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I 

ÖN SÖZ 

 

 “Diş Hekimliğinde Tıbbi Tanı ve Tedavi Yöntemleri” kitabı diş 

hekimliği alanında güncel yaklaşımlar hakkında çok değerli bilgiler veren 

yedi farklı bölümden oluşmaktadır. Kitabın oluşturulma sürecinde emeği 

geçen değerli bilim insanlarına teşekkürü borç bilirim.  2020 yılı’nın 

zorlu pandemi koşulları arasında koronavirüs enfeksiyonunun diş 

hekimliğine nasıl etki ettiği konusunda bizlere bilgileri toplu şekilde 

sunan değerli yazarlar Sayın Dikilitaş ve Aydın’a  “Diş Hekimliğinde 

Koronavirüs Hastalığı 2019 (Covid-19)” adlı bölümleri için; aynı 

duygular ile “Covid-19 Pandemisi ve Çocuk Diş Hekimliğine Etkileri” 

adlı bölüm yazarları Sayın Bilmez Selen, Duman ve Demir’e; “Kök 

Kanal Medikamentlerine Güncel Bakış” bölümüyle endodonti alanındaki 

gelişmeleri bizimle paylaşan Sayın Özlek ve Kadı’ya, “Probiyotik, 

Prebiyotik, Sinbiyotikler ve Diş Hekimliğindeki Önemi” adlı güncel 

derlemeleri için Sayın Eskin, Taşkın ve Aydınyurt’a, “Diş Fırçası 

Dezenfeksiyonu ve Ağız Sağlığı Açısından Önemi” adlı değerli bölümleri 

için Sayın Altındal ve Aydınyurt’a; “Sağlıklı Ve Hastalıklı Durumlardaki 

Periodontal ve Peri-İmplant Dokuların Karşılaştırılması” bölümü için 

Sayın Gürbüz’e;  “Parsiyel ve Total Pulpotomi Tedavisinde Kullanılan 

Materyaller”  adlı bölümü için Sayın Akdağ ve Demir’e teşekkür etmek 

istiyorum.  

Günümüz diş hekimliğinde alanındaki en yeni bilgilere 

ulaşabileceğiniz bu kitabı siz değerli okurlarımıza sunmaktan büyük 

kıvanç duymaktayız. Umarım siz de okurken keyif alırsınız.  

 

Saygılarımla  

Doç. Dr. Hacer Şahin Aydınyurt  
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BÖLÜM I 
 

DİŞ HEKİMLİĞİNDE KORONAVİRÜS HASTALIĞI 2019 

(COVİD-19) 

Coronavirus Disease 2019 (Covid 19) in Dentistry 

 

Ahu Dikilitaş1 & Esra Özge Aydın2 

1 (Dr. Öğr. Üyesi), Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, e-mail: 

ahu.dikilitas@usak.edu.tr 

                      0000-0003-4130-2526 

2 (Arş. Gör.), Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, e-mail: esra.aydin@usak.edu.tr 

                      0000-0001-8166-560X 

 

GİRİŞ 

Çin'in Wuhan bölgesinde ortaya çıkan koronavirüs hastalığı 2019 

(COVİD-19) salgını hızla bir halk sağlığı krizine haline gelmiş ve 

dünyanın diğer bölgelerine katlanarak yayılmıştır1 . Yeni tip koronavirüs, 

Coronaviridae olarak bilinen tek zincirli RNA virüsleri ailesine aittir2. Bu 

virüs ailesinin zoonotik olduğu veya hayvanlardan insanlara bulaştığı 

bildirilmiştir. Bunlar arasında ilk olarak 2002 yılında tanımlanan şiddetli 

akut solunum sendromu koronavirüsü (SARS-CoV) ve daha sonra 2012 

yılında tanımlanan Orta Doğu solunum yolu sendromu koronavirüsü 

(MERS-CoV) ortaya çıkmıştır 3. Bu yeni koronavirüsün, yarasalarda ve 

pangolinlerde bulunan koronavirüs türleriyle benzer olduğuna ve bu yeni 

çapraz türlerin hastalığı viral-aracılı zoonotik doğasını doğruladığına dair 

güçlü kanıtlar bulunmaktadır4,5. Bu yeni koronavirüs için yayınlanan 

genom dizisi, SARS-CoV ve MERS-CoV gibi diğer beta-koronavirüsler 

ile yakından benzer olduğundan, Uluslararası Virüslerin Taksonomisi 

Komitesi'nin koronavirus çalışma grubu, popüler olarak COVID-19 virüsü 

olarak adlandırılan bu yeni tip koronavirüse şiddetli akut solunum 

sendromu koronavirüsü 2 (SARS-CoV-2) bilimsel adını vermiştir 6,7. 30 

Ocak 2020’de Dünya Sağlık Örgütü, SARS-CoV-2 ve bununla ilişkili 

hastalığın hızlı yayılım gösteren ve bilinen toplam ölüm oranının %3,4'e 

kadar çıktığı bir halk sağlığı problemi olduğunu bildirmiştir8,9. Dünya 

Sağlık Örgütü’nün COVID-19 durum raporu güncellemesine (20 Mayıs 

2020) göre, dünya çapında bildirilen 4 789 205 vaka ve 318 789 ölüm 

mevcuttur ve bu sayılar gün geçtikçe artmaya devam etmektedir. Bu 

nedenle, daha fazla yayılımın etkili bir şekilde azaltılabilmesi için 

korunma, tanımlama ve yönetim önlemleri alınmalıdır.  

mailto:ahu.dikilitas@usak.edu.tr
mailto:esra.aydin@usak.edu.tr
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SARS-CoV-2'nin geniş bir yayılım gösterdiği ve sağlık hizmeti 

sağlayıcılarına yayıldığına dair raporlar göz önüne alındığında, diş 

hekimleri hastane enfeksiyonu için yüksek risk altındadır ve hastalığın 

potansiyel taşıyıcıları haline gelebilecektir3,10. Bu riskler, dental işlemler 

sırasında oluşabilecek aerosol oluşumu, kesici aletlerin kullanımı ve 

hekimin hastanın orofaringeal bölgesine yakınlığı gibi sebeplere 

bağlanmaktadır. Ayrıca, yeterli önlemler alınmazsa, diş hekimi 

muayenehanelerinin potansiyel olarak hastalarda çapraz kontaminasyona 

neden olabileceği bildirilmiştir. Bu yeni hastalığın doğası anlaşılmaya 

devam ederken, diş hekimi olası bir COVİD-19 enfeksiyonunu tanımlamak 

için bilgili olmalı ve şüpheli, doğrulanmış veya COVİD-19 enfeksiyonu 

öyküsü olan hastaları uygun tedavi merkezlerine yönlendirmesi 

gerekmektedir. Konu ile ilgili rehberlere ve araştırmalara dayanan bu 

derlemenin amacı; COVİD-19’un belirtileri ve bulaşma yolları hakkında 

hekimleri bilgilendirmek ve potansiyel olarak etkilenen bölgelerdeki diş 

hekimleri ve öğrenciler için önerilen protokolleri sunmaktır.  

COVİD-19 HASTALIĞININ GENEL ÖZELLİKLERİ 

 BELİRTİLERİ 

COVID-19 tanısı, WHO standartlarına göre epidemiyolojik 

bilgilerin, klinik semptomlar, bilgisayarlı tomografi görüntüleme bulguları 

ve laboratuvar testlerinin bir kombinasyonuna dayanarak yapılmaktadır11. 

COVID-19'lu hastalarda genellikle klinik olarak ateş, kuru öksürük ve kas 

ağrısı görüldüğü rapor edilmiştir. Ek olarak, bulantı, ishal, azalmış koku 

hissi ve anormal tat hissi gibi daha az bildirilen belirtilerde gözlenmiştir12. 

Ayrıca hastalarda anormal göğüs röntgeni tespit edildiği ve göğüsten 

alınan bilgisayarlı tomografide genellikle buzlu cam görüntüsü şeklinde 

opozite alanları izlendiği bildirilmiştir13. Şüpheli hastalardan alınan tek bir 

negatif reverse transktiptaz polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) test 

sonucunun enfeksiyonun var olma ihtimalini dışlamadığı belirtilmiştir14. 

Hastaların yaklaşık %80'inde sadece gribal belirtilere ve 

mevsimsel alerjilere benzeyen hafif semptomlar bulunmaktadır ve bu 

durum teşhis edilmemiş vakaların artmasına neden olmaktadır. Bu 

asemptomatik hastalar “taşıyıcı” olarak davranarak, enfeksiyonun 

yayılmasında rol oynamaktadır15. SARS-CoV-2'nin bulaşıcılığının en 

yüksek olduğu zaman aralığının hasta semptomlarının en belirgin olduğu 

döneme denk geldiği bilinmesine rağmen, kuluçka süresinin 0 ila 24 gün 

arasında değişebileceği, bu nedenle bulaşmanın herhangi bir belirti 

görülmeden önce gerçekleşebileceği bildirilmiştir13,16. Bu hastalığın 

şiddetli formları, ortalama olarak 56 yaşında, kardiyovasküler hastalık 

veya immünsüpresyon gibi önceden var olan kronik hastalıkları olan erkek 

bireylerde daha sık görülmektedir17. Son çalışmalara ve Çin Ulusal Sağlık 

Komisyonu verilerine göre, Çin'de COVID-19 olan tüm hastalar arasındaki 
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ciddi vakaların oranının %15 ila %25 arasında olduğu bildirilmiştir13,18,19. 

Yüksek riskli hasta popülasyonu, pnömoni veya akut solunum yolu 

sıkıntısı sendromuna özgü belirtiler göstermektedir.13. 

 BULAŞMA YOLLARI 

Genetik ve epidemiyolojik araştırma bulgularına bakıldığında 

COVID-19 salgınının tek bir hayvandan insana bulaşması ve ardından 

insandan insana yayılması ile başladığı görülmüştür20,21. SARS-CoV-2’nin 

bireyler arası bulaşıcılığı tipik olarak damlacık veya temas yoluyla 

olmaktadır. Bu nedenle, enfekte bir kişinin öksürmesi veya hapşırması 

yoluyla SARS-CoV-2 havada taşınarak yakın temastaki (yaklaşık 1,8 

metre yarıçap içinde) bireyleri enfekte edebilmektedir17. Bir kişi 

öksürdüğünde, hapşırdığında, güldüğünde ya da konuştuğunda büyük (> 5 

μm çapında) ve küçük (≤5 μm çapında) damlacıklar veya aerosoller 

oluşmaktadır. Yerçekiminin etkisi ile daha büyük damlacıklar hızlı bir 

şekilde yere düşmektedir. Bu nedenle damlacık yoluyla bulaşıcılığın 

olabilmesi için, enfekte olmuş bir birey ile duyarlı bir birey arasında yakın 

fiziksel yakınlık gereklidir. Öte yandan, küçük damlacıklar veya 

buharlaşan damlacıkların küçülmüş kalıntıları, hava da daha yavaş hareket 

etmekte ve buna bağlı olarak solunum sistemine girmeden veya yüzeyleri 

kontamine etmeden önce havada daha uzun süre kalabilmektedir ve daha 

uzak noktalara ulaşabilmektedirler 22. Hastalığın toplumda yayılmasını en 

aza indirmek için sosyal mesafenin korunması gerektiği bildirilmiştir17. 

Bir diğer bulaşma yolu, SARS-CoV-2’nin damlacık yoluyla 

enfekte bireyin yakınında bulunan cansız nesnelere yapışması ve daha 

sonra bu nesnelere diğer bireylerin temas etmesiyle oluşmaktadır23. 

Kontamine olmuş yüzeylerin hastane enfeksiyonuna sebep olan birçok 

patojeni barındırdığı bildirilmiştir24. SARS-CoV ve MERS-CoV dahil 

olmak üzere insan koronavirüslerinin kuru yüzeylerde hayatta kalma 

kapasitesi sınırlı olmasına rağmen yapılan bazı çalışmalarda, özellikle 

insan salgıları içinde temasta oldukları yüzeylerde gün boyunca canlı 

kalabildiklerini bildirmiştir24,25. Bu nedenle, bu hastalığın yayılmasını 

durdurmak için nesnelerin dezenfeksiyonunu ve ellerin yıkaması son 

derece önemlidir.  Bu tavsiyeler, insanların yüzlerine saatte ortalama 23 

kez dokundukları ve bu dokunuşların %44'ünün ağız ve/veya burun 

bölgesini içerdiği göz önüne alındığında çok daha büyük önem 

kazanmaktadır26.  Buna ek olarak, çalışmalar etkilenen hastaların hem 

tükürük hem de dışkısında SARS-CoV-2’nin varlığını göstermiştir27,28. 

SARS-CoV-2'nin insanlarda tükürük bezlerinde yüksek oranda bulunan 

anjiyotensin dönüştürücü enzim-2 reseptörlerine bağlandığı 

bilinmektedir29,30. Bu nedenle diş hekimi muayenehanelerinde yapılan 

dental işlemlerin; aerosol oluşumu, ortamda bulunan nesneler veya fekal-

oral yolla COVID-19'un yayılımına sebep olabileceği düşünülmektedir31.  
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DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMALARININ BULAŞICILIĞA 

ETKİLERİ 

Yüksek hızlı el aletleri ile dental uygulamalar yapılırken, diş ile 

hızla dönen frez arasındaki sürtünme aşırı ısıya neden olmakta soğutucu 

bir sistem kullanılmazsa oluşan ısı diş sert dokusuna zarar verebilmekte ve 

pulpada patolojik değişikliklere yol açabilmektedir. Isı oluşumunu 

minimalize etmek için su kullanılması evrensel bir fikir birliğidir32.  

Soğutucu olarak suyun kullanılması sonucu oluşan aerosollerden, kan ve 

tükürük gibi ağız boşluğunda bulunan vücut sıvıları ile birleşmesi sonucu 

biyoaerosoller oluşmaktadır. Bu biyoaerosoller genellikle bakteri, mantar 

ve virüslerle kontamine olmakta ve havada uzun süre asılı kalarak diş 

hekimleri veya diğer hastalar tarafından solunabilmektedir 33,34. 

Zemouri ve arkadaşları tarafından, şiddetli pnömoninin etkeni olan 

Legionella pneumophila da dahil olmak üzere dental kliniğinin havasında 

38 tip mikroorganizmanın bulunabileceği gösterilmiştir35. Wang ve 

arkadaşları yaptıkları çalışmalarında SARS hastalarının tükürüklerinde 

büyük miktarda SARS-CoV RNA tespit etmişlerdir36. Yapılan çalışmalar, 

SARS-CoV ve MERS-CoV vakalarının çoğunluğunun hastane kaynaklı 

olduğunun ve kısmen, solunum yolu hastalığı olan hastalarda aerosol 

üreten uygulamaların kullanımından kaynaklandığını göstermiştir37.  

Mevcut epidemiyolojik veriler SARS-CoV-2’nin SARS-CoV ve 

MERS-CoV'dan daha yüksek bulaşıcılığa sahip olduğunu 

göstermektedir38. Bu nedenle, bu salgın sırasında SARS-CoV-2’ye yönelik 

standart önlem ve enfeksiyon kontrol rejiminin değiştirilmesi 

gerekmektedir22.  

DİŞ TEDAVİSİNDE YAYILIMIN ÖNLENMESİ 

AMACIYLA ALINACAK GENEL ÖNLEMLER 

Önceki SARS-CoV salgınında elde edilen deneyime ve SARS-

CoV-2 ve bununla ilişkili hastalıktan elde edilen verilere dayanarak, dental 

işlemlerde COVID-19 salgını döneminde alınması gereken belirli spesifik 

önlemler bulunmaktadır17. 

 TELEFON TARAMASI VE TRİYAJ 

COVID19 enfeksiyonu şüphesi olan hastaları tanımlamak 

amacıyla telefon yoluyla uzaktan ilk taramanın gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir. İlk taramada sorulması gereken en önemli 3 soru, COVID-

19 olduğu bilinen veya şüphelenilen bir kişiye temasın mevcudiyeti, yakın 

bir zamanda yüksek COVID-19 insidansı olan bir bölgeye seyahat hikayesi 

ve ateş veya öksürük gibi solunum yolu hastalığının herhangi bir 

belirtisinin varlığını içerir.  3 sorudan birine olumlu yanıt verildiği taktirde 
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dental tedavinin en az 2 hafta ertelenmesi gerektiği bildirilmiştir17. Bu 

hastaların tek başına karantinaya girmeye ve telefon veya e-posta yoluyla 

birinci basamak hekimlerine başvurmaya teşvik edilmesi gerekmektedir39. 

 HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ  

Hasta diş hekimi muayenehanesine geldiğinde, hekim tarafından 

ayrıntılı bir tıbbi anamnez alınmalı, COVID-19 tarama anketi ve gerçek bir 

acil durum değerlendirmesi yapılmalıdır17. Diş hekimleri, hastanın vücut 

sıcaklığını temassız bir alın termometresi kullanarak veya kızılötesi termal 

sensörlü kameralarla ölçmesi gerekmektedir31. Ateş (>38C0) ve /veya 

solunum yolu hastalığı belirtileri olan hastalarda, dental tedavinin en az 2 

hafta ertelenmesi gerekmektedir17.  Hastalık kontrol ve önleme merkezleri 

yönergesinde COVID-19 enfeksiyonu olduğundan şüphelenilen kişiler, 

tedavi için bekleyen etkilenmemiş hastalardan en az 1,8 metre uzakta, ayrı 

ve iyi havalandırılan bir bekleme alanında oturması gerektiği 

bildirilmiştir40. Hastaların cerrahi maske takması ve öksürmeden ve 

hapşırmadan önce ağzı ve burnu bir mendille örtmesi ve daha sonra bu 

mendili atmak gibi solunum yolunu koruyucu hijyen uygulamalarını 

yapması konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir40.  

 FARMAKOLOJİK TEDAVİ 

 Şüpheli veya doğrulanmış COVID19 enfeksiyonu olan hastalarda, 

diş ağrısı ve / veya yüzün şişmesi gibi acil diş tedavi gerektiren durumlarda 

antibiyotik ve/veya analjezik reçete edilmesi bir tedavi alternatifidir. Bu 

yaklaşım ağrı veya şişlik gibi semptomların azalmasını sağlayabilir ve diş 

hekimlerine, hastayı bir uzmana yönlendirmeleri veya enfeksiyonun 

yayılmasını önlemek için uygun tüm önlemleri alarak tedavi yapmaları için 

yeterli zaman sağlamaktadır17. 

DİŞ TEDAVİSİNDE YAYILIMIN ÖNLENMESİ 

AMACIYLA ALINACAK ÖZEL ÖNLEMLER 

Yüksek ateşi ve solunum yolu hastalığı olan hastalar büyük 

olasılıkla diş hekimi muayenehanelerine başvurmayacaktır. Klinisyen, 

kendi tarafından oluşturulan acil durum anketinin değerlendirilmesine 

dayanarak durumunun şiddetini ölçebilir ve tedaviyi aynı seans yapmak 

veya ertelemek için uygun karar verebilir. Dentoalveoler travma ve 

progresif fasiyal alan enfeksiyonları gibi belirli durumlar acil diş 

müdahalesini gerektirmektedir17. 

Şüpheli veya doğrulanmamış COVID-19 enfeksiyonu vakalarına 

diş tedavisi yapılma olasılığının düşük olması durumunda, diş hekimleri 

aşağıdaki önerileri takip etmelidir: 

 Bekleme odasının girişine öksürürken veya hapşırırken 

tüm hastaların burun ve ağızlarını bir mendille veya dirsekleriyle 
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kapatmasını ve kullanılmış mendilleri kullanımdan hemen sonra bir çöp 

kutusuna atıp el hijyenlerini sağlamalarını anlatan talimatları içeren bir 

poster asılması gerekmektedir. Doğal havalandırmalı odalar için hasta 

başına 60 L/s yeterli havalandırma olarak kabul edilmektedir. Hastaların 

yeterince havalandırılmış bir bekleme alanında bekletilmesi ve en az 1 

metre aralıkla oturtulması gerekmektedir22. 

 Diş hekimliği uygulamaları sırasında, oral 

mikroorganizmalar diş hekimine enfeksiyonun bulaşması için önemli 

bölgeler olan yüz, özellikle de gözlerin içi ve burun çevresine 

sıçrayabilmektedir41,42. Diş hekimlerinin, uygun kişisel koruyucu 

ekipmanların kullanımı ve el hijyeni uygulamalarının da dahil olmak üzere 

standart, temas ve hava yolu önlemlerine uyması gerekmektedir40. Enfekte 

damlacıklar insanda konjonktiva epitelini kolayca kontamine 

edebilmektedir. COVID-19'un gözün mukoza mebranıyla teması yoluyla 

da bulaşabileceği klinik olarak kanıtlanmıştır43. Tüm bu nedenlerden 

dolayı diş tedavisi sırasında oluşan aerosollerden ve debristen gözleri 

korumak için, tedavi boyunca koruyucu gözlük veya yüz siperi takılması 

gerektiği ve her hasta arasında dezenfekte edilmesi gerektiği 

bildirilmiştir22.  Hasta ile hekim arasında 1 metreden daha kısa bir 

mesafede varsa cerrahi maske kullanılması gerekmektedir22. Diş 

hekimlerinin kontamine aerosol üretme olasılığını azaltmak için ultrasonik 

aletler, yüksek hızlı el aletleri ve hava-su spreyi kullanımını en aza 

indirmesi gerekmektedir17. Aerosol oluşabilecek rutin diş tedavilerinin 

(yüksek hızlı el aleti, hava-su spreyi ve ultrasonik aletlerin kullanımı) 

sırasında partikül solunum maskesi (Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği 

Enstitüsü seltifikalı N-95 maskeleri veya Avrupa Birliği tarafından 

belirlenen FFP2 standart maskeleri) kullanılması gerekmektedir22. Bu 

salgının süresinin belirsizliği nedeniyle, kişisel koruyucu ekipman temini 

sıkıntısı olabilir. Bu nedenle, ekipmanların dikkatli bir şekilde kullanılması 

gerekmektedir17. 

 Yapılan çalışmalarda SARS-CoV ve MERS-CoV'un 

povidon içeren ağız gargaralarına karşı oldukça duyarlı olduğunu 

gösterilmiştir44. İşlem öncesi %0,2 povidon-iyot ile ağzın çalkalanması 

tükürükteki korona virüslerinin yükünü azaltabileceği bildirilmiştir31,45. 

Korona virüslerine karşı spesifik olmayan, virüsü sayıcı azaltma 

aktivitesine sahip %0,5-1 hidrojen peroksitin ağız gargarası olarak 

işlemden önce kullanımı diğer bir seçenek olarak önerilmektedir46. 

 Çapraz kontaminasyonu önlemek amacıyla, tek 

kullanımlık ayna, şırınga ve tansiyon aleti gibi ekipmanların kullanılması 

önerilmektedir17. Tek kullanımlık olmayan tansiyon aleti, ateş ölçer gibi 

ekipmanın işlem sonrası %70 etil alkol ile silinmesi gerektiği 

bildirilmiştir22. 

 Öksürüğe yol açması muhtemel uygulamalardan 

kaçınılmalıdır veya dikkatle yapılması gerekmektedir11. İntraoral 
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röntgenler, dental muayenede kullanılan en yaygın görüntüleme 

yöntemidir; bununla birlikte tükürük sekresyonunu ve öksürüğü 

uyarabilmektedir47. Bu gibi durumları önlemek için panoramik radyografi 

veya konik ışınlı bilgisayarlı tomografi gibi ekstraoral görüntüleme 

yöntemlerinin tercih edilmesi gerekmektedir. İntraoral görüntülemenin 

zorunlu olduğu durumlarda, olası bir perforasyonu ve çapraz 

kontaminasyonu önlemek amacıyla sensörlerin çift kat koruyucu ile 

kullanılması gerektiği rapor edilmiştir48. 

 Akut solunum yolu enfeksiyonlarının önlenmesinde el 

yıkamanın önemi konusunda artan bir farkındalık vardır. Dünya sağlık 

örgütü tarafından el hijyeninin elleri %70-90 alkol bazlı el dezenfektanları 

ile veya sabun ve su ile temizlemeyi içerdiğini; her iki yöntem de eşit 

derecede etkili olduğunu belirtilmiştir49. Ek olarak el hijyeninin hastaya 

dokunmadan önce, herhangi bir temizlik veya aseptik işlem uygulanmadan 

önce, vücut sıvısına maruz kaldıktan sonra, hastaya ve hastanın 

çevresindeki herhangi bir şeye dokunduktan sonra sağlanması gerektiği 

bildirilmiştir22. 

 Aerosol oluşan dental işlemler sırasında, rubber-dam 

primer olarak bariyer görevi görerek korumakta ve solunum 

sekresyonundan kaynaklanan patojenler ile teması neredeyse ortadan 

kaldırmaktadır. Eğer rubber-dam doğru yerleştirilirse, tek kontaminasyon 

kaynağı tedavi edilecek dişler olacaktır50. Kavite hazırlığı sırasında rubber 

damın kullanılması ile, mikroorganizmaların yayılmasını %90 gibi büyük 

bir oranda azalttığı gösterilmiştir51. Fakat dişeti altına restorasyon 

yapılması ve kuron kenarı hazırlama gibi dişeti altına uygulama gerektiren 

prosedürlerde uygulanamaması dezavantajı olmaktadır22. Rubber damın 

burnu kapatacak şekilde yerleştirilmesi tavsiye edilmektedir17. 

 Salgın sırasındaki semptomatik irreversible pulpitis tanısı 

konmuş çürük bir diş tedavi edilirken rubber-dam izolasyonu altında 

kemomekanik yolla çürüğün temizlenmesi ve sonrasında lokal anestezi 

altında yüksek hacimli tükürük emici ile pulpanın açığa çıkarılıp, ağrıyı 

azaltmak için pulpanın devitalize edilmesi gerektiği bildirilmiştir. Dolgu 

malzemesi, üreticinin tavsiyesine göre daha sonra devitalize edici bir ajan 

olmadan nazikçe değiştirilebilir. Tedaviden sonra ortamın temizliği ve 

dezenfeksiyon prosedürlerinin takip edilmesi gerekmektedir14. 

 Diş kırığı, lüklasyon veya avülsiyonun tedavi planlaması 

yaşa, diş dokusuna gelen travmanın şiddetine, apeksin gelişmesine ve dişin 

ağız dışında kaldığı süreye bağlı olarak değişmektedir52,53,54. Dişin 

çekilmesi gerekiyorsa, rezorbe olabilen bir sütür tercih edilmesi 

gerekmektedir. Yüzünde yumuşak doku kontüzyonu olan hastalar için 

debridman yapılıp ve dikiş atılması gerekebilir. Yaranın yavaşça 

yıkanması ve sıçramayı önlemek için tükürük emicinin kullanılması 

tavsiye edilmektedir. Yaşamı tehdit eden birleşik oral ve maksillofasiyal 

yaralanmaları olan vakaların derhal hastaneye yatırılması ve şüpheli 
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enfeksiyonu önlemek için mümkünse göğüs bilgisayarlı tomografisi 

istenmesi gerekmektedir. RT-PCR testi, zaman alıcı olmasının yanı sıra, 

pan-koronavirüs veya spesifik SARS-CoV-2 saptama kapasitesine sahip 

bir laboratuvara ihtiyaç duyulmaktadır14. 

 Şüpheli veya onaylanmış COVID-19 enfeksiyonu olan 

hastaların rutin bir diş hekimi muayenehanesinde tedavi edilmemesi 

gerektiği bildirilmiştir. Bu hasta grubunun sadece negatif basınçlı odalarda 

veya hava yolu kaynaklı enfeksiyon izolasyon odalarında tedavi edilmesi 

gerekmektedir. Bu nedenle, hava yolu kaynaklı enfeksiyon izolasyon 

odalarını sağlayabilecek sağlık merkezlerinin önceden berlirlenmiş olması, 

ihtiyaç duyması durumunda acil diş tedavilerinin orada yapılması 

gerekmektedir40. 

 Negatif basınçlı odalar mevcut değilse hastane enfeksiyon 

riskini azaltmak için hastaların izole edilmiş ve iyi havalandırılan bir odada 

son hasta olacak şekilde tedavi edilmesi gerekmektedir14. 

