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ÖN SÖZ
Günümüzde bilgi üretiminin hızlanması ve bununla ilişkili olarak
gelişen teknoloji, araştırmacıların nitelik ve niceliğindeki gelişmeler,
hastalıkların sebeplerinin ve tedavi yöntemlerinin daha hızlı tespit
edilebilmesine olanak sağlamıştır. Yapılan tüm araştırmaların; bilimsel
gelişmelere, ülke ekonomisine, insanlığın yaşam konforu üzerine de bir
değer katması tüm bilim insanlarının sorumluğudur. Bilimsel alanda
sunulan her yeni bilgi bilimsel makale ve yayınlar ile insanlık tarihinin
gelişimine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, bir ülkenin kalkınmasında o
ülkenin eğitimli ve nitelikli nüfusu ile bilimsel araştırmaların etkili olduğu
açıkça ortadadır. Elde edilen verilerin paylaşılmasına katkı sağlayan
araçlardan birisi de hakemli kitaplardır. Bu nedenle bilimsel araştırmalar
sonucunda oluşan bilgilerin aktarılmasında kullanılan bu kitabı tüm
insanlığa duyurmada öncülük etme fırsatı bizler için onur verici olmuştur.
Değerli akademisyen arkadaşlarımızın hazırladığı bölümlerin yer aldığı bu
kitabın ülkemize, tüm meslektaşlarımıza ve sevgili öğrencilerimize yaralı
olmasını diliyorum.
Bu kitabın çıkmasında emeği geçen tüm meslektaşlarımıza, güncel
bilgilerin aktarılmasında yardım etmiş olanlara, hakemlik yapan
meslektaşlarıma, kitabın yayınlanmasında bana bu fırsatı veren yayın evine
ve çalışanlarına; hayatımda ve akademik çalışmalarımda her an yanımda
olan eşim Aliye Kamalak’a, çocuklarıma canı gönülden teşekkür
ediyorum.
Saygılarımla
Doç. Dr. Hakan KAMALAK
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BÖLÜM I
KANSER TEDAVİSİ GÖREN ÇOCUKLARDA DİŞ
HEKİMLİĞİ YAKLAŞIMI
Dr. Dt. Ayşe GÜNAY
Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği A.D.
Diyarbakır/Türkiye,
ayok18@hotmail.com, Orcid no: 0000-0002-0918-7692

Giriş
Kanserler, çocukluk dönemi hastalıkları arasında düşük bir orana sahip
olmasına rağmen, birçok ülkede kazalardan sonra görülen en sık ölüm
sebebidir (Barbería vd., 2008; Belfield ve Dwyer, 2004).
Kanser tedavisinde lokal olarak hastalığı kontrol altına almak için
cerrahi ve ardından radyoterapi yapılırken, sistemik olarak hastalığı
kontrol altına almak için ise kemoterapi yapılmaktadır (Özmekik ve
Ulukapı, 2014).
Çocukluk çağındaki kanserlerde alınan kemoterapotik ajanlar ve
radyoterapi, yapılan tedavinin immün sistemi baskılayıcı etkisi ve
hastalığın komplikasyonları nedeniyle ağız ve diş dokularında ciddi
değişiklikler gözlenmektedir (Avşar ve Hazar Bodrumlu, 2015). Bu
değişiklikler, çocukların hayat kalitesini oldukça etkilemektedir. Kanser
tedavilerine bağlı oluşan oral komplikasyonları en aza indirmek için ağız
bakımının yapılması oldukça önemlidir (Ballıkaya vd., 2019).
Diş hekimleri, bu zorlu süreçte ortaya çıkabilecek tüm problemleri
önlemek adına, hastaları kanser tedavisi öncesinde, tedavi süresince ve
sonrasında değerlendirmelidirler.
Kanser Tedavisi Öncesinde Dental Yaklaşım
Kanser tedavisi alması planlanan hastalar, tedavi başlamadan önce
kapsamlı bir diş muayenesinden geçmelidir. Çünkü çocuk hastaların ağız
ve diş sağlığı, kanser tedavisinin sonuçlarını etkileyen önemli bir
belirleyicidir. Oral bölgedeki enfeksiyonlar, sadece kanser tedavisini
geciktirmekle kalmaz aynı zamanda tedaviyi zorlaştırabilmekte ve
çocuğun yaşam kalitesinin daha da düşmesine sebep olabilmektedir. Bu
yüzden tanı konulduktan sonra, çocuk hasta kanser tedavisi öncesi ağız
bakımının yapılabilmesi için hemen bir diş hekimine yönlendirilmelidir
(Hong, 2008). Kanser tedavisi öncesi dental muayenenin amacı;
• Potansiyel enfeksiyon kaynaklarını ortadan kaldırmak
• Hastayı ve ailesini kanser tedavisinin kısa ve uzun dönem
komplikasyonları hakkında bilgilendirmek ve
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• Koruyucu tedaviyi sağlamaktır (Murdoch-Kinch ve Zwetchkenbaum,
2011).
İlk olarak hastadan detaylı bir tıbbi ve dental anamnez alınarak
panoromik radyografi eşliğinde ekstraoral ve intraoral muayenesi
yapılmalıdır (Ballıkaya vd., 2019; Kılınç, 2012). Aslında ideal olan,
immünsüpresif tedavi başlatılmadan önce tüm diş tedavilerinin
tamamlanmasıdır. Ancak bu mümkün olmadığında, geçici restorasyonlar
yapılır ve akut olmayan diş tedavileri hastanın hematolojik durumu stabil
olana kadar ertelenebilmektedir (National Cancer Institute, 2016;
American Academy of Pediatric Dentistry, 2018). Yapılan muayene
sonrası, ilk olarak belirlenen potansiyel enfeksiyon odakları ve irritasyon
alanları ortadan kaldırılmalı, hastaya ağız hijyeninin önemi anlatılarak
motive edilmelidir (Da Fonseca, 2004). Ağız hijyeni, yumuşak bir fırça
veya elektrikli bir diş fırçası ile günde 2 ila 3 kez dişlerin ve dilin
fırçalanmasını içermektedir. Eğer hasta uygun şekilde eğitilmiş ve kendi
kendine yapabilecekse, ultrasonik fırça ve diş ipi kullanımına izin
verilebilir (American Academy of Pediatric Dentistry, 2013). Diş
hekimleri ağız hijyeninin yanında sağlıklı, karyojenik olmayan beslenme
hakkında da hasta ve yakınlarını bilgilendirmelidir. Kanser tedavisine bağlı
gelişebilen ağız kuruluğu, sükroz yönünden zengin oral pediatrik ilaçlar ve
bunların yanında karbonhidrat ile beslenmeye dikkat edilmediğinde çürük
potansiyelinin artabileceği belirtilmelidir (Hong vd., 2010). Ayrıca,
kemoterapi, radyoterapi ve hematopoetik hücre transplantasyonu sırasında
keskin, baharatlı, yüksek asidik yiyecekler ve alkolden kaçınılması
gerektiği de vurgulanmalıdır (National Cancer Institute, 2016). Böyle
çürük riski olan hastalarda kanser tedavisi öncesi koruyucu olarak çocuk
hastaların yaşına uygun topikal florür jeli veya verniği uygulaması yapılır
ve bu tedavi süresince de devam edilir (Otmani, 2007). Hastaya da dişlerini
florürlü diş macunuyla fırçalaması önerilmektedir (Ritwik, 2018).
Hasta ve yakınlarının kanser tedavisi sırasında karşılaşabilecekleri
durumları önceden bilmeleri önemlidir. Özellikle çiğneme kasları
bölgesine radyoterapi görmesi planlanan hastalarda trismus gelişme
ihtimaline karşı tedavi öncesinde ağız açma/kapama egzersizleri ve fizik
tedavi konusunda bilgilendirilerek başlatılmalı ve bu egzersizlerin tedavi
boyunca da devam etmesi sağlanmalıdır (Villa ve Akintoye, 2018).
Kanser tedavisine başlamadan önce çocukta dental bir müdahale
yapılacaksa, çocuk diş hekimi ve onkoloji ekibi, hastanın diş tedavisini
tolere edebilme yeteneği konusunda net iletişim kurmalıdır. Diş tedavisinin
güvenli bir şekilde yapılabilmesi için mutlak nötrofil sayısı, trombosit
sayısı gibi bazı tıbbi hususlar önemlidir (Ritwik, 2018) (Tablo 1).
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Tablo 1: Dental işlemler için dikkate alınması gerekli hematolojik durum
Trombosit sayısı

