bir 
bağlayıcı rezinin arayüzü daha hidrofobik hale getirmesiyle bağlanma yüzeyi 
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etkili bir şekilde örtülenir ve hibrit tabaka oluşturulur (Şekil 9). Sonuçta çözünen 
smear tabakası hibrit tabakaya dahil olur 21. 

Şekil 9. Kendinden asitli adeziv sistemler ile oluşan hibrit tabaka 21

4.2.b.	Tek	aşamalı	kendinden	asitli	adezivler

Tek aşamalı (all-in-one) adeziv sistemlerde asit, primer ve bağlayıcı ajan 
bileşenlerinin tümü aynı karışımdadır. Su, asidik monomerlerin iyonizasyonunda 
gerekli olduğu için kendinden asitli adezivlerin temel bileşenlerinden biridir; 
ancak, suyun hava uygulayarak hibrit tabakadan tam anlamıyla uzaklaştırılması 
mümkün değildir. Suyun varlığı fosfat gruplarının ve asidik monomerlerin 
hidrolitik yıkımına da sebep olur.  Bu sebeple su bazlı tek aşamalı kendinden 
asitli adezivlerde polimerizasyon ve yetersiz adezyon problemleri yaşanmaktadır 
42. Neticede bu tip adezivlerden elde edilen klinik kanıtlar yeterli değildir.

5. Basitleştirilmiş Adeziv Sistemlerde Karşılaşılan Problemler

İki aşamalı asitle & yıka sistemler ile tek aşamalı kendinden asitli adezivler 
kullanım kolaylığı sağlamaları ve düşük teknik hassasiyete sahip olmalarına 
rağmen in vitro şartlarda düşük bağlanma dayanımı sergilemiş olup 40,43 
klinikte de ideal sonuçlar vermemiştir41.  Hidrofilik özellikleri ve hidrofobik 
rezin örtülemenin olmaması nedeniyle, adeziv tabaka polimerize edildikten 
sonra bile, nemli dentin üzerine uygulandığında su hareketine izin veren 
geçirgen bir membran olarak davranır ve nanosızıntılara sebep olur 44. 
HEMA içeren formülasyonlar yüksek su absorpsiyonuna eğilimlidir ve 
polimerizasyon sonrasında HEMA-su karışımı hidrojele dönüşür. Öte 
yandan, HEMA içermeyen formülasyonlarda, faz ayrılmaları görülür. Bu 
durum zayıf rezin tagların oluşumuna, dolayısıyla düşük bağlanma 
dayanımına ve postoperatif hassasiyetlere neden olur.

Bunun yanısıra, özellikle üç ajanın bir arada olduğu tek aşamalı kendinden 
asitli sistemlerde karmaşık hidrofilik ve hidrofobik monomerler ve çözücü 
karışımları, onları teknik açıdan daha hassas hale getirir. Çözücü ve suyun 
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uzaklaştırılması için hava ile kurutma işlemi adezivin kavite içerisinde homojen 
yayılımını bozabilir 45,46. İnce kalan alanlarda hızlı oksijen inhibisyonu nedeniyle 
polimerizasyon eksik kalabilir 47.

Kompleks monomer karışımlarının bir arada olduğu sistemlerde rezinlerin 
ester gruplarının hidrolizi nedeniyle şişe içi monomer bozunması gerçekleşir 
ve bu da raf ömürlerini sınırlar 48. Bu sorunun üstesinden gelmek için, bazı 
üreticiler, uygulama zamanına kadar suyu fonksiyonel monomerlerden ayrı 
tutmak için iki bileşenli tek adımlı adezivler kullanır. Dolayısıyla bu ürünler, 
uygulamadan hemen önce iki bileşenin karıştırılmasını gerektirir.

6. Universal (Multi-Mod) Adezivler

Klinik araştırmalar, asitle & yıka stratejisini kullanan adezivlerin okluzal yük 
taşıyan restorasyonlar için üstün klinik performansa sahip olduğunu öne sürse 
de 49, birçok klinisyen daha basit ve tekniğe daha az duyarlı materyaller veya 
stratejiler talep etmektedir. Bu talep, üreticileri kullanımı daha kolay adeziv 
sistemleri geliştirmeye teşvik etmiştir. Adeziv sistemlerdeki en son gelişme, 
klinisyenlere adezyon stratejisini seçme seçeneği sunan “universal” veya “çok 
modlu” adezivlerdir. Bu yeni tip adezivler mine dokusu için asitle & yıka 
teknik ile, dentin dokusu için kendinden asitli teknik ile veya her iki yöntemin 
bir kombinasyonu olan “selektif mine asitlemesi” yöntemi ile uygulama 
imkanı vermektedir (Şekil 5) 50-53. Ayrıca, bu adezivler, kompozit rezinler, cam 
matrisli seramikler, zirkonya ve metaller gibi çeşitli direkt ve indirekt restoratif 
materyallerin yapıştırılmasında çok yönlü kullanım sunar 50,54,55. Farklı adezyon 
stratejileri ile uygulanabildiğinden dolayı “multi-mod”, çeşitli yüzeylere adezyon 
gösterebildiklerinden dolayı da “universal” adezivler olarak adlandırılmaktadır.

Universal adezivler kendinden asitli stratejisiyle uygulandığında, temel 
olarak geleneksel tek aşamalı kendinden asitli sistemler gibi çalışırlar 56. 
Demineralizasyon dereceleri içerdikleri asidik monomerlerin pH’ı bakımından 
farklılıklar gösterir. Çoğu universal tip adeziv, zayıf (pH ≥ 2,5), hafif (pH ≈ 
2) ve orta derecede (pH 1 ile 2 arasında) kategorilerine girer 51. Geleneksel
kendinden asitli sistemlere benzemekle beraber spesifik karboksilat ve/veya
fosfat fonksiyonel monomerleri (10-MDP, MCAP, GPDM, PAC, PENTA, 4
MET gibi) içerirler. Bu monomerlerin en dikkate çekeni, dentine iyonik olarak
bağlanan bir fosfat monomeri olan 10-metakriloiloksidesil dihidrojen fosfattır
(10-MDP veya MDP). MDP, fosfat grupları ile hidrofilik, vinil grupları ile
hidrofobik karakter göstererek amfifilik bir yapıya sahiptir. Vinil grupları,



206    DİŞ HEKİMLİĞİNİN FARKLI PENCERELERİ

rezin monomerleri ile kopolimerize edilebilir 57. MDP monomeri hidroksiapatit 
üzerinde hidrolitik olarak stabil kalsiyum tuzları oluşturur 58. 10-MDP tarafından 
sağlanan kimyasal bağlanma, suda diğer fonksiyonel monomerlerin sağladığı 
bağlantıdsan daha etkili ve kararlıdır 38. Ayrıca 10-MDP’nin yapıştırma 
simanının rezin monomerleri ile polimerize olurken zirkonyadaki oksitlerle de 
kimyasal olarak bağlandığı gösterilmiştir 59,60. 

Yapılan bir çalışmada, üç farklı universal adezivin selektif asitleme 
yöntemiyle çürüksüz servikal lezyonların kompozit restorasyonlarında 
oldukça yüksek retansiyon oranlarına (%97-100) sahip olduğu gösterilmiştir 
61. Sistematik bir meta analizde, çürüksüz servikal lezyonlarda, universal 
adezivlerin asitle & yıka veya kendinden asitli stratejisiyle kullanıldığında 
marjinal adaptasyon, marjinal renk değişikliği, postoperatif hassasiyet ve 
ikincil çürükler açısından değerlendirildiğinde her iki yöntem arasında hiçbir 
fark bulunamadığı bildirilmiştir 61. Bununla birlikte, asitle & yıka veya selektif 
asitleme stratejisinin, daha yüksek retansiyon oranı ve daha az restorasyon 
kırığı insidansı ile sonuçlandığı rapor edilmiştir 61. Çürüksüz servikal lezyonlar 
dişin esneme hareketinin en sık görüldüğü, dolayısıyla restoratif materyal ile 
diş dokuları arasında bağlantı kaybının olmaması açısından adezyonun etkisinin 
kendini gösterdiği en önemli lezyonlardır. Bu sebeple klinik şartlarda adeziv 
materyallerin bağlanma dayanımı çürüksüz servikal lezyonlar üzerinde yapılan 
çalışmalarla belirlenebilir. Literatürde çürüksüz servikal lezyonlardaki dentin 
dokusunun (özellikle skleroz varlığında), adeziv uygulamalar öncesinde 
mekanik olarak pürüzlendirilmesi önerilmektedir 62. Son zamanlarda yapılan bir 
çalışmada ise, çürüksüz servikal lezyonlardaki prepere edilmemiş ve edilmemiş 
dentin üzerine uygulanan universal adezivlerin asitle & yıka modunda ve 
kendinden asitli moddaki retansiyon oranları arasında bir fark görülmemiştir 63.