 SARS CoV-2’nin havadaki aerosolde canlı kalabildiği, 

nemli ortamlarda daha kolay yaşayabildiği ve oda sıcaklığındaki cansız 

yüzeylerde 3 güne kadar yaşamını sürdürebildiği gösterilmiştir55. Bu 

nedenle klinik personelin SARS-CoV-2'nin yayılmasını önlemek için 

COVID-19 için onaylanmış kimyasallar kullanarak cansız yüzeyleri 

dezenfekte etmesi ve kuru bir ortam sağlaması gerekmektedir. 

Kullanılacak yüzey dezenfektanlarının %62-71 oranında etanol, % 0,5 

oranında hidrojen peroksit ve % 0,1 oranında (1g /L) sodyum hipoklorit 

içermesi gerektiği bildirilmişti46. 

 Tedavi alanlarından kontamine olmuş havanın 

uzaklaştırılması / filtrelenmesi için çeşitli yöntemler vardır; en yaygın 

kullanılan iki cihaz, pahalı olmayan yüksek hacimli filtrelerini (HVE) ve 

pahalı olan yüksek verimli parçacık tutucu (HEPA) filtrelerini 

içermektedir22. HVE filtresi havayı dakikada 2,83 m3'e kadar çıkan bir 

oranda emiş gücüyle uzaklaştırmaya yarayan bir cihazdır. Oluşan dental 

aerosolleri uzaklaştırmanın en kolay yoludur ve operasyon alanının 

kontaminasyonunu %90 oranında etkili bir şekilde azalttığı bildirilmiştir56. 

Bununla birlikte, ağızda çalışan ultrasonik bir alet varsa, cihaz aletin ucuna 

uygun bir mesafede (yaklaşık 6-15 mm) tutulması gerekmektedir. HVE'nin 

bir sınırlaması da, klinisyenlerin yardımcı bir asistanı olmadan cihazı tek 

elle kullanmakta zorluk çekebilmeleridir22. HEPA filtresi çapı 0,3 μm olan 

partiküllerin %99,97'sini uzaklaştırabilen bir hava filtrasyon cihazıdır. 

Uzaklaştırılan mikroorganizmaların çoğalıp, filtrelenmiş havaya geri 

girerek, filtrenin bir mikroorganizma kaynağı gibi davranmasına sebep 

olması dezavantajı olmaktadır57. Ayrıca, kontamine HEPA filtrelerin 

temizlenmesinin zor ve değiştirilmesinin pahalı olduğu bildirilmiştir58. 
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SONUÇ 

COVİD-19 hastalığının inkübasyon süresi 0 ila 24 gün arasında 

değiştiği ve çoğu hastada sadece hafif semptomlar ile seyredebileceği 

düşünüldüğünde diş tedavisi yapılan bazı hastaların asemptomatik 

COVID-19 hastası olabileceğinin unutulmaması gerekmektedir13,16.  Bu 

nedenle her hasta virüsle potansiyel olarak enfekte olmuş gibi düşünülmesi 

ve tüm diş hekimliği muayenehanelerinin enfeksiyon kontrol politikalarını 

ve ekipmanlarını gözden geçirmesi gerekmektedir. Sağlık hizmeti 

sağlayıcılarının bu gelişen hastalık hakkında kendilerini güncel tutması ve 

personelinin önleyici tedbirlerle ilgili yeterli eğitimi almasını sağlaması 

gerekmektedir. 

Sonuç olarak, sağlık profesyonelleri halkı korumakla ve 

enfeksiyon kontrolü sağlamakla görevlidir. Bu yeni ortaya çıkan SARS-

CoV-2 tehdidi, dünya popülasyonunda daha az patojenik ve daha yaygın 

bir enfeksiyon haline gelebilir. Diğer koronavirüs enfeksiyonlarıyla aynı 

evrimsel modelini izlerse, popülasyonumuzda daha hafif semptomlarla 

daha az virülan bir enfeksiyon olarak devam edebileceği tahmin 

edilmektedir. Bu nedenle, bu zorlu zamanlarda kendimizin ve 

hastalarımızın sağlığını gözeterek doğru klinik kararlar vermek oldukça 

önemlidir. 
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1. GİRİŞ 

2019' un son aylarında, Çin'in Wuhan kentinde etiyolojisi 

bilinmeyen bir pnömoni salgını ortaya çıktı. Bu salgının ilk olarak canlı 

hayvan ve deniz ürünleri pazarından yayıldığına dair raporlar vardı. Bu 

raporlar patojenlerin hayvanlardan insanlara aktarıldığını ve hızla insandan 

insana bulaşabildiğini bildirildi. Bu virüs geçici olarak Patojen 2019 Yeni 

Korona Virüsü (2019-nCoV) olarak sınıflandırıldı ve hastalığa Corona 

Virus Hastalığı 2019 (COVID-19) adı verildi. Daha sonra virüsün adı 

SARS-CoV-2 olarak değiştirildi (1). 28 Mart 2020’ye kadar COVID-19 

dünya çapında 26495 kişinin ölümüne neden oldu ve 570000’ den fazla 

kişiyi enfekte etti (2, 3). 

Koronavirüsler, genom olarak büyük, tek pozitif iplikli RNA 

içeren Coronaviridae familyasına aittir (4). Koronavirüsler dört gruba 

ayrılır: alfacoronavirüs, betacoronavirüs, gammacoronavirüs ve 

deltacoronavirüs (5). Alfacoronavirüs ve betacoronavirüs öncelikle insan 

ve memelilerin solunum, gastrointestinal ve merkezi sinir fonksiyonlarını 

enfekte ederken, gammacoronavirüs ve deltacoronavirüs en çok kuşları 

hedef alır (4). SARS-CoV-2, betacoronavirüs ailesinin bir parçasıdır (6). 

SARS-CoV-2, giriş reseptörü olarak insanların ve bazı hayvanların 

(yarasa, domuz, misk kedisi gibi) anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 

reseptörüne (ACE-2) bağlanabilir (7). Bilim insanları, SARS-CoV-2 spike 

(S) glikoproteinin insan hücrelerine girmek için bir hücre zarı proteini olan 

mailto:sacidetuncduman@gmail.com
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ACE-2’ ye bağlandığını gösterdi. ACE-2 ve SARS-CoV-2 S proteini 

arasındaki bu güçlü ilişki, daha fazla ACE-2 ekspresyonuna sahip 

popülasyonların SARS-CoV-2'a daha eğilimli olabileceğini rapor etmiştir 

(7).   

2020 yılında Xu ve arkadaşları tarafından yürütülen bir çalışmada, 

ACE-2 proteininin akciğer alveoler epitel hücreleri ve ince bağırsağın 

enterositleri dışında ağız boşluğu mukozasında da açığa çıktığı ve 

reseptörün dil epitel hücrelerinde yoğun şekilde bulunduğu gösterilmiştir. 

Bu sonuç, ağız boşluğunun potansiyel COVID-19 bulaş bölgesi olarak 

kabul edilmesine neden olmuştur. Bu çalışma, diş hekimliği ve günlük 

yaşamda gelecekteki koruyucu prosedürlerin uygulanması açısından da 

çok önemlidir (8). 

SARS-CoV-2; sıklıkla hapşırık, öksürük sonrası solunum 

yollarının oluşturduğu damlacıklarla bulaşmaktadır. Doğrudan veya 

dolaylı olarak tükürük ile de bulaş söz konusudur. Ayrıca gözle bulaş 

olduğunu bildiren çalışmalar da mevcuttur (9). Bu nedenle SARS-CoV-2 

virüsünün hastalar ile yakın temasta çalışan sağlık çalışanlarına bulaşma 

oranı oldukça yüksektir (10). Diş hekimleri SARS-CoV-2 bulaşma riskine 

sahip en riskli meslek gruplarından biri olarak gösterilmiştir (11-14). Diş 

hekimlerine bulaş sadece hastaya yakın temasla değil, işlem sırasında 

oluşan aerosol yoluyla da olabilir. Diş hekimleri, klinik personeller ve 

hastalar aerosol oluşturan işlemler nedeniyle sadece SARS-CoV-2 

açısından değil, birçok bulaşıcı hastalığa karşı da risk altındadırlar. Bu 

nedenle diğer sağlık alanlarından ayrı olarak, diş hekimliğine özel 

enfeksiyon kontrolü ve enfeksiyonu önleme kuralları, Hastalık Kontrol ve 

Önleme Merkezi (CDC) tarafından ilki 1986’da, sonuncusu 2003 yılında 

oluşturulan kılavuzlar ile belirlenmiştir. CDC 2003 kılavuzu ile tanımlanan 

kan dışında tükürük sekresyonu da enfeksiyöz kabul edilmeli, her hastaya 

bir enfeksiyon odağı olarak yaklaşılmalı ve herkes için aynı işlemler aynı 

titizlikle uygulanmalıdır. Dolayısıyla, hastaya göre değil işlemlere göre 

alınması gereken standart enfeksiyon kontrolü uygulamaları CDC 

tarafından tanımlanmıştır (15). 

Bu makalede, COVID-19 salgın döneminde diş hekimleri ve çocuk 

diş hekimlerinin hastalık hakkında bilmesi gereken genel bilgiler, diş 

hekimliği pratiğinde alınması gereken enfeksiyon kontrol önlemleri, bu 

dönemde karşılaşılabilecek zorluklar ve çocuk diş hekimlerine önerilerden 

oluşan güncel literatür bilgileri derlenerek sunulmuştur. 

2. COVID-19 HASTALARININ KLİNİK SEMPTOMLARI  

Mevcut epidemiyolojik araştırmalara dayanarak,  COVID-19’un 

kuluçka süresi 1-14 gün, çoğunlukla 3-7 gündür. COVID-19 latent 

dönemde de bulaşıcıdır (16). İnsanlarda özellikle de ileri yaş ve altta yatan 
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kronik hastalığı olan bireylerde hastalık yapıcı etkisi (patojenitesi) 

yüksektir. 

COVID-19 hastalarının ortak klinik semptomları ateş, öksürük, 

nefes darlığı, miyalji (kas ve eklem ağrısı) ve halsizliktir. Daha az sıklıkta 

görülen semptomlar ise baş ağrısı, balgam üretimi, karın ağrısı, baş 

dönmesi, bulantı, kusma ve ishaldir. Hatta bazı Kulak Burun ve Boğaz 

(KBB) doktorları tat duyusu kaybı (disgusia) ve koku alma (anosmi) 

bozukluğunun da COVID-19 semptomları olarak kabul edilebileceğine 

inanmaktadır (7, 10). Giacomelli ve arkadaşları, 59 COVID-19 hastasından 

20'sinde (% 33.9) en az bir tat veya koku alma bozukluğu olduğunu ve 

11'inde (% 18.6) her ikisinin de olduğunu bildirmiştir (17). Bu semptomları 

olan hastaların çoğu (% 91) hastaneye kaldırılmadan önce tat değişiklikleri 

olduğunu belirtmiştir (17). ACE2 ekspresyonunun, tat tomurcuklarının en 

bol olduğu dil, diş eti veya bukkal mukozada yüksek oranda olduğu tespit 

edilmiştir (8). Bu durum SARS-CoV-2’ un ACE2 reseptörü etkileşiminin 

bilinmesi ve bu reseptörün ağız ve burun mukozasında yaygın olması ile 

açıklanabilir.  

SARS-CoV-2 nedeni ile gelişen COVID-19; asemptomatik ve grip 

benzeri semptomlardan, immünolojik yanıta bağlı oluşan alveolar hasar, 

pnömoni ve akut solunum yetmezliğine (Acute Respiratory Distres 

Sendrom: ARDS) hatta multi-organ yetmezliğine kadar birçok probleme 

yol açmaktadır.  

İleri yaş, hipertansiyon, diyabet, kardiyovasküler ve 

serebrovasküler hastalık gibi altta yatan sistemik hastalık varlığında 

COVID-19 prognozu genellikle daha kötü ilerlemektedir (18). Bu yeni 

virüsün ileri yaş kadınlara göre ileri yaş erkeklerde daha ciddi solunum 

yolu hastalıklarına neden olduğu görülmüştür (19).  COVID-19’un en tipik 

klinik bulgusu tek taraflı veya bilateral yamasal tutulumdur. Ayrıca, çoğu 

hastanın toraks BT' sinde, buzlu cam görüntüsü ve bilateral 

konsolidasyonlar gösterilmiştir (20).     

3. COVID-19 TEŞHİSİ 

SARS-CoV-2’un altın klinik tanı yöntemi burun ve boğazdan 

alınan sürüntü (swab) örneğinde veya diğer solunum yolu örneklerinde 

gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyon (real-time polymerase chain 

reaction: PCR) ile nükleik asit tespitidir ve sonrasında yeni nesil yüksek 

verimli sekanslama ile doğrulanmasıdır (21). 

COVİD-19 tanısı, epidemiyolojik detaylar (yani, semptomların 

başlamasından iki hafta önce enfekte bir bölgeye seyahat öyküsü veya 

ikametgahı), laboratuvar testleri, klinik semptomlar ve BT görüntüleme 

sonuçları değerlendirilerek konabilir. Testin negatif çıkması, şüpheli bir 

hastanın enfekte olmadığı anlamına gelmez. Klinik olarak hastaların 
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epidemiyolojik öyküsünü, COVİD-19 ile ilişkili semptomları ve pozitif BT 

sonuçları mutlaka dikkate alınmalıdır (22). 

4. COVID-19 TEDAVİSİ 

Şimdiye kadar herhangi virüse spesifik tedavi uygulanamamıştır. 

COVID-19 hastalarına sadece semptomatik tedavi uygulanmaktadır  (22). 

Tedavi ve bakımın hedefi oksijenizasyonun sağlanmasıdır. COVID-19 

ARDS yönetiminde güncel öneriler; hasta saturasyon değeri %92’ den 

yüksek değerde tutulmalı; bunu sağlamak için yüksek akımlı nazal kanül 

ile oksijen tedavisi verilmeli, gerekli ise hasta prone (yüzüstü) pozisyonda 

tutulmalı ve ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu (ECMO)  

kullanımının değerlendirilmesini içermektedir (23).         

Şu anda, ülkemizdeki COVID-19'a yönelik strateji, enfeksiyonu 

önlemek ve bulaşma riskini en aza indirmektir. Enfeksiyon kaynağını 

kontrol altına alabilmek için, enfekte hastaları erken teşhis etmek, bu 

hastalara ve temaslı olduğu kişilere karantina uygulamaktır. Potansiyel 

olarak daha etkili olan müdahaleleri değerlendirmek için çeşitli klinik 

çalışmalar halen yürütülmektedir.  

5. COVID-19 SALGINININ DİŞ HEKİMLİĞİ 

HİZMETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

2020 yılında, Huaqiu Guo ve arkadaşları tarafından (24)  2537 diş 

hekimi hastası üzerinde yürütülen bir çalışmanın sonuçlarına göre; 

COVID-19 salgınının başlangıcında hastaların diş hekimine başvurmaları 

%38 oranında azalmıştır. Bu çalışmanın bulguları,  Dental ve oral 

enfeksiyonların COVID-19 salgını öncesi %51 iken COVID-19 sırasında 

%71,9' a yükseldiğini göstermektedir (24). Hastaların acil servise 

ziyaretlerinin en sık nedenleri dental pulpal veya periapikal lezyonlar, 

selülit ve apsedir. Sosyal aktiviteler azaldığı için diş yaralanması %14,2' 

den %10,5'e düşmüştür (24). Bu arada acil olmayan hastalar COVID-19 

salgını öncesine göre %70 azalmıştır. Dolayısıyla, COVID-19 sonrası 

dönemde insanların diş hekimliği hizmetlerine yönelik taleplerinin son 

derece artabileceğine inanılan kanıtlar vardır (10, 24). 

Khader ve arkadaşları 22-73 yaş aralığındaki 368 diş hekimine 

Ürdün’ de yaptığı kesitsel bir anket çalışmasında 195’i (% 53,0) diş 

hekimliğinde enfeksiyon kontrolü eğitimi almış ve 28'i (% 7,6) COVID-19 

ile ilgili eğitim veya konferanslara katılmıştır. Toplam 133 (% 36.1) diş 

hekimi COVID-19 kuluçka döneminin 1-14 gün olduğunu bildirmiştir. Diş 

hekimlerinin büyük çoğunluğu COVID-19 semptomlarının ve COVID-19 

riski taşıyan hastaları tanımlama yollarının farkındaydı, bilinen bulaşma 

şekillerini doğru bir şekilde rapor edebildi ve diş kliniklerinde COVID-19 

virüsünün bulaşmasını önlemeye yönelik yöntemleri biliyordu. Toplam 

275 diş hekimi (% 74.7) hastalardan birbirlerinden uzak oturmalarını, 
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bekleme odasındayken maske takmalarını ve hastalık bulaşmasını 

azaltmak için tedavi koltuklarına oturmadan önce ellerini yıkamasının 

gerekli olduğuna inanıyordu (25). 

6. COVID-19 ENFEKSİYONUN ÖNLENMESİ VE ÇOCUK 

HASTA YÖNETİMİ  

Tüm yaş grupları, COVİD-19’a duyarlıdır. Çocuklar için 

enfeksiyonun ana kaynağı genelde aile içindeki pozitif bireylerdir. 

Çocuklarda erişkinlere göre, ağır klinik daha az görülmekle birlikte, altta 

yatan hastalığı olan, immünsuprese çocuklarda ve küçük yaş grubunda 

(özellikle süt çocuklarında) ciddi kliniğe rastlanabilmektedir (26). 

COVID-19'un insandan insana bulaşması esas olarak hava 

süspansiyonu ve aerosoldeki solunum damlacıkları ile doğrudan veya 

dolaylı temas yoluyla gerçekleşir. Anne bebek arasındaki dikey geçiş 

henüz doğrulanmamıştır. Ayrıca, ön epidemiyolojik sonuçlar, pediatrik 

COVID-19 enfeksiyonunun yetişkinlere kıyasla nispeten hafif olduğunu 

ve çocukların daha iyi bir prognoza sahip olduğunu bildirilmektedir (27).  

COVID-19 pozitif bireylerin yüksek oranda asemptomatik olduğu 

göz önüne alınarak (12, 28), bu dönemde kliniğe başvuran her hasta için 

özel önlemler alınması gerekmektedir. Özellikle çocuklarda semptom 

olmadan COVİD-19 pozitifliği sıkça görüldüğünden, her çocuk hastaya 

COVİD-19 pozitif muamelesi yapılmalı, hekim ve hasta için koruyucu 

önlemler maksimum seviyede alınmalıdır. 

Dental ortamlarda, hastadan gelen oral sıvılar veya kontamine 

dental aletler veya çevresel yüzeyler virüsü operatörlere ve diğer hastalara 

yaymanın potansiyel bir yolunu oluşturur. Diş tedavileri sırasında yüksek 

hızlı döner aletlerin kullanımı ve ağız hijyeni için dental ultrasonik 

scalerların kullanımı, hastanın tükürüğünden ve kanından büyük 

miktarlarda aerosol ve damlacıkların üretilmesiyle sonuçlanır (29). Diş 

tedavisi sırasında oluşan aerosoller pediatrik diş hekimini, klinik personeli 

ve diğer hastaları enfeksiyon bulaş riskine açık hale getiririr. Ayrıca çocuk 

hastaların ebeveynleri ile geldiği düşünülürse bu risk hekim ve klinik 

personeli için daha da artmaktadır (30). Bu nedenle hastaların ağız 

muayenesi yapılırken hekimlerinin çok dikkatli olması gerekmektedir. 

Hastalar muayene esnasında öksürme, hapşırma konusunda uyarılmalıdır. 

Çocuk hastaların bu uyarıları anlayamayabileceği göz önünde 

bulundurularak hastaların öğürme (gag) refleksini uyarmadan muayene 

nazikçe yapılmalıdır. Hekimlerinin muayene ve aerosollü işlemleri, 

mutlaka tek kullanımlık bone, N95 maske, siper ve koruyucu tulum 

giyerek yapmaları gerekmektedir. 

COVID-19 pandemisi sırasında ülkemizde acil olmayan tüm diş 

hekimliği uygulamaları ertelenmiştir. Çocuk diş hekimliği açısından acil 
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olan durumlar ve yapılabilecek işlemler Tablo I ve tablo II’ de 

belirtilmiştir. 

 

Tablo I. Çocuk Diş Hekimliği Açısından Acil Durumlar 

1. Sürekli, şiddetli diş ağrısı  

2. Dental abseden kaynaklanan, dental orjinli ekstraoral şişlik  

3. Travma sonucu dişin sallanması, kırılması, yerinden çıkması 

 

Tablo II. COVID-19 Pandemisi Sırasında Çocuk Diş Hekimliği Hastalarına 

Uygulanması Önerilen Acil Tedaviler 

Pulpal enflamasyondan kaynaklanan şiddetli diş ağrısı 

Lokalize ağrı ve şişliğe neden olan abse veya bakteriyel enfeksiyon 

Yumuşak ve sert dokuları kapsayan dentoalveoler travmalar 

Oral mukozanın akut ve ağrılı lezyonları/ ülserasyonları 

Hastanın havayolu açıklığını tehdit eden intraoral/ ekstraoral enfeksiyonlar 

Radyoterapi ve/ veya kemoterapi alması planlanan ya da almakta olan ve organ 

nakli planlanan hastaların tüm tedavileri 

Medikal sorunları için konsültasyon istenen hastalar 

Hareketli veya sabit yer tutucu, hareketli ortodontik aparey tamiri ve takibi 

Dudak-damak yarıklı yenidoğanlara beslenme plağı uygulamaları 

 

Belirtilen acil durum işlemleri dışındaki çocuk diş hekimliği 

uygulamaları COVID-19 salgını boyunca ertelenmesi gerekir. Acil 

işlemlerin en az iki vardiya ve tanımlanmış sabit ekipler tarafından 

belirlenmiş izole alanlarda gerçekleştirilmesi önerilir. Ayrıca tüm ekiplerin 

günlük ateş takibi ve belirli aralıklarla PCR testi yapılarak kontrol edilmesi 

bulaş riski açısından önemlidir. 

7. COVID-19 SALGINI SIRASINDA UYULMASI 

GEREKEN DENTAL İŞLEMLER PROSEDÜRÜ  

COVID-19 sonrası diş hekimlerinin hem hasta hem de kendi 

sağlığını korumak için tedbirli olmaları gerekmektedir.  

Diş hekimleri randevularını yüz yüze değil telefonla vermeli; bu 

görüşme esnasında hastalar COVID-19 açısından sorgulanmalıdır. 

COVID-19 vaka sayısı fazla olan bölgelere yolculuk ve COVID-19 (+)  

hasta ile temas öyküsü, öksürük, ateş, nefes darlığı, ishal, tat almada 

bozukluk gibi semptomlar açısından değerlendirildikten sonra hastalara diş 
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tedavi randevusu verilmelidir. Sorgulama sonrası herhangi birine olumlu 

cevap verilirse diş tedavisi en az iki hafta ertelenmelidir (29). Ayrıca 29 

gün boyunca tükürükte bazı virüs suşları mevcut olduğuna dair çalışmalar 

vardır (31). Bu nedenle 14 günlük süre işlem acil değilse 30 güne kadar 

uzatılabilir. 

Hasta kliniğe girmeden önce ilk olarak hastanın vücut sıcaklığı 

temassız alın termometresi veya kızılötesi sıcaklık sensörlü kameralar 

aracılığıyla değerlendirmelidir. Hastalarda 38 °C (100.4 ° F) üzerinde ateş 

ve/veya solunum hastalıkları belirtisi görülürse diş tedavisi en az 2-3 hafta 

ertelenmelidir. Eğer ateşi bu değerin altında ise kapsamlı bir tıbbi anamnez 

formu, COVID-19 tarama anketi doldurmalı, doğru bir acil durum anketi 

değerlendirmesi yapılmalı ve COVID-19 onam formu imzalatılmalıdır 

(10). Türkiye’ de HES (Hayat Eve Sığar) uygulaması üzerinden COVID-

19 (+) veya COVID-19 (+) bir hasta ile temasının olup olmadığı bilgisinin 

yer aldığı bir online uygulama platformu bulunmaktadır. Hasta 

ebeveyninden tedavi günü için HES kodu oluşturmaları istenebilir. 

COVID-19 enfeksiyonu olduğundan şüphelenilen çocuklar ve 

ebeveynleri, CDC yönergelerine göre enfekte olmayan hastalardan en az 6 

metre uzakta, iyi havalandırılmış ayrı bir bekleme odasında 

bekletilmelidir. Hastalar cerrahi maske takmalıdır. Tıbbi kitleri (tansiyon 

aletleri, termometreler vb.) temizlemek ve dezenfekte etmek için % 70 

etanol kullanılmalı, sonrasında hastalara kendisini karantinaya almaları 

önerilir (1, 29). 

Aktif ve yakın zamanda iyileşmiş olduğu doğrulanmış vakalar için, 

diş tedavisi sadece hastanın hekimi ile konsültasyonundan sonra 

düşünülmelidir. Hastalık öyküsü ve mevcut evre titizlikle 

değerlendirilmelidir. Şüpheli veya teyit edilmiş COVID-19 hastalarının 

tedavisi mümkünse ertelenmeli veya ideal olarak bir hastane ortamında 

hava yoluyla bulaşan enfeksiyon izolasyon odalarında (AIIR'ler = An 

airborne infection isolation rooms) veya negatif basınç odalarında 

yapılmalıdır (32). 

Şüpheli veya teyit edilmiş COVID-19 vakaları için, diş 

hekimlerinin alması gereken bir dizi önlem bulunmaktadır. Bunlar: 

7.1.El Hijyeni: Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre el hijyenini 

sağlamak için, eller su ve sabunla ovalanarak yıkanmalı ya da alkol bazlı 

el antiseptiği ile ovalanarak temizlenmelidir; her ikisi de aynı etkide 

dezenfeksiyon sağlar. Eller gözle görülür şekilde kir, kan ve/veya vücut 

sıvılarıyla kirlenmişse, su ve sabun mutlaka kullanılmalıdır. 

7.2.Koruyucu Ekipman: Diş prosedürleri sırasında oral 

mikroorganizmaların yayılması özellikle de enfeksiyonun bulaşmasında 

kritik kısımlar olan gözler ve burun çevresinde olmak üzere diş hekiminin 
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yüzüne doğru hareket eder. Kişisel Korucuyu Ekipman (KKE), ameliyat 

bölgesinden üretilen aerosollerin potansiyel tehlikelerine karşı etkili bir 

bariyer oluşturur. 

7.2.1. Koruyucu gözlükler ve yüz siperleri: Enfeksiyöz 

damlacıkları insan konjunktival epiteline kolayca bulaşabileceğinden, 

tedavi sırasında aerosollerden ve diş tedavisi boyunca üretilen 

materyallerden gözleri korumak için koruyucu gözlük veya yüz siperi 

kullanılmalı ve hasta ziyaretleri arasında ortam mutlaka dezenfekte 

edilmelidir (7, 33). 

 7.2.2. Yüz maskeleri: Hastadan 1 metreden daha kısa bir 

mesafede çalışırken tek kullanımlık tıbbi maske (cerrahi veya prosedür 

maskesi) takılmalıdır. Aerosol oluşturan işlem yapılırken en azından N95, 

FFP2 veya eşdeğeri kadar güvenli olan partiküler bir maske 

kullanılmalıdır. COVID-19 olası vaka olan hastalara acil diş tedavisi 

uygulanırken, Avrupa Standardı 149’a uygun FFP3 maske gibi daha 

yüksek düzeyde koruyuculuğu olan maskeler tercih edilmelidir. Hastanın 

acil diş tedavisi sırasında şüphelenilmesi veya doğrulanmış bir COVID-19 

olması durumunda, FFP3 maskeler gibi daha yüksek bir solunum güvenliği 

sağlayan maskelerin kullanılması uygundur (7, 33). 

7.3.Dental Prosedür Öncesi Ağız Çalkalama: Tükürükteki 

mikrobiyal yükü azaltmak için % 1 hidrojen peroksit veya % 0.2 povidon 

içeren ağız gargarası kullanılabilir. Özellikle, rubber damın dental 

prosedür için kullanılmadığı durumlarda ağız çalkalamalarının yapılması 

özellikle tavsiye edilir (7, 33, 34). Fakat 5 yaş altındaki çocuklar da yutma 

riskinden dolayı bu işlemin uygulanması önerilmez. 