Dental işlemler

<40.000/mm3

Acil tedaviler dışındaki
işlemler ertelenmelidir

40.000-75.000/mm3

İşlemden önce ve 24 saat sonra
trombosit transfüzyonu gereklidir

>75.000/mm3

Herhangi bir destek tedavi gerekli
değildir

Mutlak nötrofil sayısı

Dental işlemler

<1000/mm3

Acil tedaviler dışındaki
işlemler ertelenmelidir

1000-2000/mm3

Antibiyotik profilaksisi gereklidir

>2000/mm3

Antibiyotik profilaksisi gerekli
değildir

tüm

tüm

Kanser tedavisi sırasında kullanılan ilaçlar kemik iliğini baskılayacağı
için, hastada var olan dişeti sorunları kısa zamanda gingivitis veya
periodontitise neden olabilmektedir. Bu sebepten radyoterapi ve
kemoterapi öncesi dişeti problemleri giderilmeli ve diş taşları
temizlenmelidir (Kılınç, 2012). Ancak periodontal tedavi ile tedavi
edilemeyen kötü prognozlu dişler için çekim bir tedavi seçeneğidir
(American Academy of Pediatric Dentistry, 2018).
Tedavi öncesi eğer yeterli vakit varsa çürük dişler restore edilmeli
ancak vakit yeterli değil ve çürük küçükse tedavisi yapılana kadar
lezyonun ilerlemesini önlemek amacıyla topikal florür veya gümüş diamin
florür kullanımı düşünülebilmektedir (Kambek ve Akal, 2000; Villa ve
Akintoye, 2018). İleride karşılaşılabilecek çürükleri önlemek içinde oluk
ve fissürler kapatılmalıdır (Slayton vd., 2018).
Mobil süt dişlerinin kendiliğinden düşmesine izin verilmelidir
(American Academy of Pediatric Dentistry, 2018). Ancak hastanın dişiyle
oynayacağı düşünülüyorsa bakteriyemi riskinden dolayı ya da süt dişlerine
yapılan pulpa tedavilerinde özellikle immünsupresyon döneminde olası bir
periapikal/furkal enfeksiyonun hastanın tedavisini olumsuz etkileyeceği
bilindiğinden daha radikal bir yaklaşımla süt dişlerinin çekimi
düşünülmelidir (Ballıkaya vd., 2019; Korkut vd., 2017). Enfekte dişler,
restore edilemeyecek dişler, kökler ve periodontal olarak tedavi
edilemeyecek dişler, iyileşme için yeterli zaman sağlamak için kanser
tedavisine başlamadan 1-2 hafta önce çekilmelidir (American Academy of
Pediatric Dentistry, 2018). Cerrahi işlemler atravmatik bir şekilde
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yapılmalı ve yara ağızları iyi bir şekilde kapatılmalıdır. Keskin kemik
kenarları bırakılmamalıdır (Kırzıoğlu ve Tasa, 2015).
Semptomatik daimi dişler için kanal tedavisi, periapikal periodontal
dokunun iyileşmesini sağlamak için kanser tedavisine başlamadan en az 1
hafta önce tamamlanmalıdır (American Academy of Pediatric Dentistry,
2018). Kanal tedavisinin başarısını değerlendirmek için bu 1 haftalık
yeterli zamanın olamayacağı hastalarda ise semptomatik olan daimi
dişlerin çekimi daha uygundur (Ballıkaya vd., 2019; Villa ve Akintoye,
2018). Önceden kanal tedavisi yapılan süt dişlerinde, herhangi bir
rezorpsiyon ya da bir enfeksiyon bulgusu varlığının tespit edilebilmesi için
düzenli takip edilmelidir. Daha önceden kanal tedavisi yapılmış daimi
dişlerde ise, apikalde lezyon görüntüsü varlığında etyolojisi çok iyi
düşünülüp ona göre karar verilmelidir (Kırzıoğlu ve Tasa, 2015).
Ortodontik aparey veya yer tutucu kullanan çocuklarda, özellikle ağız
hijyeni zayıfsa mukoza ve dişeti irritasyonuna neden olma ihtimali ve
mukozit potansiyeli varsa apareyler çıkarılmalıdır (American Academy of
Pediatric Dentistry, 2018). Yumuşak dokuları tahriş etmeyen apareyler
hasta ağız hijyenini iyi koruyabiliyorsa kullanılabilir (Da Fonseca, 2004;
Şengün, 2019).
Protetik olarak kanser tedavisi görecek hastalara koruyucu stentler
yapılabilmekte ve bu koruyucu stentler etkilenen dokuya bitişik hayati
yapıları radyasyon maruziyetine karşı korumayı amaçlamaktadırlar (Keyf,
2019). Kanser tedavisi görecek olan hastalarda ortodontik ve protetik
işlemler için alınması gerekli ölçülerin, ölçü kaşığı ve ölçü maddesi
kullanılarak yapılması ağız mukozasını irrite edebileceği için son yıllarda
geliştirilen ağız içi tarama cihazlarıyla atravmatik bir şekilde ölçümlerin
alınması mümkün olmaktadır.
Kanser Tedavisi Sırasındaki Dental Yaklaşım
Kanser tedavisi sırasında yapılan ağız ve diş bakımı; optimal ağız
sağlığını korumak, tedavinin sonucu olarak ortaya çıkabilecek her türlü
oral komplikasyonu tedavi etmek ve bu komplikasyonları en aza indirmek
için ideal ağız bakımının önemi konusunda hasta ve yakınlarının eğitimini
pekiştirmeyi amaçlamaktadır (American Academy of Pediatric Dentistry,
2013).
Mukozit gelişme riskini azalttığı ve ağız boşluğunda septisemi ve
enfeksiyon oluşumunu önlediği için yoğun bir ağız bakımı oldukça
önemlidir (Schubert vd., 2015). Bu nedenle, kanser tedavisi öncesi
başlanan ağız hijyeni uygulamalarının bu dönemde de devam edilmesi
gerekmektedir. Hastalara günde 2 ila 3 kez florürlü bir diş macunu ile
dişlerini fırçalaması ve fırçasını düzenli olarak 2-3 ayda bir değiştirmesi
gerektiği bildirilmelidir (Peterson vd., 2015; Schubert vd., 2015). Ancak
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mukozit gelişirse, bunları tolere edemeyen hastalarda köpük veya sünger
fırçalar kullanılarak florürsüz ve aromasız bir macunla dişlerini
temizlemeleri tavsiye edilir (Hong, 2008). Mukozit iyileşir iyileşmezde
naylon fırça kullanmaya yeniden başlanmalıdır çünkü aşırı yumuşak olan
sünger ve köpük fırçalarla yeterli mekanik temizlik yapılamamaktadır
(Majorana vd., 2000; Peterson vd., 2015). Ağız hijyeni kötü veya
periodontal hastalığı olanlarda dişeti sağlıklı olana kadar klorheksidinli
ağız gargaralarının kullanımı önerilmektedir. Ancak mukozit varlığında
mukozayı tahriş edebileceğinden alkol içeren gargaralardan uzak
durulmalıdır (Ballıkaya vd., 2019; Schubert vd., 2015).
Kemoterapi ve/veya radyasyon tedavisi alan çocuklarda sıklıkla
çatlamış dudaklar ve ağız köşelerinde şelit görülür. Lanolin esaslı kremler
ve merhemler bu hastalar için dudakları nemlendirmede ve korumada
vazelin bazlı ürünlere göre daha etkili olduğu için hastalara kullanması
tavsiye edilir (American Academy of Pediatric Dentistry, 2018; Ritwik ve
Chrisentery-Singleton, 2020).
Kemoterapi alan hastalarda, tedaviye başladıktan 5 ila 7 gün sonra kan
sayımları düşmeye başlar ve bu yaklaşık14-21 gün düşük kalır. İşte bu
immünsupresyon döneminde elektif diş tedavileri yapılmamalıdır. Eğer diş
ile ilgili acil tedavi ihtiyacı duyulursa, tedavinin planlanması ve
destekleyici tıbbi tedaviler için hastanın onkoloğu ile görüşülmelidir. Bu
kan sayımındaki düşüş bir sonraki kemoterapi seansı başlayana kadar
birkaç gün normale döner (American Academy of Pediatric Dentistry,
2013). Acil işlemler dışındaki tüm dental tedaviler remisyon dönemine
ertelenip hastanın hematolojik durumu stabil olduğunda yapılmalıdır.
Kanser Tedavisi Sonrasında Dental Yaklaşım
Kanser tedavisinin her aşamasında olduğu gibi sonrasında da ağız
hijyeni oldukça önemlidir. Hastaya düzenli diş fırçalaması, yılda 2 kez
dişhekimi kontrolü yaptırması ve çürük yapıcı gıdalardan uzak durması
önerilmektedir (Otmani, 2007).
Ortodontik tedavi ihtiyacı duyulursa ya da daha önce başlanan
ortodontik tedaviye kanser nedeniyle ara verilmek zorunda kalınmışsa,
kanser tedavisinin bitmesinden en az 2 yıl sonra başlanması tavsiye
edilmektedir (Özmekik ve Ulukapı, 2014). Bilindiği gibi başarılı bir
ortodontik tedavi, diş hareketine izin vermek için osteoklastik aktiviteye
bağlıdır. Bazı kanser türlerinin tedavisinde kullanılan bifosfonatlar,
osteoklastlar tarafından yapılan kemik rezorpsiyonunu inhibe ettikleri için
diş hareketlerinide inhibe ederler. Yapılan hayvan çalışmalarında diş
hareketinin bifosfonat kullanımıyla inhibisyonunun bildirilmesine rağmen,
insanlarda bifosfonat tedavisinin herhangi bir dozu veya süresi
belirtilmemiştir (Zahrowski, 2007). Bu yüzden bifosfonat kullanmış ya da
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hala kullanan hastalarda, ortodontik tedavi düşünüldüğünde muhakkak
onkolog ile görüşülmelidir.
Bifosfonat kullanma öyküsü olan veya çene bölgesine radyoterapi
görmüş hastalarda, osteonekroz ve osteoradyonekroz riski açısından
yapılacak oral cerrahi işlemler öncesi hastanın onkoloğu ile birlikte
değerlendirme yapılmalıdır (Kühl, 2012).
Özellikle kemoterapi sonrası en az 1 yıl diş çekimi ve diğer girişimsel
işlemlerden kaçınmak gerekmektedir. Ancak tedavi ertelenemiyorsa,
antibiyotik profilaksisi eşliğinde diş çekimi öncesinde ve sonrasında
hiperbarik oksijen tedavisi tavsiye edilmektedir (Akkocaoğlu ve Avağ,
2019).
Kanser Tedavisine Bağlı Gözlenebilecek Oral Komplikasyonlar ve
Dental Yaklaşım
Ağız boşluğu, kanser tedavilerinin komplikasyonlarından sıklıkla
etkilenmektedir. Kanser tedavisi sırasında meydana gelen oral
komplikasyonların sıklığı ve şiddeti, çocuğun yaşına, tedavinin şekline,
dozuna, tedavi öncesi oral hijyen durumuna ve kanser tedavisi sırasında
çocuğun ağız bakım seviyesine bağlı farklılıklar göstermektedir (Gandhi,
2017).
Çocuklar genellikle kemoterapiyi döngüler veya fazlar halinde alırlar
(Ritwik, 2018). Akut oral komplikasyonlar her döngünün başlangıcından
5-7 gün sonra kan sayısındaki düşüşe bağlı olarak ortaya çıkar. Kan
sayımları 21 gün sonra normal seviyelere yükselir ve bir sonraki
kemoterapi döngüsü başlayana kadar bu şekilde kalır (Ritwik, 2018).
Tüm komplikasyonlar arasında mukozit, kanser tedavisi sırasında en
sık karşılaşılan komplikasyondur (Nemes, 2018). Bunun yanında ağız
kuruluğu, ağız enfeksiyonları, kanama, trismus, diş ağrıları ve dişsel
gelişim bozuklukları gibi komplikasyonlarda gözlenmektedir.
-Mukozit: Mukoz membranların enflamasyonu olarak tanımlanır. Oral
mukozit, özellikle baş-boyun kanserlerinde alınan radyoterapi ve
kemoterapotik ilaçların sistemik etkileriyle oral mukozada görülen
ülseratif ve enflamatuar bir süreç olup en sık görülen major
komplikasyonlarından biridir (Yıldırım, 2018).
Mukozitin gelişimi ve derecesi; kullanılan kemoterapotik tedaviye,
uygulanan doza veya hastanın toleransına göre farklılık gösterir. Özellikle
DNA dizilimine etki eden kemoterapotik ajanlar çok fazla mukozit
oluşmasına neden olur (Deniz, 2018).
Radyoterapi tedavisinde mukozal reaksiyonlar genelde 2. haftadan
sonra başlarken, kemoterapide 5-7 gün sonrasında epitel hücre hasarı
sonucu oluşur ve etkisi 7-14 gün arası sürebilir. Eritem, ödem, kanama,
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ülserasyon ve pseudomembran oluşumu ile karakterizedir (Kılınç, 2012;
Otmani, 2007).
Çocukların kanser tedavisi sırasında mukozit, kserostomi ve enfeksiyon
geliştirme olasılığı yetişkinlere oranla üç kat daha fazladır (Ritwik ve
Chrisentery-Singleton, 2020). Standart doz kemoterapi alan çocukların
%40'ında, baş ve boyun kanserleri için radyasyon tedavisi alan hastaların
%80'inde ve kemik iliği transplantasyonu yapılan hastaların %75'inde oral
mukozit gelişebilir (American Academy of Pediatric Dentistry, 2018;
Curra, 2018; Hong, 2008). Bunun sonucunda eritem, ödem, yanma hissi,
sıcak ve baharatlı yiyeceklere artmış hassasiyet ile yanak, dil, dudak ve
damak membranlarında beyaz bölgeler ve bunu takip eden ağrılı ülserler
gözlenir (Avşar ve Mobaraki, 2019). Ağrı o kadar şiddetli olabilir ki,
sıklıkla opioid aneljezik kullanımı gerekebilir. Doz azaltılması, hatta bazı
durumlarda kanser tedavisinin kesilmesi bile gerekebilmektedir. Bu
nedenle oral mukozit başa çıkılması gereken önemli bir komplikasyondur.
Şiddetli ağrıya ek olarak ülseratif mukozit, mikrobiyal giriş yolu
sağlayabilir ve bu durum yaşamı tehdit edici lokal veya sistemik
enfeksiyonlara neden olabilir (Korkut vd., 2017).
Beslenme ve sosyal etkileşim, tat alma ve nefes alma gibi en temel
yaşam aktivitelerini olumsuz bir biçimde etkileyerek hastanın ve ailesinin
yaşam kalitesini düşürür. Gelişen yan etkilerin şiddeti, radyoterapi ve/veya
kemoterapinin kesilmesine veya ertelenmesine, buna bağlı olarak
hastanede kalış süresinin uzamasına neden olabilmektedir (Kılınç, 2012).