Genel olarak, universal adezivlerle sağlam bağlanma dayanımı elde etmek 
için 64;

	 Laboratuvar çalışmalarına göre, kalıcı dişler için selektif asitleme 
stratejisinin ve süt dişleri için asitle & yıka stratejisinin kullanılması 
önerilmektedir. 

	 Lityum disilikat gibi cam matrisli seramik restorasyonların simantasyonunda, 
universal adeziv uygulaması öncesinde (adeziv bileşiminde bir silan içerse 
dahi) ek bir MDP bazlı silan uygulama adımı gereklidir. Silanlar, rezin 
matrisleri arasındaki kimyasal bağlantıyı düzenler. Silan bağlayıcı ajanlar, 
rezin kompozitinin organik matrisinde çift bağ içeren monomerlerle 
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birlikte polimerize olan hidrolize olmayan fonksiyonel monomerlere 
ve silika bazlı materyallerin inorganik yüzeyinde hidroksil gruplarıyla 
oksijen köprüleri oluşturarak reaksiyona giren hidrolize edilebilir alkoksi 
gruplarına sahip iki işlevli monomerlerdir 65.

 Zirkonya restorasyonlar için, alüminyum oksit veya silika kaplı alüminyum
oksit partikülleri (tribokimyasal silika kaplama) ile air abrazyon uygulaması
ve sonrasında MDP bazlı bir universal adezivin kullanımı önerilmektedir.

 Direkt ve indirekt kompozit rezinlerin tamiri için alüminyum oksit ile air-
abrazyon sonrası universal adezivlerin uygulaması tavsiye edilmektedir.

7. Adezyonu Etkileyen Klinik Faktörler

Rezin-dentin adezyonunun bozunması kısmen su emilimi ve şişmenin bir sonucu 
olarak hidrofilik rezin bileşenlerinin hidrolizi 30 ve tükürükten olası esteraz 
saldırıları 66 sebebiyle; kısmen de açığa çıkan kollajen fibrillerinin demineralize 
dentinden türetilen matris metalloproteinazlar (MMP’ler) tarafından bozulması 
neticesinde67 gerçekleşir. MMP’ler, kolajen dahil olmak üzere hücre dışı 
proteinleri topluca parçalayabilen bir enzim grubudur. Normalde mineralize 
dentin matrisinde inaktiftirler, ancak asitleme veya self-etch adeziv sistemlerin 
uygulanması MMP’leri açığa çıkarır ve aktive eder 67. Hem in vitro hem de 
in vivo çalışmalar, klorheksidin ile hibrit tabakadaki MMP inhibisyonunun, 
asitle & yıka adezivlerle rezin-dentin bağının dayanıklılığını geliştirmek için 
umut verici bir yaklaşım olduğunu göstermiştir 32,68. Bununla birlikte, literatürde 
klorheksidin tedavisinin etkisine ilişkin uzun dönemli klinik başarı oranları 
mevcut değildir ve tartışmalı sonuçlar bulunmaktadır.

8. Sonuç

Genel olarak adeziv sistemlerin kullanımıyla ilgili olarak aşağıda sıralanan 
önerileri dikkate almak gerekir:

 Mine dokusuna en iyi şekilde adezyon asitle & yıka sistemler ile sağlanır.
Adeziv rezinin, asitlemeden sonra oluşan mikroçukurcuklara infiltrasyonu
ve ardından polimerizasyonu ile stabil bir mikromekanik kilitlenme elde
edilir. Mineye olan sağlam adezyon sadece restorasyon kenarını etkili
bir şekilde kapatmakla kalmaz, aynı zamanda dentine olan bağlantıyı
bozulmaya karşı da korumuş olur 21.
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 Asitle & yıka adeziv sistemlerde çözücünün buharlaşarak uzaklaştırılması 
en kritik adımlardan biridir. Kurutulmuş dentin üzerine uygulanan etanol-
su bazlı primerlerin kullanılması ve çözücünün hafif hava ile kurutularak 
uygun şekilde buharlaştırılması en güvenli yaklaşım olabilir 21.

 Dentine adezyonda üç aşamalı asitle & yıka sistemler ile orta asidik iki 
aşamalı kendinden asitli adeziv sistemler klinik olarak güvenilir bağlanma 
gösterir 21.

 Genel olarak, üç aşamalı asitle & yıka sistemler adeziv sistemlerinin 
klinik performansı, iki aşamalı kendinden asitli adeziv sistemlerinkinden; 
iki aşamalı kendinden asitli adeziv sistemler ise tek aşamalı kendinden 
asitli sistemlerden daha üstündür 21.

 Tek aşamalı kendinden asitli sistemler genellikle yetersiz klinik 
performans gösterir 21.

 Mevcut labarotauvar ve klinik kanıtlar universal adezivlerin istenilen 
herhangi bir adezyon stratejisiyle kullanılabileceği iddiasını 
desteklememektedir. Ayrıca bu tip adezivler çeşitli yüzeylere, direkt ve 
indirekt restoratif materyallere kimyasal olarak bağlanabilse de, bu bağın 
stabilitesi materyale bağlıdır ve hidrolitik bozunmaya maruz kalır. Bu 
nedenle, universal adezivlerin uzun vadeli dayanıklılığı sağlamak için 
hala ek önlemlere ihtiyaç olduğunu gösteren in vitro ve klinik çalışmalara 
ihtiyaç vardır 64.

 Literatürde adezivlerin diş dokusuna adezyonunu iyileştirmek amacıyla 
işlemler sırasında kontaminasyonun önlenmesi, dekontaminasyon 
prosedürlerinin kullanılması, MMP inhibitörlerinin kullanılması, ilave 
hidrofobik rezin uygulanması, adeziv içerisindeki çözücünün tam olarak 
uzaklaşabilmesi için daha uzun süre boyunca hafif hava ile kurutulması, 
rezin monomerin dentil tübülleri içine tam olarak infiltrasyonunu 
sağlamak için ovalama hareketi ile sünger uçlu aplikatörlerin kullanımı, 
üretici firmanın önerileri haricinde ilave 10 sn kadar ışıkla polimerizasyon 
süresinin uzatılması ve bitirme ve polisaj prosedürlerinin tam olarak 
yerine getirilmesi tavsiye edilmektedir 64.

Uunutulmaması gereken en önemli konulardan biri yapılan çalışmaların 
sonuçlarının sorgulanabilir olduğudur. Çünkü in vitro çalışmalar klinik şartları 
tam olarak taklit edemezken, klinik çalışmaların da titiz çalışma tasarımı, hasta 
takibinin tamamlanamaması gibi zorlukları vardır. Ayrıca adeziv sistemlerdeki 
hızlı gelişim ve yeni ürünlerin hızla piyasaya sürülmesi mevcut sistemlerin uzun 
süreli klinik takibinin yapılmasını engellemekte ve bunları geçersiz kılmaktadır.
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1. Giriş

Dijital diş hekimliği denince ilk akla gelen yöntemlerden biri CAD/CAM 
yani bilgisayar destekli tasarım / bilgisayar destekli üretimdir. CAD/CAM 
dental alanda uzun yıllardır kullanılmakta ve her geçen gün gelişmektedir1. 