7.4.Radyografiler: İntraoral görüntüleme sırasında meydana 

gelen öksürük veya öğürme refleksini önlemek için panoramik radyografi 

veya konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (CBCT) gibi ekstra oral 

görüntüleme yöntemleri kullanılmalıdır (14, 22). İntraoral görüntüleme 

gerektiğinde, çapraz kontaminasyon ve perforasyonu önlemek için 

sensörler çift katlı bariyerlerle kaplanmalıdır (34). 

7.5.Rubber Dam: Rubber dam kullanmak aeresol üretimini 

azaltır. Rubber dam endodontik tedavi sırasında ve döner enstrümantasyon 

gerektiğinde pediatrik ve restoratif diş hekimliğinde kullanılmalıdır (34). 

“Rubber-dam” kullanımının, yaklaşık bir metre (91.4 cm) çapındaki 

alanda, havadaki partiküllerin %70’ini önemli ölçüde azaltabileceği 

bildirilmiştir (35). 

7.6.Kontrollü Aerosol Üretimi: Etkili tedavi aerosol oluşumunu 

azaltmalıdır. Örneğin; ultrasonik aletlerin, kontamine aerosolleri üretme 

riski daha yüksek olabilir. El ve ultrasonik enstrümantasyon 

kıyaslandığında plak kaldırmada birbirlerine üstünlüğü olamadığı için, 
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plağı ve diş taşını manuel olarak kaldırmak önerilir. Ayrıca, COVID-19 

salgını sırasında yüksek hızlı el aletleri ve hava-su spreyi kullanımı diş 

hekimleri tarafından en aza indirilmelidir. Eğer kullanacaksa çekim gücü 

yüksek tükrük emiciler kullanılmalıdır (7, 35). Diş hekimleri,  hastalarında 

kavite hazırlarken, döner aletleri kullanmayı en aza indirmelidir. Bu 

nedenle atravmatik restoratif prosedürler veya kemomekanik çürük 

giderme yöntemlerini tercih edebilirler. Ayrıca başlangıç çürükleri için 

koruyucu ve durdurucu tedaviler arasında kabul edilen flor ve fissür örtücü 

gibi koruyucu çocuk diş hekimliği uygulamaları tercih edilmelidir. 

7.7.Yüzey Dezenfeksiyonu: DSÖ kliniklerde temas edilen ve 

kullanılan tüm yüksek temaslı yüzeylerin (özellikle ışık düğmeleri, kapı 

kolları, lavabolar, masalar, hasta tedavi koltuğu ve zeminler gibi) her hasta 

ziyaretinden sonra temizlenip dezenfekte edilmesini önermektedir (36-38). 

Hipoklorit (kan ve vücut sıvıları için % 0,5, çevresel dezenfeksiyon için % 

0,1), % 70–90 etanol ve >% 0,5 hidrojen peroksit dezenfeksiyon için 

kullanılabilir (36-38). Dezenfeksiyon solüsyonuyla minimum 1 dakika 

temas süresi tavsiye edilir. Sonrasında klinik mutlaka en az 30 dakika 

havalandırılmalıdır (33). 

 8. ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ AÇISINDAN GENEL 

ÖNERİLER 

1. Çocuk diş hekimlerinin çocukların ağız sağlığının korunması 

için davranış rehberleri yayınlayabileceği ve yayabileceği "sosyal" dijital 

platformları kullanması mümkündür (30). 

2. Tedavi randevuları arasındaki mesafe arttırılmalı, işlem 

mümkün olduğunca kısa tutulmalı ve hastaya konuşmaktan kaçınması 

konusunda talimat verilmelidir (34)  

3. 6 yaş üzeri çocukların tedavisi sırasında çapraz enfeksiyonu 

azaltmak için hasta ebeveyni mümkünse klinik dışına çıkarılmalıdır. 

4. Çürük lezyonlardan etkilenen ve geçici pansumanlarla tedavi 

edilen süt veya kalıcı dişler:  Bu durumda ağrılı semptomların başlamasını 

önlemek için yemeklerden sonra mekanik fırçalama ile dikkatli bir şekilde 

boşluğun her zaman yiyecek kalıntılarından uzak tutulması önerilir. 

Orijinal tedavi çürük mine-dentin dokusunun çıkarılmasını içeriyorsa, 

ağrılı semptomların başlangıcını tetikleyebilecek çok sıcak veya çok soğuk 

yiyeceklerden de kaçınılması önerilir (30).  

5. Kronik periapikal periodontitis nedeniyle çiğneme sırasında diş 

ağrısı oluştuğunda, semptomları geçici olarak kontrol altına almak, 

semptomları geçici olarak hafifletmeye ve diş tedavisini ertelemeye 

yardımcı olan antibiyotik ve ağrı kesiciler önerilebilir (30). 
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6. Mobilitesi olan süt dişleri için diş hekimine başvurmak yerine 

ebeveynlere, sert ve çiğ meyve ve sebzeler yedirilerek mobil süt dişinin 

kaybı teşvik edilebilir (30). 

7. Bazı 6-7 yaş grubu çocuklarda daimi 1. Molar erüpsiyonuna 

bağlı en distalde şişlik, ödem ve kızarıklık görülebilir. Ebeveynlere 

verilecek tavsiye; diş ve diş eti arasındaki diş eti cebinde bulunan yiyecek 

artıklarının giderilmesi için temizlik çubukları kullanılmasıdır. 

İltihaplanma durumunu ve ağrılı semptomları azaltmak için gün boyunca 

anti-enflamatuar gargaralar ve lokal olarak klorheksidin antiseptik 

spreylerle desteklenerek kullanılmalıdır (30). 

8. Overbite, overjet veya bazı çapraşıklıkları olan hastaların 

tedavilerinin acil olmadığı ebeveyne anlatılmalı, tedavi pandemi sonrasına 

ertelenmelidir. Overjeti olan çocukların keser dişlerinin travmadan 

etkilenme durumu overjeti olmayan çocuklara göre çok yüksektir. Bu 

nedenle eczanede kolayca bulunabilen standart ağızlıkların kullanılması 

önerilebilir (30). 

9. Yer tutucu veya alışkanlık kırıcı kullanan hastalara dişe yapışan 

(karamel, sakız vs) veya çok sert yiyeceklerden kaçınması önerilmelidir. 

10. Öğürme refleksini önlemek için hastaya en uygun ölçü kaşığı 

seçilmelidir. Ölçü almadan önce boğaza oral mukoza anestezisi kullanmak 

hassasiyeti olan hastalar için iyi bir seçenektir (39). 

11. Oje, yüzükler ve aksesuarlar tüm sağlık uzmanları için 

yasaklanmalı ve sakalların FFP2 maskesinin (aerosol üretim prosedürleri 

için kullanılır) etkinliğini azalttığı kabul edilmektedir (40). 

12. Koruyucu ekipmanlardan korkan çocuk hastalar için tek 

kullanımlık tulum, siper, maske, bone gibi ekipmanlar renkli ve desenli 

çocukların hoşlanacağı ve dikkatini çekecek şekilde ekipmanlar 

hazırlanmalıdır. 

13. Hasta aralarında en az 30 dakika klinik ortam 

havalandırılmalıdır. 
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GİRİŞ 

Endodontik enfeksiyonlar; travma, çürük, periodontal hastalık 

veya invaziv dental işlemler sonucu pulpanın nekroze olması veya 

endodontik tedavi sonrası kök kanallarının konakçı savunmasından yoksun 

kalması sonucu gelişmektedir. Pulpal ve periapikal hastalıkların 

gelişmesine ve ilerlemesine neden olan en önemli enfeksiyon kaynağı 

mikroorganizma varlığıdır.1 Mevcut apikal periodontitisin iyileştirilmesi, 

endodontik tedavi sonrası kök kanallarının yeniden enfekte olmasının 

önlenmesi ve periradiküler patoloji gelişiminin önlenmesi endodontik 

tedavinin temel hedefleri arasındadır. Ancak endodontik enfeksiyonlar 

polimikrobiyal hastalık olduklarından enfekte kök kanal sisteminden 

mikroorganizmaların tamamen uzaklaştırılması ve bu boşlukların 

bakteriden yoksun, steril hale getirilmesi imkansız olmasa da oldukça 

zordur. Kök kanal sistemindeki mikroorganizmaların sayısının azaltılması 

için, çeşitli enstrümantasyon teknikleri, yıkama protokolleri, seanslar arası 

kanal içi ilaçların kullanımı da dahil olmak üzere pek çok yaklaşım 

önerilmektedir.2  

Kök kanal sisteminin kompleks anatomiye sahip olması, dentin 

kanallarının mikroorganizmalar için rezervuar olması, kök kanal 

şekillendirilmesi sırasında oluşan smear tabakası ve biyofilm varlığı 

nedeniyle yalnızca mekanik preparasyon yapılması; aksesuar kanallar, 

isthmuslar, anastomozlar ve rezorpsiyon kaviteleri gibi düzensiz alanların 

dezenfeksiyonu ve nekrotik, enfekte pulpa dokusunun uzaklaştırılması için 

yetersiz kalmaktadır. Kemomekanik preperasyonun kök kanal 

dezenfeksiyonu için öncelikli basamak olduğu düşünülse dahi literatürde 

sadece mekanik enstrümantasyonun kök kanal sisteminin dezenfeksiyonu 

için yeterli olmadığı bildirilmektedir.3 Yapılan çalışmalar mekanik 

enstrümantasyonun antibakteriyal irrigasyon ajanları ile desteklense dahi, 

kullanılan ajana bağlı olarak, enfekte olmuş kanalların ancak % 50-70'ini 
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mikroorganizmalardan arındırdığını göstermektedir.3,4 Ayrıca    

kemomekanik preperasyon sonrasında hala hiç temas edilmemiş dentin 

yüzeylerinin bulunduğu bildirilmektedir.5 Bu nedenle seanslar arasında, 

kanal içi ilaçların veya antimikrobiyal ajanların kullanılması ile patojen 

mikroorganizmaların elimine edilmesi amaçlanmaktadır. 

KANAL İÇİ MEDİKAMENTLER 

Kök kanal sisteminde kemomekanik preperasyon sonrası kalan 

mikroorganizma ve ürünlerini uzaklaştırmak, anestezik etki sağlamak, 

nekrotik pulpa artıklarını elimine etmek, periradiküler enflamasyonu ve 

apikal eksüdayı azaltmak, enflamatuar kök rezorpsiyonu oluşumunu 

önlemek veya durdurmak, geçici restorasyondan kaynaklanabilecek olası 

mikrosızıntıya karşı hem kimyasal hem de fiziksel bir bariyer oluşturmak 

gibi amaçlar doğrultusunda kanal içi medikament kullanımı 

önerilmektedir.6 

Tedavinin tek seansta tamamlanamadığı durumlarda seanslar 

arasında bakteriyel invazyonu önleyen, dezenfeksiyonu devam ettiren ve 

fiziksel bariyer oluşturarak kontaminasyonu önleyen bir kanal içi 

medikamentin uygulanması endodontik enfeksiyonların iyileşmesine 

olumlu yönde katkıda bulunmaktadır. Özellikle inatçı patojen varlığında, 

sekonder enfeksiyonlarda veya devam eden eksüda nedeniyle tedavinin 

zorlaştığı vakalarda kanal içi medikament uygulamasının önemi 

artmaktadır.7 

KALSİYUM HİDROKSİT 

Kalsiyum Hidroksit, 1920 yılında vital pulpa tedavilerinde 

kullanılmak amacıyla Herman tarafından önerilmesi ile literatüre geçmiş 

olup günümüzde endodonti alanında geniş kullanım alanına sahiptir.1 

Yüksek antimikrobiyal aktivite, doku çözme kabiliyeti, diş 

rezorpsiyonunun inhibisyonu ve apozisyonun uyarılması gibi çeşitli 

biyolojik etkiler nedeniyle, kalsiyum hidroksitin çeşitli klinik durumlarda 

kullanılması önerilmektedir. Bu materyal günümüzde endodontik tedavi 

sırasında kullanılabilecek en etkili antimikrobiyal kanal içi 

medikamentlerden biri olarak kabul görmektedir.8  

KH'in antimikrobiyal aktivitesi; hidroksil iyon (OH-) salınımı 

sonucu bakteriyel sitoplazmik membrana zarar vermesi, protein 

denatürasyonuna neden olması ve DNA yapısında bozulmalara neden 

olmasının yanı sıra mikroorganizmaların hayatta kalmasına olanak 

tanımayacak kadar yüksek alkali (yaklaşık pH değeri 12.5-12.8) ortam 

oluşturması ile açıklanmaktadır8. Kalsiyum hidroksitin kanal içi 

medikament olarak etkin olabilmesi için hidroksil iyonlarının dentin ve 

pulpal doku kalıntılarına yeteri kadar diffüz edebilmesi gerekmektedir. 

Yapılan çalışmalar, kalsiyum hidroksitin çözelti içerisinde bakterilerle 
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doğrudan temas ettiğinde antimikrobiyal aktivitesini gösterebildiğini 

bildirmişlerdir.9,10  

Literatürde kalsiyum hidroksit uygulaması sonrası kök dentinin 

pH değerlerinin incelendiği bir çalışmada,  hidroksil iyonlarının kökün 

koronal bölgesinde daha çok sayıda ve daha geniş çaplı dentin tübüllerinin 

bulunmasından dolayı apikal bölgesine göre daha hızlı yayıldığını 

bildirmişlerdir. Ayrıca kök kanallarına kalsiyum hidroksit uygulandıktan 

birkaç saat sonra iç kök dentinine, 1-7 gün sonunda da dış kök dentininde 

en yüksek pH seviyelerine ulaştığı ve bu pH değerlerinin stabilize olması 

için 3-4 haftalık bir süreye gereksinim olduğu rapor edilmiştir.11 Yapılan 

başka bir çalışmada bu bilgiyi destekler nitelikte olup, kalsiyum iyon 

konsantrasyonunun, kök kanallarına kalsiyum hidroksit uygulanmasından 

2-3 hafta sonra pik seviyesine ulaştığı ve stabilize olduğunu 

bildirmektedir.12 Sjogren ve ark. (1991), kanal bakterilerini negatif kültür 

veren bir seviyeye indirgemek için 7 günlük KH uygulamasının gerektiğini 

bildirmişlerdir.13 Shuping ve ark.(2000)’nın yaptıkları çalışma da benzer 

şekilde, KH’in kök kanallarında en az 1 hafta süreyle kalması sonucunda 

kanal bakterilerinin % 92.5'ine etki ettiğini göstermektedir.14 

Kalsiyum hidroksitin düşük çözünürlük ve yayılabilirliğinden 

dolayı dentin tübülleri ve anatomik varyasyonlardaki bakterileri öldürmek 

için gerekli olan hızlı pH artışını elde etmeyi zorlaştırabilmektedir. 

Kalsiyum hidroksitin farklı formları ile bu dezavantajının giderilmesi 

amaçlanmaktadır. Doğrudan maruz kalma testi ve agar difüzyon testi ile 

KH’in antimikrobiyal etkinliğinin değerlendirildiği bir çalışmada; salin, 

polietilen glikol ve CMCP'de hazırlanan KH preperatları karşılaştırılmış ve 

taşıyıcısına bakılmaksızın her iki testte de 48 saat sonra KH’in tam bir 

antimikrobiyal etki gösterdiği sonucuna varılmıştır.15 Han ve ark.(2001) 

yaptıkları bir çalışmada, su veya silikon yağı bazlı KH preperatı 

uygulamasının dentinal tübüllerden E. faecalis'in uzaklaştırılmasında etkili 

olduğu sonucuna varmışlardır.16 Ancak buna karşın literatürde KH’in ideal 

bir kanal içi medikamentten beklenen özellikleri karşılayamadığını 

bildiren çalışmalar da mevuttur. Waltimo ve ark.(2005), seanslar arası KH 

uygulamasının kanal sisteminin dezenfeksiyonu veya tedavi sonucu 

açısından beklenen etkiye sahip olmadığını bildirmişlerdir.17 Weiger ve 

ark.(2002) ise enfekte kök dentinde E. faecalis'in KH’den etkilenmediği 

sonucuna varmışlardır.18  Sathorn ve ark. (2007) tarafından KH’in 

antibakteriyel etkinliğini değerlendirmek amacıyla yapılan sistematik bir 

derlemede 257 vaka incelenmiş olup, KH’in kök kanallarındaki bakterileri 

yok etmede sınırlı etkinliğe sahip olduğu sonucuna varmışlardır.19 

Kanal tedavisi sonrası gelişen periradiküler patolojiler başta 

E.Faecalis olmak üzere %12 ile %70 arasında değişen türde 

mikroorganizma varlığı ile ilişkilendirilmektedir. Bu nedenle pek çok 

çalışmada, kök kanal tedavisi tekrarında kanal içi medikament olarak KH 
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uygulaması sorgulanmaktadır.20,21 E. faecalis'in düşük seviyelerde 

bulunduğu vakalarda etkili olduğu ancak kanal tedavisi görmüş dişler gibi 

fazla sayıda E. faecalis'in bulunduğu vakalarda yeterli etkinliğe sahip 

olmadığı bildirmektedir.22 De Souza ve ark(2005), yaptıkları bir çalışmada 

KH uygulaması sonrası başlangıçta tespit edilen türlerin çoğunda bir 

azalma gözlenirken, A.actinomycetemcomitans, E.corrodens ve 

E.nodatum organizmalarının sayısında az da olsa bir artış meydana 

geldiğini rapor etmişlerdir.20  

 Cook ve ark.(2007) obturasyon öncesi kök kanallarına KH veya 

CHX uygulanıp uygulanmamasının, enfekte dentin tübüllerinde bakteriyel 

DNA varlığı üzerine etkisini PCR yöntemi ile incelemişler ve % 2 CHX 

uygulamasından sonra dolumu yapılan kanalların E. faecalis DNA'sının 

uzaklaştırılmasında KH’den daha etkili olduğunu bildirmişlerdir.23 CHX 

jel ve KH’in kanal içi medikament olarak etkinliklerinin karşılaştırıldığı 

çalışmalar incelendiğinde; % 2 CHX jelinin, E.faecalis'e karşı KH’den 

daha etkili bir medikament olduğunu görülmektedir.24,25  

Sonuç olarak, literatürde ki klinik çalışmalar KH’in kanal içi 

medikament olarak etkinliğini desteklese dahi; E. faecalis ve Candida 

türleri üzerindeki sınırlı etkisi göz önüne alındığında, KH’in enfekte olmuş 

kök kanallarında yeterli bir kanal içi medikament olduğu söylenemez. 

KLORHEKSİDİN 

Klorheksidin(CHX), 1954 yılında cilt, yara ve mukoza yüzeylerini 

temizlemek amaçlı antiseptik olarak piyasaya sunulmuştur. Üç yıl kadar 

kısa bir süre içerisinde CHX’in geniş antimikrobiyal spektrumlu bir ajan 

olduğu anlaşılarak, endikasyonları yalnızca cilt dezenfeksiyonu ile sınırlı 

kalmayıp birçok tıp alanında da kullanılmaya başlanmıştır 26. 1959'da 

bakteri plağını kontrol etmek için klorheksidin kullanılmasına rağmen, diş 

hekimliğinde kullanımının yaygınlaşması ancak 1970'lerde Löe ve Schiött 

tarafından yapılan çalışmaların yayınlanmasından sonra başlamıştır.27  

CHX, günümüzde oral antiseptikler arasında altın standart olarak 

kabul görmekte olup periodontal tedavilerde, oral cerrahide antisepsi 

amacıyla, antikaryojenik etkisi nedeniyle ortodontik aparey kullanan 

hastalarda ve çürük aktivitesi yüksek bireylerde yaygın olarak 

kullanılmaktadır.28 Bununla birlikte endodontide; operasyon alanı 

dezenfektanı, post boşluğu dezenfektanı, tek başına veya kalsiyum 

hidroksit gibi diğer materyaller ile kombine halde kök kanal dezenfektanı 

veya kök kanal irriganı olarak kullanılmaktadır.28 

CHX; düşük toksisitesi, sert dokulara bağlanıp geri salınım 

özelliği, güçlü bazik yapısı ve geniş spekturumlu antimikrobiyal ajan 

olması nedeniyle hem irrigasyon ajanı hem de kanal içi medikament olarak 

kullanılmaktadır. CHX, E. Faecalis, C.Albicans dahil gram-pozitif ve 



35 

gram-negatif bakteriler gibi çok çeşitli mikroorganizmalara karşı etkinlik 

göstermektedir.26 Yapılan çalışmalar kanal içi medikament olarak CHX’ 

kullanıldığında, dentinal tübüllerde E. faecalis enfeksiyonuna karşı 

KH’den daha etkili olduğunu göstermektedir.29,30 

CHX’in jel formu, kök kanalların kemomekanik preperasyonunun 

tamamlandığı ancak obturasyon aşamasına geçilemediği durumlarda kısa 

bir süre (3-5 gün) kullanılması önerilmektedir. CHX jelin, kan ve diğer 

organik maddelerin varlığında dahi antimikrobiyal aktivitesini koruduğu 

bilindiğinden dolayı özellikle eksüdasyonun sürdüğü vakalarda kullanımı 

önerilmektedir.31 Jel formülasyonlarındaki CHX, periapikal dokularda 

düşük toksisiteye neden olmasının yanısıra vizköz yapısı sayesinde kök 

kanal duvarları ve dentin tübülleri ile temasını aktif olarak 

sürdürebilmektedir.7 Barthel ve ark.(2000), yaptıkları çalışmada CHX jelin 

kök kanal dezenfektanı olarak kullanıldığında kök kanal dolgu 

materyallerinin sızdırmazlığını etkilemediği sonucuna varmışlardır. 

Bununla birlikte, organik doku çözme ve bakteriyel LPS94,95'i inaktive 

etme özelliği olmadığından dolayı kök kanallarının kemomekanik 

preperasyonu sırasında kullanımının tartışmalı olduğu görüşündelerdir.32 

Ferraz ve ark. yaptıkları çalışmalar sonucunda benzer antimikrobiyal, 

dayanıklılık ve biyouyumluluk özelliklerine ek olarak %2 CHX jelin % 2 

CHX solüsyonuna göre çeşitli avantajları olduğunu bildirmişlerdir.33  

CHX'in güçlü antimikrobiyal aktivitesine karşın tek başına fiziksel 

bariyer ve radyoopasite sağlayamaması KH gibi materyaller ile kombine 

halde kullanımını gündeme getirmiştir. CHX ve KH kombinasyonu ile 

fiziksel bariyer etkinliğin korunup, KH'in antimikrobiyal özelliklerinin 

arttırılması amaçlanmaktadır.34 KH ile kombine edildiğinde, CHX’in 

parçalanması sonucu hem antioksidan hem de pro-oksidan özellikte yan 

ürünlerin ortaya çıkması ve bu ürünlerin yüksek pH'a sahip olması 

nedeniyle antimikrobiyal etkinlik gösterebilmektedir.35 Almyroudi ve 

ark.(2002) tarafından yapılan bir çalışmada, CHX-KH 50:50 karışımı dahil 

olmak üzere kullanılan tüm klorheksidin formülasyonlarının dentinal 

tübüllerden E. Faecalis’i uzaklaştırmada başarılı olduğu ancak % 1 CHX 

jelin daha etkin olduğu sonucuna varmışlardır.36 Benzer şekilde, Gomes ve 

ark.7 sığır dentini üzerinde, Schafer ve ark.37 ise insan dentini üzerinde E. 

Faecalis’e karşı yaptıkları çalışmalar da % 2 CHX glukonatın, tek başına 

kullanılan KH veya bu ikisinin kombinasyonundan önemli ölçüde daha 

etkili olduğunu göstermektedir. Bu bulgulara karşılık Haenni ve ark.(2003) 

yaptıkları bir çalışmada, KH tozunun CHX ile % 0.5 oranında 

karıştırıldığında antibakteriyel etkinlikte herhangi bir artış olmamasının 

yanısıra CHX'in antibakteriyel etkisinin azaldığı fakat KH’in 

antibakteriyel etkisinin değişmediği sonucuna varmışlardır.38  

C.albicans’a karşı etkinliğin incelendiği bir çalışmada KH’in tek 

başına etkili olmadığı bildirilmektedir. Aynı zamanda 7 günlük uygulama 
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sonrasında %2 CHX jelin KH ile kombinasyonundan daha etkin olduğu 

ancak 15. ve 30. günde aralarında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna 

varmışlardır.39 Başka bir çalışmada da benzer olarak C.Albicans’a karşı % 

0.5 CHX-asetatın doymuş KH'den daha etkili olduğu, CHX ile kombine 

edilmiş KH’in ise tek başına kullanılan KH'den daha etkili olduğu 

bildirilmiştir.40 Al-Nazhan ve ark.(2007) yaptıkları bir çalışmada; KH, % 

2 CHX çözeltisi ve bunların kombinasyonlarını karşılaştırmış ve tüm 

grupların C. albicans'a karşı etkili olduğu ancak ilk 1 saat içerisinde tek 

başına KH kullanımının etki edemediği sonucuna varmışlardır.41 

ANTİBİYOTİKLER 

Endodontik tedavide lokal antibiyotik kullanımı, 1951 yılında 

Grossman tarafından bildirilen poliantibiyotik patı(PBSC) kullanımı ile 

başlamıştır.42 PBSC; gram-pozitif bakterilere karşı penisilin, gram-negatif 

baterilere karşı streptomisin, penisiline dirençli bakteriler için basitrasin, 

mayalar için kaprilat sodyum bileşiklerinin bir silikon taşıyıcı içinde 

süspanse edilmesiyle elde edilmiştir. Klinik değerlendirmeler bu karışımın 

terapötik bir etki verdiğini öne sürse de, endodontik hastalıklardan sorumlu 

patojen olarak kabul edilen anaerobik türlere karşı etki edememektedir. 

1975 yılında PBSC penisiline karşı duyarlılık ve alerjik reaksiyon riskleri 

nedeniyle ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafından endodontik kullanımı 

yasaklanmıştır. Şu anda mevcut olan en yaygın antibiyotik içeren 

preparatlar; Ledermix ™ patı (Lederle Pharmaceuticals, Wolfsratshausen, 

Almanya) ve Septomixine Forte ™ patıdır (Septodont, Saint-Maur, 

Fransa). Bu preparatların her ikisi de antienflamatuar ajan olarak 

kortikosteroid içermektedirler.  