Oral hijyenin sağlanması enflamasyonu azaltıp enfeksiyonun
oluşmasını engelleyebilir. Bundan dolayı oral ve dental hijyen
motivasyonu, bakımı, diyet eğitimi mukozitlerin tedavisinde önemli yer
tutmaktadır (Rubenstein, 2004). Bireysel bakımın temeli olan fırçalama
esnasındaki ağrıyı azaltmak için diş fırçası kıllarını yumuşatmak amacıyla
birkaç dakika sıcak suda bekletmek suretiyle dişler fırçalanabilir. Şiddetli
mukoziti olan ve diş fırçasını tolere edemeyen hastalar son çare olarak
köpük fırçaları kullanabilir (American Academy of Pediatric Dentistry,
2018; Hong, 2008). Ağızdan kriyoterapi, düşük seviyeli lazer tedavisi,
benzidamin hidroklorür ağız gargarası, oral mukozit tedavisinde kanıta
dayalı desteğe sahiptir. Topikal anestezikler kısa bir süre için ağrıyı
dindirir ancak mukoziti tedavi etmez (American Academy of Pediatric
Dentistry, 2018; Ritwik ve Chrisentery-Singleton, 2020). Kardiyovasküler
ve merkezi sinir sistemleri üzerindeki istenmeyen etkilerinden dolayı,
sistemik anestezikler küçük çocuklarda dikkatli kullanılmalıdır (Ritwik,
2018).
-Ağız Kuruluğu (Kserestomi): Kanser tedavisi gören çocuklarda, aktif
tedavi fazı sırasında ve sonrasında ağız kuruluğu gelişebilir. İlaçlardan
veya iyonlaştırıcı radyasyondan tükürük bezlerine verilen hasar,
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kserostominin altında yatan nedendir (American Academy of Pediatric
Dentistry, 2018; Hong, 2008). Özellikle parotis bezindeki asiner hücreler
ve damar dokusu radyasyondan etkilenmekte ve tükürük akışında azalma
meydana gelmektedir (Şengün, 2019). Tükrük akışı radyoterapinin ilk
haftalarında %50 oranında düşmektedir (Ataç, 2009; Kılınç, 2012).
Şekersiz sakız, şekersiz nane ve pastil, yapay tükrük, alkolsüz gargara ve
oral nemlendiricilerin kullanımı kserostomiyi hafifletmeye yardımcı olur.
Kserostomili hastalar ayrıca gün içinde sık sık su yudumlamaya teşvik
edilmelidir (American Academy of Pediatric Dentistry, 2018; Hong, 2008;
Ritwik, 2018). Çocuklarda tükrük uyarıcı ilaçların kullanımı
önerilmemektedir (Ballıkaya vd., 2019). Tükrük akış hızı düştüğünde
tükrüğün viskozitesinde, Ca, Na, Cl, Mg ve protein miktarında artış, pH,
bikarbonat ve IgA konsantrasyonunda azalma görülmektedir (Çakur, 2006;
Franzén, 1992). Tükrükteki pH’nın ve tamponlama kapasitesinin
düşmesine bağlı çocuklarda diş çürüğü görülebilir (Otmani, 2007). Ağız
kuruluğu çürük riskini artırır, mukoziti şiddetlendirir ve oral enfeksiyon
riskini artırır (Ritwik, 2018). Bu hastalarda diş çürüğünün engellenmesi
için oral hijyeni arttırmak, florürlü gargara ve jellerin kullanımı
düşünülmelidir (Ballıkaya vd., 2019).
-Tat Duyusu Kaybı: Özellikle baş ve boyun bölgesine radyoterapi alan
hastalarda tat duyusu kaybı riski çok yüksektir. Bunun mekanizması tam
olarak bilinememesine karşın, tat reseptör hücrelerinin zarar görmesinden
kaynaklandığı düşünülmektedir (American Academy of Pediatrics Section
on Hematology/Oncology Children's Oncology Group, 2009; Scully ve
Epstein, 1996). Böyle durumlarda, yiyeceklerin çeşnilendirilerek
kokusunun ve görsel olarak sunumun güçlendirilerek daha kabul edilebilir
yapılabileceğini ve Zn takviyelerinin tat duyusunun iyileşmesine etkili
olabileceğini bildirmişlerdir (Majorana, 2000).
-Diş Ağrısı: Kemoterapötik ajanlar sinir dokularına da toksik etki
yapabilirler. Vincristine ve vinblastine gibi bitki alkoloid kemoterapötik
ajanları kullanan çocuklarda, genellikle mandibular dişleri etkileyen
nöropatik ağrı gelişebilmektedir. Bu çocuklar, odontojenik bir enfeksiyon
kaynağı olmasa bile pulpitise benzer diş ağrılarından şikayet ederler
(American Academy of Pediatric Dentistry, 2013; Hong, 2008; PonceTorres, 2010). Tedavi palyatiftir, ağrı kontrolü için analjezikler
verilebilmektedir. Kemoterapi dozunun azaltılması veya kemoterapinin
kesilmesinden kısa bir süre sonra ağrılar hafiflemektedir (Özmekik ve
Ulukapı, 2014).
-Trismus: Çiğneme kaslarından özellikle lateral pterygoid kasların
olduğu bölgeye radyasyon tedavisi sonrası görülebilen önemli yan
etkilerdendir (Murdoch-Kinch ve Zwetchkenbaum, 2011). Günlük ağız
açma germe egzersizlerinin devamlılığı ve fizik tedavi, trismustan
kaynaklanan oral kısıtlamaları en aza indirmeye yardımcı olabilmektedir
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(Effinger, 2014). Trismus tedavisi, şiddetli fibrozisi engellemek için
protezler, ağrı kesiciler, kas gevşeticiler, triger noktalara enjeksiyonlar ve
diğer ağrı yönetimi stratejilerini içermektedir (Jensen, 2010).
-Oral Kanama: Trombositopeni, pıhtılaşma faktörlerinin bozulması
ve/veya damar bütünlüğündeki bir hasar nedeniyle oluşmaktadır. Tedavisi,
basınç paketleri, antifibrinolitik yıkamalar, topikal ajanlar ve jelatin
süngerler gibi lokal uygulamalardan ve trombosit transfüzyonları,
aminokaproik asit uygulamaları gibi sistemik önlemlerden oluşmaktadır
(American Academy of Pediatric Dentistry, 2018).
-Ağız Enfeksiyonları: Kanser tedavisi gören çocuklarda mantar,
bakteriyel ve viral fırsatçı ağız enfeksiyonları gelişebilir (Glenny, 2010).
Nötropeni nedeniyle bu enfeksiyonlar klinik belirti vermeyebilir. Bu
çocuklarda oral kandidiazis ve herpetik enfeksiyonlar sıklıkla
gözlenmektedir (Hong, 2008). Kanser tedavisi gören hastalarda oral
enfeksiyona en sık yol açan virüs herpes simpleks tip I’dir. Ayrıca varicella
zoster’de görülebilmektedir (Yalçın, 2019). Bu virütik enfeksiyonlardan
korunmada ve enfeksiyonların tedavisinde aciclovir ve türevleri
önerilmektedir (Glenny, 2010). Profilaktik nistatin, oral kandidiazisi
önlemede etkisizdir. Kanser tedavisi gören çocuklarda oral kandidiazis
teşhisi konduğunda, nistatin denenecek ilk ilaçtır, ancak enfeksiyonu her
zaman iyileştirmeyebilir. Amfoterisin B gibi sistemik antifungal ajanlar
gerekli olabilir (Ritwik, 2018). Nistatin kullanıldığında, klinisyenler oral
süspansiyonun şeker içeriğinin yüksek olduğunu ve çürük duyarlılığını
artırabileceğini akılda tutmalıdırlar (Clark, 2017). Ağız mukozasının veya
diş etinin bakteriyel enfeksiyonu belirlenmeli ve ateş veya sistemik
baktereminin başlamasını önlemek için derhal tedavi edilmelidir. Lokalize
enfeksiyonlar, klorheksidin gargara ve iyi bir ağız hijyeni ile tedavi
edilebilir. Odontojenik bir kaynaktan oluşan sistemik bakteremiden
şüpheleniliyorsa, uygun antibiyotik tedavisini başlatmak için bir
enfeksiyon hastalıkları uzmanına danışılmalıdır (Hong, 2008).
-Dişsel Gelişim Bozuklukları: İskeletsel veya dişsel gelişim
problemleri kanser tedavisi gören çocuk hastaların karşılaştığı uzun dönem
komplikasyonlardandır. Özellikle 5 yaş altı çocuklarda dişsel kök hücreler
gelişim aşamasında olduğu için, bu yaşlarda alınan kanser tedavisi dişlerde
gelişim bozukluklarına yol açmaktadır (Kılınç, 2012). Hastanın yaşına,
tedavi süresince uygulanan radyasyon dozunun miktarına veya kullanılan
sitotoksik ilaçlara bağlı olarak farklı diş gelişim bozukluk şiddetleri
karşımıza çıkmaktadır (Jensen, 2010). Dental gelişimin etkilenmesi
sonucunda; dental agenezi, mikrodonti, kök gelişiminin duraksaması,
taurodontizim, kök formasyonunda bozukluk, mine hipoplazisi, tme
bozuklukları ve maloklüzyon gibi önemli anomaliler gözlenebilmektedir
(Avşar ve Mobaraki, 2019; Kılınç, 2012).
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Sonuç
Kanser tedavileri, ağız ve diş dokularını hem tedavi süresince hem de
uzun dönemde olumsuz etkilemektedir. Oluşabilecek oral komplikasyon
riskinin azaltılması için kanser tedavisi öncesi yapılacak oral muayene ve
ağız bakımı ile tedavi sürecinde ve sonrasında düzenli kontroller sonucu
hastanın tedavi sonrası dönemde daha az problemle karşılaşması sağlanır.
Onkolog ve çocuk diş hekimi iş birliğinin bu hastalarda ne kadar önemli
olduğu bilinmektedir. Hayat kalitesini etkileyen olası komplikasyonların
yönetiminde çocuk diş hekimi yaklaşımı oldukça önemli ve gereklidir.
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GİRİŞ
Rezin esaslı restoratif materyaller, stabil yapıları nedeniyle restoratif
diş tedavilerinde yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Aşırı teknik hassasiyet
gerektiren adeziv uygulama aşamaları, mikro sızıntıya yol açan
polimerizasyon büzülmesi/eksik polimerizasyon ve dinamik ağız
ortamının sebep olduğu bozunma nedeniyle gözlenen sitotoksik etki hala
bu materyallerin çözülmemiş sorunlarındandır. Bu problemleri
iyileştirmek için araştırmacılar, daha az sitotoksik ve hatta sitotoksik
olmayan, diş sert dokuları ile kimyasal olarak adezyon sağlayabilen, ayrıca
remineralizasyonu stimüle eden kompozit materyaller geliştirmeyi
amaçlamışlardır (Tiskaya ve diğerleri, 2019; Zhou ve diğerleri, 2019). Bu
bağlamda, biyoaktif self-adeziv kompozitler, bu özelliklere sahip yeni
rezin içeren materyaller olarak piyasaya sunulmuştur (Valittu ve diğerleri,
2018). Yakın zamanda piyasaya sürülmüş iki biyoaktif kompozit: Activa
Biyoaktif Restoratif (Activa) (Pulpdent, Watertown, MA) ve Cention N
(Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein)’dir.
Bu derlemede; bu iki yeni biyoaktif kompozitten Cention N’ in
rezin/monomer teknolojisi, doldurucu teknolojisi, iyon salınımı,
polimerizasyon teknolojisi, polimerizasyon büzülmesi, radyoopasitesi ve
materyalin diğer özelliklerine ilişkin bilgiler sunulması amaçlanmaktadır.
GENEL BİLGİLER
Alkasit, kompomer veya ormoser materyalleri gibi esas olarak
kompozit materyaller sınıfının bir alt grubu olan yeni bir dolgu materyali
kategorisini ifade eder. Bu yeni kategori, asit nötralize edici iyonlar salan
alkalin doldurucuları kullanır (Francois vd., 2020).
Alkasit kategorisinde piyasada mevcut olan tek ürün Cention N’ dir
(Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein). Cention N, direkt restorasyonlar
için diş renginde bir dolgu materyalidir. Kimyasal olarak sertleşebildiği
gibi ilave ışıkla da sertleştirebilir. İlave ışıkla polimerizasyon, yaklaşık
400-500 nm dalga boyu aralığında mavi ışıkla uygulanır. Radyoopak bir
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materyaldir. Florür, kalsiyum ve hidroksit iyonları salar (Mishra vd., 2018,
Jayaraj vd., 2018).
Cention N, elle karıştırılan ayrı olarak paketlenmiş bir toz ve likit
kısımdan oluşur. Bir damla likit için bir kaşık toz kısım kullanılır. Likit
kısım, dimetakrilatlar ve başlatıcılar içerirken toz kısım, çeşitli cam dolgu
maddeleri, başlatıcılar ve pigmentler içerir (Roulet vd., 2020).
Cention N, süt dişlerinin restorasyonunda ve Sınıf I, II veya V daimi diş
restorasyonlarında
endikedir
(http://www.ivoclarvivadent.in/enin/p/all/cention-n). Adeziv sistemler uygulanmadan kullanıldığında
fosforik asit ile asitleme yapılmamaktadır. Bununla birlikte, Cention N bir
adeziv sistem ile birlikte de kullanılabilir.
Eğer adeziv sistem ile birlikte uygulanmayacaksa, kavite preparasyonu
esnasında, amalgam kavitelerine benzer retantif alanlar açılmalıdır ve mine
kenarlarına polisaj yapılmamalıdır. Bir adeziv sistem ile uygulanacaksa,
minimal invaziv diş hekimliğinin modern ilkelerine göre, yani mümkün
olduğunca sağlıklı diş yapılarını koruyarak kavite preparasyonu
tamamlanmalıdır (Mishra vd., 2018; Víctor vd., 2019).
Rezin/Monomer Teknolojisi
Bu yeni alkasit materyalin likit kısmında; üretan dimetakrilat (UDMA),
trisiklodekan dimetanol dimetakrilat (DCP), tetrametil-ksilen diüretan
dimetakrilat (Aromatik-alifatik UDMA) ve polietilen glikol 400
dimetakrilat (PEG-400 DMA) ve hidroksitakrilat (kimyasal başlatıcı
olarak) bulunmaktadır. Toz kısmında ise; iterbiyum triflorür, izofiller
(kopolimer), geleneksel inert baryum alümino-silikat cam, kalsiyum
baryum alümino-floro-silikat cam ve "Alkasit" doldurucu olarak
adlandırılan abazik kalsiyum floro-silikat cam, bakır tuzu ve tiyokarbamid
(kimyasal başlatıcı), Ivocerin ve asil fosfin oksit (foto başlatıcı)
bulunmaktadır (Moszner vd., 2008; Tiskaya ve diğerleri, 2019; Jayaraj ve