CAD/CAM tekniği optik tarayıcılar aracılığıyla toplanan verilerin 
bilgisayar yazılımları kullanılarak üç boyutlu tasarımlara dönüştürülmesi esasına 
dayanır. CAD (Computer Aided Design- Bilgisayar Destekli Tasarım); bir 
objenin bilgisayar sistemleri kullanılarak tasarımının yapılmasıdır. Böylelikle 
objenin üç boyutlu modeli sanal olarak oluşturulabilmektedir2. CAM (Computer 
Aided Manufacturing-Bilgisayar Destekli Üretim) ise tasarımı yapılmış objenin 
bilgisayar desteği ile üretiminin yapılmasıdır2.

Bu dijital iş akışının pek çok avantajı vardır1,3,4: 

 Tarama verileri ile bilgisayarda oluşturulan 3 boyutlu modeller, hekimin
diş hazırlığını gözden geçirip değerlendirmesine ve tedavi planı yapmasına
olanak tanır.
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	 Yapılan tedavi planının hasta ile paylaşılabilmesini ve hasta ile olan 
iletişimi güçlendirmeyi sağlar.

	 Amaçlanan tedavi planını yerine getiren bir restorasyon tasarlanmasına 
olanak tanır.

	 Geleneksel yöntemlerde uygulanan ara aşamaları (ölçü alma, alçı model 
elde etme, mum model oluşturma, metal döküm v.b.) ve bu ara aşamalarda 
kullanılacak malzemeleri elimine eder.

	 Ara aşamaların elimine edilmesiyle zaman tasarrufu ve hastaya daha 
konforlu bir tedavi sağlar. 

	 Üretim adımına geçmeden önce hekim ile teknisyenin hızlı bir şekilde 
iletişimini sağlayarak herhangi bir düzenleme yapılmasına izin verir.

	 İnsan/malzeme/uygulama kaynaklı hataların azaltılmasını sağlar.
	 Restorasyonun aynı gün ve randevu içerisinde teslim edilmesini mümkün 

kılar.
	 Verilerin dijital data olarak arşivlenmesi sayesinde tekrarlanabilirlik sağlar.

Bu avantajlarından dolayı diş hekimliğinde dijital teknolojinin kullanımı her 
geçen gün artmaktadır. Günümüzde dental laboratuvarlarda döküm fırını gibi 
geleneksel ekipmanlar yerine; daha çok bilgisayarlar, tarayıcılar ve 3B yazıcılar 
gibi yeni nesil cihazlar kullanılmaktadır. 

Günümüzde CAD/CAM sistemleri ile çok çeşitli tedaviler yapılabilmektedir. 
İnley, onley, laminate veneer, bölümlü veya tam kron, diş veya implant üstü 
sabit restorasyonlar, hareketli bölümlü protez iskeletleri, hibrit protez alt yapı 
hazırlığı, tam protezler, maksillofasiyal protezler, implant cerrahisi için stent 
hazırlığı, immediat protezler, ortodontik şeffaf plaklar, ortodontik modelleme ve 
planlamalar CAD/CAM sistemleri ile yapılabilmektedir5.

2. Cad/Cam Sistemler İle Üretimin Aşamaları

Dental CAD / CAM sistemleri ile restorasyon üretimi üç aşamaya dayanmaktadır: 
Veri toplama, Veri işleme ve Üretim. Veri toplama aşaması bilgisayar destekli 
tarama olarak adlandırılabilir. Dişler ve ağız içi dokuların ya da herhangi bir 
nesnenin bir tarayıcıyla taranması ile bilgisayarda üç boyutlu modelinin elde 
edilmesini sağlar. 2. aşama olan veri işleme aşaması ise bilgisayar destekli 
tasarım aşamasıdır. Tarama sonucu toplanan verilerin özel bir yazılım 
kullanılarak bilgisayar ekranında görselleştirilmesi ve bilgisayar ekranında 
elde edilen bu dijital modeller üzerinde üretimi yapılacak olan restorasyonun 
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tasarımının yapıldığı aşamadır. Son aşama olan üretim aşaması, tasarım işlemi 
tamamlanan restorasyonun uygun malzeme ve yöntem ile üretilmesi işlemidir. 
Bilgisayar destekli üretim olarak adlandırılır1.

2.1. Bilgisayar Destekli Tarama  

Günümüzde piyasada çok çeşitli tarama sistemleri mevcuttur. Ağız içi ve ağız dışı 
(laboratuvarda) tarayıcılar ile elde edilen veriler bilgisayara aktarılır ve böylece 
3 boyutlu sanal model oluşturulur2. Ağız içi optik tarayıcılar ile veri toplama 
işlemi için ya bir dizi statik görüntüye ya da bir video görüntüsüne ihtiyaç vardır. 
Bazı sistemler, tarama kalitesini artırmak için bir oksit tozu kullanılmasını 
gerektirir6. Laboratuvarda kullanılan ağız dışı tarayıcılar ise mekanik veya optik 
tarayıcılardan oluşur. Mekanik tarayıcıların uç kısımlarında bulunan tarayıcı uç 
ile hastadan alınan ölçü ya da ölçüden elde edilen alçı modelin yüzey taraması 
yapılır7. Optik tarayıcılar ise harekete çok duyarlı oldukları için hasta ya da 
hekimin herhangi bir hareketi hatalı görüntü elde edilmesine neden olabilir8. 

2.2.	 Bilgisayar	Destekli	Tasarım

Bilgisayar destekli üç boyutlu modellerin tasarımı için çeşitli yazılımlar vardır. 
Bu aşamada, otomatik olarak tasarlanan restorasyonlar seçilebileceği gibi birçok 
özellik değiştirilerek yeni tasarımlar da yapılabilir. Veri toplama sistemlerinde 
olduğu gibi her sistemin kendine özgü bir bilgisayar yazılımı mevcuttur. Bu 
yazılım, sanal olarak oluşturulan modeli belirli bir komut setine dönüştürür ve 
ve bu komutlar üretimin yapılacağı cihaza aktarılır9. 

2.3.	 Bilgisayar	Destekli	Üretim

Tasarımı tamamlanan restorasyonun uygun materyal ve yöntem kullanılarak 
üretiminin yapılması aşamasıdır. Üretim yöntemi açısından değerlendirildiğinde, 
bilgisayar destekli üretim  eksiltmeli üretim (subtractive manufacturing) ve 
eklemeli üretim (additive manufacturing) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır1.

3. Eksiltmeli Üretim (Subtractive Manufacturing)

Eksiltmeli üretim, prefabrike blokların  frezler ve diskler  gibi aşındırıcılar veya 
lazerler  kullanılarak aşındırılması ve kazınması ile restorasyonun üretilmesi 
yöntemidir1. Kazıma işlemi kullanılacak malzemenin yapısına göre ıslak  veya 
kuru bir şekilde yapılabilir1,2,10. Freze makineleri 3 aks, 4 aks veya 5 aksta 
çalışan çok eksenli freze ünitelerinden oluşur. Beş farklı aksta (üç çizgisel ve 
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iki rotasyon aks) frezeleme yapabilen yeni cihazlar ile, karmaşık yapıya sahip 
restorasyonların üretimi artmış kalitede yapılabilmektedir11.  

Eksiltme yönteminde yarı sinterize veya tam sinterize bloklar 
kullanılmaktadır. Tam sinterize blokları kazımak için daha sert frezlere ve 
daha uzun süreye ihtiyaç duyulmaktadır. Yarı sinterize blokların kazıma işlemi 
daha kolay ve daha kısa sürede yapılabilmektedir ancak kazıma sonrası ürünün 
sinterize edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple üretimde yarı sinterize bloklar 
kullanılacaksa, kazıma işlemi daha büyük formlarda yapılır ve bloğun kazıma 
sonrası sinterize edilmesi ile restorasyon istenilen boyutlarına ulaşır12. 