SEPTOMİXİN FORTE 

Septomixin Forte içerisinde neomisin, polimiksin B sülfat ve 

deksametazon bulunmaktadır. Neomisin, gram-negatif basillere karşı 

bakterisi etkili olup Bacteroides ve mantarlara karşı ise etki 

edememektedir. Tang ve ark(2004), kök kanallarına bir haftalık 

Septomixine Forte uygulamasının rezidüel kanal içi bakterilerin 

büyümesini inhibe edemeğini ve polimiksin B sülfatın gram pozitif 

bakterilere karşı etkisiz olduğunu rapor etmişlerdir.43 Antienflamatuar 

kortikosteroid ajan olarak Septomixine Forte patında kullanılan 

deksametazon (% 0.05'lik bir konsantrasyonda) klinik olarak etkili 

olmasına rağmen, Ledermix patı içerisinde bulunan triamsinolonun daha 

az sistemik yan etkileri olduğu bildirilmektedir.44 Sonuç olarak, geniş 

spektrumlu olmayan bu karışım polimikrobiyal endodontik 

enfeksiyonlardan sorumlu patojenlere karşı etkili olamamaktadır.2  
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LEDERMİX PATI 

Antibiyotik ve kortikosteroid karışımı olan Ledermix patı 1960 

yılında Schroeder ve Triadan tarafından geliştirilip ilk kez 1962 yılında 

Avrupa'da kullanılmaya başlanmıştır. Patın içeriğinde zamanla bir takım 

değişiklikler yapılmış olsa da Ledermix Patı; tetrasiklin (%3.2 

konsanstrasyonda dimeklosiklin HCl) ve kortikosteroidin ( %1 

konsantrasyonda triamsinolon asetonid) polietilen glikol paz içerisinde 

kombine edilerek kullanılmaktadır.45  

Ledermix patının iki bileşeni olan triamsinolon ve demeklosiklin, 

periodontal ve periradiküler dokulara apikal foramenden daha çok, dentin 

tübüllerine ve semente diffüzyon ile etki etmektedir. Ledermix patı 

içersindeki demeklosiklin konsantrasyonu kök kanalı içerisinde iken 

duyarlı bakteri türlerine karşı etkili olacak kadar yüksektir ancak, dentin 

ve periradiküler dokulara diffüz ettiğinde ulaştığı konsantrasyon bakterileri 

inaktive etmek için yetersi kalmaktadır. Kök kanallarına demoksisiklin 

uygulandıktan 7 gün sonra, kök kanallarındaki demoksisiklin seviyesi 

başlangıç seviyesinin onda birine düşmektedir.44  

Ledermix patında olduğu gibi antibiyotiklerin bir kortikosteroid ile 

kombine edilmesinin enflamatuar kök rezorpsiyonunu durdurabileceği 

iddia edilmekte olup histolojik olarak yapılan bir in vivo çalışma sonuçları 

ile bu görüş desteklenmektedir.46 Ledermix patının periodontal dokular 

üzerinde zararlı etkileri olmadığından, travmaya uğramış dişlerde 

inflamatuar kök rezorpsiyonun tedavisi için etkili bir ilaç olduğu 

düşünülmektedir. Bryson ve ark.(2002) tarafından, 60 dakika kuru ortamda 

saklanmış dişlerin replantasyonundan sonra kanal içi ilaç uygulamalarının 

karşılaştırıldığı bir çalışmada; Ledermix patı uygulanan dişlerin % 

59’unda, KH uygulanan dişlerin ise yalnıza %14’ünde kök yüzey 

iyileşmesi olduğu rapor edilmiştir.47 Replantasyonu takiben KH’in hemen 

veya gecikmiş uygulamasının yüksek pH ve toksisite nedeniyle replasman 

rezorpsiyonunu şiddetlendirirken; Ledermix patının hem enflamatuar hem 

de replasman rezorpsiyonunu azaltması, replantasyondan sonra 

kullanılmak üzere tercih edilen başlıca kanal içi medikament haline 

getirmiştir.47  

Ehrmann ve ark.(2003) yaptıkları bir çalışmada, akut apikal 

periodontitisli dişlerin biyomekanik debridman tamamlandıktan sonra üç 

farklı tedavi protokolünün postoperatif ağrı üzerine etkisini incelemiş ve 

kanal içi medikament olarak Ledermix patı uygulanan hastaların, KH 

uygulanan veya herhangi bir medikament uygulanmayan hastalara göre 

daha az ağrı duyduklarını bildirerek, bu ilacın apikal periodontitis ile 

ilişkili ağrıyı hafifletmedeki değerini vurgulamışlardır.48  

Kim ve ark.(2000) intrakanal ilaç olarak kullanılan Ledermix 

patının dişlerde renk değişikliğine neden olup olmadığını ve renk 
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değişikliğinin uygulama yöntemi veya güneş ışığının etkileri ile ilişkili 

olup olmadığını incelemişlerdir. Bu çalışmalar, güneş ışığına maruz kalan 

Ledermix gruplarında 12 hafta sonra hem kök gelişimini tamamlamış hem 

de tamamlamamış dişlerde koyu gri-kahverengi lekelenmeler olduğunu 

göstermektedir. Gelişimini tamamlamayan dişlerin daha geniş dentin 

tübüllerine sahip olması nedeniyle gelişimini tamamlayanlara göre daha 

fazla renk değişikliği gözlendiği bildirilmektedir. Renklenmenin meydana 

gelmesi kanal içi medikamentin pulpa boşluğunda bulunmasından 

kaynaklanmaktadır ve bu nedenle, bu tür etkilerin en aza indirilebilmesi 

için Ledermix'in dişeti sınırının altında olacak şekilde yerleştirilmesi 

önerilmektedir.49  

Kanal içi medikament uygulamasında, ilacın daha yüksek 

konsantrasyonda uzun süre etki edebilmesi ve asepsisinin daha uzun süre 

korunması için farklı kombinasyonlar önerilmektedir. Ledermix patının 

kalsiyum hidroksit ile kombinasyonu ilk kez Schroeder tarafından, kök 

gelişimi tamamlanmamış enfekte dişlerin tedavisi için önerilmiştir.2 

Ledermix patının 50:50 oranında KH ile karştırılarak uygulanması 

sayesinde pat içerisindeki aktif bileşenlerin daha yavaş salınım gösterdiği 

ve yayıldığı bildirilmektedir.50 Bu karışımın enfekte olmuş kök 

kanallarında, pulpa nekrozunda, enfeksiyon sebebiyle tamamlanmamış 

kök oluşumu varlığında(apeksikasyon için sadece kalsiyum hidroksit 

kullanılmadan önce ilk pansuman olarak) ve perforasyonlarda kullanılması 

önerilmektedir.44 

Chu ve ark.(2005) nın, periapikal patoloji varlığında kök 

kanallarına farklı medikament uygulamasının kök kanal dezenfeksiyonu 

üzerine etkilerini inceledikleri bir çalışma sonucunda; Ledermix grubunda 

38 bakteri suşu, Septomixin Forte ve kalsiyum hidroksit grubunda 25 suş 

kaldığını rapor etmişlerdir. Ek olarak stafilokoklar ve streptokoklar dahil 

gram pozitif fakültatif anaerobik kokların her üç grupta da gram negatif 

zorunlu anaerobik basillerden daha yaygın olarak bulunduğu da 

bildirilmektedir.51 

KLİNDAMİSİN 

Klindamisinin endodontik patolojilere sebep olan Actinomyces, 

Eubacterium, Fusobacterium, Propionobacterium, mikroaerofilik 

Streptococci, Peptococcus, Peptostreptococcus, Veillonella, Prevotella ve 

Porphyromonas dahil olmak üzere pek çok mikroorganizmaya karşı etkili 

olduğu bilinmektedir. Özellikle siyah pigmentli Prevotella ve 

Porphyromonas türlerine karşı etkin olduğu bildirilmektedir.52 Molander 

ve Dahlen(2003) tarafından, klindamisinin kanal içi medikament olarak 

uygulanmasının kök kanal enfeksiyonları ve apikal periodontitis 

üzerindeki etkisinin incelendiği bir çalışmada, kemomekanik preperasyon 

sonrası kök kanallarına steril salinle karıştırılmış 150 mg klindamisin 
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yerleştirilmesini takiben 14 güne kadar 25 dişin 21'inde bakteri büyümesini 

engellediği ancak kalsiyum hidroksit gibi geleneksel kök kanal patlarına 

göre avantaj sağlamadığı bildirilmektedir.53 

Lin ve ark.(2003) yaptıkları bir çalışmada, agar difüzyon testinde 

klindamisin ve tetrasiklinin antibakteriyel etkisini incelemişler ve 

klindamisinin tetrasiklin ile karşılaştırıldığında tüm dentin tabakalarında 

canlı bakteri miktarını önemli ölçüde azalttığını, her iki ilacın da 

antibakteriyel etkinliğe sahip olduğu ancak klindamisinin önemli ölçüde 

daha iyi olduğunu rapor etmişlerdir.54 

TETRASİKLİNLER 

Tetrasiklin hidroklorür, minosiklin, demeclosiklin ve doksisiklin 

dahil olmak üzere tüm tetrasiklinler, bakteriyostatik olup 

mikroorganizmalara karşı etkili olan geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. 

Tetrasiklinler ayrıca klastik hücre inhibisyonu sağlayarak dokularda anti-

rezorptif aktivite göstermektedir.47 Endodontide tetrasiklinler; smear 

tabakasının uzaklaştırılması, periapikal cerrahi sırasında kök ucu kavite 

dezenfeksiyonu veya kanal içi ilaç olarak kullanılmaktadır. Tetrasiklinler, 

iki değerlikli ve üç değerlikli katyonlarla kompleks oluşturma yetenekleri 

nedeniyle kalsifikasyon sırasında diş ve kemik gibi sert dokularda 

birikmekte ve bu dokularla güçlü bir tersinir bağ oluşturarak yavaş salınım 

sergilemektedir.2 Bu sayede kanal içi medikament olarak kullanılımı ile 

uzun süreli antibakteriyel etki sağlanabilmektedir. 

Pinheiro ve ark.(2004) tarafından yapılan bir çalışmada, periapikal 

lezyonlu dişlerden izole edilen E.faecalis’in antibiyotik duyarlılığını 

değerlendirilmiş ve benzilpenisilin, amoksisilin, klavulanik asit ile 

amoksisilin, eritromisin, azitromisin, vankomisin, kloramfenikol, 

tetrasiklin, doksisiklin, siprofloksasin ve moxifloksasin içerisinde 

tetrasiklin ve doksisikline karşı izolatların % 85.7’sinin duyarlı olduğu 

bildirilmektedir.55  

ÜÇLÜ ANTİBİYOTİK PATI 

Endodontik enfeksiyonların hem aerobik hem de anaerobik bakteri 

türlerinden oluşan polimikrobiyal enfeksiyon olması nedeniyle, tek bir 

antibiyotik kullanımı kök kanal sisteminde etkili bir dezenfeksiyon 

sağlayamayabilir. Bu sebeple tüm patojenlere etki edebilecek, aynı 

zamanda dirençli bakteri suşlarının gelişimini önleyebilecek bir antibiyotik 

kombinasyonu gerektiği düşünülmektedir. En umut vaad eden 

kombinasyon ise metronidazol, siprofloksasin ve minosiklin 

kombinasyonu olarak görülmektedir.56  

Üçlü antibiyotik patının kanal içi medikament olarak uygulanması 

halinde; mikroorganizma sayısının azalması veya tamamen ortadan 

kalkması, postoperatif ağrının önlenmesi ve anestezinin artması ile 
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sonuçlanacağı bildirilmektedir. Üçlü antibiyotik patının flare-up kontrolü 

için etkin bir kanal içi medikament olduğu bilinmektedir. Diyabetli 

hastalarda flare-up gelişiminin incelendiği bir çalışmada üçlü antibiyotik 

patının kalsiyum hidroksitten daha başarılı olduğu rapor edilmiştir.57 

Murvindran ve James(2014), kanal içi medikament olarak üçlü 

antibiyotik patı kullanımının kök kanal sistemindeki mikrobiyal yükü 

azalttığı ve endodontik tedavinin ilerleyen aşamaları için uygun bir ortam 

hazırladığını bildirmişlerdir.45 Kim ve Kim(2014), kanal içi medikament 

uygulamasında, üçlü antibiyotik patının kalsiyum hidroksit ile 

karşılaştırıldığında E. faecalis'e karşı daha büyük bir inhibisyon tabakası 

oluşturduğunu bildirmişlerdir.58 

Çeşitli materyallerin bulunmasına rağmen üçlü antibiyotik patı, 

günümüzde enflamatuar kök rezorpsiyonlarında kullanılan en yaygın kanal 

içi medikament haline gelmektedir. Bu kombinasyon dentin tübüllerine 

diffüz ederek; çürük lezyonlar, nekrotik pulpa, enfekte kök dentini ve 

periapikal lezyonlardaki bakterilere karşı etki edebilmesi ve böylelikle 

rezorpsiyon sürecini durdurabilmesi ile ön plana çıkmaktadır.  

Takushige ve ark.(2004), periradiküler lezyonlu sürekli dişlerin 

“Lezyon Sterilizasyonu ve Doku Onarımı” (LSTR) tedavisinde 

siprofloksasin, metronidazol ve minosiklin içeren bir poliantibiyotik 

patının etkinliğini klinik sonuçlar ile inceleyerek tüm olguların başarılı 

sonuçlandığını rapor etmişlerdir.59 Windley ve ark.(2005), apikal 

periodontitisli olgunlaşmamış köpek dişlerinin kanal içi 

dezenfeksiyonunda üçlü antibiyotik patı kullanımını değerlendirdikleri bir 

çalışmada; başlangıç bakteri miktarı(S1), NaOCl ile irrigasyon sonrası 

bakteri miktarı(S2) ve kanal içi antibiyotik uygulaması sonrası bakteri 

miktarı(S3) olmak üzere üç grup halinde incelenmiştir. Sonuç olarak, 

ortalama CFU sayısındaki azalmalar S1 ile S2 arasındaki ve S2 ile S3 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirtilmektedir.56 

Iwaya ve ark. (2001) tarafından bildirilen bir olgu sunumunda; 

sinüs yolu olan, periapikal lezyonlu, kök gelişimini tamamlamamış enfekte 

mandibular ikinci premolar dişin tedavisinde standart kök kanal tedavi 

protokolünü ve apeksikasyonunu takip etmek yerine, kök kanalına ikili 

antibiyotik (metronidazol ve siprofloksasin) patı yerleştirilip takip 

edilmiştir. Radyografik incelemede antimikrobiyal protokolün 

tamamlanmasından 5 ay sonra apikal açıklığın kapanmaya başladığı, kök 

dentin kalınlaşması ve tam apikal kapanmanın ise tedaviden 30 ay sonra 

gözlendiği bildirilmektedir.60 
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PROBİYOTİKLER 

Probiyotikler terimi, Latince “pro” ve “bios” kelimelerinden 

türetilmiş ve “yaşam için” anlamına gelmektedir 1. Aynı zamanda 

organizmaların kendi arasındaki ortak yaşam olarak da 

nitelendirilmektedir. Probiyotiklerin, bağırsak mikrobiyal dengesini 

olumlu yönde etkileyerek konakçıyı faydalı bir şekilde etkileyen canlı bir 

mikrobiyal gıda takviyesi olduğu bildirilmiştir 2. İlk tanımlandığı 

dönemlerde probiyotikler yalnızca bağırsak mikrobiyotası için 

kullanılmaktaydı. Sonraki çalışmalarda, insan konak yanıtının 

güçlendirilmesi, üriner ve solunum yolu enfeksiyonlarında ve bebeklerde 

alerjik veya atopik durumlarda koruyucu etkiler gibi probiyotiklerin genel 

sağlığa olan faydaları incelenmiştir 3. Bu nedenle, probiyotikler Salminen 

ve ark. tarafından konak sağlığına yararları bulunan canlı bir mikrobiyal 

gıda takviyesi olarak tekrar tanımlanmıştır4. Gıda ve Tarım Örgütü ve 

Dünya Sağlık Örgütü de probiyotikler için yeterli miktarlarda 

uygulandığında konakçıya sağlık açısından fayda sağlayan canlı 

mikroorganizmalar tanımlamasını kullanmıştır. 

Probiyotikler, sağlığı geliştirici etkileri bakımından detaylı olarak 

incelenmiştir. Başlangıçta araştırmalar gastrointestinal sistem 

alanındayken, son yıllarda probiyotiklerin ağız sağlığına etkileri de 

araştırılmaya başlanmıştır. Probiyotiklerin diş çürüğü, ağız kokusu ve 

periodontal hastalıklar üzerine etkilerinin anlaşılması için ileri sistematik 

çalışmalar gereklidir. Bazı klinik çalışmalar, diş çürükleri ve periodontitis 

ile ilgili umut verici bulgular bildirmiştir 5–8. Diş çürüğünü önlemek 

amacıyla, Lactobacilli veya Bifidobacterium türevi probiyotikler 
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kullanılarak birkaç çalışma yapılmış ve tüm çalışmalarda çürük yapan 

bakteri olan Streptococcus mutans sayısında ve DMFT indeks (çürük, 

çekilmiş, dolgulu dişler indeksi) skorunda azalma görünen sonuçlar göze 

çarpmaktadır 9,10. Yapılan bir çalışmada ise Lactobacillus reuteri etken 

maddeli probiyotiğin diş eti iltihabının düzelmesi üzerine olumlu yönde 

etkisini bildirmiştir11.  

Periodontitis, disbiyotik plakla ilişkili ve periodontal destek 

dokuların ilerleyici yıkımı ile karakterize olan kronik çok faktörlü 

inflamatuar bir hastalık olarak tanımlanmıştır 12. Lactobacillus brevis 

pastilinin periodontitis üzerinde anti-inflamatuar etkileri olduğu da 

gösterilmiştir 13. Vivekananda ve ark. ise, Lactobacillus reuterinin 

periodontitis hastalarında Porphyromonas gingivalis hücrelerinin sayısını 

azalttığını bildirmiştir 14. Yapılan bir çalışmada çalışmada başlıca 

periodontal patojenlerden üçü olan Porphyromonas gingivalis, Prevotella 

intermedia ve Prevotella nigrescens düzeylerinin, Lactobacillus salivarius 

TI2711'in (LS1) dört haftalık oral uygulamasıyla önemli ölçüde azaldığı 

gösterilmiştir 15. Çürük ve periodontitis üzerine yapılan çalışmalara 

nazaran oral mantar enfeksiyonları için probiyotik kullanımına yönelik 

çalışmaların sayısı azdır 16. Genç sağlıklı yetişkin bireyler dahil edilerek 

ağız kuruluğu, mukozal lezyonlar ve ağrı gibi bazı ağız sağlığı sorunları 

olan popülasyonlar üzerinde probiyotik peynir kullanarak çift kör, 

randomize klinik çalışmalar yürütülmüştür. Probiyotiklerin kullanıldığı 

grup ile probiyotiklerin kullanılmadığı grup karşılaştırıldığında probiyotik 

kullanılan grupta candida miktarının azalması yönünde bir eğilim görülse 

de, bu sonucun anlamlı olmadığı bildirilmiştir 17. Öte yandan, 

probiyotiklerin oral candida enfeksiyonlarına etkisini incelemek için çeşitli 

in vivo hayvan çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmaların çoğunda probiyotik 

olarak, bağırsak sağlığına katkıda bulunan ve oral enfeksiyonlar üzerinde 

de benzer etki gösterdiği bilinen Lactobacillus suşları seçilmiştir 17,18. 

 

Tablo 1. Probiyotiklerin etki mekanizması tabloda sunulmuştur 19. 

Organizma Sağlığına Yararlı 

Olduğu Durumlar  

Etki Mekanizması 

Laktozun vücuttaki sindirimini 

kolaylaştırma 

-Bakteriyal metabolizma sonucu 

oluşan laktazın laktoz sindirimine 

katkısı 

 

Bağırsak mikroflorasına iyi 

yönde tesir 

-Mikroorganizmaların salgıladığı 

zehirli metabolizma ürünlerinin 

sayısında azalma sonucu, aşırı 

gelişmiş olan floranın 

etkinliğinin düzenlenmesi 
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-Bakteriostatik veya bakteriositik 

özellikler 

Helicobacter pylori infeksiyonu -H. pylori’nin üreaz 

aktivitesinin azaltılması  

-laktik asit sentezi 

Gastrointestinal sistem 

hastalıklarının önlenmesi 

-Bağışıklık sisteminin 

düzenlenmesi 

-Bağırsağa zarar verebilecek 

bakterilerin yaşamını idame 

ettirecek koşulların düzenlenmesi 

(ortam pH’sı, bakteriosinler) 

-Agregasyon, koagregasyon 

yetenekleri 

-İntestinal mukozaya patojenlerin 

nüfuz etmesinin önlenmesi 

-Beslenme için rekabet oluşturma 

İnflamasyon veya alerjik 

reaksiyonların azaltılması 

-Dolaşım sisteminde sitokinlerin 

sentezinin düzenlenmesi 

Kolon kanseri riskinin 

azaltılması 

-Mutasyon yapıcı maddeleri 

bağlama 

-Karsinojenlerin azaltılması 

Kan lipidleri ve kardiyovasküler 

hastalık riskinin azaltılması 

-Safra tuzlarının atılımını safra tuzu 

hidrolaz enzimini artırarak 

sağlamak 

Bağışıklık sisteminin 

güçlendirilmesi 

-Akyuvarların fagositoz yapma 

etkinliğini artırma 

-IgA sayısında artış  

Ürogenital infeksiyonlar -Üriner sistemin kanal 

hücrelerine yapışma 

-İnhibitör maddelerin üretimine 

katkı 

(H2 O2 gibi) 

 

PREBİYOTİKLER 

Prebiyotikler de probiyotikler gibi uygulamalı bilim dallarının 

farklı alanlarında, özellikle de besin veya takviye olarak kullanımları 

açısından sıkça araştırılmaktadır 20. Prebiyotikler terimi, kolonideki bir 

veya sınırlı sayıda bakterinin büyümesini ve / veya aktivitesini seçici 

olarak uyaran ve böylece konak sağlığını iyileştiren, sindirilemeyen, 

faydalı cansız bir gıda bileşeni olarak tanımlanmıştır 21. Anne sütü, soya 

fasulyesi, çeşitli kaynaklardan elde edilen inülin (Kudüs enginarı, hindiba 

kökleri), çiğ yulaf, buğday kepeği, arpa kepeği, yacon kökleri, 

sindirilemeyen karbonhidratlar (sindirilemeyen oligosakkaritler) gibi 
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farklı kaynaklardan prebiyotik elde edilebilmektedir. Sindirilemeyen 

oligosakkaritler, özellikle inülin ve bunun oligofruktoz ve 

galaktooligosakkarit (GOS) gibi hidroliz ürünleri, prebiyotik terimi için 

tüm kriterleri sağlamaktadır 22. Prebiyotikler, günlük yaşamımızda 

tüketilen sebzeler, meyveler ve tahıllar gibi kaynaklardan köken alabildiği 

gibi laktuloz, galaktooligosakkaritler, fruktooligosakkaritler gibi yapay 

olarak da elde edilebilirler. İdeal bir prebiyotikte olması gereken özellikler 

arasında midede asitlerinin, safra tuzlarının ve bağırsaktaki diğer hidrolize 

edici enzimlerin etkilerine dirençli olmaları, üst gastrointestinal kanalda 

absorbe edilebilmeleri, faydalı bağırsak mikroflorası ile kolayca fermente 

edilebilmeleri sayılmaktadır 23. Prebiyotikler sadece bir enerji kaynağı 

olarak görev almakla kalmaz, aynı zamanda diyetteki varlığıyla çok sayıda 

sağlık yararını da beraberinde getirmektedir. Bilimsel literatürde, 

patojenlerin gelişiminin engellenmesi, ishalin yaygınlığının ve süresinin 

azaltılması, çoğunlukla Mg ve Ca olmak üzere minerallerin emiliminin 

artırılması, kolon kanserini önlemek için koruyucu etkiler uygulanması, 

bağırsak bozuklukları ile ilişkili diğer semptomlar ve iltihaptan kurtulma 

gibi çeşitli sağlık yararları bildirilmiştir. Çeşitli çalışmalar, çok fazla sebze 

ve meyve tüketen insanlarda kolorektal karsinomun daha az görüldüğünü 

göstermiştir. Meyve ve sebzelerden elde edilen inülin ve oligofruktoz 

hastalığı baskılayabilmektedir 24. Oral prebiyotiklerle ilgili araştırmalar 

sınırlı sayıdadır. Şekerler ve diyet lifleri, bağırsaktaki laktik asit bakterileri 

için prebiyotik olarak kabul edilmiştir 25. Ancak, şeker varlığı diş çürüğü 

riskini artırdığından ağız ortamı için durum daha farklıdır. Diş çürüğüne 

sebep olan başlıca karyojenik patojen streptokok mutans grubu, glikoz ve 

sukroz gibi karyojenik şekerleri metabolize eder ve diş çürüğüne sebep 

olan organik asit ve çözünmez glukan substratı üretir. Aksine, ksilitol gibi 

şeker alkolleri S. mutans'ın büyümesini baskılar. Yakın zamanda ksilitol, 

ksiloz ve arabinozun S. mutans büyümesini önlediğini, ancak birkaç 

laktobasil suşunun büyümesini indüklediğini gösteren çalışmalar 

yapılmıştır 26. Ksilitol varlığı, aynı zamanda candidanın mukozal yüzeylere 

yapışmasını da inhibe etmektedir 27. Periodontal patojenlerin çoğu, dişeti 

dokusunda bulunan kılcal damarlardan sızan bir serum olan servikal 

sıvılardan besin alır. Ana bileşen, karbonhidrat veya şekerden ziyade 

proteinli bir bileşendir. Dahası, periodontal bakterilerin en önemlilerinden 

biri olan P. gingivalis, laktobasil gibi şeker asimile eden bakteriler 

tarafından üretilen organik asitlerin varlığında düşük pH koşullarında 

yaşayamaz. Bu nedenle, periodontal patojenleri metabolik olarak doğrudan 

etkileyen prebiyotikler uygulanamayabilir ancak probiyotiklerin 

periodontal patojenler üzerindeki inhibitör etkisini etkinleştirmek 

maksadıyla periodontal hastalık tedavisi için efektif olabilmektedir. 
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SİNBİYOTİKLER 

Sinbiyotikler, mikrobiyal araştırmaların genişlemesine bağlı 

olarak, bağırsakta canlı mikroorganizma diyet takviyelerinin hayatta 

kalmasını ve idamesini sağlayan probiyotikler ve prebiyotik ürünlerin bir 

kombinasyonu olarak keşfedilmiştir. Bağırsak mikrobiyotası için 

probiyotik ve prebiyotik füzyon ürünlerinin veya sinbiyotiklerin 

kullanılması önerilmiştir 21,28. Bununla birlikte, oral mikrobiyota için 

sinbiyotiklerin uygulamasıyla ilgili sınırlamaları anlamak önemlidir. 

Probiyotik bakteriler erişkin ağız boşluklarında kolaylıkla kolonize 

olamazlar 29,30. Bu nedenle, sinbiyotiklerin oral uygulamalar için tek başına 

kullanılan probiyotiklerden daha etkili olduğu düşünülmektedir. Ağız 

boşluğuna laktik asit üreten bakteriler kolonize edilmeye çalışılırken diş 

çürüğü riski göz önünde bulundurulmalıdır. Ağız hijyeni iyi seviyede olan 

bireylerde probiyotik olarak laktobasil suşlarının oral yolla kullanımı tek 

başına diş çürüğünün gelişimine sebep olmamaktadır. Ek olarak, uygun 

prebiyotikler eşzamanlı olarak uygulanırsa, sinbiyotik tedavi oral 

kandidiyazis gelişimini baskılayabilir. Sinbiyotik terapi için bir başka 

önemli nokta, bağırsak ve ağız boşluğunun konak immün yanıttaki 

farklılığın tanımlanmasıdır. Konak immün yanıt, periodontitis ve 

kandidiyazın başlangıcı ve şiddeti ile doğrudan ilişkilidir. Bağırsak 

sistemindeki sinbiyotiklerin hem doğuştan gelen kazanılmış hem de hücre 

aracılı ve humoral bağışıklığı aktive etmesi beklenebilir. Bununla birlikte 

ağız boşluğu bir bağışıklık organı değildir ve adaptif bağışıklık hücrelerine 

doğrudan antijen sunumu gibi fenomenler meydana gelmez. Oral hastalık 

modellerini kullanan bazı probiyotik klinik denemeler ve hayvan 

çalışmaları, periodontitiste inflamatuar yanıtın ve alerjik reaksiyonun 

azaldığını veya candidaya karşı sIgA'nın arttığını ve bunun da ağız 

boşluğunda candidanın baskılanmasına yol açtığını bildirmiştir 16,31,32.  