diğerleri, 2018). Cention N, bisfenol A-glisidil metakrilat (Bis-GMA), 2hidroksietil metakrilat (HEMA) veya Trietilen glikol dimetakrilat
(TEGDMA) içermez.
UDMA, DCP, aromatik bir alifatik-UDMA ve PEG-400 DMA
kombinasyonu, polimerizasyon sırasında çapraz bağlantılar oluşturarak
materyale güçlü mekanik özellikler kazandırır (Moszner vd., 2008).
UDMA, monomer matrisin ana bileşenidir. Orta derecede viskozite
gösterir. UDMA ayrıca hidroksil yan gruplarına sahip değildir, yani
hidrofobiktir ve düşük su emilimi gösterir. DCP, düşük viskoziteli, iki
işlevli bir metakrilat monomeridir. Cention N' in elle karıştırılmasını
sağlar.
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Aromatik alifatik-UDMA, kısmen aromatik bir üretan dimetakrilattır ve
hidrofobik, yüksek viskoziteli bir çapraz bağlayıcıdır. PEG-400 DMA,
Cention N' in akışkanlığını artıran sıvı bir monomerdir. Hidrofilik karakteri
aynı zamanda Cention N’ in diş substratını (mine ve dentin) ıslatma
yeteneğini de destekler (Moszner vd., 2008; Kini vd., 2019).
Doldurucu Teknolojisi
Doldurucular, bir restoratif materyalin, ağız boşluğundaki stresler ve
gerilimler karşısında kuvvetini ve dolayısıyla materyalin klinik ömrünü
artırır (http://www.ivoclarvivadent.in/en-in/p/all/cention-n). Cention N' in
dolducuları toz kısmında bulunur.
Materyal inorganik doldurucu olarak, baryum alüminyum silikat cam
doldurucu, iterbiyum triflorür, izofiller (Tetric N-Ceram teknolojisi),
kalsiyum baryum alüminyum florosilikat cam doldurucu ve 0,1 μm ile 35
μm partikül boyutu arasında değişen kalsiyum florosilikat (alkalin) cam
doldurucu içerir (Naz vd., 2008; Yao vd., 2019).
Baryum alüminyum silikat cam doldurucu dayanıklılık, iterbiyum
triflorür radyoopasite, izofiller polimerizasyon büzülme stresleri
karşısında dayanıklılık, kalsiyum baryum alüminyum florosilikat cam
doldurucu dayanıklılık ve flor salınımı, kalsiyum florosilikat (alkalin) cam
doldurucu ise flor, hidroksil ve kalsiyum iyonları salınımını sağlar (Yao
vd., 2019).
İyon Salınımı
Toz ve likit karıştırılmış halde Cention N, ağırlıkça %78.4 inorganik
doldurucu içerir. Alkalin cam doldurucular, sertleşmiş materyalin ağırlıkça
%24,6' sını oluşturur ve bu nedenle, geleneksel cam iyonomerler tarafından
salınanlara kıyasla önemli düzeyde florür (F -) iyonları açığa çıkarır.
Alkalin cam doldurucular aynı zamanda hidroksit ve kalsiyum (OH - ve
Ca+2) iyonlarını salar ve bu da diş dokularının demineralizasyonunu
önlemeye yardımcı olabilir (Goyal vd., 2019).
İyon salınımı ağız boşluğunun pH’sına bağlıdır. PH değeri düşük
olduğunda, örneğin aktif bir plak biyofilmine, yani yüksek derecede aktif
karyojenik bakterilere bağlı olarak, Cention N, pH değerinin nötr olduğu
duruma göre önemli ölçüde daha fazla miktarda iyon salar (Featherstone,
1999).
Florürün mine dokusundaki demineralizasyonunu önlemede,
remineralizasyonu sağlamada, plak büyümesini azaltmada ve sonuç olarak
diş çürüklerini önlemede etkili olduğu bildirilmiştir. Demineralizasyon,
asit saldırısı sırasında meydana gelen diş yapısından minerallerin (büyük
ölçüde kalsiyum ve fosfat iyonları) kaybını ifade eder (Zero vd., 1992).
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Florürlerle demineralizasyonun inhibisyonu, florür iyonlarının
florapatit formunda mine dokusuna dahil edilmesine bağlı olarak minenin
çözünürlüğünün azalmasının sonucudur. Florür iyonlarının varlığında,
hidroksiapatitin hidroksit iyonu (OH -), florür (F-) ile değiştirilerek
florapatit oluşur (Zero vd., 1992, Featherstone, 1999)
Bir maddenin asidik mi yoksa alkali mi olduğu hidrojen iyonlarını
vermesine veya kabul etmesine bağlıdır. Bir asit suda çözüldüğünde,
pozitif yüklü hidrojen katyonları, negatif yüklü hidroksit iyonlarından daha
ağır basar. Bir alkali (baz) suda çözündüğünde bunun tersi doğrudur, çünkü
baz hidrojen iyonlarını nötralize eder. Alkali cam Cention N, hidroksit
iyonlarını serbest bırakarak karyojenik bakteriyel aktiviteye bağlı aşırı
asitliğin nötralize edilebileceği koşullar yaratır (Sharma vd., 2019).
Polimerizasyon Teknolojisi
Kendi Kendine Sertleşme Mekanizması (Kimyasal olarak diş sert
dokularına bağlanma)
Cention N, ilave ışıkla veya kendiliğinden sertleşen bir materyaldir.
Materyal self-cure modunda kullanıldığında, karıştırılır ve kaviteye
uygulanır, şekillendirilir ve ardından 4 dakika süresince sertleşmeye
bırakılır (http://www.ivoclarvivadent.in/en-in/p/all/cention-n). Materyalin
kimyasal polimerizasyonu esnasında geleneksel cam iyonomerlerde
olduğu gibi asit-baz reaksiyonu oluşmaz (Jayaraj ve diğerleri, 2018).
Kendiliğinden sertleşen sistemler her zaman erken reaksiyonu önlemek
için ayrı tutulan iki bileşenden oluşur. Kendi kendine sertleşme süreci,
bakır tuzu, peroksit ve tiyokarbamidden oluşan bir başlatıcı sisteme
dayanmaktadır. Cention N' in sıvı kısmı hidroperoksit içerir ve ürünün toz
kısmındaki standart doldurucuları diğer başlatıcı bileşenler ile
kaplanmıştır. Bakır tuzu sertleşme reaksiyonunu hızlandırır (Iftikhar vd.,
2019; Meshram vd., 2019).
Bu başlatıcı sistemin, benzoil peroksit/amin sistemleri gibi geleneksel
kendi kendine sertleşen başlatıcı sistemlerine göre belirli avantajları vardır.
Amin yerine tiyokarbamid kullanımı, ürünün renk stabilitesini geliştirir.
Genel olarak, bir materyalin renk stabilitesinin artan amin içeriği ile
azaldığı kabul edilir (Meshram vd., 2019).
İlave Işıkla Sertleşme Mekanizması (Hem kimyasal hem ışıkla
polimerizasyon)
Restorasyonun karıştırılması ve yerleştirilmesinden sonra, kendi
kendine sertleşme süreçleri başlayacaktır. Bununla birlikte, restorasyonun
tamamlanmasında sertleşmenin daha hızlı olması ve polimerizasyonun
yeterli ve etkin olması için, isteğe bağlı ışıkla sertleştirme fonksiyonunun
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kullanılması
avantajlı
olarak
değerlendirilebilir
(http://www.ivoclarvivadent.in/en-in/p/all/cention-n, Francois vd., 2020).
Cention N, bir dental polimerizasyon ünitesi ile isteğe bağlı ışıkla
sertleştirme için foto başlatıcı Ivocerin® ve bir asil fosfin oksit başlatıcı
içerir (Schenck vd., 2011). Bir dibenzoil germanyum türevi olan Ivocerin,
aminsiz bir Norrish Tip I başlatıcıdır (Burtscher ve Rheinberger, 2008).
Norrish Tip I başlatıcısı, radikal oluşumundan sadece bir bileşenin sorumlu
olduğu gerçeğini ifade eder. Kamforokinon gibi bir Norrish Tip II başlatıcı,
ışığın neden olduğu radikal oluşumunun gerçekleşmesi için iki bileşene
ihtiyaç duyar (Burtscher ve Rheinberger, 2008; Moszner vd., 2008).
Dental materyallerde kullanılan çoğu standart başlatıcılar gibi Ivocerin,
tüm standart kompozitlerin polimerize edildiği mavi ışığa tamamlayıcı
renk olan sarı bir renk sergiler. Bununla birlikte Ivocerin, yüksek
absorpsiyon katsayısı ve artırılmış reaktivitesi nedeniyle nispeten küçük
miktarlarda kullanılabilir. Bu nedenle materyalin optik özelliklerini
olumsuz bir şekilde etkilemeden kullanılabilir. Polimerizasyon sırasında
sarı renk büyük ölçüde kaybolur (http://www.ivoclarvivadent.in/enin/p/all/cention-n; Moszner vd., 2008).
Polimerizasyon, serbest radikal polimerizasyonu yoluyla gerçekleşir.
Sertleştirme ışığından gelen fotonlar, başlatıcı Ivocerin tarafından emilir,
başlatıcı molekül içindeki bir kimyasal bağın bölünmesi gerçekleşir ve
ardından bir polimer ağı oluşturmak için monomerle reaksiyona giren iki
radikal oluşur (http://www.ivoclarvivadent.in/en-in/p/all/cention-n).
Yalnızca belirli bir spektral aralıktaki fotonlar çeşitli fotobaşlatıcılar
tarafından absorbe edilebilir. Ivocerin, yaklaşık 410 nm'lik bir tepe
duyarlılığı ile yaklaşık 370 ila 460 nm'lik bir spektral aralık sunar (Schenck
vd., 2011).
Daha önce belirtildiği gibi, Ivocerin oldukça reaktiftir ve görünür ışık
spektrumunda yoğun foton emilimi gösterir. Dibenzoildithylgermane'nin
kuantum etkinliği 0,10'da champhorquinone / amine gibi diğer
fotobaşlatıcılardan çok daha yüksek olan 0,85 olarak belirlenmiştir.
Işıkla sertleştirme sistemi ayrıca bir asil fosfin oksit foto başlatıcı
kullanır. Ivocerin ile karşılaştırıldığında bis (2, 4, 6-trimetilbenzoil)
fenilfosfin oksit, 0.59 gibi oldukça düşük bir kuantum etkinliğine sahiptir.
Asil fosfin oksidin maksimum absorpsiyonu 300 ila 390 nm arasındadır ve
radikal oluşumu, fosfor grubu ile karbonil karbon arasındaki bağın ışıkla
indüklenen kırılması (fotoliz) yoluyla meydana gelir. Hem Ivocerin hem
de asil fosfin oksit, Cention N tozuna dahildir (Moszner, 2013).
Işık polimerize edildiğinde, ışık yalnızca kalınlığı 4 mm' ye kadar olan
tabakalara yeterince nüfuz edebilir, bu nedenle 4 mm' den daha derin
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kavitelerde 4 dakikalık (kendi kendine sertleşme) sertleşme süresine
uyulmalıdır (http://www.ivoclarvivadent.in/en-in/p/all/cention-n).
Polimerizasyon Büzülmesi
Cention N' in kendi kendine sertleşmesi nedeniyle, polimerizasyon
derinliği teorik olarak sınırsızdır. Bu nedenle, materyalin düşük
polimerizasyon büzülmesi göstermesi oldukça önemlidir. Polimerizasyon
büzülmesiyle ilişkili problemler, marjinal renk değişikliği, marjinal
aralanma ve aşırı hassasiyeti içerebilir (Francois vd., 2020).
Cention N, polimerizasyon büzülmesini minimumda tutan patentli özel
bir doldurucu (kısmen silanlar ile işlevselleştirilmiş) içerir. Tetric N-Ceram
Bulk Fill'de de kullanılan bu isofiller, büzülme kuvvetini en aza indiren bir
büzülme
gerilimi
giderici
görev
görürler
(http://www.ivoclarvivadent.in/en-in/p/all/cention-n).
Materyal, kendi kendine sertleşme modunda veya ek ışıkla sertleşme
modunda polimerleştiğinde, silanlar ile birlikte doldurucular üzerinde
bulunan monomer zincirleri bir çapraz bağlanma sürecini başlatır ve tek
tek doldurucular arasındaki kuvvetler devreye girer. Bu gerilim, hem
hacimsel büzülme hem de materyalin elastisite modülünden etkilenir.
Yüksek bir elastisite modülü, elastisiteyi ifade etmekte ve düşük bir
elastisite modülü, daha yüksek bir esnekliği ifade etmektedir. Düşük
elastik modülü (10 GPa) nedeniyle, 71 GPa daha yüksek elastik modülüne
sahip standart cam doldurucular arasında, Cention N içindeki büzülme
gerilimi giderici (polimerizasyon sırasında doldurucular arasındaki
kuvvetler büyüdükçe hafifçe genişleyen) bir yay gibi davranır (Mantri vd.,
2013).
Doldurucu partiküllere bağlanan silanlar, cam yüzey ile matris arasında
kimyasal bir bağ kurabildikleri için inorganik doldurucları (cam ve kuvars
partikülleri) ile monomer matrisi arasındaki bağı iyileştirir. Nihayetinde,
Cention N' deki hacimsel büzülme ve büzülme gerilimi, polimerizasyon
sırasında azaltılır (http://www.ivoclarvivadent.in/en-in/p/all/cention-n).
Radyoopasite
İterbiyum florür doldurucu içeriği ayrıca materyalin radyografilerde
(%280 Al) iyi görünür netliğini sağlar (http://www.ivoclarvivadent.in/enin/p/all/cention-n).
Materyale ait diğer teknik özellikler
Yeni alkasit materyalinin kimyasal içeriğine ait bilgiler Tablo 1’ de,
materyale ait diğer bazı mekanik ve fiziksel özellikler Tablo 2’ de
sunulmuştur.
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Yapılmış olan in vitro çalışmalarda, bu yeni alkasit materyalinin,
makaslama bağlanma dayanımı (Naz vd., 2020), mikrogerilme bağlanma
dayanımı (Yao vd., 2020), sıkıştırma dayanımını (Goyal vd., 2019) ve
kırılma dayanımı (Sharma vd., 2019) kompozit rezinler ile benzer ve cam
iyonomer esaslı malzemelerden daha yüksek bulunmuştur.
Ayrıca, mine-restorasyon bağlantısındaki materyalin mikro sızıntısı
kompozit rezinlere göre daha düşük bulunmuştur (Meshram vd., 2019;
Kini vd., 2019). Benzer şekilde başka bir çalışmada alkasitin mikrosızıntısı
akışkan kompozit ve cam iyonomerden düşük bulunmuştur (Samanta vd.,
2017).
Tablo 1: Alkasit materyalinin kimyasal içeriği
(http://www.ivoclarvivadent.in/en-in/p/all/cention-n).
İçerik