Eksiltme üretim yöntemleri, ofis tipi sistemler ve laboratuvar sistemleri 
olarak ikiye ayrılır. Üretim, ofis tipi (chairside) sistemler ile laboratuvar 
prosedürü olmadan direk klinikte yapılabildiği gibi, dijital verilerin dental 
laboratuvara veya özel bir üretim merkezine gönderilmesi ile de yapılabilir9,10. 
Ofis tipi sistemler ile aynı gün içerisinde restorasyonun üretimi ve hastaya 
uygulanması işlemi yapılabilmektedir. 

Eksiltme ile yapılan üretimde, üretim hassasiyeti kullanılan kazıyıcı 
uçların çapına ve tasarımına bağlıdır. Bu nedenle bazı durumlarda, ince 
detayların restorasyona aktarılması güçleşmektedir. Ayrıca, kazıyıcı uçların 
zaman içerisinde yıpranmasına bağlı olarak yenilenmesi gerekmektedir. Bu da 
ekstra bir maaliyete sebep olmaktadır.  Eksiltmeli üretimde blok hacminin çoğu 
uzaklaştırılmakta ve bu da materyalin büyük oranda israfına neden olmaktadır2. 
Bu nedenle son yıllarda eksiltme yöntemine alternatif olarak ekleme ile üretim 
yöntemi gündeme gelmiştir.

4. Eklemeli Üretim (Additive Manufacturing)

Eklemeli üretim yönteminin temel prensibi; tabaka  üzerine tabaka eklenmesi 
suretiyle 3 boyutlu obje üretimidir1,13. Eklemeli üretim, ASTM (American 
Society of Testing and Material) F42 Teknik Komitesi tarafından “Eksiltmeli 
üretim sistemlerinin aksine, üç boyutlu (3D) model verilerinden, tabaka üzerine 
tabaka getirilerek malzemelerin birleştirilme işlemi” olarak tanımlanmaktadır14. 
Ayrıca, doğrudan dijital üretim, hızlı prototipleme, hızlı üretim, katmanlı üretim 
olarak da adlandırılabilir15.

Eklemeli üretimde öncelikle, tasarım aşamasında bilgisayarda 
oluşturulmuş olan üç boyutlu modelden kesitsel dilimler oluşturulur. Böylece 
her dilim bir diğeri üzerine işlenerek restorasyon elde edilir1. Bu yöntem için 
ayrıca “üç boyutlu (3D) üretim, 3D baskı” terimleri de kullanılmaktadır. Üç 
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boyutlu üretimde kullanılan cihazların geneli için sıklıkla «3D yazıcı» terimi 
tercih edilmektedir16.  

Eklemeli üretimin kullanılmasının birçok avantajı vardır1,3,13,17,18: 

 Ayrıntıların net bir şekilde üretilmesini sağlar.
 İnsan, malzeme veya uygulama kaynaklı hataları en aza indirir.
 Ürünün üretim ve teslim zamanını kısaltır.
 Malzeme israfını ve enerji tüketimini azaltır.
 Maliyeti düşürür.
 Eksiltmeli üretime kıyasla büyük nesneleri üretme kolaylığı sağlar.
 Sayısallaştırılmış verilere (CT, MRI) dayalı ayrıntılı üretim ve

tekrarlanabilirlik sağlar.
 Ayrıca tek tip malzeme kullanmak şart değildir ve çok renkli üretim

yapılabilmektedir
 Eksiltmeli üretimin aksine pasif üretim sağlar, frezeleme için kuvvet

gerekmez.
 Kişiselleşmiş ürünleri 3 boyutlu elde etmek mümkündür.

Tüm bu avatajlarının yanında eklemeli üretimin bazı dezavantajları vardır19:

 Tabakaların birleşim bölgelerinde gözlenen merdiven etkisi
 Ekipmanların ve kullanılan materyallerin pahalı olması
 Bazı üretim sistemlerinde üretim esnasında destek yapılara ihtiyaç

duyulması veya üretim sonrası ek işlem gerektirmesi
 Üretim için uzun süre gerekmesi

4.1.	 Eklemeli	Üretim	Kullanım	Alanları

Kişiselleştirme, hızlı üretim ve malzeme israfının az olması; eklemeli üretim 
yönteminin en önemli avantajları arasında yer almaktadır. Tüm bu özelliklerinden 
dolayı eklemeli üretim,  endüstriyel ürünler, savunma, havacılık ve tıp gibi 
çeşitli alanlarda sıklıkla tercih edilmektedir13,17,20.

Eklemeli üretim yönteminden kaynağını alan hızlı prototipleme (Rapid 
prototyping) yöntemi, ilave tabakalama tekniğini kullanarak prototip modellerin 
hızlı üretilmesi için mühendislik alanında 1980 yıllarında kullanılmaya 
başlanmıştır1,21. Biyomedikal sektöründe, özellikle kişiselleştirme özelliği ile 
hastanın kendine özgü ihtiyaçlarını karşılayan bir yöntem olarak kullanılmaya 
başlanmıştır22. Cerrahi planlama, implantoloji, ortopedi ve maksilofasiyal 
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protezler gibi çeşitli uygulamalarda yer almaktadır. Günümüzde ekleme 
yöntemi, üretim öncesi hızlı prototipleme (rapid prototyping), hızlı imalat (rapid 
manufacturing) ve kalıp üretimi gibi hızlı işleme (rapid tooling) terimleri ile 
karşımıza çıkmaktadır1,20. Eklemeli üretim yöntemi ile metaller, polimerler, 
seramikler, kompozitler ve biyolojik kökenli materyaller de dahil olmak üzere 
pek çok materyal ile üretim yapılabilmektedir23.

ASTM (American Society of Testing and Material) F42 Teknik Komitesi 
tarafından yapılan sınıflamaya göre eklemeli üretim yöntemleri yedi ana başlık 
altında incelenmektedir20:

(1) Binder jetting (BJ);
(2) Directed energy deposition (DED); 
(3) Material extrusion (ME);
(4) Material jetting (MJ);
(5) Powder bed fusion (PBF);
(6) Sheet lamination (SL);
(7) Vat photopolymerization (VP).

5. Diş Hekimliğinde Kullanılan Eklemeli Üretim Yöntemleri 

Sürekli gelişen teknoloji sayesinde her geçen gün eklemeli üretim yöntemlerine 
bir yenisi eklenmektedir ve literatürde eklemeli üretim yöntemleri çok farklı 
sınıflama ve isimlerle karşımıza çıkabilmektedir. Diş hekimliğinde kullanılan 
eklemeli üretim yöntemlerini ise; eriyik yığma modelleme, toz yatağı füzyonu, 
mürekkep püskürtmeli baskı, stereolitografi, direkt enerji depolama ve lamine 
nesne üretimi gibi ana başlıklar altında incelemek uygundur1,3,24-26.

5.1.	 Vat	Polimerizasyonu	/	Stereolitografi	(Sla)

Stereolitografi, ilk eklemeli üretim teknolojisidir. İlk kez Charles W. Hull 
tarafından 1986›da tanıtılmış ve «ultraviyole ile sertleşen bir materyalin 
birbiri üzerine ince tabakalar halinde yığılmasıyla katı objelerin yapımı” 
olarak tanımlanmıştır1,13,26. Bu yöntemde, fotopolimer rezin içeren bir kapta 
her seferinde bir katman oluşturmak için belirli bir ışık türü (lazer veya LED 
ışığı) kullanılır. Işık, tank içindeki sıvı rezini tarar ve sertleştirerek ilk tabakayı 
oluşturur. Daha sonra levha başka bir rezin katmanının yüzeye yayılmasına 
izin vererek alçalır ve ışık yeni tabakayı tarar. Model tamamlanana kadar bu 
işlem tabaka tabaka tekrarlanır1,13,27. İşlem bttiğinde artık parçalar temizlenir ve 
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polimerizasyonun tamamlanması için ışık kaynağı (UV veya LED) bir süre daha 
uygulanabilir28.

Avantajları16,17,20,28;
Çözünürlüğü yüksektir, karmaşık yapıların üretimi mümkündür. 
Üretien parçaların yüzey kalitesi yüksektir.
Hızlı imalat sağlar.