SONUÇ 

Son dönemlerde diş hekimliğinde artan antibiyotik kullanımı 

nedeniyle patojenlerde gelişen direncin önüne geçmek için alternatif tedavi 

yöntemleri aranmaktadır. Hızlı gelişen teknoloji ve biyofiziğin moleküler 

biyoloji ile entegrasyonu sayesinde, günümüzde probiyotiklerin kullanımı 

bakteriyel hastalıkların tedavisinde doğal ve invazif olmayan bir yöntem 

olarak önemli bir fırsat sunmaktadır. Özetle diş hekimliğinde probiyotikler 

periodontal hastalıklarda, candida enfeksiyonlarında veya ağız hijyeni iyi 

olan bireylerde diş çürüğünü engellemede prebiyotiklerle birlikte 

kullanıldığında olumlu sonuçlar verebilmektedir. Ancak farklı ağız sağlığı 

koşullarında en iyi probiyotik suşlarını ve bunların uygulama yöntemlerini 

bulmak için sistematik çalışmalara ve randomize kontrollü çalışmalara 

ihtiyaç vardır. 
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1. GİRİŞ 

Diş fırçası, diş yüzeyindeki dental plağı kaldırmak, diş etini uygun 

şekilde uyararak diş çürüklerini ve periodontal hastalıkları önlemek için 

kullanılan önemli bir araçtır.1 Aynı zamanda dünyada kişisel plak 

kontrolünü sağlamada kullanılan en yaygın mekanik yoldur ve periodontal 

sağlığın uzun dönemde korunmasında önemli bir yere sahiptir.2, 3 Spesifik 

özellikleri ne olursa olsun diş fırçaları sonsuza kadar dayanamaz. Bir diş 

fırçasının değiştirme aralığı için ortalama 2.5-6 ay gibi geniş bir zaman 

aralığı rapor edilmiştir.4 Ayrıca American Dental Association (ADA) diş 

fırçalarının her 3-4 ayda bir veya kıllar aşınmış ise daha erken 

değiştirilmesini önerir. Burada yapılan öneri, fırçanın mekanik verim 

kaybına dayanmaktadır.5 Ancak kullanılan diş fırçaları sürekli potansiyel 

mikroorganizma rezervuarıdır ve hastalık bulaşmasında önemli bir rol 

oynayarak enfeksiyon riskini artırabilir. Sağlıklı yetişkinlerde diş 

fırçalarının kontaminasyonu ilk kullanımdan sonra ortaya çıkar ve 

tekrarlanan kullanımla artar.6 Bu nedenle diş fırçası ağızda tekrarlayan 

enfeksiyonların bir nedeni olarak bildirilmiştir.7 Verran ve Leahy-

Gilmartin, diş fırçalarında büyüme miktarının farklı olduğu birçok farklı 

bakteri tespit etmiştir.8 Başka bir çalışma, kullanımdan sonra diş 

fırçalarının %70'inin patojenik mikroorganizmalarla ağır şekilde 

kontamine olduğunu rapor etmiştir.9 Malmberg, eski diş fırçaların diş 

macunsuz kullanımlarından 2 saat sonra kontamine olduğunu 

bildirmiştir.10 Kontaminasyona sebep olan mikroorganizmaların hem lokal 

hem de sistemik hastalıkların gelişimi için bir risk faktörü oldukları 

düşünülebilir. Çünkü diş fırçalarında bulunan mikroorganizmaların 

özellikle periodontal enfeksiyonlu hastalarda lokal bakteriyemide önemli 

rol oynadığı kanıtlanmıştır.11 

Mikroorganizmalar yalnızca kullanılmış diş fırçalarına yapışıp 

çoğalmakla kalmaz aynı zamanda diğer nesneleri kontamine edebilir ve 
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diğer insanlara transfer olabilir.12 Yapılan bir çalışmada 24 saatlik 

kullanımdan sonra diş fırçalarının Streptococcus mutans (S. mutans) ile 

önemli ölçüde kontamine olduğu bildirilmiştir.13 Bir başka çalışmada 

kullanılan diş fırçalarında Candida, Corynebacterium, Pseudomonas gibi 

mikroorganizmalar tanımlanmıştır.14 Çocukların bir günde kullandıkları 

diş fırçalarında enterik maya ve küflerde yoğun büyüme rapor edilmiştir.10 

Glass, HSV-1'in kuru bir diş fırçasında en az 48 saat ve ıslak koşullarda ise 

bir gün boyunca kalabildiğini bildirmiştir.12 Muller ve ark. juvenil 

periodontitisli hastaların kullandığı diş fırçalarında 24 saat sonra 

Actinobacillus actinomycetemcomitans'ın (A.a) varlığını ispatlamıştır.15 

Taiji ve Rogers diş fırçalarının genellikle banyolarda saklandığını 

bildirmiştir.14 Bu ortam özellikle aerosollerle yayılan enterik bakteriler 

tarafından oldukça kontamine olabilmekte, bu da diş fırçalarının yüksek 

düzeyde kontaminasyon riski altında olduğunu düşündürtmektedir. Ek 

olarak diş fırçaları çok sayıda patojen mikroorganizma içerdiğinden 

solunum, gastrointestinal, kardiyovasküler ve böbrek sorunlarına neden 

olabilir16. Bir bireyin ağız sağlığını iyileştirmek için kullanılan en yaygın 

ağız hijyeni yardımı diş fırçasıdır ve uygun bir aseptik durumda muhafaza 

edilmesi genellikle ihmal edilir, bu da muhtemelen çeşitli 

mikroorganizmalar tarafından kontaminasyona neden olabilir. 

İn vitro bir çalışmada 1 ve 3 aylık kullanımdan sonra diş 

fırçalarında biriken sert tortunun mikrobiyal kontaminasyonu 

değerlendirilmiştir.17 Aynı zamanda bu çalışmada tuvaletli ve tuvaletsiz 

banyoda tutulan diş fiş fırçasındaki mikroorganizmalar araştırılmıştır. Bir 

ve üç ay içinde S. mutans, Staphylococcus aureus (S. aureus), 

Pseudomonas, Lactobacillus, Klebsiella, Candida türleri tuvaleti olmayan 

banyolarda bekletilen diş fırçalarında izole edilmiştir. Tuvalet ekli 

banyolarda saklanan kullanılmış diş fırçalarında ise Escherichia coli (E. 

Coli) tespit edilmiştir. Sonuç olarak yazarlar diş fırça kılları arasında bu 

sert tortuların mikroorganizmaların büyümesi için bir barınak olduğunu ve 

bu durumun sadece ağız sağlığını değil aynı zamanda bireyin genel 

sağlığını da etkileyebileceğini bildirmiştir.17 

Fırçada bulunan bakterilerin hayatta kalma oranı, diş fırçasının 

saklanma koşullarına da bağlıdır. Dayoub, havaya maruz kalacak şekilde 

açık bırakılan diş fırçalarının, kapalı kaplara yerleştirilen ve kontamine 

yüzeylere maruz kalan diş fırçalarına göre daha az sayıda bakteri 

barındırdığını bildirmiştir.18 Diş fırçasında nem arttıkça bakteriler 24 

saatten fazla hayatta kalabildikleri için kapalı kapaklarda saklanan 

fırçalarda bakterilerin sağ kalım oranının arttığı rapor edilmiştir.9, 19 

Glass bir çalışmasında diş fırçası markasına, rengine ve kıl 

tasarımına göre bakteri tutulum düzeyini araştırmıştır. Yumuşak ve 

yuvarlak, iki kıl sıralı diş fırçalarında kontaminasyonu en düşük seviyede 



57 

bulmuştur.16 Ayrıca yıpranmış kıllara sahip ve birbirine yakın bırakılmış 

diş fırçalarında daha fazla bakteri tutulumu tespit edilmiştir.20 

Bir diş hekimliği fakültesinde diş hekimi öğrencileri ile yapılan bir 

çalışmada diş hekimlerinin çok azının diş fırçalarını dezenfekte ettikleri 

sonucu çıkmıştır. Ankete katılanların 147 diş hekiminin % 62.6'sı diş 

fırçası dezenfeksiyonu hakkında hiçbir bilgisi olmadığını ve % 85.7'si diş 

fırçalarını dezenfekte etmediğini bildirmiştir.21 Benzer başka bir  

çalışmada da 105 diş hekiminin % 50'si diş fırçası dezenfeksiyonu 

hakkında bilgi sahibi olmadıkları sonucu çıkmıştır.22 Ancak ankete katılan 

diş hekimlerinin yaklaşık üçte ikisi, diş fırçası dezenfeksiyonunun herkes 

tarafından yapılması gerektiğini düşünmüştür. Sadece musluk suyu ile 

yıkamak diş fırçalarını yeterince temizlemez ve fırçaların belli aralıklarla 

dezenfekte edilmesi gerekmektedir. Çünkü tek bir fırçalamadan sonra steril 

musluk suyu püskürtülmüş tüm diş fırçalarında ileri derecede 

kontaminasyon gözlenmiştir.23  

Dezenfeksiyon için temel olarak dört pratik seçenek mevcuttur:24 

1. Kimyasal Dezenfektanlar 

2. Fırça Spreyleri  

3. Ultraviyole Işınlı Diş Fırçası Dezenfektanları 

4. Modifiye Fırçalar 

Kimyasal Dezenfektanlar: Nelson 1994 yılında yaptığı 

çalışmada 19 çocuğa 5 gün boyunca günde bir kez diş fırçası 

kullandırtmıştır.25 Ardından fırçalar 20 saat süre ile dezenfektan 

solüsyonlarına daldırılmıştır. % 1 sodyum hipoklorit ve % 0.12 

klorheksidin glukonat’a daldırılan fırçalarda hiçbir mikroorganizmanın 

büyümediği kesin olarak kanıtlanmıştır. Steril musluk suyunun kullanıldığı 

grupta ise S mutans’a rastlanmıştır.25 Caudry ise diş fırçasını Listerine'de 

20 dakika bekletmiş, bu sürenin bakteriyel kontaminasyonu ortadan 

kaldırmak için yeterli olduğunu bildirmiştir.26 

Devine ve ark. Tetrasodyum EDTA'nın diş fırçalarında hem 

zarfsız hem de zarflı virüsleri hızla etkisiz hale getirdiğini rapor etmiştir.27 

Yine diğer bir çalışmada diş fırçaları EDTA'da 16 saat süreyle 

bekletildiğinde toplam canlı sayısının % 99'dan daha fazla azaldığı 

bildirilmiştir.28 Kimi çalışma ise % 3 hidrojen peroksitin ekonomik ve 

etkili dezenfektan olduğu sonucuna varmıştır.29 

Klorheksidin ve Listerine'nin diş fırçalarını dekontamine 

etmelerindeki etkinliğinin incelendiği bir araştırmada kullanılan diş 

fırçalarının % 70'inin farklı patojenik mikroorganizmalarla yoğun şekilde 

kontamine olduğu bulunmuştur.9 Bir diş fırçasının klorheksidin glukonat 

(% 0.2) içine gece boyunca daldırılmasının, mikrobiyal kontaminasyonu 
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önlemede oldukça etkili olduğu bulunmuştur. Ayrıca diş fırçasının baş 

kısmının plastik kapakla saklanmasının Pseudomonas aeruginosa gibi 

fırsatçı mikroorganizmaların büyümesine yol açtığı bildirilmiştir.9  

Bir başka çalışmada, kontrol grubu salin çözeltisi ve test grupları 

% 0.2 klorheksidin çözeltisi, % 2 betadin çözeltisi ve sirke olacak şekilde 

4 grup oluşturulmuştur. Sonuç olarak mikroorganizma açısından 

maksimum azalmanın betadin grubunda olduğu, ardından sırası ile 

klorheksidin ve sirke gruplarında olduğu bildirilmiştir.30 

2019’da yayınlanan ve 40 gönüllünün dahil edildiği bir çalışmada 

ise % 0.2 klorheksidin, distile su, Listerin ve % 2 sodyum hipoklorit 

(NaOCl) ile fırça dezenfeksiyonu denenmiştir.31 Çalışmada diş fırçalarının 

bakteriyel dekontaminasyonu, S. mutans, Staphylococcus, Lactobacillus 

rhamnosus (L. rhamnosus) ve E. coli'nin koloni oluşturan birimleri 

(CFU'lar) hesaplanarak ölçülmüştür. Test edilen tüm yöntemler yukarıda 

sayılan bakteri sayısını azaltmada etkili olduğu bildirilmiştir. Ancak en 

etkili yöntemin NaOCl (% 2) ve ardından Listerine, klorheksidin ve su 

olduğu rapor edilmiştir.31  

S. aureus, L. rhamnosus, S. mutans, ve E. coli süspansiyonları ile 

kontamine edilen 288 diş fırçası üzerinde yapılan bir çalışmaya göre % 100 

beyaz sirke oldukça etkili bulunmuştur.32 Yazarlar ayrıca % 1 NaOCl 

uygun maliyetli, kolay erişilebilir ve diş fırçası dezenfeksiyonu için 

nispeten etkili olduğunu bildirmiştir. % 50 beyaz sirke, mikrodalga fırın, 

ultraviyole (UV) dezenfektanı ve gargara içeren propolis, test edilen diğer 

dezenfektanlar olmuştur. Mikrodalganın L. rhamnosus için, % 100 beyaz 

sirkenin de S. mutans ve S. aureus için en etkili yöntemler olduğu rapor 

edilmiştir. NaOCl ise E. Coli üzerine daha etkili bulunmuştur.32 

2014’te yayınlanan bir çalışmada S. mutans'a karşı diş fırçası 

dezenfektanlarının etkinliği incelenmiştir.33 Dezenfeksiyon için bu 

çalışmada % 3 sarımsak özütü, % 0.2 çay ağacı yağı, % 0.2 klorheksidin, 

% 0.05 setilpiridinyum klorür ve UV diş fırçası sterilizyon cihazı 

(VIOLight Toothbrush Sanitizer, Violight Inc., New York) kullanılmıştır. 

İki yüz on diş hekimliği öğrencisi çalışmaya dahil edilmiştir. Mikrobiyal 

analiz için iki hafta sonra diş fırçaları toplanmıştır. Sarımsak özütünün 

kullanıldığı grupta, S. mutans kolonilerinde en yüksek azalma (% 100), 

UV diş fırçası dezenfektanın kullanıldığı grupta ise en az azalma (% 47.4) 

görülmüştür. Yazarlar bu çalışmada kullanılan antimikrobiyal ajanların, S. 

mutans sayısını etkili bir şekilde azalttığını ve bu nedenle diş çürüklerini 

önlemek için diş fırçası dezenfektanı olarak düşünülebileceklerini 

bildirmiştir. Ancak antimikrobiyal ajanlar arasında en etkili olanın % 3 

sarımsak olduğu belirtilmiştir. Aynı çalışmada 12 saat boyunca % 0.2 çay 

ağacı yağı çözeltisinin batırılan diş fırçaları, S. mutans sayısında (% 71.9) 

önemli bir azalma göstermiştir. Bu yağın aynı zamanda gram pozitif, gram 
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negatif bakteriler, virüsler ve mantarlara karşı etkili olduğu rapor 

edilmiştir.33 

Başka bir çalışmada UV diş fırçası sterilizatörünün ve çeşitli 

dezenfektanların diş fırçası üzerindeki antimikrobiyal etkisi 

araştırılmıştır.34 % 0.2 klorheksidin glukonat çözeltisi, % 7.5 povidon iyot 

(PVI) çözeltisi ve sodyum bikarbonat-normal salin solüsyonu 

kullanılmıştır. Diş fırçalarının kılları her solüsyona 10 dakika süreyle 

daldırılmıştır. Diğer gruptaki diş fırçaları, üreticinin talimatlarına göre 5 

dakika 30 saniye süreyle bir UV diş fırçası sterilizatörüne yerleştirilmiştir. 

Kontrol grubundaki diş fırçaları ise 10 ml steril distile suya 10 dakika 

süreyle batırılmıştır. Deney sonuçlarına göre % 0.2 klorheksidin ve % 7.5 

PVI dezenfektanları en iyi sonucu vermiştir. Bu iki dezenfektanın en iyi 

dezenfektan olarak kabul edilebileceği ve maliyet  açısından uygun diş 

fırçası dezenfektanları olarak önerilebileceği sonucuna varılmıştır.34 

Ancak bu çalışmanın aksine yapılan bir meta analizde kimyasal 

dezenfektan olarak % 0.2 klorheksidin’in önemsiz bir sonuç verdiği 

bildirilmiştir. UV ışınları, mikrodalga ve doğal maddeler (sarımsak, yeşil 

çay ve çay ağacı yağı) gibi dezenfektanların, kullanılan diş fırçasındaki 

mikrobiyal yükü etkili bir şekilde azalttığı rapor edilmiştir.35 Ölmez ve ark. 

tarafından yürütülen bir araştırmada, klorheksidin çözeltisinin ucuz 

olmasına rağmen bazı bakteriler bu kimyasala dirençli hale geldiği için 

çözeltinin sık sık değiştirilmesi gerektiğinin altını çizilmiştir.36 

Psidium guajava yüksek antibakteriyel aktiviteye sahip ve çeşitli 

çalışmalarda ağız çalkalama solüsyonu olarak kullanılmış tropikal bir 

bitkidir.37, 38 2017 yılında yayınlanan bir çalışmada üç oral bakteri türüne 

karşı bir diş fırçası dezenfektanı olarak iki farklı konsantrasyonda Psidium 

guajava yaprakları kullanılmıştır.39 % 20 ve % 30 konsantrasyonlarda 

hazırlanmış P. guajava yapraklarının sulu ekstreleri ile 2 grup 

oluşturulmuştur. Kontrol grubu olarak % 0.2 klorheksidin kullanılmıştır. 

S. mutans, Lactobacillus acidophilus ve Enterococcus faecalis ile 

kontamine olan diş fırçalarının kullanıldığı bu çalışmanın sonucu göre 

yazarlar Guava yapraklarının sulu çözeltilerinin diş fırçalarının 

dezenfeksiyonunda alternatif bir organik ürün olarak kullanılabileceğini 

vurgulamıştır.39  

Doğal dezenfektan olarak yeşil çay polifenolleri kullanılmıştır.40 

Antioksidan, anti-kanserojen, anti-enflamatuar, termojenik, probiyotik ve 

antimikrobiyal özelliğe sahip olan yeşil çay özütü, kontamine diş fırçası 

dezenfeksiyonu için bir çalışmada denenmiştir. Çalışmanın sonucuna göre 

bu doğal dezenfektan, S. mutans’ı % 84 oranında azaltmıştır.40 Aynı 

çalışmada % 3 neem (nim-Hint leylağı), 4.15 mg/mL konsantrasyonlu 

sarımsak ve 40 mg/mL yeşil çayın etkinliği, % 0.2 klorheksidin gargara ile 

karşılaştırılmıştır. Neem, sarımsak ve yeşil çayın, klorheksidin kadar etkili 
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olduğu ve diş fırça dezenfektanı olarak bu bitkisel ürünlerin klorheksidine 

karşı alternatifler olarak kullanılabileceği rapor edilmiştir.40 

Fırça Spreyleri: Brushtox antiseptik diş fırçası temizleyici, % 40 

oranında etanol ve biyosit paraben içermektedir. Dezenfekte ve 

dekontamine edici bir solüsyondur. Her fırça kullanımından önce ve sonra 

fırçaya püskürtülür. Patojenlerin çoğunu öldürdüğü iddia edilmektedir.26 

Neal ve ark. Brushtox’un diş fırçalarındaki bakteri ve mantarlar için etkili 

bir dezenfektan olduğunu, oral enfeksiyonların ve ikincil enfeksiyonların 

kontrolünde değerli olabileceğini bildirmiştir.41 Brushtox’ın toksik 

olmadığı ve diş fırçası dezenfektanı olarak kullanımının güvenli olduğu 

belirtilmiştir.41 Çünkü tüm bileşenlerinin gargara ve diş macunları dahil 

diğer uygulamalarda yaygın olarak kullanıldığı vurgulanmıştır.41  

Ultraviyole Diş Fırçası Dezenfektanları: Bu sistemde buhar 

döngüsü veya kuru ısıtma döngüsü ile 3 dakika boyunca sürekli bir UV ışın 

akışı sağlanmaktadır.24 Ancak bu yöntemlerde maliyetin yüksek olduğu 

bildirilmiştir. Gujjari ve ark. çalışmalarında UV ile dezenfeksiyon 

işleminde 12 dk boyunca UV dezenfektanında (Violight® tooth brush 

sanitizer, Violight Inc., India) fırçaları bekletmiştir. Ev tipi bir mikrodalga 

fırın (2450 MHz) ve ticari ultraviyole ışın ile diş fırçası dezenfeksiyonun 

yapıldığı çalışmada mikroorganizma açısından mikrodalgayla yapılan 

dezenfeksiyon ile daha fazla azalma olduğu gözlenmiştir.42  

Boylan ve ark. kullanım kolaylığı nedeniyle Violight’in, diş fırçası 

dekontaminasyonunda uyumluluğu artırabileceğini belirtmiştir.43 Diş 

fırçası cihaza yerleştirilir ve 10 dakikalık bir UV ışınlama dozu için 

düğmesine basılır. Violight diş fırçası tutucusu, diş fırçasının kullanımı 

sırasında UV ışığına maruz kalmayı önleyen bir tasarıma sahiptir.43 

VIOlight diş fırça tutucusu ve soğuk musluk suyu olmak üzere iki 

dezenfektanın kullanıldığı ve diş fırçaların bakteriyel kontaminasyonunun 

değerlendirildiği bir başka çalışma S. mutans, S. salivarius, Lactobacilli, 

E. coli ve diğer koliform kolonilerini analiz etmiştir.43 İki hafta 

kullanımdan sonra test edilen fırçalarda VIOlight diş fırça tutucusunun 

bakteri kolonizasyonunu % 86 oranında azalttığı rapor edilmiştir.43  

Deneysel bir çalışma iki farklı UV ışınlı diş fırça temizleme 

makinesinin evde kullanımı için etkinliği değerlendirmiştir.44 Aynı kişiden 

gelen bakteriler günün aynı saatinde aynı marka diş fırçası ve diş macunu 

kullanılarak 6 gün boyunca test edilmiştir. VIOlight ve HIGHDENT 

kullanılarak bu diş fırçalarını sterilize eden araştırmacılar, HIGHDENT’in 

diş fırçasındaki bakterilerin çoğunu azaltmada daha etkili olduğunu 

bildirmişlerdir.44 Violight makinesi ile vakaların % 83'ünde bakteri miktarı 

azalırken HIGHDENT, bakterilerde % 100 azalma göstermiştir.44  

İnvitro bir çalışma, diş fırçasının insan tükürüğüne maruz 

kalmasından sonra çeşitli dezenfektanların biyofilmler üzerindeki 
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antibakteriyel etkisini değerlendirmiştir.45 Dezenfektan olarak VIOlight 

kişisel seyahat diş fırçası temizleyicisi, Listerine, % 3 hidrojen peroksit ve 

su kullanılmıştır. Her grupta 5 adet diş fırçası olacak şekilde 20 adet diş 

fırçası tükürüğe batırılmış ve 24 saat bakteri üremesine ve biofilm 

oluşumuna izin verilmiştir. Sonuç olarak diş fırçasındaki hem aerobik hem 

de anaerobik bakteri sayısını azaltmada % 3 hidrojen peroksitin en etkili 

olduğu bildirilmiştir. İkinci en etkili olan ise Listerine olarak rapor 

edilmiştir. Araştırmacılar, VIOlight ünitesinin ise diğer tedavi gruplarına 

kıyasla daha az etkili olduğunu belirtmiştir.45  

Klorheksidin ile UV diş fırça dezenfektanın karşılaştırıldığı 2015 

yılında yayınlanan çalışmada ise en etkili sonuç UV ile dezenfekte edilen 

fırçalarda görülmüştür.46 % 2 klorheksidin gargarada 12 saat, UV ışınlı diş 

fırçası tutucusunda 7 dakika ve salin içinde 12 saat bekleyecek şekilde 15 

kontamine fırça 3 gruba ayrılmıştır. Tüm diş fırçaları mikrobiyal analize 

tabi tutulmuş ve her grupta da bakteri sayısında azalma tespit edilmiştir. 

Ancak yazarlar çalışmada kullandıkları UV ışınlı diş fırçası tutucusunun 

maliyetli olduğunu vurgulamışlardır.46 Bununla birlikte Arrage ve ark. 

bakterilerin UV ışına karşı direnç kazandıklarını rapor etmiştir.47 

Modifiye Fırçalar: Bu fırçalar, fırça tasarımının değiştirilmesi 

veya kıllarının bazı antibakteriyel maddelerle kaplanarak modifiye 

edilmesi ile kullanılan fırçalardır. 1995 yılında Jonathan Savitt ve Dr 

Charles Taylor tarafından tasarlanmış ozon diş fırçası bunlardan biridir.24 

Diğerler ise zeolit kristalleri veya klorheksidinle kaplı fırça kılları48 ve 

kömür ile kaplı kıllara sahip diş fırçalardır.  

Gümüş ve çinko iyonları ile bir Zeolit kristal kaplaması ile üretilen 

kıllarını test eden Sixou ve ark. 30 günlük kullanımdan anaerobik florada 

40 kat, aerobik florada 10 kat azalma bulmuştur. Bu antiseptik formülün 

gıda endüstrisinde koruyucu olarak kullanıldığı, stabil ve antimikrobiyal 

aktiviteye sahip olduğu bildirilmiştir.24,48 Klorheksidin kaplı fırça kıllarının 

ise bakteri yükü azalttığı, antibakteriyel aktivitesinin kıl ucunda 8 gün ve 

kıl tabanında 20 gün etkili olduğu belirtilmiştir.24 

Aktif karbonun, Pseudomonas aeruginosa ve E. coli gibi 

bakterileri  içilebilir su sistemlerinden uzaklaştırdığı bildirilmiştir.49 

Kömürün bakteriyel dirençli özelliklere sahip olabileceği öne 

sürüldüğünden, kıllara infüze edilen odun kömürü ile diş fırçaları 

yapılmıştır. Kömür ile kaplı kıllara sahip diş fırçalar üzerine yapılan bir 

çalışmada bu fırçalarında biriken mikroorganizma kolonisinin kontrol 

grubunun yarısı kadar olduğu rapor edilmiştir.49 Malezya, Singapur ve 

Endonezya gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde popüler olan bu fırça, siyah 

renktedir ve binchotan kömürünün naylon kıllara karıştırılmasıyla 

hazırlanır.50  
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Periodontitis hastalarında tek kullanımdan sonra antibakteriyel 

özellikleri olan, triklosan kaplı kıllara sahip yeni diş fırçalarında 

kontaminasyonun incelendiği bir çalışmada51 iki fırça tipi (normal ve 

antibakteriyel) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. Bu çalışmada ayrıca diş macunu kullanımının 

dekontaminasyona etkisini de değerlendirilmiştir Diş macunu 

kullanıldığında, kullanılmamasına kıyasla fırçalar önemli ölçüde daha az 

mikroorganizma kolonileri barındırmıştır. Yazarlar, triklosan kaplı kıllara 

sahip antibakteriyel diş fırçasının bakteriyel kontaminasyonu 

önleyemediğini bildirmiştir. Ek olarak diş macunun diş fırça 

kontaminasyonunu önemli ölçüde azalttığını rapor etmiştir.51 

2. SONUÇ: 

Diş fırçaları ağız hijyeninin sağlamasında ve korunmasında en 

önemli araçlardan biridir. Ancak aynı zamanda periopatojenler dahil olmak 

üzere potansiyel mikroorganizmalar için rezervuar görevi görür. 

Kontamine diş fırçaları septisemiye neden olabildiği gibi kalp damar 

hastalıkları, gastrointestinal, solunum ve böbrek problemleri dahil olmak 

üzere birçok sistemik hastalıkta önemli bir rol oynayabilir. Bu durum 

çocuklar, yaşlılar, bağışıklığı baskılanmış veya kemoterapi gören kişiler 

olmak üzere yüksek riskli hastalar için olduğu kadar sağlıklı bireyler için 

de önemlidir. Sadece musluk suyu ile yıkanması diş fırçasını yeteri 

derecede dekontamine edememektedir. Yapılan bir çalışmaya göre tek bir 

fırçalamadan sonra steril musluk suyu püskürtülmüş tüm diş fırçalarında 

ileri derecede kontaminasyon gözlenmiştir.23 Yani sadece musluk suyu ile 

durulama fırçadaki mikrobiyal yükü azaltabilir ancak tamamen ortadan 

kaldırılması mümkün olamamaktadır. Çok sayıda solüsyonlar ve özel diş 

fırça dezenfektanları bu amaçla kullanılabilir. Literatürde farklı yöntemler 

kullanılarak diş fırçalarının dezenfekte edilmesi gerektiğini belirten 

çalışmalar mevcuttur. Genel olarak diş fırçalarının diş çürüklerinin ve 

periodontal hastalıkların önlenmesindeki rolü tartışılmasına rağmen diş 

fırçası dezenfeksiyonunun önemine ve ideal bir dezenfektan seçimine çok 

az önem verilmiştir. Çalışmalar aynı zamanda diş fırçası dezenfeksiyonu 

konusunda bilgi eksikliğini de ortaya koymuştur. Sağlıklı ve hastalıklı 

bireylerde mikroorganizma transferine neden olan bu oral hijyen 

araçlarının belli aralıklarla değiştirilmesi veya çeşitli dezenfektanlarla 

dekontamine edilmesi gereklidir. Bunlar arasında maliyet açısından kolay 

ulaşılabilir ürünler ile toplumda diş fırçası dezenfeksiyonu bilincinin 

geliştirilmesi son derece önemlidir. Bu çalışma ile diş fırçası 

kontaminasyonunun önemine değinilmiş, fırça dezenfeksiyonu konusunda 

yapılan çalışmalarda kullanılan yöntem ve ajanlar hakkında güncel bilgiler 

derlenmiştir. 
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Dental implant ve doğal dişleri çevreleyen yumuşak doku 

yapıları klinik ve histolojik olarak birçok yönden birbirine benzer.1 Ancak, 

doğal dişler ve dental implantların alveol kemiği ile bağlantısı ve kemik ile 

ankrajı açısından birbirinden farklılık gösterir. Aralarındaki en önemli 

fark, dental implantlarda sement ve periodontal ligament bulunmamasıdır. 