Ağırlıkça (%)
Toz

Likit

Doldurucular
Kalsiyum florosilikat cam
Ba-Al silikat cam
Ca-Ba-Al florosilikat cam
İterbiyum triflorür
İzofiller (Kopolimer)

25 - 35
20 - 30
10 - 20
5 - 10
15 - 25

Monomer
Dimetakrilat
İlaveler
Başlatıcı
Pigment

----<1
< 0.1

---

95 - 97
1-2
2-3
---

Tablo 2: Alkasit materyaline ait diğer bazı mekanik ve fiziksel özellikler
(http://www.ivoclarvivadent.in/en-in/p/all/cention-n).
Bazı Mekanik ve Fiziksel Özellik

Değer⁕

Birim

Bükülme Dayanımı
Çalışma zamanı (23 °C)
Sertleşme zamanı (37 °C)
Su emilimi (7 gün)
Suda çözünürlük (7 gün)
Radyoopasite

≥ 100
≥ 90
≤5
≤ 40
≤ 7,5
≥ 200

MPa
s
dk
μg/mm3
μg/mm3
%
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Cention N, kompozit rezinler sınıflamasına dahil edilen piyasada
mevcut tek alkasit materyaldir. Materyal; teknik hassasiyet gerektiren
adeziv uygulama aşamalarına gereksinim duymadan kimyasal olarak diş
sert dokularına bağlanma, diş-restorasyon ara yüzünde iyon salınımı
özelliği ile remineralizasyonu stimüle ederek mikrosızıntıyı azaltma,
kütlesel olarak kaviteye uygulanabilme gibi önemli avantajlar
sunmaktadır. Ayrıca alkasit, hem diş hekimlerinin hem de hastaların
taleplerini karşılayabilecek, estetik memnuniyet sunan ve dayanıklı bir
materyal alternatifi olarak düşünülebilir. Bununla birlikte materyalin
ömrünü belirleyen klinik çalışmalara ve fiziksel, mekanik, estetik
özelliklerini değerlendiren in vitro çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu konuda
yapılmış olan çalışmalar materyalin yaygın kullanımı için oldukça
yetersizdir.
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1. Giriş
Temelde bir enfeksiyon hastalığı olan periodontitisin farklı tipleri;
prognoz ve tedavi yöntemlerinin farklı olması, hastalığın etiyolojisindeki
farklılıklar, genetik ve çevresel yatkınlık farklarına dayanarak tanımlanır.
Periodontitis tipleri; kronik, nekrotizan ve agresif olmak üzere başlıca üç
başlıkta incelenmektedir (Tonetti & Mombelli, 2008).
Agresif periodontitis, kronik periodontitisten farklı olarak plak ve
diştaşı miktarından uyumsuz şekilde hızlı gelişen ataşman kaybı ile
karakterizedir (Meyer ve ark., 2004). Bu hastalık genç bireylerde
gözlenmesi nedeniyle erken yerleşen periodontitis, jüvenil periodontitis ve
prepubertal periodontitis gibi adlar almıştır. Ancak, 1999’da yapılan
uluslararası sınıflandırma çalışmaları sonucunda, sadece genç bireylerin
değil erişkin bireylerin de bu hastalıktan etkilenmesi ve hastalığın başlama
yaşının tam olarak bilinememesi gibi sebeplerden ötürü “Agresif
periodontitis” olarak adlandırılması benimsenmiştir (Noack & Hoffmann,
2004). Agresif periodontitis tanı kriterleri de yine aynı çalıştayda Lang ve
arkadaşları (Lang ve ark., 1999) tarafından belirlenmiştir. Sistemik
hastalığın olmaması, hızlı ataşman kaybı ve kemik yıkımı gözlenmesi ile
genetik geçişe sahip olunması başlıca tanı kriterleridir.
Agresif periodontitis otozomal resesif, otozomal dominant veya X’e
bağlı dominant olarak genetik geçiş gösterebilmektedir. Ayrıca, bazı
polimorfizmler (özellikle sitokinlerle ilgili olanlar) ile de ortaya
çıkabileceği belirtilmiştir (Stabholz ve ark., 2010).
1999 yılında yapılan çalıştayda, agresif periodontitisi tanımlayan
birincil kriterlerin yanı sıra tartışmalı özellikler de belirlenmiştir.
Periodontal yıkım ile plak ve diştaşı miktarının orantısız olması,
Aggregatibacter actinomycetemcomitans (A.a)’ nın ve bazı toplumlarda
Porphyromonas gingivalis (P.gingivalis)’in yüksek oranda bulunması,
fagositoz bozukluğu bulunması ile prostaglandin E2 (PGE2) ve interlökin1beta (IL-1β) seviyesinin yüksek olması ve aşırı reaktif makrofaj cevabının
olması agresif periodontitis tanısında tartışmalı olan özelliklerdir (Lang ve
ark., 1999).
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İlk kez 1923 yılında Gottlieb (Gottlieb, 1923) tarafından
tanımlanmasından bu yana 97 sene geçmiş olmasına rağmen agresif
periodontitis hakkında bildiklerimiz bilmediklerimizden azdır.
Yaygınlığına göre agresif periodontitis, lokalize ve yaygın olmak üzere iki
gruba ayrılır (Tonetti & Mombelli, 2008).
Lokalize agresif periodontitis; genellikle puberte çağında başlar, biri
daimi molar diş olmak üzere en az iki dişte interproksimal ataşman kaybı
vardır ve birinci molar ile kesiciler dışında en fazla iki diş etkilenmiştir.
Yaygın agresif periodontitis ise; genellikle 30 yaşından önce başlamakla
birlikte ileri yaşlarda da görülebilir, patojenlere karşı zayıf antikor cevabı
gözlenir, birinci daimi molar ve kesiciler dışında en az üç dişte daha
interproksimal ataşman kaybı bulunur, plak ile orantılı olmayan yıkıma
rastlanır, episodik seyir gösterebilir, A.a, P. gingivalis ve Tannerella
forsythia (T. forsythia)’ya rastlanabilir (Lang ve ark., 1999).
Mombelli ve arkadaşları (Mombelli ve ark., 2002) agresif periodontitis
için farklı bir sınıflama ortaya koymuşlardır. Bu sınıflamaya göre de
agresif periodontitis üçe ayrılmaktadır:
Kesin Agresif Periodontitis
o Sistemik sağlıklı
o Ailesel kümelenmeye sahip
o Bir seneden az zamanda 2 mm ataşman kaybı
o On sekiz yaşından küçüklerde 2 mm ataşman kaybı
o Yıllık takip filmlerinde hızlı kemik kaybı
o On sekiz yaşından küçüklerde şiddetli kemik yıkımı
Olası Agresif Periodontitis
o Otuz yaşından küçüklerde 2 mm ataşman kaybı
o Otuz yaşından küçüklerde şiddetli kemik yıkımı
o Mikrobiyal birikinti ile orantısız periodontal yıkımı
Şüpheli Agresif Periodontitis
o Belirsiz ilerleme hızı ile ataşman kaybı
o Hızı belirsiz kemik yıkımı
1999 Çalıştayı’ndan bu yana nüfus çalışmalarından, temel bilim
araştırmalarından, çevresel ve sistemik risk faktörlerini değerlendiren
epidemiyolojik çalışmalardan elde edilen kanıtlardan yeni önemli bilgiler
ortaya konmuştur. Teknolojinin gelişmesi, birçok mikrobiyolojik, konağa
bağlı ve genetik faktörü aynı anda araştırmak için minimum miktarda plak,
tükürük, serum ve dişeti oluğu sıvısı kullanımını sağlamıştır. Bu gelişmeler
ışığında agresif periodontitis hastalığının teşhisinde, önlenmesinde ve
tedavisinde önemli bir ilerleme sağlamak amacıyla 2017 yılında
Papapanou ve arkadaşlarının yürüttükleri “Periodontal Hastalık
Sınıflaması” çalıştayında agresif periodontitis tanımının değiştirilmesine
bu tanım yerine periodontitis tanımında evrelendirme ve derecelendirme
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yapılarak hastalığın tanımlanmasına karar verilmiştir (Papapanou ver ak.,
2018).
Eski
tanımlamada
agresif
periodontitis
formlarının
karakterizasyonu birtakım tanımlar ile sınırlıydı. Bu tanımlardan
kaynaklanan tutarsızlıkların önüne geçilmesi planlanarak evreli ve dereceli
yaklaşımla hastalığın şiddetinin daha net belirlenmesine olanak sağlaması
amaçlanmıştır (Fine ve ark., 2018). Papapanou ve ark. (2018) tarafından
yayınlanan çalıştay raporuna göre yaygın agresif periodontitis tanısı
konmuş hastalar, hastalığın derecesi ve şiddeti açısından periodontitis Evre
III veya IV ve hastalığın erken başlangıcından dolayı Derece C tanımına
uymaktadır.
Yaygın Agresif Periodontitis yeni tanımıyla Evre III ya da IV, Derece
C periodontitis olgularında çeşitli tedavi seçenekleri olmakla birlikte
tedavinin prognozunu öngörmek çoğu zaman mümkün olmamaktadır.
2017’de yapılan Periodontal Hastalık Sınıflaması çalıştayından sonra Sanz
ve arkadaşları tedavi planlamasına yönelik bir rapor yayınlamışlardır (Sanz
ve ark., 2020).
Tedavinin ilk adımı, supragingival dental biyofilmin başarılı bir şekilde
kaldırılması ve hastayı risk faktörü kontrolünü üstlenmeye motive ederek
davranış değişikliğine rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Bunlar;
•Supragingival plak kontrolü
•Ağız hijyeninin etkinliğini
(motivasyon, ağız hijyeni eğitimi)

artırmaya

yönelik

müdahaleler

•Dişeti iltihabı için yardımcı tedaviler
o Supragingival plak ve diş taşının profesyonel olarak
temizlenmesi ve ağız hijyenini bozan plağın tutunmasına neden
olan alanların düzeltilmesi ve düzenlenmesi
o Periodontitisin başlaması ve ilerlemesi için bilinen risk
faktörlerini ortadan kaldıran / hafifleten tüm sağlık davranış
değişikliği müdahalelerini içeren risk faktörü kontrolü (sigarayı
bırakma, diyabetin metabolik kontrolünün iyileştirilmesi ve
fiziksel egzersiz, diyet danışmanlığı ve kilo verme)
Tedavinin bu ilk adımı, hastalıklarının evresine bakılmaksızın tüm
periodontitis hastalarında uygulanmalı ve sık sık yeniden
değerlendirilmelidir.
Tedavinin ikinci aşaması (nedene bağlı terapi), subgingival biyofilm ve
taşı (subgingival enstrümantasyon) kontrol etmeyi (azaltmayı / ortadan
kaldırmayı) amaçlamaktadır. Buna ek olarak, aşağıdaki müdahaleler dâhil
edilebilir:
•Yardımcı fiziksel veya kimyasal maddelerin kullanımı
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•Yardımcı konak modüle edici maddelerin kullanımı (lokal veya
sistemik)
•Lokal olarak verilen yardımcı subgingival antimikrobiyallerin
kullanımı
•Yardımcı sistemik antimikrobiyallerin kullanımı
Tedavinin bu ikinci basamağı, sadece periodontal destek kaybı ve / veya
periodontal cep oluşumu* olan dişlerde kullanılmalıdır.
*Artmış sondalama derinlikleri gibi spesifik klinik durumlarda, birinci
ve ikinci tedavi basamakları eş zamanlı olarak uygulanabilir (örneğin
periodontal apse gelişimini önlemek için).
Tedavinin ikinci aşamasına verilen bireysel yanıt, periodontal dokular
iyileştikten sonra periodontal olarak yeniden değerlendirilmelidir.
Tedavinin üçüncü basamağı, tedavinin ikinci basamağına yeterince
yanıt vermeyen dişin periodontal dokularını tedavi etmeyi amaçlamaktadır
(sondalamada kanamalı 4 mm veya derin ceplerin varlığı, ≥6 mm
periodontal ceplerin varlığı). Subgingival enstrümantasyona daha fazla
erişim sağlamak veya periodontitisin (kemik içi ve furkasyon lezyonları)
yönetimini kolaylaştırmak için periodontal dokuların rezeksiyonu veya
rejenerasyonu gibi müdahaleleri içerebilir.
Bu aşamada uygulanacak işlemler;
•Yardımcı tedavilerle
enstrümantasyon

veya

tedavisiz

tekrarlanan

subgingival

•Açık flep debridmanı
•Açık flep debridmanı ve rezektif periodontal cerrahi
•Rejeneratif periodontal cerrahi
Cerrahi müdahaleler için endikasyon olduğunda, hastanın oluru
alınmalı, hastada yan etki oluşturabilecek risk faktörleri veya tıbbi
kontrendikasyonlar değerlendirilmelidir. Tedavinin üçüncü aşamasına
verilen bireysel yanıt yeniden ölçülmeli (periodontal yeniden
değerlendirme) ve ideal ağız içi koşullar sağlandığında hastalar
destekleyici periodontal bakıma alınmalıdır.
Tedavinin dördüncü aşaması olan destekleyici faz, periodontal idame
fazında ise hastanın dişlerinin dişeti ve periodontal durumuna bağlı olarak,
tedavinin birinci ve ikinci aşamalarında tanımlanan önleyici ve tedavi edici
müdahaleler birleştirilerek tedavi edilen tüm periodontitis hastalarında
periodontal dokuların stabilitesinin korunması amaçlanmaktadır. Bu adım
hastanın ihtiyaçlarına göre düzenli aralıklarla yapılmalıdır. Kontrol
ziyaretlerinin herhangi birinde, tekrarlayan hastalık tespit edildiği takdirde
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hastanın yeniden tedaviye ihtiyacı olabilir. Bu durumlarda uygun bir teşhis
ile tedavi planı yeniden başlatılabilir. Ek olarak, önerilen ağız hijyeni
uygulamaları ve sağlıklı yaşam tarzlarına uyum, destekleyici periodontal
idame fazının bir parçasıdır. Tedavinin herhangi bir basamağında,
etkilenen dişlerde umutsuz bir prognoz görülürse diş çekimi düşünülebilir
(Sanz ve ark., 2020).
Noack ve Hoffman (2004) yaygın agresif periodontitis veya evre III /
IV, derece C periodontitisin başarılı tedavisi için erken tanı ve hekimin
deneyiminin önemini vurgulamıştır (Noack & Hoffman, 2004). Erken tanı
ve hekimin deneyiminin yanında iyi hasta-hekim ilişkisini oturtmak için
zaman ayırmak çok önemlidir. Tedavi başarısının büyük bir kısmı buna
bağlıdır (Teughels ve ark., 2014). Yaygın agresif periodontitisli, evre III
veya IV, derece C periodontitisli hastalarda ideal dişeti sağlığı elde
edildikten sonra kaybedilen dişler nedeniyle bozulan çiğneme fonksiyonu
ve estetiğinin çeşitli tamamlayıcı tedaviler ile sağlanması bu hastalarda
ideal ağız içi koşulların oluşturulabilmesi için büyük önem taşımaktadır.
Bu nedenle de kapsamlı bir tedavi planına ihtiyaç duyulabilmektedir
(Grafik 1).

Grafik 1: Tedavi Yöntemleri
2. Plak Kontrolü
Agresif periodontitisin ortaya çıkışında en önemli risk faktörü olan
genetiğin modifiye edilmesi mümkün değildir (Stabholz ve ark., 2010).
Modifiye edilebilen risk faktörlerinin başında ise mikrobiyal dental plak
gelir. Bu nedenle de tedavinin başarısı için mikrobiyal dental plağın
kontrol altına alınması büyük önem taşımaktadır. Tüm hastalarda olduğu
gibi agresif periodontitis hastalarında da fırça ve ara yüz temizlik araçları
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ile yapılan uygun ağız bakımı hastaya öğretilmelidir. (Roshna &
Nandakumar, 2012). Ancak bu yöntemler için her gün bireyin belli bir
zaman harcaması ve bir miktar el becerisi gerekmektedir.
Kimyasal plak kontrolü ile zamandan kazanmaya ve becerinin yeterli
olmadığı durumlar telafi edilmeye çalışılır. Özellikle yaygın agresif
periodontitis hastalarında hastanın gözden kaçırdığı ve plağın
kaldırılamadığı, ataşman kaybı nedeniyle açılmış kök konkaviteleri ve
furkasyon bölgeleri gibi alanlara ulaşmak amacıyla kimyasal plak kontrolü
gerekebilir (Deas & Mealey, 2010). Bu amaçla yaygın agresif periodontitis
hastalarında mekanik plak kontrolüne ek olarak %0,1, %0,2 ve %0,12’lik
klorheksidin gargara önerilebilir (Teughels ve ark., 2014). Amin florür ve
çinko florür içeren gargaralar da mekanik plak kontrolüne ek olarak
kullanıldığında plağın kaldırılmasına katkı sağlayabilir (Guarnelli ve ark.
2004).
Plak kontrolünün doğru uygulanabilmesi ve mikroorganizmaların
tutunduğu retansiyon alanlarının kaldırılması için öncelikle cerrahisiz
periodontal tedavi uygulanır.
3. Cerrahisiz Periodontal Tedavi
3.1. Mekanik Cerrahisiz Periodontal Tedavi
Mekanik cerrahisiz periodontal tedavi; geleneksel olarak uyguladığımız
diş yüzeyi temizliği ve kök yüzeyi düzleştirmesi işlemlerini içerir. “Yaygın
agresif periodontitis tedavisinde mekanik cerrahisiz periodontal tedavi tek
başına yeterli olur mu?” sorusuna yanıt arayan birtakım çalışmalar
literatürde bulunmaktadır. Sigara içen yaygın agresif periodontitisli
bireylerin cerrahisiz periodontal tedaviye yanıtını değerlendiren bir
çalışmada, sondalama derinliğinde azalma sigara içmeyenlerden daha az
bulunurken, subgingival mikroflorada daha fazla periodontopatojen
saptanmıştır (Darby ve ark., 2005). Hughes ve arkadaşları (2006)
yaptıkları çalışmada yaygın agresif periodontitisli bireylerin bazılarının
özellikle de sigara içen bireylerde hastalığın tek başına mekanik cerrahisiz
periodontal tedaviye yanıt vermediğini görmüştür. Rosalem ve arkadaşları
(2011) ise mekanik cerrahisiz tedavi uygulanan yaygın agresif
periodontitis ve yaygın kronik periodontitisli bireyleri klinik,
immünolojik, mikrobiyolojik yönden karşılaştırmış, tedaviye alınan
yanıtın her iki grupta benzer olduğunu ileri sürmüşlerdir. Yayınlanmış
başka bir çalışmada da yaygın agresif periodontitis hastalarına tek seansta
ultrasonik aletlerle cerrahisiz periodontal tedavi uygulanmış ve sigara
içmeyen grupta kanama skorları ile klinik ataşman kaybında azalmanın
daha fazla olduğu bildirilmiştir (De Genaro Modanese ve ark., 2016). Son
zamanlarda yayınlanan başka bir çalışmada, sigara içen evre III ve IV,
derece C periodontitis hastalarının 6 aylık izlem sırasında cerrahi olmayan
periodontal tedaviye sigara içmeyen hastalar ile benzer yanıt verdiğini
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ancak gram negatif anaerop bakterilerin sigara içen bireylerde daha hızlı
çoğaldığı belirtilmiştir (Kanmaz ve ark., 2019).
3.2. Antimikrobiyal Periodontal Tedavi
Evre III ya da IV, derece C periodontitis (yaygın agresif periodontitis)
olgularında, mekanik periodontal tedavi işlemlerine yeterli yanıt
alınamadığı
durumlarda
ek
olarak
antimikrobiyal
tedavi
uygulanabilmektedir. Antimikrobiyal periodontal tedavi, uygulama
şekline göre sistemik ve lokal olmak üzere iki şekilde olabilmektedir
(Deas & Mealey, 2010).
3.2.1. Sistemik Antibiyotik Uygulaması
Sistemik olarak antibiyotik kullanımı, tek seferde hastalıktan etkilenen
birçok alana etki etmesi, dil, ağız mukozası veya tonsillerde yerleşmiş olan
periodontopatojen bakterilerin ortadan kaldırılmasını sağlayarak patojen
bakterilerin yeniden koloni oluşturmasını önlemesi, ucuz, kullanımı kolay
olması gibi avantajlara sahiptir. Ancak, dişeti oluğu sıvısında yeterli
konsantrasyona ulaşamaması, alerjik reaksiyonlara yol açma riski ve
süperenfeksiyonlara neden olabilmesi ve diğer istenmeyen yan etkileri
sistemik antibiyotik kullanımının olumsuz tarafları olarak karşımıza
çıkmaktadır (Eickholz ve ark. 2005) (Tablo 2).
Tablo 2: Günümüzde periodontal tedavi için kullanılan sistemik
antibiyotikler
Kullanılan
Antibiyotikler