Dezavantajları20;
Sadece ışıkla sertleşebilen sıvı polimerler ile üretimi sağlar.
Üretilen parçalar kırılgandır.
Cihaz ve ekipmanlar maliyetlidir.
Üretimde tek tip materyal kullanılabilmektedir.
Kullanılan malzeme ısı ve ışığa hassastır.

Kullanılan Malzemeler;
SLA yöntemi ile kullanılabilen materyaller polimerler ve seramiklerdir20,22. 

Akrilik reçine, silikon ve epoksiler dental uygulamalarda kullanılan 
materyallerdir. Rejeneratif tıpta, trikalsiyum fosfat (TCP) gibi seramikler de 
SLA ile birlikte kullanılabilmektedir22. SLA yöntemi ile zirkonya kronlar ve 
zirkonya implantlar  da üretilebilmektedir2. Bu yöntem ile üretilen seramik 
yapıların mekanik özelliklerinin geliştirilmesi diş hekimliğinde hala araştırılan 
konulardan biridir.

Diş Hekimliğinde Kullanım Alanları1,28; 

Tedavi planlaması veya eğitim amaçlı model üretimi 
Cerrahi kılavuz ve özel ölçü kaşığı eldesi
Geçici kuronlar ve köprülerin yapımı
Kayıp mum tekniği ile döküm işlemi için rezin model eldesi
Daimi tam protezler ve yapay dişlerin üretimi
Maksillofasiyal protezler ve yüz protezlerin üretimi
Okluzal splintler ve ortodontik apareylerin üretimi
Zirkonya kron ve implantların üretimi

5.2.	 Eriyik	Yığma	Modelleme	(Fdm/Fused	Deposition	Modelling)

Bu yöntem ile üretim için birkaç teknik mevcuttur. Genel olarak bir nozul veya 
başlıktan materyalin sıkılması esasına dayanır. Bu yöntemde, termoplastik 
polimerler kullanılabilir. Termoplastik materyal, yarı sıvı hale getirmek için 
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ısıtılır ve daha sonra nozul veya başlıklardan ekstrüde edilerek bir plaka üzerine 
yerleştirilir. Küçük damlaların birleşmesi yoluyla tabakalar oluşur1,13. Bir başka 
yaklaşım ise materyalin bir başlık aracılığıyla hazneden beslenmesidir. Oluşan 
tabakalar kimyasal ajanlarla veya ısı yoluyla birbirine bağlanmaktadır29. Bu 
yöntem ile çok çeşitte ve renkte malzemeler aynı anda kullanılabilmektedir28. 
Ayrıca, üretim sürecinde destek olması amacı ile, suda çözünebilen geçici bir alt 
yapı desteği kullanılabilmektedir 1.

Avantajları1,28;
Düşük maliyet
Çok çeşitli materyal kullanılabilmesi
Çok renkli objelerin üretilebilmesi

Dezavantajları20,28;
Üretilen parçaların kırılgan ve yüzeylerinin pürüzlü olması
Düşük detay kabiliyeti
Tabakaların birleşim bölgelerinde merdiven etkisi oluşması

Kullanılan Malzemeler;
Mumlar, PLA (polilaktik asit), polikarbonatlar, ABS (akrilonitril bütadien 

stiren), PCL (polikaprolakton) ve PPSU (polifenilsülfon) gibi bazı termoplastik 
malzemeler bu yöntem ile kullanılabilmektedir1,17. SLA yönteminde olduğu 
gibi rejeneratif tıpta, trikalsiyumfosfat (TCP) gibi seramiklerin bu yöntem ile 
kullanımı mümkündür 1.

Diş Hekimliğinde Kullanım Alanları1,28;
Tedavi planlaması veya eğitim amaçlı model üretimi 
Cerrahi kılavuz ve özel ölçü kaşığı eldesi
Kayıp mum tekniği ile döküm işlemi için mum model eldesi

5.3.	 Toz	Yatağı	Füzyonu	(Powder	Bed	Fusion) 

Toz yatağı füzyonu, bir platform üzerine yayılmış tozların, bir lazer ışını veya bir 
bağlayıcı ile birlikte kaynaştırılması işlemidir. Her kesitin taranmasından sonra 
platform bir tabaka kalınlığı kadar aşağıya iner ve üst yüzeye yeni materyal 
tabakası uygulanır. Üç boyutlu model tamamlanana kadar bu işlem tabaka 
tabaka tekrar edilir1. Toz yatağı füzyonu, daha çok metal ve metal alaşımları ile 
üretim sağlamaktadır. Ancak  polimerler, seramikler ve kompozitlerin kullanımı 
da mümkündür1,2,13,20.
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Toz yatağı füzyonu üretim teknikleri; seçici lazer sinterleme (SLS), 
doğrudan metal lazer sinterleme (DMLS), seçici lazer ergitme (SLM) ve elektron 
ışını ergitme (EBM) olmak üzere dörde ayrılır30. 

Bu teknolojilerin hepsi aynı üretim konseptine dayanmaktadır, ancak işlem 
süreci veya kullanılan materyallerde bazı farklılıklar bulunmaktadır17. Seçici 
lazer sinterleme (SLS), toz partiküllerini kısmen eriterek çalışır31. Seçici lazer 
ergitme (SLM) ve doğrudan metal lazer sinterleme (DMLS) teknolojilerinde, 
daha yüksek enerjili lazer sistemi kullanılır. SLM’nin  SLS’den farkı “tüm toz 
parçacıklarını homojen olarak tamamen ergitmesi” olarak söylenmektedir13,31. 
Dolayısı ile daha yüksek yoğunluğa sahip nesneler üretilir. 

Elektron ışını ergitme (EBM), SLS ve SLM’ye benzer fakat bu yöntem ile 
metal tozunu tamamen eritmek için ısı kaynağı olarak elektron ışını kullanılır1. 
SLS ile genellikle gözenekli ve zayıf cisimler üretilirken, DMLS ve SLM ile 
güçlü ve yoğun nesneler üretilir32. Polimer ve seramik nesne üretimi için SLS 
terimi kullanılırken metal ürünler için SLM ve DMLS terimi kullanılır1.

Avantajları20,28;
İnce çözünürlük ve yüksek detay kabiliyeti 
 Üretilen parçaların, yüksek yoğunluk ve iyi mekanik özellikler ile üretilebilmesi 
Alt yapı desteğine ihtiyaç olmaması

Dezavantajları13,20;
Yüksek enerji gerektirmesi
Göreceli olarak yavaş olması
Pürüzlü yüzeyler
Metal üretimde nesnede oluşan ısıl gerilimler

Kullanılan Malzemeler 1,2,13,20;
Metal ve metal alaşımları, polimerler, seramikler ve kompozitlerin 

kullanımı da mümkündür.

Diş Hekimliğinde Kullanım Alanları 1,2,28;
Kron ve köprü alt yapı üretimi
Hareketli bölümlü protez iskelet üretimi
Kayıp mum tekniği ile döküm işlemi için mum model eldesi
Dental implant üretimi
İmplant-üstü sabit ve hareketli protez alt yapı üretimi



224    DİŞ HEKİMLİĞİNİN FARKLI PENCERELERİ

5.4.	 Mürekkep	Baskı	ve	Kontür	Üretimi	(Inkjet	Printing	And	Contour	Crafting)

Bu yöntem, malzeme püskürtme ile üretim yöntemi olarak bilinmektedir ve 
mürekkep püskürtmeli yazıcılardaki tekniğe benzer bir şekilde üretim sağlar.  
Bir substrata küçük damlacıkların püskürtülmesi esasına dayanır. Damlacıkların 
birikmesiyle tamamlanan her tabakanın katılaşmasından sonra yeni tabakaya 
geçilir. Kullanılan materyale göre katılaşma işlemi; kurutma, ısı transferi, 
ultraviyole ışık veya kimyasal reaksiyon ile gerçekleşmektedir 1,13.