Bu durum implant yüzeyinin alveol kemiği ile direk temas halinde 

olmasına neden olur. Böylece implant kemiğin içinde doğrudan 

temastayken, doğal dişlerin çevresindeki periodontal ligamenti oluşturan 

kollajen lifler dişi kemiğin içinde asılı tutar.2 

İmplantların kemik içi bileşeni implantları kemiğe bağlarken, 

transmukozal bileşeni ise dental restorasyonun bağlantısını sağlar. Dişler 

gibi implantların da transmukozal bileşeni, ağız ortamı ve dişi/implantı 

çevreleyen dokular arasında fiziksel ve fizyolojik bir bariyere ihtiyaç 

duyar. Birleşim epiteli, bağ dokusu ataşmanı ve dişeti oluğunu içeren 

kemik üstü transmukozal bileşenlerin mimari yapısı, diş ve implantta 

birbirine benzerlik taşır. İmplantın transmukozal bileşeni ve dişin 

transgingival bileşeni sağlıklı durumda dişeti oluğuna, hastalık durumunda 

ise dişeti cebine sahiptir. Sağlıklı ve hastalıklı durumlardaki periodontal ve 

peri-implant dokuların anatomisi ve hastalığa neden olan faktörlerin 

incelenmesi, tanı ve tedavi protokolü açısından önem kazanmaktadır.  

DİŞETİ VE PERİ-İMPLANT EPİTEL ATAŞMANI 

Dental kemik içi implantlar alveol kemiğine osteotomi ile 

yerleştirilir. Mukozanın cerrahi insizyonuyla alveol kemiğine ulaşılır. 

İmplant cerrahisini takiben yara kenarlarındaki epitel hücreleri, 

implantların transmukozal bileşenine tutunup çoğalarak transmukozal 

ataşmanı oluşturur. Bu yapı, dişin etrafındaki birleşim epiteline benzer 

şekilde implant yüzeyine tutunur.3 İmplant çevresindeki yumuşak doku 
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ataşmanı cerrahi iyileşme sırasında oluşurken, dişte ise germden itibaren 

doğal süreç ile gelişir.  

Dişeti birleşim epiteli, dişi dişetine bağlayan ataşmanın bir 

parçasıdır. Birleşim epitelinin içindeki hücreler diş yüzeyine sıkı bağlantı 

sağlayan epitel ataşmanı oluşturur.4 Dişeti birleşim epiteli, diş yüzeyine 

olan bu yapışma sayesinde doku homeostazını sağlarken, mikroorganizma 

ve bileşenlerine karşı savunmada kritik bir rol oynar.4 

Doğal diş yapısına benzer şekilde, peri-implant mukozanın ağız 

içine bakan dış yüzeyi iyi organize keratinize epitel ile kaplıyken, implanta 

bakan yüzeyi ise dişeti oluğunun içini döşeyen sulkuler epitel ile 

devamlılık gösterir.5 Dişeti oluğunun apikali uzun birleşim epiteliyle 

sonlanır. Dental implantlara komşu uzun birleşim epiteli incelendiğinde 

ise, epitel hücrelerinin bazal lamina ve hemidesmozomlar aracılığıyla 

implant yüzeyine bağlandığı gözlenmiştir.3 Histolojik çalışmalarda, bu 

epitel yapıların ve bazal laminanın, dişeti epitel ataşmanı ile aynı olduğu 

gösterilmiştir.2 

Berglundh ve arkadaşları yaptıkları bir deneysel hayvan 

çalışmasında, dişeti kenarının 2 mm apikaline kadar uzanan birkaç hücre 

tabakası genişliğinde bir epitelin bulunduğunu göstermiştir.2, 6, 7 İmplant 

yara iyileşmesi sürecinin incelendiği araştırmalarda, epitel proliferasyonun 

1-2 hafta içerisinde başladığı, olgun bariyer epitelin 6-8 haftadan sonra 

oluştuğu gösterilmiştir.8 Oluşan bariyer epitel ataşmanının apikal hücreleri 

kemik kretinin 1.5-2 mm koronalindedir ve hücreden fakir, kollajenden 

zengin, inflame olmayan bağ dokusu zonu ile kemikten ayrılır.2, 6 

Periodonsiyumun ve peri-implant dokuların arasındaki anatomik 

farklılıklar tabloda özetlenmiştir (Tablo 1). 

DİŞETİ VE PERİ-İMPLANT BAĞ DOKUSU 

Peri-implant bağ dokusunun morfolojisi, periodontal ligament, 

sement ve implant yüzeyine tutunan lifler haricinde dişeti bağ dokusuna 

benzerdir. Berglundh ve arkadaşları6 periodontal dokuları inceledikleri 

deneysel bir hayvan çalışmasında, suprakrestal ana bağ dokusu liflerinin 

kök sementinden yelpaze şeklinde çıkarak, periodonsiyumun yumuşak ve 

sert dokularına lateral, koronal ve apikal yönlerde dizildiğini 

gözlemlemişlerdir. Daha sonraki bir incelemede Schroeder ve arkadaşları9, 

dişeti liflerini şematik olarak tanımlayarak göstermişlerdir. Bu yayında, 

dişetinin dento-gingival, dento-periosteal, alveolo-gingival ve periosteo-

gingival lif gruplarıyla dişe ve kemiğe, interpapiller liflerin vestibular/oral 

interdental papilladan diğerine, sirkular/semisirkular transgingival ve 

transseptal liflerin ise bir dişten komşu dişe bağlandığı belirtilmiştir. 9 

Peri-implant bağ dokusu klinik ve histolojik olarak dişeti bağ 

dokusuna benzer. Peri-implant bağ dokusu titanyum dioksit yüzeyine 
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doğrudan temas eder ve yoğun kollajen lif ağı içerir. Major lif demetleri 

alveol kemik kretinin periostundan kaynak alarak mukozal dişeti kenarına 

uzanır. Bu lifler periodontal dokulardan farklı olarak sement ve sementin 

içerisine giren lifler bulunmadığı için implant/dayanak yüzeyine paralel 

yönde uzanır.6 Peri-implant dokularda lif demetleri implanta dik olarak 

yönlendiği durumlarda bile lifler asla implanta gömülmemektedir.5 

Berglundh ve arkadaşları diş ve peri- implant bağ dokusu liflerindeki 

kollajen yönelimindeki bu farkın, sıkı plak kontrol rejimi altında klinik 

öneminin olmadığını göstermişlerdir.6 Peri-implant dokularda yen 

oluşturacak şekilde seyreden sirküler liflerin ise biyofilme karşı koruma 

sağladığı bildirilmektedir.2 

 

Tablo 1. Periodonsiyum ve Peri-İmplant Dokular Arasındaki Farklılıklar10 

Özellikler Periodonsiyum Peri-implant Dokular 

Dişeti oluğu Sığ Dayanak uzunluğuna ve 

restorasyon kenarına göre 

değişir. 

Birleşim 

Epiteli 

Mineye 

hemidesmozomlarla 

bağlanır. 

Titanyuma 

hemidesmozomlarla 

bağlanır. 

Dişeti Lifleri Sementin içerisine ya da 

periostun üzerine doğru 

kompleks lifler uzanır. 

İmplant yüzeyine lif 

bağlantısı bulunmaz. 

İmplantın uzun aksına 

paralel, sirküler veya boylu 

boyunca ilerler. 

Bağ doku 

ataşmanı 

Kollajen lif demetleri iyi 

organize olmuştur.  

Lifler semente dik 

uzanır. 

Kollajenden zengin skara 

benzer bir yapı gösterir. 

Fibroblast ve kan 

damarından fakirdir. 

Kan desteği Periodontal ligament 

aralığında kanlanma 

fazladır ve 

anastomozlarla 

şekillenen dişeti bağ 

dokusu bulunur. 

Dişlere göre daha az 

kapiller damar içerir. 

 

Morfogenetik olarak bakıldığında, peri-implant bağ dokusu 

implant yerleşimini takiben 4-6 haftada iyileşirken, doku olgunlaşması ise 
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6-12 haftada oluşmaktadır.  Tomasi ve arkadaşlarının11 bir insan 

çalışmasındaki histolojik bulgularında, peri-implant mukozal 

sızdırmazlığın iyileşmeden sonraki 8 hafta içinde tamamlandığı 

gözlenmiştir. Diğer bir hayvan çalışmasında ise, implant çevresinde 

implant yüzeyine yakın mukozal ataşmanda çok sayıda fibroblast 

bulunduğu görülmüştür.12 Bu fibroblastlar kollajen liflerine paralel ve 

implant yüzeyi uzun ekseninde yönlenmektedir. İmplant yüzeyinin hemen 

yanında yer alan fibroblast açısından zengin bu bariyer dokusu, dış ortama 

karşı sızdırmazlığın korunmasında önemli rol oynamaktadır.  

Tek aşamalı (nonsubmerged) veya iki aşamalı (submerged) 

yerleştirilen farklı implant sistemlerinde benzer bir mukozal bariyer 

oluşumu gözlemlenmiştir.13 Abrahamsson ve arkadaşları13 tek aşamalı ve 

iki aşamalı implant sistemlerini karşılaştırdıkları hayvan çalışmasında, 

dişeti bariyerinin hem boyut hem de kompozisyon açısından iki sistemde 

de birbirine benzer olduğunu bulgulamışlardır. Bir in vitro çalışmada ise, 

insan fibroblastlarının ataşmanı ve çoğalmasının, epitel ve bağ dokusu 

hücrelerinin titanyum implantların topografyasından etkilendiği 

gösterilmiştir.14 Bu bulgular, farklı yüzey modifikasyonlarının mukozal 

hücre yapışmasını yönlendirmek için kullanılabilir. Bununla birlikte, bir 

hayvan çalışmasında implant yüzey özelliklerinin (örn. dayanak yüzeyi 

pürüzlülüğü) peri-implantın mukozal bağlantısının boyutunu ve 

kompozisyonunu etkilediği bulunmuştur.15 

Buser ve arkadaşları16 farklı yüzey özelliklerine sahip (kaba 

kumlanmış, ince kumlanmış ve cilalı) yükleme yapılmamış tek aşamalı 

implantların krestal alandaki farklı yumuşak doku reaksiyonlarını 

araştırmışlardır. Yazarlar üç farklı yüzeye sahip implantlar arasında 

yumuşak doku farklılıklarının olmadığını göstermiştir. Histomorfometrik 

analizde ise implanta temas eden bağ dokusu uzunluğunun implantlar 

arasında benzer olduğu, pürüzlü yüzey implantlarda ise diğer yüzeylerle 

karşılaştırıldığında daha az kemik kaybı olabileceği görülmüştür. Bu 

yüzden yazarlar, farklı yüzeydeki implantların peri-implant mukozal 

dokuların iyileşme paternini etkilemeyeceğini, ancak kemik-implant 

birleşiminin en koronalindeki konumu üzerine etkisinin olabileceğini 

belirtmişlerdir.17  

Son yıllardaki preklinik çalışmalar ve insan çalışmaları eski 

çalışmaların aksine, lazer-mikrokanallı dayanakların kullanımı ile implant 

yüzeyine yapışan bağ dokusu liflerinin implanta dik yönde oluşabileceğini 

göstermektedir.18, 19 Bu çalışmalarda implant-dayanak yüzeyindeki bu 

mikrokanallar ile bağ dokusu adaptasyonu yerine yapışması sağlanmıştır. 

Böylece birleşim epitelinin apikale göçü sınırlanarak krestal kemik kaybı 

engellenebilir. Peri-implant mukozal ataşmanın içeriği daha önceki 

çalışmalarda birbirine benzer bulunsa da,20, 21 mukoza-implant yüzeyi 

polarize ışık mikroskobunda ve taramalı elektron mikroskobunda 
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incelendiğinde, implant ve dayanak yüzeyine dik şekilde fonksiyonel 

şekilde dizilmiş kollajen lifler izlenebilmektedir. 18, 19 Aynı zamanda bu 

sayede dayanak yüzeye bağ dokusu ataşmanının ilerlemesiyle krestal 

kemiğin koronal yönde remodelingi gözlenmiştir. 

Peri-implant bağ dokusu liflerinin implanta dik yönde 

oluşabilmesi için implant yüzeyinin topografisi yerine kimyasal 

karakteristiklerinin değiştirilmesiyle de sağlanabilmektedir.22 Kimyasal 

olarak hidrofilik implant yüzeyi kullanımı ile kollajen liflerin dik ve paralel 

her iki yönde de oluşumu sağlanabilmektedir. 22 Bunun tersine, hidrofobik 

implant yüzeylerinde ise paralel yönde, kollajen liften zengin ve damardan 

fakir yoğun bağ dokusu ile ilişkide olmaktadır.22   

Bağ dokusu ataşmanının lifleri açısından, lazer mikrokanallı 

topografide ve hidrofilik yüzeylerde umut verici sonuçlar ortaya konmuş 

olsa da, peri-implant mukozal ataşmanın iyileşmesi sırasında topografik ve 

kimyasal modifikasyonlar üzerinde daha çok araştırmaya ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

BİYOLOJİK GENİŞLİK 

Biyolojik genişlik terimi, bağ dokusu ataşmanından birleşim 

epitelinin apikaline kadar olan uzunluğu temsil eder. İnsanlarda doğal 

dişlerdeki biyolojik genişliği Gargiulo23 ve Vacek24 çalışmışlardır. 

Biyolojik genişlikle ilgili yapılan ilk çalışmalarda, dişeti oluğuna (0.69 

mm) epitel ataşmanı (0.97 mm) ve bağ dokusu ataşmanını (1.07 mm) dahil 

etmişlerdir.23 İleriki çalışmalarda epitel ataşmanı ortalama olarak 1.14 mm 

ve bağ dokusu ataşmanı 0.77 mm olarak gözlemlemişlerdir.24 Her iki 

çalışmada da bağ dokusu ataşmanının uzunluğu birbiri ile tutarlı 

bulunmuştur.17 

Şimdiye kadar yapılan implant ataşman uzunluklarının 

karşılaştırıldığı çalışmalar daha çok hayvan çalışmalarıdır. Bu konuda pek 

çok seri araştırması olan Berglundh ve arkadaşları implant çevresi epitel 

ataşmanının 2 mm ve bağ dokusu ataşmanın 1-1.5 mm olduğunu ve 

toplamda 3-4 mm biyolojik genişliğe sahip olduğunu belirtmişlerdir.20 

Doğal dişlenmede olduğu gibi peri-implant mukozal bağlantıda da 

biyolojik genişlikler pek çok vakada birbiri ile uyumludur. Cochran ve 

arkadaşlarının25 deneysel köpek modelinde yaptıkları araştırmada; tek 

aşamalı ve tek parçalı implantları yükleme yapılmış ya da yapılmamış 

durumlarda, peri-implant ataşmanın histolojisini ve uzunluklarını 

değerlendirmişlerdir. Buna göre, yükleme yapılmış ya da yapılmamış 

implantlarda bu parametreler açısından herhangi bir fark olmadığı 

izlenmiştir.25 Ancak, peri-implant dokularda biyolojik genişlik, farklı 

tasarıma ve yüzey özelliklerine sahip implant sistemleri ve çeşitli 

yerleştirme yöntemlerine göre etkilenebilmektedir. Bu değişkenlikler 
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mukozal bağlantının kalitesini ve biyolojik genişliği oluştururken gelişen 

krestal kemik kaybı miktarını belirleyebilmektedir (Şekil 1). 

İMPLANTIN YÜZEY KARAKTERİSTİKLERİ 

Cochran ve arkadaşları25 titanyum plazma spreyli veya kum ile 

asitlendirilmiş yüzeyler arasında biyolojik genişlik açısından fark 

olmadığını göstermişlerdir (Biyolojik genişlikte kaba yüzeyliler daha iyi 

sonuç vermesine rağmen istatistiksel farklılık bulunmamıştır). Bu buluş, 

kaba yüzeyli (asitle) veya düz yüzeyli olan implantlardaki daha önceki 

çalışmalar ile uyumludur. Watzak ve arkadaşları yükleme sonrası 18. 

ayında yüzey modifikasyonun biyolojik genişlik açısından etkilemediğini 

belirtmişlerdir.26 

 

Şekil 1. Fizyolojik Kemik Remodelingi/Peri-İmplant Mukozal Birleşimi 

Etkileyerek Biyolojik Genişliği Değiştiren Faktörler 

Tersine Schwarz ve arkadaşları22 implant yüzeyinin kimyasını ve 

mikrotopografisinin değiştirerek hem yumuşak hem sert dokuda 

incelemişler, hidrofilik yüzeylerin yumuşak doku ataşmanında daha iyi 

sonuç verdiğini bulgulamışlardır. Aynı araştırmada, topografiden çok 

hidrofilikliğin artışının daha önemli olduğunu belirtmişlerdir. İnsan klinik 

çalışmalarında, üç farklı iyileşme başlığı değerlendirildiğinde hidrofobik, 

modifiye hidrofilik, mikro yüzeyli titanyum ve modifiye hidrofilik 

titanyum-zirkonyum alaşımlarını değerlendirmişlerdir. Bunlara göre 

iyileşme başlığının yüzey karakteristiğinden bağımsız olarak birleşim 

epitelinin uzunluğunun birbirleriyle tutarlı olduğu, hidrofiliklik artığında 

ise daha iyi kalitede epitel ve subepitel bağ dokusu oluşturduğu 

gözlemlenmiştir.27 

 

Biyolojik 
Genişliği 
Etkileyen 
Faktörler

İmplantın 
Yüzey 

Karakteristiği

Dayanak 
Materyalleri

İmplant-
Dayanak 
Birleşimi

İmplant 
Tasarımı
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DAYANAK MATERYALLERİ 

Saf titanyum fiziksel, mekanik ve biyouyumluluk özellikleri 

kanıtlanmış olması nedeniyle dental implant dayanaklarında ticari olarak 

en sık kullanılan materyaldir. Estetik sonuçları geliştirmek amacıyla diş 

rengindeki dayanaklar günümüzde hızla gelişmektedir. Abrahamsson ve 

arkadaşları28 dayanak materyalinin mukozal ataşmanı etkilediğini 

göstermişlerdir. Bu hayvan çalışmasında, dört farklı materyal 

değerlendirilmiştir. Bunlar; ticari saf titanyum, yüksek sinterli alüminyum 

bazlı seramik (alüminyum-oksit), altın materyali ve altınla kaynaşmış diş 

porselenidir.28 Ticari saf titanyum ve alüminyum bazlı seramik, mukozal 

iyileşmede birbiri ile benzerlik gösterirken, epitel ve bağ dokusu 

ataşmanının dayanağa bağlanması fizyolojik iyileşme ile gerçekleşmiştir. 

Altın veya diş porseleni ise yara iyileşmesinde ve bağ dokusu ataşmanında 

negatif bir etkiye neden olarak mukozal çekilmeye ve kemik 

rezorpsiyonuna neden olmuş, epitel-bağ dokusu ataşmanı dayanak-implant 

bağlantısının altında kalmıştır.  

Diğer bir preklinik çalışmada ise, Welander ve arkadaşları 

titanyum, zirkonyum ve altın materyallerinden üretilen dayanakları 

incelemişler, altın materyalinin diğerlerine göre mukozal iyileşmede daha 

iyi olduğunu bulgulamışlardır.29 Beşinci ay iyileşmeleri 

değerlendirildiğinde ise; birleşim epiteli ve marjinal kemik seviyesi, 

titanyum ve zirkonyuma göre daha apikal pozisyonda olduğu bulunmuştur. 

Aynı zamanda, altın dayanaklardaki bağ dokusunda diğerlerine göre daha 

az kollajen lifler ve fibroblastlar içerdiği görülmektedir. 29 Böylece, altın 

dayanakta oluşan bağ dokusunun içeriği epitelin daha apikale uzanmasına 

ve marjinal kemiğin pozisyonu açısından mukozal doku adaptasyonunu 

sağlayabilmektedir. 29 Diğer yandan Vigolo ve arkadaşları ise, altın veya 

saf titanyum dayanakların peri-implant marjinal kemik seviyeleri ve peri-

implant yumuşak doku iyileşmesinde klinik farklılık yaratmadığını 

belirtmişlerdir.30 Birbirinden farklı çıkan bu sonuçlar metodolojik 

farklılıklardan (implant sistemleri) kaynağını alabilir.  

TEKRARLI DAYANAK ÇIKARILMASI VE 

YERLEŞTİRİLMESİ 

Tekrarlı dayanak çıkarılması ve yerleştirilmesinin etkisinin 

incelendiği bir köpek modelinde marjinal peri-implant dokusu 

değişiklikleri takip edilmiştir.31 Araştırmada, 6 ay süresince ayda bir 

yeniden yerleştirilen tek parçalı dış bağlantılı (eksternal hex) dayanaklar 

kullanılmıştır.31 Araştırmanın bulgularında, yara iyileşmesinin normal 

sürecinde ilerlediği, bağ dokusunun daha apikale konumlandığı ve bağ 

dokusunu korumak için epitel hücrelerinin çoğaldığı görülmüştür. Diğer 

yandan, bağ dokusu ve biyolojik genişliğin yeniden oluşumunu sağlamak 

için krestal kemik rezorpsiyonu meydana gelmiştir. Araştırmada, dayanak 
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değişiminin sıklığına rağmen marjinal kemik seviyesinin sürekliliği için, 

yumuşak doku uyumunun önemi vurgulanmıştır.31 Dolayısıyla özellikle 

subgingival yapılan restorasyonlar açısından tekrarlı dayanak çıkarılması, 

peri-implant dokuların stabilitesi için zararlı olabilmektedir. 

İMPLANT-DAYANAK YÜZEYİNİN FARKLI 

KONUMLANDIRILMASI 

Berglundh & Lindhe20 yaptıkları bir preklinik çalışmada implant 

yerleştirilmesi sonrasında oluşan transmukozal ataşman boyutlarının ve 

implantın farklı krestal durumlardaki yerleşimlerinin etkilerini 

incelemişlerdir. Çalışmada, yara kapanması ve dayanak bağlantısından 

bağımsız olarak peri-implant mukoza ince olduğunda (kalınlık ≤2 mm), 

peri-implant dişeti kenarında açısal kemik defektinin oluşabileceği 

belirtilmiştir.20 Böylece peri-implant mukoza kalınlılığının kemik 

rezorpsiyonunu engelleyebildiği gösterilmiştir. Hammerle ve arkadaşları32 

tek aşamalı implantların cilalı yüzeyinin kret altına yerleştirilmesinin 

yumuşak ve sert doku iyileşmelerini değerlendirmişlerdir. Tek aşamalı 

kemik altı yerleştirilen implantların osseointegrasyonun 

gerçekleşmesinden sonraki bir senelik fonksiyon takibinde, pürüzlü-cilalı 

yüzey birleşiminde krestal kemiğin bir miktar kaybı ile biyolojik genişliğin 

daha apikale konumlandığını bulgulamışlardır.32 

İMPLANT TASARIMI 

Tek ya da iki aşamalı cerrahi protokollerindeki yumuşak doku 

oluşumu ve biyolojik genişlik uzunluğu benzer sonuçlar göstermektedir.33 

Ancak bu durum Hermann ve arkadaşlarının tek parçalı implantlarda 

yumuşak doku uzunluğunun daha kısa olduğunu gösteren çalışmalarıyla 

uyumsuzdur. Tek parçalı implantlarda biyolojik genişlik doğal diştekine 

daha çok benzer. 34 

Tek ya da iki parçalı implant tasarımlarındaki yumuşak doku 

durumu tanımlanmıştır.13 Hermann ve arkadaşlarının yaptıkları seri 

çalışmalarda,34-36 iki parçalı implant sistemlerinde implantın 

pozisyonundan bağımsız olarak implant-dayanak birleşiminin (mikro-

boşluk) 2 mm apikaline kadar kemik remodelingi gerçekleşir. Tek aşamalı 

iki parçalı implantlarda dayanak yerleşiminden sonra mikro-boşlukta 

oluşan mikrobiyal kontaminasyondan dolayı epitel ataşmanı daha apikale 

konumlanmaktadır.  

Sonuç olarak implant subkrestal olarak daha derine 

yerleştirildiğinde birleşim epitelinin daha apikale doğru ilerlediği ve daha 

derin cep oluşumuna yol açtığı bulgulanmıştır. Son olarak Pontes ve 

arkadaşlarının37 preklinik çalışmalarındaki histomorfometrik 

değerlendirmelerinde, krestal kemiğe göre farklı konumlandırmaların ve 
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farklı yükleme protokollerinin Hermann ve arkadaşlarının araştırmalarıyla 

benzer sonuçları elde ettiğini göstermiştir.  

Son yıllarda yaygınlaşan platform switching implantlar, implant-

dayanak birleşiminin implantın iç kısmına doğru taşınarak oluşturulan 

implant tasarımıdır. Bu yaklaşımın mantığı dental implant çapına oranla 

dayanak çapının dar tutulması ile implant-dayanak birleşiminin horizontal 

yönde içeriye doğru konumlandırılmasıdır. Bu yöntemdeki amaç, 

fizyolojik olarak oluşması beklenen biyolojik genişliğin vertikal yerine 

horizontal yönde oluşmasıyla inflamatuar hücre infiltratının krestal 

kemikten uzaklaşmasını sağlamak ve vertikal kemik kaybını minimalize 

edebilmektedir.38 Diğer bir yararı ise, implantın dış yüzeyine doğru gelişen 

stresi içeri taşıyarak biyomekanik olarak avantaj sağlamaktır.39 Son 

yıllarda yapılan dokuz klinik çalışmanın sistematik derlemesi ve 

metaanalizlerinde,  platform switching implantlar, vertikal kemik kaybını 

azalttığı için sık tercih edilen bir implant tasarımı olduğu belirtilmektedir.40 

PERİODONTAL VE PERİ-İMPLANT CEPLER 

Cep derinliği, periodontal sondun dişeti sulkusunun içerisinde 

birleşim epitelinin en apikaline ilerleyebildiği yere kadar sondlanması ile 

ölçülen sayısal değerdir. Periodontal ataşman aparatı inflamasyon 

olmadığında sond penetrasyonuna karşı yeterli fiziksel bariyer oluştur.17, 41 

Ancak inflamasyon varlığında sondlama kuvveti, sondlama açısı, sond 

ucunun büyüklüğü, kök yüzeyi anatomisi, periodonsiyumun inflamatuar 

durumu ve dişeti kenarının sıkılığı sond penetrasyonunu etkilemektedir.42 

Periodontal sond, bu kısıtlılıklarına rağmen periodontal tedavi sonuçlarının 

değerlendirilmesinde ve periodontal durumun tespitinde en önemli tanı 

aracıdır.  Aynı şekilde peri-implant mukozal sağlıkta dokuların 

değerlendirilmesinde sondlama önemli rol oynar.  

Ericsson & Lindhe43 köpeklerde doğal dişler ve dental implantların 

cep derinliklerini araştırdıkları çalışmalarında, dişeti ve peri-implant 

mukozanın 0.5 N kuvvetindeki sondlamaya karşı verdikleri cevabı 

incelemişlerdir. Çalışmada sondlama sonrasında dişetinde hafif sıkışma 

meydana gelirken, implant çevresinde peri-implant mukozanın laterale 

doğru yer değiştirdiği izlenmiştir. Aynı araştırmada, ortalama cep derinliği 

implantta dişten daha fazla bulunmuştur.43 Sondun ucu, sağlıklı dişetinde 

daha koronalde gözlenirken, implantta birleşim epitelini laterale doğru 

ittirdiği için daha derine ilerlediği gözlenmiştir. Bunun sebebinin daha 

yüksek sondlama kuvveti olabileceği düşünülmektedir.  