Önerilen Kullanım
Dozu

Kombine
Antibiyotik
Tedavisi

Metranidazol+Amoksisilin
Metranidazol +Siprofloksasin

250 mg günde 3 x 8 gün
500 mg günde 2 x 8 gün

Tek
Antibiyotik
Tedavisi

Doksisiklin
Metranidazol
Tetrasiklin
Azitromisin
Klindamisin

100 mg günde 1 x 21 gün
500 mg günde 3 x 8 gün
250 mg haftada 4 defa
500 mg 3 günde 1 defa
300 mg 10 günde 3 defa

Tedavi
Şekli

Mestnik ve ark. (2012) metronidazol ve amoksisilin kombinasyonunun
yaygın agresif periodontitis hastalarında mekanik periodontal tedaviye
katkısını araştırdıkları plasebo kontrollü çift kör klinik çalışmada,
kullanılan sistemik antibiyotiklerin ek fayda sağladığını bildirmiştir. Bu
konuyla ilgili 2014’te yayınlanan meta-analizde de metronidazol ve
amoksisilin kombinasyonunun yaygın agresif periodontitis hastalarında
mekanik periodontal tedaviye ek olarak tedavideki başarıyı arttırdığı ve bu
kombinasyonun diğer antibiyotik seçenekleri arasında en etkilisi olduğu
belirtilmiştir (Keestra ve ark. 2014). Yapılan başka bir çalışmada,
dördüncü nesil florokinolonlardan olan dokuya iyi penetre olabilen ve
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Gram negatif bakteriler ve aerobik, anaerobik mikroorganizmalara etkin
olan moksifloksasin’in yaygın agresif periodontitis hastalarında cerrahisiz
periodontal tedaviyle birlikte kullanımının etkisi değerlendirilmiştir. Bu
çalışmanın bulgularına göre, moksifloksasin kullanımı amoksisilinmetronidazol kombinasyonuna benzer sonuçlar ortaya koymuş ve
kullanım kolaylığı açısından değerlendirildiğinde günde tek doz kullanılan
moksifloksasinin daha pratik olduğu savunulmuştur (GüzeldemirAkçakanat & Gürgan, 2015). Bu çalışmalara karşın Emingil ve
arkadaşlarının (2012) yaptıkları ve mekanik periodontal tedaviye ek olarak
kullanılan azitromisin tedavisinin klinik ve mikrobiyolojik etkilerini
değerlendirdikleri çalışmada, ek antibiyotik kullanımının ek bir fayda
sağlamadığı bildirilmiştir.
3.2.2. Lokal Antibiyotik Uygulaması
Bugüne kadar, periodontal tedavi kapsamında uygulanmak üzere çeşitli
etken maddeleri içeren lokal antibiyotik salım sistemleri geliştirilmiştir.
Lokal antibiyotik salım sistemleri, hedefe yönelik tedavi olanağı
sağlaması, dişeti oluğu sıvısında yüksek konsantrasyona ulaşması, yan
etkilerinin sistemik antibiyotik kullanımına göre çok daha az olması gibi
avantajlar sunmaktadır. Ancak, klinik uygulamanın zaman alıcı olması,
hekim için deneyim gerektirmesi, ilaç taşıyıcı sistemin yerleştirildiği
bölgede irritasyona yol açması ve pahalı olması bu sistemlerin olumsuz
özellikleri olarak görülmektedir (Eickholz ve ark. 2005).
“Yaygın agresif periodontitisli hastalarda mekanik periodontal tedaviye
ek olarak sistemik veya lokal antibiyotik uygulanması zorunlu mudur? Ne
zaman ve nasıl uygulanmalıdır?” sorusunu sorduğumuzda aslında
bilmemiz gereken yaygın agresif ya da evre III / IV, derece C periodontitis
tanısı konan bütün hastalarda mekanik periodontal tedaviye verilen yanıt
aynı olmamaktadır. Bazı olgularda ek olarak antimikrobiyal tedaviye
başvurulabilir. Bu karar genellikle hekimin kendi inisiyatifindedir. Yaygın
agresif periodontitisli hastalarda klinik ataşman kaybı ve vertikal kemik
kayıpları oldukça dramatik olabilmektedir. Lokal antibiyotik uygulaması
özellikle yaygın ve ileri periodontitis hastalarında pahalı ve zaman alıcı
olabilmektedir. Ayrıca, sistemik antibiyotik kullanımı daha geniş bir
alanda etki gösterdiği gibi uygulaması kolay noninvaziv bir tekniktir. Bu
nedenlerle, periodontal tedaviye ek olarak antimikrobiyal tedavi
uygulanması düşünülen yaygın agresif periodontitis hastalarında sistemik
antibiyotik kullanımını tercih etmek daha doğrudur.
3.2.3. Tüm Ağız Dezenfeksiyonu
Quirynen ve arkadaşları (2006) tarafından ortaya konan bu teknik, belli
zaman aralığında uygulanan mekanik periodontal tedavi ile birlikte bu
tedaviye ek olarak belli kurallar içerisinde uygulanan antimikrobiyal
tedaviyi kapsar. Bu tedavi şu işlemleri içerir:
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1. Yirmi dört saat içinde uygulanacak iki seansta tüm ağız diş yüzeyi
temizliği ve kök yüzeyi düzleştirmesi işlemleri tamamlanır.
2. Her seans %1’lik klorheksidin jel ile subgingival alanlar 10 dakikada
üç defa olacak şekilde yıkanır.
3. Her seans %1’lik klorheksidin jel ile dil fırçalanır.
4. %0,02’lik klorheksidin gargara ile günde iki defa olacak şekilde iki
ay boyunca ağız çalkalanır.
5. Ağız bakımı uygun tekniklerle yapılır (Quirynen & ark.,2006).
Aimetti ve arkadaşları (2012) yaptıkları çalışmada sistemik antibiyotik
kombinasyonu ile tüm ağız dezenfeksiyonunun yaygın agresif
periodontitis tedavisindeki etkinliği değerlendirmiştir. Sonuç olarak
tedavide tüm ağız dezenfeksiyonu ile birlikte amoksisilin metranidazol
kombinasyonunun uygulanması ile 6 aylık süreçte klinik ve mikrobiyolojik
değerlendirmelerde daha başarılı sonuçlar alındığı görülmüştür.
3.3. Fotodinamik Tedavi
Fotodinamik tedavide; toksik olmayan ışığa duyarlı bir madde
subgingival alana yerleştirildikten sonra yine lokal olarak ışık uygulaması
yapılarak hedef bölgede patojen mikroorganizmalar ortadan kaldırılmaya
çalışılır. Yaygın agresif periodontitis tedavisinde fotodinamik tedaviyi
değerlendiren az sayıda çalışma bulunmaktadır (Deas & Mealey, 2010).
Moreira ve arkadaşlarının (2015) yaptığı çalışmada, yaygın agresif
periodontitis hastalarında cerrahisiz periodontal tedaviye ek olarak
uygulanan fotodinamik tedavinin derin ceplerde başarıyı arttırdığı
bildirilmiştir. Ancak, mekanik periodontal tedaviye ek bir faydasının
bulunmadığını savunan çalışmalar da vardır (Chitsazi ve ark., 2014).
Fotodinamik tedavinin yaygın agresif periodontitis tedavisindeki yerini
belirlemek için daha fazla araştırmaya gereksinim bulunmaktadır.
3.4. Lazer Tedavisi
Fotodinamik tedaviye benzer bir düşünceyle uygulanan lazer tedavisi
ile de subgingival alanda patojen mikroorganizmaların ortadan
kaldırılması amaçlanmaktadır. Agresif periodontitis hastalarında yapılan
bir çalışmada, diode lazerin kök yüzeyi düzleştirilmesi işlemine ek olarak
kullanıldığında klinik başarıyı arttırdığı bildirilmiştir (Kamma ve ark.,
2009).
4. Cerrahi Periodontal Tedavi
Cerrahi periodontal tedavide kök yüzeylerini ve furkasyon alanlarını
daha iyi görebilmek ve görerek temizleyebilmek amacı ile açık flep
debridmanı yapılabildiği gibi rezektif işlemlere de başvurulabilir. Ancak,
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kök yüzeylerinin açığa çıktığı durumlarda dentin aşırı duyarlılığı ve estetik
sorunlara neden olabilmektedir (Deas & Mealey, 2010).
4.1. Rejeneratif Periodontal Tedavi
Rejeneratif periodontal tedavi kapsamında defektin tipine göre greft ve
membran tek başına veya birlikte kullanılabilir (Karring & Lindhe, 2008).
Takanashi ve arkadaşlarının (2012) yayınladıkları bir olgu raporunda,
yaygın agresif periodontitisli hastanın 36 ve 46 numaralı dişlerindeki
furkasyon lezyonlarına Emdogain® kullanılarak rejenerasyon sağlanmaya
çalışılmıştır. Sonuç olarak, klinik ve radyografik olarak defekt alanlarında
dolum sağlandığı gözlenmiş ve üç sene takip sonunda nüks saptanmamıştır
(Takanashi ve ark., 2012). Başka bir olgu raporunda, 12 yaşında sistemik
yönden sağlıklı generalize agresif periodontitisli (GAP) bir erkek hastaya
Emdogain® ve Demineralize Dondurulmuş Kurutulmuş Kemik Allogrefti
(DFDBA) kullanılarak kombine rejeneratif cerrahi uygulanmıştır. Altı
aylık takip sonunda bu olguda da klinik ve radyografik değerlendirmeler
başarılı bulunmuştur (Baltacıoğlu ve ark., 2010) Mengel ve arkadaşları
(2006) yaygın agresif periodontitisli bireylerde rejeneratif periodontal
tedavi ile ilgili beş yıl takip içeren, randomize ve kontrollü bir çalışma
yapmışlardır. Bu çalışmada bir gruba rezorbe olabilen membran
uygulanırken diğer gruba biyoaktif cam greft uygulanmıştır. Her iki grupta
da klinik ve radyografik değerlendirmeler sonucunda iyileşme başarılı
bulunurken biyoaktif cam grubunun daha başarılı olduğu bildirilmiştir
(Mengel ve ark., 2006).
Rejeneratif periodontal tedavinin yaygın agresif veya evre III / IV,
derece C periodontitis hastalarındaki etkinliği ile ilgili daha fazla sayıda
uzun dönem takip içeren kontrollü klinik çalışmaya ihtiyaç vardır.
Günümüzde diş estetiği önemli bir toplumsal kaygı haline gelmiştir.
Periodontal hastalık diş kaybına yol açabildiği gibi dişlerin yer
değiştirmesi, rotasyonu, dişlerin aralanması gibi sorunlara da neden
olabilmektedir.
5. TAMAMLAYICI TEDAVİLER
5.1. Ortodontik Tedavi
Periodontal doku yıkımına bağlı olarak oluşan diş rotasyonları,
migrasyon ve ileri düzeyde yer değiştirmeler ortodontik tedavi ile
düzeltilebilir (Deas & Mealey, 2010). Jung ve arkadaşları (2010)
yayınladıkları bir olgu raporunda, yaygın agresif periodontitisli bir hastada
başlangıç tedavisi sonrasında uygulanan ortodontik tedavi ile başarılı
sonuçlar bildirmiştir (Jung ve ark., 2010).