Bu yöntem dışında başka bir yaklaşım; bağlayıcı sıvı malzemeyi bir toz alt 
katmanının (alçı, seramik veya reçineler) üzerine püskürtme işlemidir. Yüzeyde 
biriken damlalar etkileşir, daha sonra kuruyup katılaşarak üç boyutlu modeli 
oluşturur33. Püskürtülen sıvı renklendirici ajan ve bağlayıcı solüsyonundan 
seramik süspansiyonuna veya hücre solüsyonuna kadar herhangi bir malzeme 
olabilmektedir13. Bu teknik tüm renk spektrumu boyunca çok renkli objeleri 
üretebilen bir teknolojidir1. Materyal olarak rezin kullanıldığında bu yöntem 
“photopolymer jetting”16 veya “polyjet printing”13 olarak da adlandırılmaktadır 
ve literatürde PJ ya da MJ kısaltmalarıyla yer almaktadır 20,28. Toz katmanının 
üzerine sıvı püskürtülmesi yöntemine “toz bağlayıcı baskı (powder 
binder printing)” adı verilmiştir ve literatürde BJ kısaltması ile karşımıza 
çıkmaktadır13,20,28. Mürekkep baskı, seramiklerin eklemeli üretimi için kullanılan 
ana yöntemlerden biridir18. Ayrıca mürekkep baskı yöntemi ile; renkleri farklı, 
sert ve yumuşak bölgeleri olan ağız koruyucusu veya doku renklendirilmesi 
yapılmış bir epitez üretmek mümkündür 1.

Avantajları1,16,28;
Yüksek yüzey kalitesi,
İyi detay
Farklı malzemelerin birlikte kullanılabilmesi 
Çok renklilik

Dezavantajları13,20,28;
Sınırlı kullanım (genellikle fotopolimer ve termoset rezinler)
Kullanılan malzeme (fotopolimer) ısı ve ışığa hassastır
Yüksek maliyet
Üretilen parçaların göreceli olarak kırılgan olması

Kullanılan Malzemeler 1,20;
Fotopolimer rezin, mum, alçı, seramik
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Diş Hekimliğinde Kullanım Alanları 1,28;
Dental model eldesi 
Cerrahi kılavuz ve özel ölçü kaşığı eldesi
Geçici kron ve köprü yapımı
Hareketli protezler için yapay dişlerin üretimi
Okluzal splintler ve ortodontik apareylerin üretimi
Kayıp mum tekniği ile döküm işlemi için mum model eldesi

5.5.	 Yönlendirilmiş	Enerji	Depolama	(Ded/Direkted	Energy	Deposition)

Yönlendirilmiş Enerji Depolama  (DED), mevcut bir yapıya malzeme eklemek 
veya yapıyı onarmak için yaygın olarak kullanılan bir eklemeli üretim 
yöntemidir34. Bir enerji kaynağı (lazer veya elektron ışını), direk olarak yapının 
küçük bir bölgesine odaklanır ve genellikle bir gazla akışkanlaştırılmış toz 
formundaki malzemeyi eriterek ana yapıya ilave edilmesini sağlar. Erimiş 
malzeme alt tabakaya kaynaşır ve tüm katmanlar kaynaşana kadar bu işlemler 
tekrar edilir. Bu üretim tekniği ile  düşük gözenekliliğin yanı sıra, yüksek 
malzeme biriktirme verimliliği oranları ile katmanlar arasında iyi bir metalurjik 
bağ sağlanır35. Onarım ya da yüzey işlemi dışında, doğrudan bir ürünün eldesi için 
de kullanılabilir. Diğer eklemeli üretim sistemlerinin aksine, diş hekimliğinde 
kullanımına pek rastlanmamaktadır. Daha çok havacılık gibi güvenliğin ve 
maliyetin önemli olduğu alanlarda onarım veya koruyucu yüzey kaplaması 
için kullanılmaktadır36. Eksiltmeli üretim sistemleri ile kombine edilerek hibrid 
eklemeli üretim olarak kullanılabilmektedir25,36.

Avantajları35,37;
Azalmış porozite
Katmanlar arası iyi bir bağlantı sağlaması
Ürünün yüksek yoğunlukta oluşması
Karmaşık geometrilerin üretilebilmesi
Bazı sistemlerin çok çeşitli malzeme kullanımına izin vermesi

Dezavantajları34,37,38;
Elde edilen üründe, lokal ısı değişikliğine bağlı büzülme, artık stres ve 

deformasyon görülebilir
Sınırlı kullanım (genellikle metal alaşımları)
Bazı sistemlerde düşük hassasiyet ve düşük yüzey kalitesi
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Kullanılan Malzemeler34,35;
Metal alaşımları, seramikler

Diş Hekimliğinde Kullanım Alanları35,39;
Bu üretim yönteminin diş hekimliğinde kullanımına dair daha çok 

araştırmaya ihtiyaç vardır. 

5.6.	 Lamine	Nesne	Üretimi	(Lom-Laminate	Object	Manufacturing)

Lamine nesne üretimi, tabaka halindeki levhaların birbiri üzerine eklenmesi 
temeline dayanan bir eklemeli üretim yöntemidir. Alt katmana bağlanan 
levhanın dış hatları, mekanik bir kesici veya lazer kullanılarak kesilir. İstenilen 
3 boyutlu obje elde edilene kadar, ince levhalar ısı ve basınç etkisi ile birbirine 
bağlanmaya devam eder25. Farklı metalleri farklı katmanlarda birleştirmek 
gibi bir avantajı vardır ve önümüzdeki yıllarda bu özelliğinin bir çok yenilik 
getirmesi beklenmektedir38.

Avantajları25;
Kısa sürede üretim 
Geniş bir ürün yelpazesi
Düşük maliyet
Büyük yapıların üretilebilmesi

Dezavantajları25;
Düşük yüzey kalitesi ve düşük boyutsal doğruluk
Kompleks yapıların üretimi zordur

Kullanılan Malzemeler25,38;
Polimerler, kompozitler, seramikler, kağıt ve metal 

Diş Hekimliğinde Kullanım Alanları25;
Bu üretim yönteminin diş hekimliğinde kullanımına dair daha çok 

araştırmaya ihtiyaç vardır. 

6. Sonuç

Eksiltmeli üretim, diş hekimliğinde yıllardır kullanılmaktadır. Eksiltme ile 
yapılan üretimde, kullanılan blok hacminin çoğu uzaklaştırılmakta ve bu da 
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materyalin büyük oranda israfına neden olmaktadır. Eksiltmeli üretime alternatif 
olarak sunulan eklemeli üretim yöntemlerinin diş hekimliğinde kullanılması pek 
çok avantaj sağlamıştır. En önemli özelliği malzeme israfını ve enerji tüketimini 
azaltıp maliyeti düşürmesidir. Eksiltmeli üretime kıyasla büyük nesneleri üretme 
kolaylığı sağlar. Ayrıca eksiltmeli üretimin aksine tek tip malzeme kullanmak 
şart değildir ve çok renkli üretim yapılabilmektedir. Ancak yüzey kalitesi, 
boyutsal doğruluk ve üretilen restorasyonun mekanik özelliklerinin geliştirilmesi 
için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. İlerleyen dönemde, eklemeli üretimin 
dental alandaki kullanımının daha da artacağı ve dijital üretim için önde gelen 
teknolojilerden biri haline geleceği öngörülmektedir.
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1. Giriş

Ergonominin amacı, sağlık sorunlarını önleyen ve dolayısıyla insan 
verimliliğini artıran bir çalışma ortamı oluşturmaktır.  Ergonominin 
fiziksel, bilişsel ve organizasyonel ergonomi olmak üzere üç alanı vardır. 