Lang ve arkadaşlarının44 yaptıkları bir köpek çalışmasında, hafif 

sondlama kuvvetinde (0.2 N) peri-implant sağlıklı ve hastalıklı dokudaki 

sondlama derinlikleri değerlendirildiğinde sağlıklı dokuda 1.8 mm, 

mukozitis varlığında 1.6 mm bulunmuştur. Ancak peri-implantitis 

varlığında sond, bağ dokusundan 0.52 mm ilerleyerek alveol kemiğine 
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daha fazla yakınlaştığı, sağlıklı peri-implant dokularına göre ortalama 

sondlama derinliğinin (3.8 mm) daha derin olduğu gözlenmiştir. Böylece 

sondlama derinliğinin peri-implant dokulardaki bağ dokusu 

yoğunluğundan etkilendiği ve hafif sondlama yapıldığında sağlıklı peri-

implant dokuların sağlıksız dokulardan ayırdedilmesinde güvenilir bir tanı 

aracı olduğu söylenebilir.  

Diş ve implantlardaki sondlama derinliklerinin incelendiği son 

çalışmalarda sağlıklı ve hastalıklı implant bölgelerindeki kemiğe olan 

mesafenin birbirine benzer olduğunu, ancak inflamasyon varlığında sond 

ucunun implant bölgelerinde inflame diş bölgelerine göre daha apikale 

pozisyonlandığı belirlenmiştir.45 İnflamasyon varlığı, implantlardaki 

sondlama derinliği ölçümlerinin diş ile tam olarak karşılaştırılamadığını, 

peri-implant dokulardaki sondlama derinliği ölçümlerinin dişeti dokularına 

göre daha derin olduğu belirtilmektedir. 

Abrahamsson & Soldini46 (0.2N) hafif sondlama kuvveti ile 

sağlıklı diş ve implantlarda sondlama derinliklerinin birbirine benzer 

olduğu, alveol kemik kreti ile sond ucu arasında 1 mm mesafe olduğu 

izlenmiştir. Bu çalışmalara göre, inflame olmayan dokularda hafif kuvvette 

(0.2-0.25N) benzer derinlikler elde edilirken, inflamasyon olduğunda sond 

dişeti dokularına göre peri-implant bağ dokularında daha fazla penetre 

olarak, alveol kemik kretine daha fazla yaklaşmaktadır. Günümüzde 

konsensus raporlarında kabul gören implant için sondlama kuvveti 

standardize edilememiş olmasına rağmen 0.25-0,3 N’dur.47, 48 

DİŞETİ VE PERİ-İMPLANT MUKOZANIN 

DAMARLANMASI  

Dişeti dokusu yüksek damarlanma ağına sahiptir. Dişeti 

damarlanmasının esas kaynağı supraperiostal kan damarları ve periodontal 

ligamentin damarsal ağıdır. Birleşim epitelindeki damarsal ağ dişeti 

epitelinden farklıdır. Anatomik olarak damarlar, vestibul, oral ve 

interdental alanda koronaldan başlayarak apikale doğru uzanır ve birleşim 

epitelinde son bulur. Bu ağ esas olarak kapiller venden zengin ve ince 

damarsal bir ağdır. Bu kapiller looplar inflamasyonda hem sayı hem 

büyüklük olarak artar.9 

Periodonsiyum ile peri-implant dokuların kan desteği birbiriyle 

karşılaştırılırsa, peri-implant mukozanın damarlanması sadece 

supraperiosttaki büyük damarların terminal dallarından kaynağını alır.7 

Peri-implant mukozadaki birleşim epitelinin lateralindeki kan damarları 

oluk pleksusu ve supraperiosteal damarlar ile devam eder.  

Kök sementine komşu dokularda yoğun vaskularize bağ dokusu 

bulunurken, peri-implant mukoza ise bu damar desteğinden tamamen 

yoksundur. Buradan yola çıkarak, inflamasyondan fakir skar dokusu dental 
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implantların etrafındaki savunma sistemini bozduğu ve peri-implant 

mukozal dokular bakteriyel yüke karşı daha duyarlı olduğu hipotezi 

düşünülmektedir.7 

SONDLAMADA KANAMANIN ÖNEMİ 

0.25 N’luk hafif basınç ile sondlama dişeti dokusundaki 

inflamatuar lezyonun varlığını gösteren en önemli belirteçtir.48 

Sondlamada kanamanın olmaması, periodontal sağlığın göstergesi olup, 

dişeti hastalığının ilerlemesinin negatif tahmini değeri %98.5’tir (dişeti 

hastalığı gelişmemesi oranı). 49, 50 

Sondlamada kanama aynı zamanda peri-implant dokuların 

sağlığını değerlendirmede önemli kritik rol oynar. Sondlamada kanama, 

deneysel hayvan modellerinde inflamasyon varlığının en önemli 

kanıtlarından biridir ve inflamasyonun derecesi arttığında sondlamada 

kanama görülme sıklığı artar.51 Bu bulgular ilerleyici periimplantitis 

hastalarının incelendiği prospektif klinik çalışmalarda da desteklenmiştir. 

Aynı zamanda sondlamada kanama olmaması peri-implant dokusunun 

stabilitesini gösteren bir bulgu olduğu belirtilmiştir. Dahası, Luterbacher 

ve arkadaşlarının52 destekleyici periodontal tedavilerde periodontal ve 

peri-implant yumuşak doku durumlarını değerlendirdikleri çalışmalarında, 

sondlamada kanama görülme sıklığının tek başına veya mikrobiyolojik 

testlerle beraber kombinasyonunda en önemli tanı kriteri olduğunu 

belirtmişlerdir. 

Dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli konu ise, peri-implant 

sondlamada periodontal sondlamaya göre sondun daha kolay penetre 

olmasıdır. Diş çevresindeki bağ doku liflerinin dişe dik açıyla ilerlerken, 

implant yüzeyinde ise paralel yönde seyretmesi sebebiyle ölçüm yaparken, 

sond kanamayı provoke edip yalancı pozitif sonuç çıkabilmektedir. Bunu 

engellemek için 0.25 N’luk çok hafif bir basınçla sondlama yapmaya özen 

gösterilmelidir. Çalışmalara göre implant çevresinde 3 mm’yi geçmeyen 

ve kanama görülmeyen sondlama sağlıklı sayılmaktadır.53 

İmplant bölgelerinde sondlamada kanama sıklığı %50’den fazla 

görüldüğünde pozitif tahmini değer %100’dür (hastalık gelişme olasılığı). 

Diğer bir deyişle, implant bölgelerindeki %50’den fazla oranda görülen 

kanamalarda implantların 2 yıllık takip kontrollerinde hastalık ilerleyişi 

görülmektedir.54 Sonuç olarak sondlamada kanamanın peri-implant 

mukozal durumlarının değerlendirilmesinde önemli bir tanı aracı olduğu 

söylenebilir. 

PERİODONTAL VE PERİ-İMPLANT HASTALIKLAR 

Periimplantitis terimi, osseointegre implantları destekleyen 

marjinal kemik kaybı ( ≥2 mm) ile karakterize, inflamasyon, sondlamada 

kanama ve supurasyonu içeren klinik belirtiler ile tanımlanmaktadır.55, 56 
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Peri-implant mukozit ise, marjinal kemik kaybı olmadan peri-implant 

mukozanın inflamasyonu olarak tanımlanmaktadır.57, 58 

Literatürde periodontal ve peri-implant hastalıklar arasındaki 

etyoloji, patogenez, risk faktörleri ve klinik izlemleri arasındaki 

benzerlikler tartışılmaktadır. 59 Her iki hastalıkta da plak biofilminin 

varlığına bağlı olarak periodontal ve peri-implant lezyonlar gelişmektedir. 

Bazı çalışmalarda periodontitisten farklı olarak periimplantitis 

bölgelerinde Staphylococcus aereus ve Candida albicans gibi 

mikroorganizmaların varlığı görülse de her iki hastalıkta da gram negatif 

anaerop içeren mikrobiyota içeriği bulunur.17, 60 Periimplantitis 

gelişiminde gram pozitif fakültatif koklar ve diğer yatkın patojenler 

potansiyel rol oynamaktadırlar. 

Peri-implant mukozitin içindeki biyofilme karşı oluşan 

inflamatuar konak cevabı, periodontal inflamatuar cevaba göre daha fazla 

olduğu, periodontitiste periodontal ligament bağ dokusundan dolayı 

kendini sınırlayan (self-limiting) bir süreç gelişirken, periimplantitiste 

inflamatuar hücre infiltratının daha çok yayıldığı ve kemik iliğine kadar 

ilerleyebileceği görülmektedir.58 Aynı zamanda periimplantitiste akut 

inflamasyon belirtileri ve çok miktarda osteoklast yer aldığı 

bilinmektedir.17 Dental plak, periodontitis ve periimplantitiste patojenik 

faktör olarak kabul edilmesine rağmen, periimplantitisin etyolojisinde 

implant-dayanak/restorasyon bağlantısının dişeti altında yer alması, 

implant tasarımı ve yüzey özellikleri gibi pek çok faktör bulunmaktadır.  

İMPLANT-DAYANAK BAĞLANTISI 

İmplant dayanak arayüzünün (mikro-boşluk) büyüklüğü ve 

implantın içindeki bileşenler bakterilerin kolonize olmasına dolayısıyla 

mikrosızıntıya neden olarak yumuşak doku inflamasyonu ve kemik 

kaybına neden olur.  Eksternal bağlantılı implantlar vida gevşemesine 

neden olabilir, bu yüzden internal bağlantılı vidalar tercih edilmektedir.61, 

62 Aynı zamanda periimplantitis tanısı sırasında platform-switching 

implantlarda sondlamada zorlanılması nedeniyle lezyonun büyüklüğü 

gözden kaçırılabilmektedir. 

Hekim hatasından kaynaklı da peri-implant hastalıklar meydana 

gelebilmektedir. İmplant bileşenlerinin doğru yerleştirilmemesi ve 

subgingival siman artığı periimplantitisin başlaması için uygun ortam 

hazırlamaktadır. Bir vaka raporunda peri-implant hastalık gelişen 

vakaların %81’inde aşırı siman kalıntısı olduğu, siman temizlendikten 

sonra vakaların %74’ünde klinik belirtilerin azaldığı görülmüştür.63 Yeni 

bir çalışmada implant kuron kenarının mukozanın altında kaldığı mesafe 

ile kalan siman miktarı doğrudan ilişkili bulunmuş ve restoratif marjinin 

dişeti altına uzanmasından sakınılması gerektiği vurgulanmıştır.63 Bu 

sebeplerden dolayı implant üstü kuron yerleştirilmesini takiben siman 
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temizliği, peri-implant hastalıkların gelişmesini engellemek için yerine 

getirilmesi gereken en önemli şartlardan biridir. 

İMPLANT YÜZEY KARAKTERİSTİKLERİ 

Biyolojik komplikasyonların artışına yol açan en önemli 

faktörlerden biri hidroksiapatit kaplama ve pürüzlü yüzeyli implantlar 

olduğu belirtilmektedir.17 Ancak klinik çalışmalardan elde edilen son 

sistematik derlemede, orta derecede pürüzlü implantların periimplantitise 

yatkınlığı artırdığına ilişkin bir kanıt bulunamamıştır.64 Diğer yandan pre-

klinik çalışmalarda ise orta derecede pürüzlü yüzeye sahip implantlarda 

peri-implant hastalık ilerleyişinin daha yatkın olduğu, ancak bunun klinik 

çalışmalarla desteklenmesi gerektiği belirtilmektedir.65 

SONUÇLAR 

Peri-implant dokuların sağlığının korunmasında peri-implant 

yumuşak dokuların implant ile bütünlüğü oldukça önemlidir. Peri-implant 

dokularda periodonsiyum gibi transmukozal bileşene tutunan birleşim 

epiteli ve bağ dokusu bulunmasına rağmen, peri-implant dokuları 

periodonsiyumdan ayıran en önemli özellik, bağ dokusu ve implant yüzeyi 

arasındaki kollajen lif yönelimleridir. Diğer önemli bir fark ise, peri-

implant dokulardaki hücresel ve damarsal azalmadan dolayı, hastalık 

başlangıcı ve ilerleyişi periodontal dokulardakine göre daha eğilimlidir. 

Etyoloji açısından periodontitis ve periimplantitiste primer faktör 

dental plaktır. Ancak implanttaki subgingival bağlantı ve bunun 

sürdürülebilmesi en önemli zorluklardandır. İmplant-dayanak bağlantısı ve 

implant tasarımı yumuşak doku uyumunu bozabilmektedir. Aynı zamanda 

iyatrojenik faktörler (dayanağın doğru yerleştirilememesi, subgingival 

siman artığı) da peri-implant hastalığın gelişmesine yol açabilmektedir. 
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1. GİRİŞ 

Geçmişten günümüze genç hastalarda vital ve devital pulpal 

tedaviler diş hekimleri için zor tedaviler olmuştur. Hastanın işbirliği, 

tedaviyi bitirmek için gereken toplam seans sayısı ve tedavi maliyeti ile 

ilgili faktörler bu durumun başlıca nedenleridir. Ayrıca kanal tedavisinin 

karmaşık bir prosedür olması ve genellikle bir endodontiste ihtiyaç 

duyulması başka bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır (1) . 

Geçmişte kapalı apeksli dişler için, geri dönüşümsüz pulpal 

hastalıklarda en iyi tedavi seçeneği olarak görülen kök kanal tedavisi; 

maliyet, karmaşık prosedür, hasta iş birliği gerektirmesi, toplam seans 

sayısının fazla olması, dişte kırılma insidansının artması ve postoperatif 

konforsuzluk nedeniyle günümüzde yavaş yavaş popülerliğini yitirmeye 

başlamıştır(1). Literatürde, apeksi açık veya kapalı olsun genç daimi 

dişlerde derin dentin çürüğüne bağlı gelişen geri dönüşümsüz  

pulpitis  tedavisi için kanal tedavisi yerine daha güncel bir tedavi yaklaşımı 

olan koronal yada parsiyel pulpotomi önerilmektedir (2). 

Koronal pulpotominin popülerleşmeye başlaması, araştırmacıları 

pulpayı vital olarak koruyabilecek ideal malzeme arayışına itmiştir. 

Travma veya çürükle ekspoze olmuş matür daimi dişlerin pulpal tedavisi 

için yıllar boyunca çeşitli yöntemler ve materyaller önerilmiştir. Önerilen 

birçok yöntem maalesef çoğunlukla klinik deneyime dayanmaktadır. 

Bugün bile pulpa kapaklama materyallerinden en çok hangisinin faydalı 

olduğu tartışmalı bir konudur (3). 

Gelişen teknoloji ile birlikte süt ve daimi dişlerin parsiyel ve total 

pulpotomi tedavisinde kullanılan materyaller de gelişip çeşitlenmeye 

devam etmektedir.  
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2. GÜNÜMÜZDE PARSİYEL VE TOTAL PULPOTOMİ 

TEDAVİSİNDE KULLANILAN MATERYALLER 

2.1. KALSİYUMDAN ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ KARIŞIM 

(CEM) 

2006 yılından bu yana diş hekimliği uygulamalarında 

kullanılmaya başlanan Kalsiyumdan Zenginleştirilmiş Karışım (Calsium 

Enmixed Mixture-CEM)’in akışkanlık, film kalınlığı ve uygulama süresi 

gibi fiziksel özellikleri kabul edilebilir düzeydedir. Hidroksiapatit 

oluşumunu, kök hücrelerde farklılaşma sürecini ve sert doku oluşumunu 

indükleme özelliğine sahiptir. CEM ve Mineral Trioksit Agregat (MTA) 

benzer uygulama alanlarına sahiptirler. CEM pulpa kapaklama materyali 

veya furkasyon perforasyon onarımı için kullanıldığında MTA'ya benzer 

sonuçlar göstermiştir. Ayrıca, geri dönüşümsüz pulpitisi olan sürekli molar 

dişlerin pulpotomisinde ve internal kök rezorpsiyonu tedavisinde olumlu 

sonuçlar göstermiştir. CEM kalsiyum hidroksit (KH)  ile aynı, MTA veya 

Portland simanından (PC) ise daha iyi antibakteriyel etkiye sahiptir (4). 

CEM kalsiyum içeren bileşiklerinden oluşur. Tozun ana bileşenleri 

CaO (%51.75), S03 (%9.53), P2O5 (%8.49), Si02 (%6.32) ve küçük 

bileşenler Al203 > Na2O > MgO > Cl'dir. CEM'in önemli bileşenleri, alkalin 

toprak metal oksitler ve hidroksitler (örneğin, kalsiyum oksit ve KH), 

kalsiyum fosfat ve kalsiyum silikattır. CEM kimyasal olarak MTA'dan ve 

PC'den farklıdır. Fosfor CEM'in ana bileşenidir. Oysa fosfor MTA'da ve 

PC'de eser miktardadır. MTA'nın aksine CEM, çevresindeki dentine 

benzer yüzey kompozisyonu gösterir. Su bazlı çözelti ile karıştırıldığında, 

diş kök kanalı sızdırmazlık malzemeleri için uygulanan Uluslararası 

Standartlar Örgütü (ISO) 6876 standardıyla uyumlu biyoaktif kalsiyum ve 

fosfatla zenginleştirilmiş malzemeler oluşur. CEM,  sıvısı ile karıştırma 

sırasında ve sonrasında, KH üreten hidrasyon reaksiyonları gerçekleşir. Bu 

üretim çoğunlukla, KH'nin varlığına ek olarak kalsiyum silikatlar, 

kalsiyum fosfat ve kalsiyum oksit içeren reaksiyonlardan 

kaynaklanmaktadır. KH, kalsiyum ve hidroksil iyonlarına ayrışarak pH ve 

kalsiyum konsantrasyonunu artırır. Ek olarak, bu yeni siman, doğal 

kaynaklardan kalsiyum ve fosfor iyonlarını serbest bırakır. Bu da OH−, 

Ca+2 ve PO4
− iyonlarından oluşan zengin bir havuz oluşturur. Bu iyonlar 

hidroksil apatit üretiminde kullanılır (4). 

CEM'in fiziksel özelliklerinin kabul edilebilir olduğu ve ISO 6876: 

2001 standardına uygun bulunduğu bildirilmiştir. CEM, sertleşme 

esnasında MTA’ya yakın ve hafif bir genişleme göstermektedir. Ayrıca 

CEM’in film kalınlığı ve akışı MTA’ya oranla daha uygundur. CEM'in 

hafif genleşme göstermesi, makul akış ve film kalınlığı, sertleştikten sonra 

etkili bir sızdırmazlık sağlamaktadır. CEM'in sertleşme süresinin bir 

saatten az olduğu (50 dakika) ve alkalin pH 10.71 ± 0.19 sergilediği 

gözlenmiştir. Bu yeni endodontik simanın, bir kök ucu dolgu malzemesinin 
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tutarlılık, işlenebilirlik, uyarlanabilirlik ve sertleşme süresi açısından 

yeterli fiziksel özelliklerini yerine getirdiği ortaya konulmuştur (4). 

Asgary ve arkadaşlarının MTA ve CEM’i pH, sertleşme süresi, 

çalışma zamanı, film kalınlığı, akışkanlık ve kimyasal içerik açısından 

karşılaştırdıkları bir çalışmada CEM’in sertleşme süresini MTA’ya gore 

istatistiksel olarak anlamlı olarak daha kısa bulmuşlardır. (p<0.05)(5) . 

CEM’in akıcılık özelliği  istatistiksel olarak anlamlı olmasa da MTA’dan 

daha fazla bulunmuştur. CEM’in film kalınlığı istatistiksel olarak anlamlı 

olarak daha ince bulunmuştur. (p<0.01 ve p<0.001). CEM ve MTA’nın 

çalışma süresi, pH ve boyutsal değişikliği birbirine benzer bulunmuştur. 

Kimyasal içerik incelemesinde iki materyalde de kirecin (CaO) baskın 

bileşik olduğu fakat geri kalan bileşiklerin  CEM ve MTA’da birbirinden 

farklı olduğu gösterilmiştir (4). 

Endodontide kullanılan çeşitli materyallerin antimikrobiyal 

aktivitesi çok sayıda çalışmada incelenmiştir. KH, yaygın endodontik 

patojenlere karşı güçlü antimikrobiyal aktivitesi ile bilinmektedir. Ancak 

Enterococcus faecalis (E. faecalis) ve Candida albicans'a (C. albicans) 

karşı daha az etkilidir. 1995'ten beri antibakteriyel özelliği araştırılan 

MTA’nın birkaç araştırmada bazı mikroorganizmalara karşı sınırlı 

antimikrobiyal etkiye sahip olduğu gösterilmiştir. 2006 yılında tanıtılan 

CEM’in KH ile aynı, MTA veya PC'den ise daha iyi antibakteriyel etkiye 

sahip olduğu gösterilmiştir (4). 

            CEM'in biyouyumlu olması, sertleşme  esnasında kalsiyum 

iyonlarını serbest bırakma kabiliyetine ve daha sonra serbest kalan bu 

kalsiyumun hidroksiapatit kristalleri oluşturmak için fosfora bağlanması 

ile ilişkilendirilmiştir (4). 

CEM üzerine yapılan çalışmalar, bu malzemenin özellikle 

sementogenez olmak üzere sert doku oluşumunu indükleyebildiğini ortaya 

koymuştur. CEM’in sert doku oluşumunu indüklemesi sızdırmazlık 

yeteneği, biyouyumluluk, yüksek alkalinite, antibakteriyel etki, 

hidroksiapatit oluşumu ve dentin ile benzerlik gibi çeşitli özelliklerinin bir 

sonucu olduğu, düşünülmektedir (4). 

Çeşitli hayvan çalışmaları, vital pulpa tedavilerinde, CEM'in 

dentin köprüsü oluşturma gücünün MTA'ya benzer ve KH'den daha üstün 

olduğunu göstermiştir. Birkaç olgu sunumunda ve CEM kullanılarak 

pulpotomi yapılan açık apeksli sürekli azı dişlerin randomize klinik 

çalışmalarında, CEM’in altında dentin köprüsü oluştuğu ve diş apeksinin 

kapandığı gösterilmiştir (4). 

Asgary ve arkadaşları dental pulpa hücreleri üzerinde yaptıkları bir 

araştırmada MTA ve CEM’in osteojenik, sementojenik ve dentinojenik 

aktivite gösterip dental pulpa hücreleri üzerinde farklılaşma yeteneklerinin 

olduğunu bildirmişlerdir (6). 

Asgary ve arkadaşlarının köpek dişleri üzerinde CEM, MTA ve 

KH ile pulpa kapaklaması yaptıkları bir çalışmada CEM ve MTA 
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grubundaki dişlerin hiçbirinde pulpal inflamasyon gözlenmezken, dişlerin 

%75 inde dentin köprüsü izlenmiştir. KH grubunda ise bütün dişlerde 

pulpal inflamasyon gözlenirken hiçbir dişte tam bir dentin köprüsü 

izlenememiştir (7). 

12 geri dönüşümsüz pulpitisli molar dişe CEM ile koronal 

pulpotomi yapılıp takip edilen bir çalışmada 1 diş koronal restorasyonun 

düşmesi sonucu 2 ay sonra çekilmiştir. Kalan 11 diş ortalama 15.8 ay 

sonunda klinik ve radyografik olarak sağlıklı ve fonksiyonel bulunmuştur 

(8) 

Nosrat ve arkadaşları 9 tane 3. molar dişi 3 gruba ayırarak MTA, 

CEM ve KH ile koronal pulpotomi yapmışlardır. 6 ay takipten sonra 

histolojik olarak incelemek üzere dişleri çekmişlerdir. Takip süresi 

boyunca dişlerde pulpal veya periradiküler olarak herhangi bir semptom 

izlenmemiştir. Histolojik inceleme sonucu KH grubundaki bir dişte 

nekrotik pulpa izlenmiştir. Diğer 2 dişte ise inflame olmayan canlı bir 

pulpa ile tam bir dentin köprüsü izlenmiştir. CEM ve MTA gruplarındaki 

tüm dişlerde vital, inflame olmayan radiküler pulpa izlenmiştir. CEM ve 

MTA grubundaki tüm dişlerde tam bir dentin köprüsü ve odontoblast 

benzeri hücreler izlenmiştir (9). 

Geri dönüşümsüz pulpitis belirtileri gösteren açık  apeksli daimi 

molar bir dişe  CEM kullanarak koronal pulpotomi uygulanmıştır. 12 ay 

sonraki takipte  kalsifiye köprü oluşumu ve kök gelişiminin devam ettiği 

gösterilmiştir (10). 

CEM, pulpa kapaklama materyali olarak, süt dişleri için 

pulpotomi, kök ucu tamiri, nekrotik pulpa ve açık apeksli dişler için apikal 

bariyer oluşumu, perforasyon onarımı ve apeksifikasyon gibi çok sayıda 

klinik uygulama için güçlü bir biyoseramik malzeme olarak MTA'ya 

alternatif olarak önerilmiştir (4) . 

2.2. MİNERAL TRİOKSİT AGREGAT (MTA) 
MTA’nın dental literatürdeki ilk tanımlaması Lee ve arkadaşları 

tarafından 1993 yılında yapılmıştır (11). MTA 1998 yılında FDA 

tarafından onaylanmıştır (12). Trikalsiyum silikat, trikalsiyum alüminat, 

trikalsiyum oksit, silikat oksit ve bizmut oksitten oluşur. MTA portland 

simanından daha küçük ve tek tip parça içermesi ve bizmut oksit 

bulundurrmaması ile ayrılmaktadır (12). MTA tozunun elektron 

mikroanaliz araştırmalarında ana iyonlarının kalsiyum ve fosfor olduğu 

gösterilmiştir. MTA KH’ye benzer pH’ya sahiptir. Başlangıç pH’sı 10,2 

iken sertleştikten sonra 12 dir (13). Yaklaşık 3-4 saatte sertleşmektedir 

(13). Bu süre amalgam, Super EBA ve IRM den daha uzundur(14) KH’ye 

gore daha az iltihap ve daha iyi dentin köprüsü oluşturduğu görülmüştür. 

Antibakteriyel etkisi KH den daha zayıf fakat mikrosızıntıyı önlemede 

KH’den daha başarılıdır. Sertleşme süresinin 3-4 saat olması en büyük 

dezavantajıdır (13) (14). 
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Yapılan deneylerde, MTA’nın pulpa tedavisinde kullanıldığında, 

hücrelerin sitolojik ve fonksiyonel değişikliklerini indüklediği, tedavi 

sonucunda düşük düzeyde iltihap görüldüğü, mekanik olarak açılan pulpa 

yüzeyinde reperatif dentin oluşumunu tetiklediği gösterilmiştir (13). 

MTA üretici firmanın önerileri doğrultusunda 3:1 oranında steril 

su ile cam veya kağıt üzerinde plastik veya metal spatülle karıştırılarak 

hazırlanmaktadır. MTA karışımının su-toz oranının değiştirilmesi ile 

materyalin çözünürlük ve pörözite değerlerinin arttığını gösteren 

çalışmalar bulunmaktadır (13). 

MTA’nın şu anda piyasada 2 çeşidi bulunmaktadır: gri (GMTA) 

ve beyaz (WMTA) MTA. Gri MTA nın renk değişikliğine neden 

olduğunun anlaşılmasıyla beyaz MTA geliştirilmiştir. Araştırmalar 

WMTA'da GMTA'dan daha düşük miktarda demir, alüminyum ve 

magnezyum bulunduğunu göstermiştir. GMTA ve WMTA'nın tozu ile 

Portland simanını (PC) karşılaştıran bir araştırmada  materyallerin benzer 

ana bileşenlere sahip olduğu bulunmuştur. Bunlar trikalsiyum silikat, 

trikalsiyum alüminat, kalsiyum silikat ve tetrakalsiyum alümino ferrittir. 

GMTA temel olarak dikalsiyum ve trikalsiyum silikat ve bizmut oksitten 

oluşur . WMTA ise esas olarak trikalsiyum silikat ve bizmut oksitten 

oluşur (14). 

MTA tozu su ile karıştırıldığında, başlangıçta KH ile kalsiyum 

silikat hidrat oluşur. Sonunda katı, zayıf kristalize ve gözenekli bir jele 

dönüşür. Daha sonra kalsiyum çökmesi nedeniyle kalsiyum silikat oranı 

düşer. Çöken kalsiyum, MTA’nın hidrasyondan sonra yüksek 

alkalinitesinin nedeni olan KH’i üretir (14). 