34

5.2. Protetik Tedavi
Yaygın agresif periodontitis veya evre III ya da IV, derece C
periodontitisli hastalarda genellikle diş kaybı kaçınılmaz olmakta ve protez
ihtiyacı doğmaktadır (Noack & Hoffmann, 2004). Kaybedilen diş sayısı ve
diş eksikliğinin konumuna göre hareketli veya sabit protez yapılabilir.
Hareketli protez takıp çıkarılabilir olduğu için hastanın ağız bakımı
yapmasını kolaylaştırır. Ancak, bu tedavi estetik ve psikolojik yönden
hastayı rahatsız edebilmektedir. Destek diş sayısı ve konumunun yeterli
olduğu durumlarda birçok hasta sabit protezi tercih etmektedir. Sabit
protez planlamasında ise optimal ağız bakımına olanak yaratılması çok
önemlidir (Wolf ve ark., 2005).
Yaygın agresif periodontitis tanısı konmuş olan 39 yaşında bir kadın
hastaya başlangıç periodontal tedavi sonrasında hastanın ağız bakımını
sağlayabileceği koşullar oluşturularak sabit protez yapılmıştır. Bu hastanın
40 sene takibi yapılmış ve klinik veya radyografik olarak klinik ataşman
kaybında herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir (Nevins & Kim, 2010)
Hasta uygun ağız bakımı sağladığı ve idame programına devam ettiği
sürece estetik ve fonksiyonel açıdan başarılı protetik tedavi Yaygın agresif
periodontitis, evre III ya da IV, derece C periodontitis hastaları için de
mümkündür (Roshna & Nandakumar, 2012).
5.3. İmplant ve İmplant Destekli Protetik Tedavi
5.3.1. Yaygın
Uygulanabilir mi?