Diş hekimliğinde fiziksel ergonomi, fiziksel stresi ve meslek hastalıklarını 
azaltmanın yanı sıra üretkenliği artırmayı amaçlar. Diş hekimlerinin ve diş 
hekimliği öğrencilerinin ergonomi konusundaki bilgileri azdır ve uygulanması 
tatmin edici olmaktan uzaktır. Kötü ergonomi, diş hekimleri arasında işle ilgili 
kas-iskelet bozukluklarının yüksek prevalansı ile ilişkilidir. (11)

2. Ergonomi

Ergonomi kelimesi, sırasıyla iş ve doğal hukuk anlamına gelen Yunanca “ergon” 
ve “nomos” kelimelerinden türetilmiştir. Uluslararası Ergonomi Derneği, 
ergonomiyi “insanlar ve sistemin diğer unsurları arasındaki etkileşimlerin 
anlaşılmasıyla ilgili bilimsel disiplin ve insan refahını ve genel sistem 
performansını optimize etmek için teori, ilkeler, veriler ve yöntemler uygulayan 
meslek” olarak tanımlar. (3)

Terminolojik olarak ergonomi , aletin, ekipmanın, çalışma alanının ve 
görevlerin tasarlanmasıyla işin çalışana uygun hale getirilmesiyle, çalışmayı 
zorlaştırıcı değil kolaylaştırıcı bir yoldur. (1)

Diş hekimliğinde ergonomi kavramı, dental ergonomi ile ilgili ilk dergi 
makalelerinin yayınlanma tarihi 1950’lere kadar uzanmaktadır. Diş hekimliğine 
uygulandığında ergonomi, bilişsel ve fiziksel stresi azaltmayı, diş hekimliği 
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uygulamasıyla ilgili meslek hastalıklarını önlemeyi ve hem profesyonel hem 
de hasta için daha kaliteli ve daha fazla konfor ile verimliliği artırmayı amaçlar. 
Diş hekimliğinde ergonominin kapsamı geniştir; diş ekibi arasındaki kimyadan 
aydınlatmaya, gürültü ve koku koşullarına ve doğal olarak kullanılan ekipman 
ve yazılıma kadar uzanır. (2) (9)

2.1.	 	Kas-iskelet	Sistemi	Rahatsızlıkları

İşle ilgili kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları (MSD) terimi, çalışma ortamının 
önemli ölçüde katkıda bulunduğu kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarını veya 
çalışma koşulları veya işyeri risk faktörleri tarafından daha da kötüleşen veya 
daha uzun süren kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarını ifade eder. Dünya Sağlık 
Örgütü›ne (WHO) göre, işle İlgili Kas-İskelet Bozuklukları (WMSD), ağrı ve 
işlevsel bozulma ile sonuçlanan çok çeşitli inflamatuar ve dejeneratif hastalıkları 
ve bozuklukları tanımlar. WMSD›ler, tek bir olaydan veya herhangi bir şikayet 
de dahil olmak üzere kümülatif travmalardan meydana gelebilecek, hafif geçici 
rahatsızlıklardan geri dönüşü olmayan ve yetersiz kalan yaralanmalara kadar 
tanımlanmaktadır. (9) (10)

İyi ergonomi koşullarında çalışmak, kas-iskelet sistemi 
rahatsızlıklarını(MSD) geliştirme şansını azaltmanın en faydalı yoludur. Diş 
hekimliği hizmetlerinin ergonomik sunumunun iyileştirilmesi ve diş hekimliği 
ofislerindeki çalışma koşullarının muhasebeleştirilmesi, hastaların, personelin 
ve pratisyenlerin refahını ve güvenliğini artırır.(4) 

Diş hekimliği literatüründe, uygun ergonomik prosedürü uygulamayan 
diş hekimleri ve diş hekimliği öğrencileri arasında işle ilgili kas-iskelet sistemi 
rahatsızlıklarının (WMSD’ler) yaklaşık %64-93 yaygınlığı bildirilmiştir. 
Böylece diş hekimliği literatüründe rapor edilmeleri nedeniyle  uygun ve yanlış 
dental ergonomik duruşlar son yıllarda önem kazanmıştır.(3) 

2.2.	 	Statik	Vücut	Duruşu

Diş hekimlerindeki kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları muhtemelen statik 
pozisyonlarda uzun çalışma saatlerine, çoğunlukla uzun molalar olmaksızın 
yanlış çalışma duruşlarına ve ayrıca tekrarlayan ve tekrarlayan hareketlere 
bağlanabilir Bahsedilen statik pozisyonlar, bu efor sırasında sürekli olarak 
belirli bir pozisyonu alarak veya uzuvları belirli bir açıda tutarak fiziksel bir 
eforun gerçekleştiği kısıtlı duruşlar olarak tanımlanabilir. Herhangi bir destek 
olmadan bir şeyi tutmayı gerektiren statik çalışma prosedürleri, ilgili görevlerin 
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izometrik pozisyonlarda yerine getirilmesi için kas dayanıklılığı gerektiğinden 
ek kas gerginliğine neden olur. Ayrıca, hareket eksikliği doku iyileşmesi için 
gerekli olan kan akışını engeller. Statik gerilmeler ne kadar uzun veya daha sık 
meydana gelirse, kasların, eklemlerin ve diğer dokuların aşırı kullanımına bağlı 
yaralanma riski o kadar artar

Mesleki bilimde, statik bir vücut duruşu dört saniyeden fazla tutulan 
bir duruş olarak tanımlanır. Öncelikle kas sistemi, eksantrik veya eşmerkezli 
değil, izometrik olarak çalışır. Diğer önemli faktörler, meydana gelme sıklığı, 
hareketler sırasındaki molalar ve statik bir vücut duruşunun tutulduğu süredir.

Statik vücut duruşları, kalıcı olarak zorlanmış yüklerin kas-iskelet sistemi 
üzerinde etkili olduğu diş hekimlerinin faaliyetlerinde oldukça sık görülür. 
Hareketin kapsamı, sırasıyla hareketin çok yönlülüğü düşüktür, bu nedenle, 
özellikle gövde kaslarında, vücut ağırlığı yoluyla daha düşük ila orta yüke sahip 
uzun süreli bir kasılma kaydedilebilir Diş hekimleri arasında, özellikle baş-
gövde bölgesinde, uygunsuz açı değeri konumlarındaki kısıtlı duruşların çoğu 
ayrıca gözlemlenebilir Servikal ve torasik omurga alanındaki duruşlar, tedavi 
sırasında diğer dental görevlere kıyasla daha yüksek açısal değerlere sahiptir  (6)

3. Oturma Duruşu

İnsan omurgasının dört doğal eğrisi vardır; Servikal lordoz, Torasik kifoz, 
Lomber lordoz ve Sakral kifoz. Kötü postüral uyum, omurların, disklerin, 
kasların ve bağların aşınmasını ve yıpranmasını hızlandırır; ağrı sendromlarına 
yol açar. Disk basıncı, otururken, öne eğilmiş ve döndürülmüş pozisyonlarda 
önemli ölçüde artar. Bu, diş hekimleri arasında sıklıkla görülen bir 
pozisyondur. Bir diş hekimi bir sandalyeye oturduğunda ve hastaya doğru öne 
doğru eğildiğinde, lomber eğri düzleşir. Omurga kemikli yapılar tarafından 
desteklenmez ve kelimenin tam anlamıyla omurganın arkasındaki kaslara, 
bağlara ve yumuşak dokulara asılır. Bel üzerinde aşırı kuvvetler oluşur, bu da 
kas gerilmesine ve ağrılı tetik noktalarına yol açar. Ayrıca eğilirken uyluklar yere 
paralel olarak oturmak pelvisin geriye doğru yuvarlanmasına ve bel eğrisinin 
düzleşmesine neden olur, kas gerginliğini ve disk basıncını arttırır. Aşağıya 
doğru eğimli uyluklar normal bel eğrisinin korunmasına yardımcı olur, bel kas 
gerginliğini azaltır ve dolayısıyla bel ağrısını azaltır. Sırttaki baskıyı azaltmanın 
en iyi yolu ayakta durmaktır. Ancak, diş hekiminin oturması gereken zamanlar 
vardır. Otururken vücut ağırlığının büyük kısmı koltuğa aktarılır. Bir miktar 
ağırlık da zemine, sırtlığa ve kolçaklara aktarılır. Ağırlığın aktarıldığı yer, iyi 
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bir koltuk tasarımının anahtarıdır. Uygun alanlar desteklenmediğinde, bütün 
gün bir koltukta oturmak sırtta istenmeyen baskılara neden olarak ağrıya 
neden olabilir. Disk basıncını azaltmak için lomber omurganın (omurgadaki en 
alttaki beş omurgalı) desteklenmesi gerekir. Hem arkaya doğru eğimli hem de 
bel desteği olan bir koltuk arkalığının sağlanması, aşırı düşük sırt basınçlarını 
önlemek için çok önemlidir. Alt sırta binen baskıyı en aza indiren kombinasyon 
120 derecelik sırt eğimine ve 5 cm bel desteğine sahiptir. 120 derecelik eğim, 
koltuk ile sırtlık arasındaki açının 120 derece olması gerektiği anlamına gelir. 5 
cm’lik bel desteği, koltuk arkalığının alt sırt bölgesinde 5 cm dışarı çıkarak bel 
desteğini sağladığı anlamına gelir. (5)  