MTA'daki bizmut oksit radyoopasitesiyi sağlar.  Bizmut hem 

hidrate hem de nonhidrate MTA'da bulunur. Ayrıca kalsiyum silikat 

hidratın bir parçasıdır (14). 

GMTA, WMTA’a ya göre önemli ölçüde daha uzun başlangıç ve 

son sertleşme süresine sahiptir (14). 

Taha ve arkadaşları kök gelişimini tamamlamış 52 daimi molar 

dişe MTA kullanarak koronal pulpotomi uygulamışlardır. 52 dişin 44 ünün 

klinik semptomları geri dönüşümsüz  pulpitise uymaktaymış. 14 dişte 

periapikal rarefaksiyon mevcutmuş. 1 diş tedavinin hemen sonrasında 

başarısız olmuştur. Geri çağırma oranı 3. Ayda %92 ile 3. yılda %80.3 

arasında değişmekteymiş. Birinci yılda %100 klinik ve %97.5 radyografik 

başarı elde edilmişken 3. Yılda %92.7 başarı elde edilmiştir. Periapikal 

rarefaksiyonu olan tüm dişler PAI indeksine gore iyleşme kaydetmiştir. 2 

olguda dolgunun düşmesi neticesinde periapikal rarefaksiyon izlenmiştir. 

5 olguda radyografik olarak sert doku bariyeri, 7 olguda kanal 

obliterasyonu saptanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre matür daimi 

molar dişlerde MTA ile  koronal pulpotomi tedavisinin başarılı olduğu 

bildirilmiştir (15). 
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Quedimat ve arkadaşları 64 tane daimi molar diş üzerinde MTA ve 

KH kullanarak parsiyel pulpotomi uygulamışlardır. Çürükle ekspoze olan 

64 tane birinci molar diş randomize olarak 2 gruba ayrılmıştır. İki guruba 

da standardize edilmiş işlem basamakları uygulanmıştır. İzolasyon ve 

çürüğün temizlenmesinin ardından ekspoze olan pulpanın 2-4 mm’lik 

kısmı alev şekilli elmas frez ile uzaklaştırılmıştır. Kanama kontrol 

edildikten sonra KH grubunda  pulpanın üzerine bir tabaka sertleşmemiş 

KH macun şeklinde konulduktan sonra üzerine bir tabaka  sertleşmiş KH 

uygulanmıştır. MTA grubunda ise gri MTA uygulanmıştır. İki gruba da 

pulpa  kapaklama malzemesinin üzerine ışıkla sertleşen cam iyonomer 

uygulanmıştır. Geniş çürüğü olan dişler metal kronla restore edilimişken 

diğer dişler amalgam ile restore edilmiştir.   Hastaların takibi 3, 6, 12. ayda 

ve daha sonra yılda bir kez olacak şekilde planlanmıştır. Takip süresi 25,4 

ila 45,6 ay arasında değişmekte olup, ortalama 34,8 ± 4,4 ay imiş. MTA ile 

tedavi edilen dişlere (%93) kıyasla KH ile tedavi edilen dişlerin başarı 

oranları (%91) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. Radyografik olarak MTA grubunda 18 (%64), KH 

grubunda ise 12 (%55) dişte sert doku bariyeri tespit edilmiştir (p = 0.4). 

Araştırma sonucunda MTA’nın  çürükle ekspoze  daimi molar dişlere  

uygulanan parsiyel pulpotomi tedavisinde KH’e benzer klinik başarı 

oranına sahip olduğu bildirilmiştir (16). 

2.3. KALSİYUM HİDROKSİT (KH)  

KH yoğunluğu 2.1 olan, şekilsiz, yumuşak ince bir tozdur. Suda 

çözünürlüğü çok düşüktür. 25 santigrad derecede sudaki doymuş 

solusyonunun pH’sı 12,4 tür (13). 

KH konservatif tedavi ve endodontide saf su, kafurlu 

monoklorfenol, kafurlu paraklorfenol, metilselüloz, propilen glikol, ringer 

solusyonu, kollogen, kalsiyum fosfat jeli, trikalsiyum fosfat, iyodoform ve 

gliserin ile karıştırılarak kullanılmaktadır (13).  

KH’in pulpa kapaklama materyali olarak iyleştirici özelliklerinden 

bazıları bakterisid etkilerine dayanmaktadır. KH’in enterococcus faecalis 

dışındaki mikroorganizmalar üzerinde bakterisid etkisi iyi bilinmektedir. 

Bu özellik doğrudan pH’sı ve KH’in donmuş materyalden diffüzyonu ile 

ilgili olduğu görülmüştür (13). 

KH pulpaya yüzeysel olarak etkide bulunmaktadır. Alkalen pH’sı 

ile bir yandan kostik etki yapmakta, bir yandan da enzimleri bloke 

etmektedir. KH ile oluşturulan koagülasyon nekroz alanı altındaki rezerv 

mezenşim hücreleri önce fibroblastlara daha sonra da matriksi oluşturacak 

odontoblastlara dönüşürler. Matriks, asit mukopolisakkaritler ve 

glikoproteinlerden oluşur. Matrikste biriken Ca+2 iyonları sistemik kan 

dolaşımından gelmektedir (13). 

İlk olarak Herman tarafından tanıtılan KH, pulpotomi için en 

yaygın kullanılan biyomateryal olmuştur. Yüksek başlangıç pH’sından 

dolayı  belirgin yüzeysel pulpa dokusu likefaksiyon nekrozuna yol açması, 
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dentine bağlanamaması ve ağız sıvılarında çözünmesi kullanımını 

sınırlayan faktörlerdir. Ayrıca zayıf mekanik özelliklere sahip olduğundan 

uzun vadede mikro sızıntıyı önleyememektedir. Yapılan histolojik 

incelemeler sonucunda KH’in altında oluşan sert doku bariyerinin 

gözenekli bir yapıda olduğu ve bunun da bakteriyel geçişi kolaylaştırdığı 

gözlenmiştir. Bu da nihayetinde pulpanın sekonder iltihabına ve tedavinin 

başarısızlığına yol açabilmektedir (17). 

2.4. FERRİK SÜLFAT (FS)  
Ferrik sülfat veya FS [Fe2 (SO4)3] üç değerlikli bir demir sülfattır. 

Romboid şekilli kristal tuz içeren, oda sıcaklığında suda çözünen sarı 

renkli bir maddedir. Sülfürik asidin oksitleyici bir madde ile reaksiyonu 

sonucu büyük miktarlarda üretilmektedir. Diş hekimliğinde %15-20’lik FS 

solusyonu kanamayı durdurucu ajan olarak kullanılmaktadır. Önerilen 

uygulama süresi 1–3 dakikadır. Hızlı etkisi nedeniyle doğrudan hasarlı 

dokuya temas ettirilerek yerleştirilmelidir. %15'in üzerindeki FS çözeltileri 

oldukça asidik olup önemli miktarda doku tahrişine ve postoperatif 

hassasiyete neden olabilmektedir (18). 

FS kan proteinlerini aglütine ederek pıhtı oluşturmadan kanamayı 

kontrol etmektedir (19). Bu aglütinasyon sonucu elde edilen hemostazın, 

pıhtının parçalanmasını ve ardından gelen enflamatuar yanıt olasılığını 

azalttığı düşünülmektedir (20). 

FS kullanımındaki en büyük endişe bazı vakalarda internal 

rezorbsiyona neden olmasıdır. Bu açıdan süt dişi retansiyonunun çok 

önemli olduğu ve dişin düşme yaşının uzak olduğu çocuklarda FS 

uygulanması sakıncalı görülmüştür (20). 

Fuks ve arkadaşları bir hayvan çalışması ile bir klinik insan 

çalışmasında olumlu veriler elde etmişlerdir. (Ortalama gözlem süresi, 

20.5 ay). FS pulpotomileri için başarı oranı seyreltik formokresol 

pulpotomileri ile çok benzer bulunmuştur (19). 

Casas ve arkadaşları tarafından yapılan ilginç bir çalışmada süt azı 

dişlerinin çürükle ekspoze vital pulpaları üzerinde  ferrik sülfat 

pulpotomisi ile süt dişi kök kanal tedavisi  karşılaştırılmıştır. 

Çalışmalarında, kök kanal tedavisinin 2 yıllık takip sonunda ferrik sülfat 

pulpotomisinden istatistiksel olarak anlamlı olmasa da daha yüksek başarı 

sergilediklerini bulmuşlardır. FS pulpotomilerinin %96' sında ve kök kanal 

tedavisi gören azı dişlerinin %98'inde klinik bir patoloji bulunmadığını 

bildirmişlerdir (19). 

2.5. TRİKALSİYUM SİLİKAT İÇERİKLİ MATERYAL 

(BİODENTİN) 

2009 yılında piyasaya sürülmüş olan biodentin, endodontik onarım 

(kök perforasyon tedavisi, apeksifikasyon, rezorptif lezyon tedavisi ve 

endodontik cerrahide retrograd dolgu) ve pulpa kapaklama malzemesi 

olarak geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir. Restoratif diş hekimliğinde 

dentin replasman materyali olarak kullanılmaktadır. Biodentin aslında 
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MTA bazlı siman teknolojisi ve bu tip simanların fiziksel özelliklerinin 

iyileştirilmesi ile formüle edilmiştir (21). 

Biodentin tozu; trikalsiyum silikat, dikalsiyum silikat, kalsiyum 

karbonat, demir oksit ve zirkonyum oksitten oluşur. Trikalsiyum silikat ana 

bileşenken dikalsiyum silikat ikinci önemli bileşendir. Zirkonyum oksit ise 

radyoopasiteyi sağlamaktadır. Diğer yandan sıvısı, hızlandırıcı olarak 

kalsiyum klorür ve su indirgeyici  ajan olarak görev yapan ve suda 

çözünebilen bir polimer içerir. Malzemenin sertleşme süresi 9-12 dakikadır 

(21). 

Tan ve arkadaşları 52 hastanın 61 daimi matür dişine trikalsiyum 

slikat içerikli siman(biodentin) ile koronal pulpotomi uygulamış ve 4 sene 

boyunca takip etmişlerdir. Çalışmanın sonucunda dişlerin %90.2 oranında 

canlı ve fonksiyonel kaldığı bildrilmiştir (22). 

Soni 12 yaşındaki bir erkek hastanın geri dönüşümsüz pulpitis 

belirtisi gösteren sağ birinci molar dişine Biodentin ile koronal pulpotomi 

uygulamıştır. 18 ayın sonunda dişin klinik ve radyografik olarak tamamen 

sağlıklı ve fonksiyonel olduğunu bildirmiştir (23). 

Borkar ve Ataide travma görüp pulpası açılmış kök ucu kapalı 4 

maksiller kesici dişe Biodentin ile parsiyel pulpotomi uygulayarak 18 ay 

takibini yapmışlardır. 18 ayın sonunda dişlerin klinik ve radyografik olarak 

tamamen sağlıklı olduğunu bildirmişlerdir (24). 

            2.6. TROMBOSİTTEN ZENGİN PLAZMA (PLATELET 

RİCH PLASMA/PRP) 

Biyolojik olarak aktif ve yeni bir materyal olan trombositten 

zengin plazma, pediatrik diş hekimliğinde kullanılmaya yeni başlanmıştır. 

PRP 1998'de Marx tarafından mandibular defektlerin rekonstrüksiyonu 

için tanıtılmıştır. Nispeten yeni bir biyoteknoloji olup doku mühendisliği 

ve hücresel tedaviye artan ilginin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. 1990 

yılında Gibble ve Ness, adeziv özelliklere sahip gelişmiş hemostatik 

ajanların gerekliliği doğrultusunda geliştirilen fibrin adezivini piyasaya 

sürmüştür. PRP fibrin adezivin otolog bir modifikasyonudur. PRP insan 

trombositlerinin otolog konsantrasyonu olup pıhtılaşma basamaklarını 

taklit ederek fibrin pıhtı oluşumuna yol açar ve bu da uygulama alanına 

yapısını sağlamlaştırarak yapışmasını sağlar. Biyouyumlu ve biyolojik 

olarak parçalanabilir özellikleri ile doku nekrozunu, yaygın fibrozu önler 

ve iyileşmeyi destekler (25). 

Beltagy ve arkadaşları seri çekim endikasyonu konulmuş 30 tane 

sağlıklı süt kanin ve 1. süt molar dişi histolojik olarak incelemek üzere 3 

gruba ayırmışlardır. 12 dişlik 2 gruba  PRP ve formokrezol pulpotomisi 

uygulamışlardır. Kalan 6 diş kontrol grubu olarak seçilmiştir. Çalışmanın 

sonucunda PRP'ye pulpa yanıtının genel histopatolojik sonuçları yumuşak 

doku organizasyonu, inflamasyon dereceleri, hiperemi ve pulpa nekrozu 

açısından formokresole göre istatistiksel olarak anlamlı olarak başarılı 

bulunmuştur (p<0.05) (26). 
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2.7. TROMBOSİTTEN ZENGİN FİBRİN (PLATELET RİCH 

FİBRİN/PRF) 
İmplantlarda yara iyileşmesini desteklemek için ilk olarak 

Fransa'da Dr. Joseph Choukroun tarafından tanıtılmıştır. Büyüme 

faktörleriyle birlikte kullanılarak hastanın hücrelerini rejeneratif yanıt 

vermesi doğrultusunda indüklemektedir (27). 

Trombositten zengin fibrin (PRF), trombosit sitokinlerinin, 

büyüme faktörlerinin ve hücrelerinin hapsolduğu ve belirli bir süre sonra 

serbestleşebildiği emilebilir membran görevi gören bir fibrin matrisidir 

(28). Basit bir işlemle kandan elde edilebilmektedir. PRF, temel olarak, diş 

hekimliğinin çeşitli disiplinlerinde çeşitli lezyonları onarmak, diş ve oral 

dokuları yenilemek için kullanılan, yara iyileşmesini ve rejenerasyonu 

destekleyen bir büyüme faktörleri konsantresidir (27). 

Keswani ve arkadaşları kök gelişimi tamamlanmamış 62 hastanın  

70 daimi molar dişini rastgele 2 tedavi grubuna eşit olarak dağıtarak MTA 

ve PRF ile pulpotomi uygulamışlardır. Çalışma sonucunda klinik ve 

radyolojik başarı açısından 2 grup arasında anlamlı fark bulamamışlardır. 

Radyografik olarak, mevcut tüm vakalarda kök büyümesi devam etmiştir. 

24. ayda PRF grubunda %88,8 ,MTA grubunda ise %80,07 oranında 

köklerde tam apikal kapanma gözlenmiştir (29). 

2.8. LİYOFİLİZE DONDURULARAK KURUTULMUŞ 

TROMBOSİT  

Liyofilize dondurularak kurutulmuş trombosit, hücrelerin 

çoğalması, göç etmesi ve ekstraselüler matris sentezinin düzenlenmesinde 

görev yapan sinyal proteinleri gibi davranmaktadır. İçeriğinde çeşitli 

büyüme faktörleri bulunmaktadır. Bunlar; diferansiyasyon, mitojenez ve 

kemotaksi gibi önemli hücresel mekanizmalarda yer almaktadırlar (30). 

 Kalaskar ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada KH ile liyofilize 

dondurularak kurutulmuş trombosit türevi preparat kullanarak 56 tane  süt 

molar dişe pulpotomi uygulamışlardır. 1, 3 ve 6. aylarda kontrollerini 

gerçekleştirmişlerdir. 6. ayın sonunda  liyofilize dondurularak kurutulmuş 

trombosit turevli preparatın başarı oranının istatistiksel olarak anlamlı 

olmasa da  daha yüksek olduğu bulunmuştur (30). 

2.9. SODYUM HİPOKLORİT (NaOCl) 

NaOCl, antimikrobiyal etkisini bakteri enzimlerinin sülfidril 

gruplarına saldırarak göstermektedir. Ayrıca yüksek alkalenitesi ile bakteri 

zarlarında ve metabolizmalarında bozulmalara yol açmaktadır (31). 

NaOCl nekrotik doku ve smear tabakasının organik kısmını 

çözebilme yeteneğine sahiptir (31). 

Li ve arkadaşları yaptıkları retrospektif çalışmada 52 hastada 

toplam 147 süt molar dişe yapılan NaOCl pulpotomisini incelemişlerdir. 6 

ay, 12 ay ve 24 aydaki klinik başarı oranları sırasıyla %100, %97 ve %97 

; 6. ayda, 12. ayda ve 24. ayda radyografik başarı oranları sırasıyla %99, 

%89 ve %77 bulunmuştur (32). 
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Vostatek ve arkadaşları tarafından yapılan başka bir retrospektif 

çalışmada 77 çocukta toplam 131 süt azı dişinin takip muayeneleri 

yapılmıştır (3-21 ay). NaOCl pulpotomilerinin %95 klinik ve %82 

radyografik başarı oranına sahip olduğu bulunmuştur (33). 

Al-Mutairi ve arkadaşlarının kontrollü randomize bir çalışmada 24 

çocuğun 82 tane süt dişine %5 lik NaOCl ile %20 lik formokrezolü 

kullanarak pulpotomi uygulamışlardır. 3.,6 ve 12. aylarda kontrollerini 

gerçekleştirmişlerdir. NaOCl ve formokrezol grupları 3. ayda %100 klinik 

başarı göstermiştir. 6. ayda, NaOCl sırasıyla %95 ve %87.5 klinik ve 

radyografik başarı oranı gösterirken, formokrezol %95 klinik ve 

radyografik başarı oranı göstermştir. 12 ay sonra, klinik ve radyografik 

başarı oranları NaOCl için sırasıyla %94.6 ve %86.5 ,formokrezol için 

%92.1 ve %86.8 olarak bulmuşlardır. Bu çalışma  NaOCl nin süt dişi 

pulpotomisinde kullanılabilecek başarılı bir materyal olduğunu ortaya 

koymuştur (34). 

2.10. ANKAFERD KANAMA DURDURUCU (AKD) 

Ankaferd Kanama Durdurucu (AKD), hemostatik ajan olarak 

kullanılan bir bitki özüdür. Son çalışmalar AKD'nin, geleneksel yöntemler 

etkisiz kaldığında klinik kanamaların tedavisinde başarılı bir şekilde 

kullanılabileceğini göstermiştir (35). 

Cantekin ve arkadaşları 70 süt molar dişe ferrik sülfat ve AKD ile 

pulpotomi yaparak 3,6,9 ve 12. aylarda kontrollerini gerçekleştirmişlerdir. 

AKD ve FS grupları başlangıçta %100 klinik başarı oranı göstermiş; ancak 

başarı oranları 9 aylık kontrolde %90.9 ve%93.9'a, 12 aylık kontrolde ise 

sırasıyla %84.8 ve %90.9'a düşmüştür. Benzer şekilde AKD ve FS 

grubundaki dişlerin radyografik başarı oranları 9. ayda sırasıyla %90.9 ve 

%93.9 ve 12 .ayda %84.8 ve %87.8 olarak kaydedilmiştir. Her iki grupta 

da en sık görülen radyografik başarısızlık bulguları internal rezorpsiyon ve 

furkal radyolüsensi olmuştur. Dört takip döneminin her birinde AKD ve 

FS grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark (𝑃> 0.05) 

kaydedilmemiştir. Çalışma sonucunda AKD’nin süt dişi pulpotomisinde 

FS’ye alternatif olabileceği bildirilmiştir (36). 

Ozmen ve arkadaşları 26 çocukta toplam 45 süt  azı dişini 

pulpotomi ajanlarına göre (AKD, FC, FS) rastgele üç gruba ayırarak 

pulpotomi uygulamışlardır. Tedaviyi takiben 24 ay boyunca dişler sırasıyla 

3 ve 6 ayda bir klinik ve radyografik olarak değerlendirilmiştir. 6 ila 24 ay 

(ortalama 20,8 ± 0,56) arasında değişen takip sürelerinden sonra, AKD, FC 

ve FS için klinik başarı oranları sırasıyla %87, %87 ve %100 olarak 

gerçekleşmiştir. Genel radyografik başarı %87, %80 ve %87 olarak 

bulunmuştur. AKD'nin başarı oranları diğer ajanlarla karşılaştırıldığında, 

gruplar arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır (P > 0.05) (37). 

2.11. KEMİK MORFOJENİK PROTEİNLER (KMP)  

Kemik morfojenik protein (KMP) ve rhKMP (Rekombinant kemik 

morfojenik proteini) büyüme faktörleri olup kemik ve kıkırdak hücresi 
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oluşumunu indüklemektedirler. Pulpa kuafajı ve pulpotomisinde 

kullanıldığında yetişkin pulpa hücrelerini odontoblastlara dönüştürerek iki 

tabakalı bir dentin oluşumunu sağlamaktadırlar. Bunlardan en üstteki 

katman, yüzeyi kemiğe benzeyen osteodentin, alt katman ise  tübüler 

dentinden oluşmaktadır. İnflamasyon varlığında ise işlev 

görememektedirler (38). 

 Nakashima, köpek dişi pulpaları üzerinde pulpotomi 

uygulamıştır. Bir gruba sadece inaktive edilmiş dentin matrisi uygularken 

diğer gruba ise KMP2, KMP4 ve inaktive edilmiş dentin matrisini birlikte 

uygulayarak pulpotomi yapmıştır. 2 ay sonra kemik morfojenik 

proteinlerinin olduğu grupta üst katmanı osteodentin alt katmanı ise tübüler 

dentinden oluşan dentin tabakası oluşumunu tespit etmiştir. Dentin 

matrisin tek başına uygulandığı grupta ise oluşan dentin tabakasının  çok 

daha ince olduğu bulunmuştur. Çalışma sonunda KMP’lerin pulpa 

tedavisinde uygulanabileceği belirtilmiştir (39). 

2.12. MİNE MATRİKS PROTEİN TÜREVLERİ  

Mine matriks protein türevleri vücuttaki allerjenik ve iltihabi 

reaksiyonlara yol açmayan vücutla uyumlu bir proteindir.  Bu nedenle 

özellikle diş pulpası üzerine uygulandığında sağlıklı bir sert doku 

oluşumunu indüklemektedir (40). KH ile karşılaştırıldığı bir çalışma bunu 

destekler niteliktedir. KH ile pulpotomi yapılan dişlerde hem daha pöröz 

dentin köprüsü görülmüş hem de iltihabi mekanizmalara bağlı olarak kök 

kanallarında daralma izlenmiştir (41). Sert doku indüklemesini 

farklılaşmamış hücrelerin odontoblastlara farklılaşmasını stimüle ederek 

sağlamaktadır. Tüm bu biyouyumlu özelliklerinden dolayı 

periodontoloji,endodonti,implantoloji ve travmatoloji alanlarında klinik 

olarak kullanılmaktadır (42). 

Sabbarini ve arkadaşları çekimi planlanan 10 çürüklü süt kanin 

dişe mine matriks protein türevleri ile pulpotomi tedavisi uygulamışlardır. 

Daha sonra dişler 3 gruba ayrılarak 1. haftada, 2. haftada ve 6. ayda çekilip 

histolojik olarak incelenmiştir. Hemen hemen tüm dişlerde hasarlı pulpa 

ve zarar görmemiş pulpa arasında dentin köprüsü tespit edilmiştir (43). 

Ishizaki ve arkadaşları köpekler üzerinde yaptıkları bir çalışmada 

2 köpeğin 32 dişi 4 gruba ayrılmış ve 1 grup kontrol grubu olarak 

ayrılmıştır. Diğer 3 gruba ise mine matriks protein türevleri  ile pulpa 

kaplaması yapılmıştır. Daha sonra dişler 1,4 ve 8 haftalarda çekilip ışık 

mikroskobu altında incelenmiştir. 4. ve 8. haftalarda bütün dişlerde sert 

doku oluşumu gözlenmiştir (44). 

2.13. BİYOAKTİF CAMLAR  
Bioaktif camlar diğer bioaktif materyaller içinde kemik iyileşmesi, 

kemik onarımı gibi konularda en iyi klinik sonuçlara sahip olup altın 

standart sayılmaktadır. 3. nesil biomateryaller sınıfında yer almaktadır. 

Vücut sıvılarına temas ettiğinde yüzeyi hidroksi karbonat apatitten oluşan 

bir jel tabakası ile kaplanmaktadır. Bioaktif camlar bozunduğu zaman 
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ortaya çıkan kalsiyum, sodyum, fosfat gibi moleküller, tespit edilen 7 gen 

ailesi üzerinden osteogenezi uyarmaktadır (45).   

Jabbarifar ve arkadaşları 4 köpeğin 48 dişini 4 gruba ayırarak  

formokrezol, MTA, Hidroksi apatit ve bioaktif cam ile pulpotomi tedavisi 

uygulamışlardır. 3 ay sonra köpekler anestezi ile uyutularak öldürülmüş ve  

dişleri çekilmiştir. Daha sonra çekilen dişler histolojik olarak  

incelenmiştir. Sadece bioaktif cam grubunda nekroz görülmemiştir. 

Formokrezol, hidroksi apatit ve bioaktif cam grubunda dentin köprüsü  

görülme sıklığı birbirine yakın bulunmuştur. MTA’da en yüksek dentin 

köprüsü oluşumu tespit edilmiştir. Çalışmanın sonucunda bioaktif camın 

diğer pulpotomi materyallerine alternatif olabileceği rapor edilmiştir (46). 

2.14. NANO HİDROKSİAPATİT  

Hidroksiapatit, kemik ve dişlerin mineral kısmının ana bileşenidir. 

Biyouyumluluğu kanıtlanmış bir biomateryal olup üzerinde çalışmalar 

devam etmektedir. Nano-hidroksiapatit 50 ila 1000 nm arasında değişen 

kristallere sahip olup diş hekimliğinde farklı alanlarda kullanılmaktadır. 

Nano hidroksiapatit, pulpa dokusuna biyouyumludur ve irritan değildir 

(38).  

Shayegan ve arkadaşlarları domuz süt dişleri üzerinde 

nanohidroksiapatit ile formokrezol kullanarak pulpotomi, 

nanohidroksiapatit ile KH kullanarak direkt pulpa kuafajı yapmışlardır. 4 

hafta sonra ötanize edilen yavru domuzların dişleri histolojik olarak 

incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda pulpotomi tedavisinde 

nanohidroksiapatit formokrezole göre çok daha başarılı ve biyouyumlu 

bulunmuştur. Direk pulpa kuafajında ise KH ile aralarında anlamlı bir fark 

bulunamamıştır (47) . 

3. SONUÇ 

Tarihsel olarak KH, vital pulpa tedavileri için en çok tercih edilen 

materyal olmuştur. KH kanıtlanmış bakterisidal özelliklere ve insan 

dişlerinde sert doku oluşumunu indükleme yeteneğine sahip alkalin bir 

malzemedir. Bununla birlikte, KH, dentine zayıf adezyon ve zayıf 

sızdırmazlık yeteneği, öngörülemeyen dentin köprüsü oluşumu ve bu 

köprülerde bakteriyel sızıntı için potansiyel tünellerin varlığı gibi çeşitli 

dezavantajlara sahiptir (9). KH’nin dezavantajlarından dolayı günümüzde 

ideal materyal arayışı sürmektedir. 

Minimal invaziv yaklaşımın sağlıkla ilgili her alanda olduğu gibi 

diş hekimliğinde de önemi artmıştır. Son dönemdeki kanıtlanan başarısı ile 

pulpotomi tedavisi yakın gelecekte gözde bir vital pulpa tedavisi olmaya 

adaydır. MTA, CEM ve biyoaktif materyallerin başarılı klinik sonuçları bu 

materyallere olan ilgiyi artırmaktadır. Bu konu endodontide ilgi uyandıran 

bir alan olmasına rağmen klinik olarak yeterli sayıda çalışma bulunmayıp 

daha fazla kontrollü klinik çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır (48).  

Son dönemlerde hızla gelişen teknoloji ile birlikte çeşitli 

biomateryaller diş hekimliğinde kullanıma sunulmuştur. Bilim insanları 



101 

halen mükemmel biyouyumlu materyali üretmek için çalışmalarını 

sürdürmektedir. Bu konu biz diş hekimlerini de heyecanlandıran bir 

alandır. Muhtemelen yakın gelecekte çok daha iyi materyalleri vital pulpa 

tedavilerinde kullanma fırsatını bulacağız. Bu alandaki gelişmeleri merak 

ve ilgiyle takip etmekteyiz.  
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