2019 yılında Garcia-Vidal ve ark. yaptıkları çalışmada, boyun ve omuz 
kaslarının kas aktivitesini azaltmak için farklı ergonomik desteklerin ve 
bunların kombinasyonlarının etkinliğini değerlendirmeyi amaçlandı. 36 diş 
hekimini fantom kafa üzerinde üç posterior kompozit restorasyon prosedürü 
uygularken değerlendirmek için tek yönlü tekrarlanan ölçüm tasarımı 
kullanıldı. Dominant üst ekstremitedeki üç kasın (Üst Trapezius, Lateral Deltoid 
ve Anterior Deltoid) farklı ergonomik destekler (ergonomik tabure, büyütme 
lensleri ve her ikisi) kullanılarak ve kullanılmadan kas aktivitesini ölçmek için 
taşınabilir yüzey elektromiyografisi (sEMG) kayıtları kullanıldı. Tüm kasların 
kas aktivitesi, üç görev sırasında dört ergonomik koşulda önemli ölçüde farklılık 
gösterdi. Büyütme lensleri, ergonomik tabure veya her ikisinin kombinasyonu 
gibi ergonomik desteklerin kullanılması, standart uygulamaya kıyasla, üç 
görev sırasında üç kasın kas aktivitesini azaltmak için etkilidir. Ayrıca büyütme 
lensleri kullanıldığında kas aktivitesindeki azalma ergonomik tabureye göre 
daha fazlaydı.  Ayrıca, standart uygulama ile karşılaştırıldığında her iki desteğin 
kombinasyonu ile en büyük düşüş bulunmuştur. (7)

2014 yılında Jahanimoghadam ve ark. yaptığı bir çalışmada hızlı tüm 
vücut değerlendirme (REBA) yöntemini kullanarak genel diş hekimleri ve 
uzmanların çalışma duruşlarını değerlendirilmiştir. Bu çalışmada ki problem 
diş hekimliğinde yanlış çalışma duruşu kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının en 
önemli nedenidir. Ergonomik REBA analizi, diş hekimlerinin %90’ının olumsuz 
çalışma duruşları benimsediğini ve onları orta ila yüksek gelecekteki kas-
iskelet sistemi bozuklukları riskine karşı duyarlı hale getirdiğini ortaya koydu. 
REBA’ya göre, sağ ve sol önkolların yüksek puanı, genellikle uygun olmayan 
bir yükseklikte çalışmaktan kaynaklanan bu vücut bölümünün 60°’den az veya 
100°’den fazla bükülmesini gösterir. Bu sorunu önlemek için, çalışma seviyesi 
diş hekiminin dirseğinden 5-10 cm daha düşük olmalıdır.Diş hekimlerinin 
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temel amacı, her zaman optimum erişim, görünürlük, rahatlık ve kontrol elde 
etmelerine yardımcı olacak bir konum bulmaktır. Bu çalışmanın sonuçları 
ve nüfusun dişhekimliği hizmetlerine olan sürekli ihtiyacı ile ilgili olarak, 
dişhekimlerinin uygun çalışma duruşları konusundaki bilgilerini artırmaya 
yönelik önlemlerin alınmasını önerilmektedir. Ayrıca kronik ağrıyı önlemek 
için diş hekimlerinin uygun olmayan pozisyonlarını değiştirmeleri, uygun 
ergonomik ekipman seçmeleri ve her operasyondan sonra germe egzersizi ile 
ara vermeleri gerekmektedir. (8)

Büyütme yardımcılarının ve dolaylı görüş sistemlerinin kullanılması, diş 
hekimlerinin güvenli bir çalışma mesafesini koruyarak daha sağlıklı duruşlar 
sürdürmelerine ve ayrıca boyun ağrısını önlemelerine olanak tanımaktadır. 
Alberto ve ark. 2021 yılında yaptıkları deneysel çalışmada diş hekimliğinde 
büyütme kullanımının diş hekimleri için duruşu iyileştirip iyileştiremeyeceğini 
ve WMSD’lerin başlama riskini azaltıp azaltamayacağını araştırmayı 
amaçlamışlardır. Farklı çalışma koşulları (çıplak göz, tıbbi büyüteç veya 
cerrahi mikroskop) için farklı duruşları analiz ederken, hastanın ağzından olan 
uzaklığın, farklı boyun ve gövde öne eğilme ve daha küçük bir kısımda boyun 
içeren en alakalı değişken olduğunu bulunmuştur. Gövde ve boyun hareketlerinin 
verilerini göz önüne alındığında, tıbbi büyüteçlerin çıplak gözle durumuna göre 
boyun ve gövde rotasyonlarında veya terimlerde hafif iyileşmeler sağladığını, 
cerrahi mikroskop ise önemli ölçüde daha küçük rotasyonlara neden olduğunu 
görülmüştür. WMSD için risk tahminini çıplak göz ve tıbbi büyüteç müdahaleleri 
için yüksek bir risk olduğunu bulunurken ve sonuçları doğrularken, cerrahi 
mikroskop için toplam risk sadece düşük olarak sınıflandırılmıştır. Sonuç 
olarak, diş cerrahisine uygulandığında, cerrahi mikroskop kullanmanın tıbbi 
büyüteçler ve çıplak gözle göre daha az yorucu olduğuna işaret ederken, farklı 
görsel yardımcılar için WMSD riskini tahmin edilmesi sağlanmıştır. (10)

4. Sonuç

Ergonomik risk potansiyelinin değerlendirilmesi için, işyeri koşulları ile 
çalışanın fizyolojik yetenekleri arasındaki dengesizlikleri belirlemek için 
Ergonomik Risk Değerlendirme Araçları (ERAT’lar) olarak adlandırılan 
çeşitli yöntemler mevcuttur. Belirli ERAT’ın seçimi, çalışılan risk boyutuna 
bağlıdır. Ortak risk boyutları, uygulanan kuvvetlerden, fiziksel çalışma 
süresinden veya postüral değişkenlikten kaynaklanır. ERAT uygulamasının 
amacı, bu bulgulara dayalı önleyici çözüm stratejileri geliştirmek için işyerlerinin 
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yapılandırılmış ve nesnelleştirilmiş ergonomik analizlerini yapmaktır. Metodik 
uygulama için, gözlemsel yöntemler veya doğrudan ölçümler  diğerleri arasında 
sıklıkla kullanılmaktadır. Hızlı Üst Ekstremite Değerlendirmesi (RULA) 
uluslararası alanda kullanılan popüler bir gözlem yöntemdir. Bilimsel olarak 
iyi değerlendirilmiş ve güvenilirdir. RULA, boyun, omuzlar, gövde, kollar ve 
eller gibi vücut bölgelerinin kinematiğini kuvvet, sıklık ve süreye özel olarak 
odaklanarak araştırır. Bu süreçte, bir mesleki faaliyetin ergonomik riski, elde 
edilen puanlar aracılığıyla ölçülebilir. Bu puanlar ile bir sonuç görselleştirme dahil 
olarak tehlike potansiyellerinin basit değerlendirmelerini sağlanabilir. Böylece 
iş yerlerinin potansiyel ergonomik risklerini daha iyi anlamak mümkün olabilir. 
Belirli çalışma koşullarının nesnel ve ayrıntılı ergonomik analizine izin verilerek 
ideal çalışma duruşu önerilebilir. (12)
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