Agresif

Periodontitisli

Hastalara

İmplant

Takanashi ve arkadaşları (2012) ön dişleri çekilen yaygın agresif
periodontitis hastasına önce geçici implantları, iki ay sonra da daimi
implantları yerleştirmiştir. İdame programına alınan hastada, klinik,
radyografik ve estetik bulgular başarılı bulunmuştur. Başka bir olguda da
yaygın agresif periodontitis tanısı konan 31 yaşındaki kadın hastanın üst
çene arka bölgesine 6 tane ve alt çenesine 8 tane implant yerleştirilmiştir.
Hastanın protetik yükleme sonrası üst çenesi 18 ay, alt çenesi ise 24 ay
takip edilmiş ve implant tedavisi başarılı bulunmuştur (Wu & Chee, 2007).
5.3.2. Yaygın Agresif Periodontitis Hastalarında İmplant Tedavisi
Başarılı Olabilir mi?
Bu konuyla ilgili yapılan bir sistematik derlemede yaygın agresif
periodontitisli hastalara uygulanan implantlar takip sürelerine göre iki
grupta incelenmiştir. Beş seneden az takip edilen implant çalışmaları kısa
dönem çalışma grubuna, beş seneden fazla takip edilenler uzun dönem
çalışma grubuna dâhil edilmiştir. Sonuç olarak, kısa dönem implant
çalışmalarında başarı oranı %97,4-100 arasında bulunurken, uzun dönem
çalışmalarda sağ kalım oranı %83,3-96 arasında bulunmuştur. Yaygın
agresif periodontitis hastalarında uygun enfeksiyon kontrolü ve bireysel
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idame tedavisi eşliğinde implant tedavisi başarılı sonuçlar ortaya
koymaktadır (Kim & Sung, 2012).
5.3.3. Yaygın Agresif Periodontitis Peri-İmplantitis Riskini Arttırır
mı?
Swierkot ve arkadaşları (2012) bu sorunun cevabını bulabilmek için
yaygın agresif periodontitis hastalarında mukozitis, peri-implantitis,
implant başarısı ve sağ kalım oranını araştırdıkları 3-16 sene takip içeren
uzun dönem kohort bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Elde edilen sonuçlara
göre, yaygın agresif periodontitisli bireylerde implant kaybı riski 5 kat,
mukozitis görülme riski 3 kat, peri-implantitis görülme riski 14 kat daha
fazla bulunmuştur. Monje ve arkadaşları (2014) yılında yayınladıkları bir
meta-analizde yaygın agresif periodontitis hastalarında uygulanan implant
tedavilerinde peri-implantitis gelişme riskinin periodontal yönden sağlıklı
bireyler ve kronik periodontitis hastalarından daha fazla olduğunu
belirtmişlerdir. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada da yaygın agresif
periodontitise sahip hastalarda uygulanan implant tedavisinde oral
mukozadaki kolinerjik sinyal mekanizmalarındaki bozulmalar nedeniyle
hastalığın implantın erken iyileşme aşamalarına negatif yönde bir etkisi
olduğu sonucuna varılıp bu bozulmalarında direk kemik metabolizmasına
etkileri olduğu görülmüştür (Meriç ve ark., 2019).
Yaygın agresif periodontitis veya evre III ya da IV, derece C
periodontitis tanısı konan hastalarda dental implant tedavisinin risk ve
başarı oranlarının belirlenmesi ve standart bir tedavi protokolünün
oluşturulabilmesi için bu konuda daha fazla sayıda hasta ve daha uzun
dönemli takip içeren çalışmalar gerekmektedir.
6. Periodontal İdame Fazı
Yaygın agresif periodontitis veya evre III ya da IV, derece C
periodontitis tedavisinde idame fazı özellikle çok önemlidir. Bu hastalığın
etiyolojisi ve prognozu konusunda soru işaretleri varlığını sürdürmektedir.
Bu nedenle, hastalar sıkı bir idame programına dâhil edilmeli ve her
kontrol seansında klinik bulgular kaydedilmeli, olumsuz yöndeki küçük
değişiklikler gözden kaçırılmamalıdır (Deas & Mealey, 2010).
6.1. İdame Programı Nasıl Olmalıdır?
•Aktif periodontal tedavi tamamlandıktan sonra ilk 6 ay süresince ayda
bir kontrol, ikinci 6 aylık dönemde iki ayda bir kontrol ve daha sonra da 3
ayda bir kontrol önerilmektedir.
•Sondalama derinliği ve klinik ataşman seviyesi ölçümleri tedavi
sonrası 6. ayda ve sonraki her kontrolde tekrarlanmalıdır.
•Riskli dişler senede bir kez alınan radyografiler ile takip edilmelidir.
•Ağız bakımı çok iyi değerlendirilmeli, risk faktörleri ortadan
kaldırılmalıdır.
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•Dentin aşırı duyarlılığı varsa topikal flor uygulanabilir.
•Ataşman kaybının devam etmesi yönünden yüksek risk taşıyan
bölgelere lokal antibiyotik uygulanabilir.
•Gerekli görülen durumlarda antibiyotikli veya antibiyotiksiz tüm ağız
diş yüzeyi temizliği ve kök yüzeyi düzleştirilmesi yapılabilir.
•Gereken durumlarda oklüzal düzenleme yapılabilir.
•Ataşman kaybı durdurulamayan bölgelerde alveol kemiğini koruma
amaçlı diş çekimi yapılabilir (Deas & Mealey, 2010). Düzenli ve sık
kontrolleri içeren bir periodontal idame fazının yanı sıra hasta sigara gibi
modifiye edilebilir risk faktörleri konusunda da uyarılmalıdır.
7. Sonuç
Yaygın agresif periodontitis yeni tanımıyla evre III ya da IV, derece C
periodontitis için ideal olarak nitelendirilebilecek tek bir tedavi yöntemi
söylemek imkansızdır. Her hasta kendi özel durumu çerçevesinde
değerlendirilmeli ve hastaya uygun tedavi planı çıkarılmalıdır. Cerrahisiz
periodontal tedavi bu hastaların tedavisinde de ilk basamaktır. Mekanik
periodontal tedavinin etkilerini arttırmak ve tedaviye yardımcı olmak
amacıyla ek tedavi seçeneklerinden faydalanılabilir. Gerekli olduğu
durumlarda cerrahi periodontal tedaviden de yararlanılabilir. Ama
planlanan tedavilerin prognozunun iyi yönetilebilmesi için hastaların
motivasyonunun sağlanması, ağız hijyeni konusunda bilgilendirilmesi,
hastalığı modifiye eden birtakım risk faktörlerinin elimine edilmesi (sigara,
aşırı kilo gibi) ve hastaların genel sağlığının düzenlenmesine yönelik
girişimler büyük önem taşımaktadır.
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1. Giriş
Ağız hastalıklarından periodontal hastalık, periodontal dokuların
bakteriyel enfeksiyonuna karşı konağın gösterdiği enflamatuvar tepkiler
ile oluşan kronik enflamatuvar bir hastalık olmakla birlikte insanlığın en
yaygın mikrobiyal hastalıkları arasında yer almaktadır (Seymour ve ark.,
2007; Martelli ve ark., 2017). Subgingival diş plağında bulunan çok
sayıda patojen türü, normal homeostatik süreçlerin bozulmasına, diş
yüzeyine yapışarak periodontal dokulara sızmasına ve subgingival plağın
düzenlenmesine neden olabilmektedir (Martelli ve ark., 2017).
Mikroorganizmalar ve metabolitleri tarafından tetiklenen konağın
immün
yanıtının
aktivasyonu,
sitokinlerin,
pro-enflamatuvar
medyatörlerin ve matriks metaloproteinazların sentezini ve salınmasını
uyararak doku yıkımına neden olmaktadır (Belibasakis ve ark., 2011;
Yucel-Lindberg ve ark., 2013). Periodontal hastalığın ilerleme hızı ve
şiddeti, subgingival mikroorganizmaların etkinliği ile konak immün yanıtı
arasındaki dengeye bağlıdır. Cinsiyet, yaş ve genetik bu dengeye etki eden
modifiye edilemeyen faktörlerdendir. (Genco & Borgnakke, 2013).
Genetik bir risk faktörünün varlığı, periodontal hastalık gelişme riskini
doğrudan arttırabilmektedir (Loos ve ark., 2005). Sigara kullanımı,
bireyin ağız bakımı gibi çevresel faktörlerde periodontal hastalığın
etkinliğinin değiştirilmesinde büyük rol oynamaktadır (Stabholz ve ark.,
2010). Periodontal lezyonlarda bulunan patojenik bakterilerin varlığının
tüm vücutta bakteriyemi gelişmesi ve sistemik endotoksin salınımını
arttırması nedeniyle kanser, osteoporoz, diabetes mellitus, romatoid artrit,
kardiyovasküler hastalıklar ve erken doğum dahil olmak üzere çeşitli
sistemik bozukluklarla ilişkili olduğuna dair kanıtlarda bulunmaktadır
(Seymour ve ark., 2007).
Osteoporozda periodontitis gibi, kemik erimesi ile karakterize edilen
yaygın görülen bir hastalıktır (Wang & McCauley, 2016). Osteoporoz, 65
yaş üstü yaşlıların yarısını etkilerken (Wright ve ark., 2014) periodontal
hastalık yetişkin popülasyonun yarısını etkilemektedir (Eke ve ark.,
2012). Yaş ilerledikçe bu hastalıklara sahip hastaların sayısının daha da
artması beklenmektedir. Her iki sağlık sorununun da tedavisi uzun vadeli
takip ve kontrol gerektirmektedir. Osteoporoz, kemik yoğunluğu ve
gücünün azalmasına, kemik kırılması riskinin artmasına yol açan sistemik
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bir iskelet hastalığıdır (NIH Consensus Statement, 2001); periodontitis ise
dişlerin destek dokularında alveolar kemik kaybıyla sonuçlanan konak
enflamatuvar yanıtı olan lokal bir enfeksiyon hastalığı olarak kabul edilir
(Highfield, 2009). Sistemik bir iskelet hastalığının kaçınılmaz olarak
çeneleri ve alveolar kemiği etkilediğini de iddia etmek mantıklıdır. Bu
görüş, 1960'ların başlarında, periodontal hastalığın aynı zamanda
"presenil osteoporoz" (Groen ve ark., 1960) olarak adlandırılması ve
dejeneratif bir hastalık olduğu hakkındaki tartışmalara neden olmuştur.
Ancak sonradan yapılan çalışmalar ile periodontitisin birincil
etiyolojisinin bakteriyel plak olduğu belirlenmiştir (Löe ve ark., 1965;
Page & Schroeder, 1976). Bu zamana kadar yapılmış olan kesitsel
çalışmaların çoğu, osteoporoz ve periodontitis arasındaki ilişkiyi
radyografik ölçümler ve klinik parametrelerde doğrulamışlardır. Birden
fazla paylaşılan risk faktörü arasında yaş, genetik, hormonal değişim,
sigara içmenin yanı sıra kalsiyum ve D vitamini eksikliği de yer
almaktadır. Aslında her iki hastalığın da birbirleri için risk faktörü olma
olasılığı bulunmaktadır. Bu durumda hastalıkların eş zamanlı olarak
tedavi edilmesini gerektiren karşılıklı bir etkiye sahip olabileceğini
düşündürmektedir (Wang & McCauley, 2016).
2. Osteoporoz Nedir?
Yunancada kemik anlamındaki "osteon" ve por ya da pasaj
anlamındaki "porus" 'dan oluşan osteoporoz kelimesi (Bodur, 2004),
kemik yoğunluğunda, kemik kütlesinde azalma ve kemik dokusunda
mikro düzeyde yapısal bozulma ile görülen sistemik bir iskelet hastalığını
tanımlamakta olup bu hastalık kemik kırılması riskinin artmasına neden
olmaktadır (Wang & McCauley, 2016). Bu hastalığın ilk tanımı Jean
Georges Lobstein tarafından 1829 yılında “porous bone’’ (gözenekli
kemik) denilerek yapılmıştır. Pommer’da 1885 yılında bu hastalığa
osteoporoz demiş ve patolojik olarak birim hacimde kemik kütlemesinin
azalması olarak tanımlamıştır. Albright ise bu hastalığa 1948’de “too little
bone in bone” (kemik içinde çok az kemik) demiştir. Histolojik olarak
incelemeler yapan Goaz ve White ise kemik dokusunun fiziksel
yoğunluğundaki azalma diye belirterek osteoporozu tanımlamışlardır
(Oral & Oral, 2010). 1994 yılında Dünya Sağlık örgütü osteoporozu,
"normal genç kadınların ortalama düzeyinden 2.5 standart sapma daha
aşağı değerdeki kemik mineral yoğunluğu düzeyi (KMY)" olarak
tanımlamıştır (World Health Organization, 1994).
Yaşamın ilk beş yılında kemik mineral yoğunluğu düzeyinde cinsiyet
farkı gözlenmezken, 50 yaşından sonra kadınlarda bu yoğunluk daha
düşük olma eğiliminde olup, osteoporoz prevalansı ve osteoporozla ilişkili
kemik kırıkları (tipik olarak kalça, bilek veya omur) yaşlı kadınlarda
erkeklere göre iki kat daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Rosen, 2020).
Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilen Ulusal Sağlık ve
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Beslenme Araştırması’na (NHANES III) bakıldığında menapoz sonrası
dönemde bulunan beyaz kadınların yaklaşık %30’unda osteoporoz
görüldüğü, 80 yaş ve üzeri kadınlarda ise bu oranın %70’e kadar
yükseldiği tespit edilmiştir. Ayrıca yaşlı bireylerde gelişen kırıkların
%75’inin osteoporozdan kaynaklandığı belirlenmiştir. ABD’de yapılan
bir araştırmada yılda tespit edilen 1,3 milyon kırığın osteoporoza bağlı
yılda olduğu ve her yıl 300.000 kalça kırığı, 700.000 omurga kırığı
geliştiği belirtilmiştir. (Melton, 1995). 2004 yılında yayınlanan bir
raporda da nüfusun yaşlanması ile birlikte de osteoporoz ve düşük kemik
kütlesi prevalansının 2010 yılına kadar 50 yaşın üzerindeki bireylerde 12
milyon osteoporoz ve 40 milyon düşük kemik kütlesi vakasına ve 2020
yılına kadar bu yaşın üzerindeki bireylerde osteoporoz vakalarının
yaklaşık 14 milyona ve 47 milyondan fazla düşük kemik kütlesi vakasına
çıkması öngörülmektedir (Office of the Surgeon General (US), 2004).
Günümüzde osteoporoz nedeniyle ABD'de yılda yaklaşık 0,3 milyon
kalça kırığı ve Avrupa'da 1,7 milyon kalça kırığı olduğunu tahmin
edilmektedir (Rosen, 2020). Yaşlanmakta ve gelişmekte olan Türkiye’de
de osteoporoz önemli bir sağlık problemidir. 12 farklı bölgede Osteoporoz
Derneği ile Türkiye İstatistik Kurumunun birlikte yürüttükleri 50 yaş ve
üzerindeki 26,424 kişide gerçekleştirilen FRAKTÜRK çalışmasının
sonuçlarına göre kalça kırıklarının oranının 20 yıl öncesine göre oldukça
arttığı belirlenmiş olup femur boynundan yapılan ölçümlerin sonuçlarına
göre kadınların %12,9, erkeklerin %7,5’inde osteoporoz tespit edilmiştir
(Tuzun ve ark., 2012).
2.1. Osteoporozun Etiyolojisi ve Sınıflaması
Kemik, kemik oluşumu ve kemik yıkımı ile sürekli olarak yeniden
şekillenen dinamik bir dokudur. Bu iki zıt süreç, iskelet dengesini
korumak için sıkı bir şekilde çalışır ve hassas bir şekilde düzenlenir
(Martelli ve ark., 2017). Osteoklast aktivitesi, osteoblast aktivitesinden
fazla olursa kemikte rezorpsiyon başlayıp, kemik mineral yoğunluğunda
(KMY) azalmaya ve osteoporoz olarak bilinen kemikte dejenerasyona yol
açmaktadır (Suda ve ark. 1992).
Osteoporoz lokalizasyonuna, hastanın yaşına, etiyolojisine ve tutulan
kemik dokusunun tipine göre sınıflandırılmaktadır. Hastanın yaşı göz
önünde bulundurularak jüvenil, erişkin ve senil olarak sınıflandırma
yapılırken, lokalizasyona göre bölgesel ve genel olarak, etiyolojiye göre
primer ve sekonder olarak, tutulan kemik dokusunun tipine göre ise ise
trabeküler ve kortikal olarak sınıflandırılmaktadır. Hastalığın etiyolojisine
ve lokalizasyonuna göre yapılan sınıflamalar en yaygın kullanılan
sınıflamalardır (Tüzün, 1999).
Primer osteoporoz’un nedeni tam olarak bilinememekle birlikte kendi
içinde belirtilerin başlangıç yaşına göre jüvenil, idiyopatik ve involusyonel
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olmak üzere üç grupta değerlendirilmektedir. İnvolusyonel osteoporoz
menopoz sonrası 50 yaşından büyük kadınlarda en yaygın görülen
osteoporoz tipidir. Bu tip osteoporozda en sık kırık görülen bölgeler kalça,
vertebra ve el bileğidir. Özellikle kalça ve vertebra kırıkları nedeniyle
hastaneye yatış, hareketsizlik, pnömoni ve tromboembolizm görülmesi ile
gelişen bir yıllık mortalite oranları %20’lere ulaşabilmektedir (Meray &
Peker, 2012). Sekonder osteoporoz, yaşlanma veya postmenopozal
osteoporoz dışında, başka patolojik sebepler nedeniyle gelişen osteoporoz
türleridir. Hipogonadizm, tiroksin fazlalığı, hiperparatiroidizm, malign
hastalıklar, bazı gastrointestinal hastalıklar, bazı ilaçların kullanılması, bağ
dokusu hastalıkları sekonder osteoporozun oluşma nedenleri arasında
bulunmaktadır (NIH, 2001). Riggs ve Melton, osteoporozda tip I ve tip II
sınıflamasını önermiştir. Bu sınıflamaya göre Tip I osteoporoz 50-75 yaş
arası postmenopozal kadınlarda östrojen eksikliği nedeniyle görülür. Bu
tipte düşük östrojen seviyeleri, osteoklastik aktiviteye neden olan sitokin
seviyeleri, osteoblast yıkımı nedeniyle kemik yapımı ve yıkımı arasındaki
denge bozulmuştur. Bu nedenle de idrar ile kalsiyum atılımı artar. Vertebra
(genellikle crush-çökme) ve distal radius kırıkları bu tipte görülen en
belirgin klinik bulgulardır. Tip 2 osteoporoz, 70 yaş üzeri olguları içerdiği
gibi kadın ve erkekler de görülme oranları benzerdir. Genellikle kemik
kaybına neden olan iki mekanizma bulunmaktadır. Bunlar sekonder olarak
gelişen hiperparatirodizm ve osteoblastik aktivitenin yaşın artması ile
azalmasıdır. Bu tipte trabekuler ve kortikal kemikte gelişen kemik kaybı
oranı eşittir ve proksimal tibia, femur, vertebra ve pelvis kırıkları yoğun
olarak görülmektedir (Riggs ve ark., 1998).
2.2. Osteoporoz Tanısı Nasıl Konulur?
Osteoporoz tanısı ve tedavisinin takibi için değişik parametreler
kullanılabilmektedir. Özellikle osteoporoza bağlı gelişen kırıkların
önlenmesinde erken tanının konulabilmesi son derece büyük önem
taşımaktadır (Oral & Oral, 2009).
Osteoporozda görüntüleme yöntemlerinin amaçları arasında hastalığın
tanısı, hastalıkta gelişen kemik kaybının miktarı ve kemik kaybı hızının,
gelişebilecek kırık riskinin belirlenmesi ve başlanan tedavi sonrası
prognozun takibi bulunmaktadır. Bu amaçla tek foton absorbsiyometri, çift
foton absorbsiyometri, dual enerji X-ray absorbsiyometri (DEXA),
bilgisayarlı tomografi ve ultrasonografi yöntemleri kullanılmaktadır (Oral
& Oral, 2009). Bu yöntemler ile belirlenen kemik mineral yoğunluğu
(KMY) ölçümü, kemiğin tedavilere verdiği yanıtın belirlenmesi ve kırık
riskinin araştırılması için değerli ve kolay uygulanabilen nicel analiz
yöntemidir. Kemik mineral içeriği (KMİ) gram, kemik mineral yoğunluğu
(KMY) ise gr/cm2 (alan) veya gr/cm3 (hacim) olarak ölçülür (Edwards ve
ark. 2013). Bu ölçümlerin günümüzde en güvenilir ve en sık elde edildiği
görüntüleme yöntemi DEXA’dır. Dünya Sağlık Örgütü’nün tanı kriterleri
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DEXA kullanılarak elde edilen değerlere ve kırık varlığına göre
oluşturulmuştur. Bu tanı kriterlerine göre;
-Normal: Genç erişkine göre KMY ve KMİ’nin 1 standart sapmanın
altında olmasıdır.
-Osteopeni: Genç erişkine göre KMY’nin -1 ile -2,5 standart sapma
arasında olmasıdır.
-Osteoporoz: Genç erişkine göre KMY’nin -2,5 standart sapmadan
fazla olmasıdır.
-Yerleşmiş Osteoporoz: Genç erişkine göre KMY’nin -2,5 standart
sapmadan fazla olması ve bu nedenle gelişmiş bir veya daha fazla kırık
bulunmasıdır (Edwards ve ark. 2013).
2.2.1. KMY ve Klinik Risk Faktörlerini Kapsayan Kırık Riski
Değerlendirme Araçları
KMY ölçümüne ek olarak klinik risk faktörlerinin kullanılması,
osteoporotik kırık risk değerlendirmesinin doğruluğunu arttırmaktadır
(Kanis ve ark., 2007). Bu nedenle, tek başına klinik risk faktörlerine veya
KMY ölçümü ile kombinasyon halinde bir kişinin kırık riskini hesaplamak
için bir dizi algoritma geliştirilmiştir. En yaygın olarak kullanılan araç,
dünya çapında çok sayıda nüfusa dayalı kohortta geliştirilmiş olan Fracture
Risk Assessment Tool yani FRAX®'dır. FRAX®, Dünya Sağlık Örgütü
Metabolik Kemik Hastalıkları İş birliği Merkezi tarafından İngiltere,
Sheffield Üniversitesi'nde geliştirilmiş olup şu anda mevcut olan en
kapsamlı şekilde hazırlanan risk değerlendirme aracıdır (Kanis ve ark.,
2008). 40-90 yaşları arasındaki bireyler için 10 yıllık majör osteoporotik
(klinik vertebra, kalça, önkol ve proksimal humerus) ve kalça kırığı
olasılığını tahmin etmek için kırık riskini ölüm riskiyle birleştirir. Klinik
risk faktörleri, farmakolojik tedaviye uygun bir riski temsil eden ve
standart klinik kaynaklardan kolayca temin edilebilen, KMY'den en
azından kısmen bağımsız olarak, kırık riskiyle sezgisel bağlantı temelinde
seçilmiştir. KMY değerleri varsa algoritmaya eklenebilir. Ücretsiz olarak
kullanılabilen İnternet tabanlı bu algoritma makinesi 34 dilde mevcuttur;
modelin KMY gerektirmemesi DEXA kullanımının sınırlı olduğu yerlerde
büyük fayda sağlamaktadır (Leslie ve ark., 2012; Ölmez Sarıkaya ve ark.,
2014; Liu ve ark., 2019).
Biyokimyasal testler, osteoporozun tedavisinin izlenmesinde
kullanıldığı gibi daha yaygın olarak primer ve sekonder osteoporozun
ayırıcı tanısının belirlenmesinde kullanılmaktadır. Bu amaç ile lökosit,
eritrosit sedimantasyon hızı, hemoglobin, karaciğer fonksiyon testleri, total
alkalen fosfataz, açlık kan şekeri, serumda kalsiyum ve fosfor, kreatinin,
tam idrar tetkiki gibi laboratuvar testleri uygulanabilmektedir. Primer
osteoporozda bu testlerin sonuçları genellikle normal sınırlar içinde
bulunmaktadır (NIH Consensus Development Panel, 2001).
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2.3. Osteoporozun Tedavisi
Osteoporoz tedavisinin amacı, oluşabilecek kırıkları önlemek için
kemiğin gücünü arttırmak, fiziksel kapasitesini yükseltmek ve kemikte
yapısal bozulma nedeniyle gelişen ağrıları azaltmaktır (Yavuz ve ark.,
2017). Günümüzde osteoporozun tedavisi farmakolojik ve farmakolojik
olmayan tedavilerin birlikte uygulanması ile sağlanmaktadır.
2.3.1. Farmakolojik Olmayan Tedaviler
Osteoporozun tedavisinde hayat tarzıyla ilgili değişikliklerin önemi
büyüktür. Bu değişikliklerden biri egzersizdir. Düzenli olarak uygulanan
yürüme, pilates, yoga, ağırlık kaldırma ve tenis gibi egzersizlerin kırıkların
önlenmesinde, düşme riskinin azaltılmasında ve kemik kütlesinin
korunmasında oldukça etkili olduğu söylenmektedir. Özellikle
osteoporozlu kadınların haftada 3 kez en az 30 dakika yürümeleri ve düzenli
olarak postür düzeltme egzersizleri yapmaları önerilmektedir (Yavuz ve
ark., 2017). Bir diğer hayat tarzı değişimi de beslenmedir. Özellikle dengeli
beslenme ile alınan kalsiyum ve D vitamini kemik kütlesinin artışı ve
korunmasında oldukça etkilidir. Ayrıca besinlerde bulunan bitkisel
hormonlar, lifli ve proteinli gıdaların osteoporoz riskini azalttığı
belirtilmektedir (Kışlak & Genç, 2019).
Osteoporozun engellenmesine yönelik uygulamaları ile de oldukça etkili
olan bir tedavi yöntemi de fizik tedavi ve rehabilitasyondur. Bu tedavi
kapsamında vücut ağırlığı ile yapılan/ yapılmayan düşük/ yüksek güçlü ve
kombine egzersizler, vibrasyon veren aletler ile yapılan denge, kas gücünün
sağlanmasına yardımcı egzersizler, kronik ağrıların azaltılmasına yönelik
yüzeyel ısı uygulamaları, sıcak su havuzları, yüzeyel masaj uygulamaları,
paraspinal kaslara uygulanan transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu
(TENS) gibi çeşitli tedaviler uygulanabilmektedir (Sindel, 2013).
2.3.2. Farmakolojik Tedaviler
Ulusal Osteoporoz Vakfı’na göre T skoru -2.00 ve daha az olan tüm
hastalara spesifik osteoporoz ilaç tedavisi, -1,50 ve daha az olan ve
osteoporoz risk faktörlerine sahip bireylere de farmakolojik tedavi
uygulanmalıdır. Bu amaçla da farklı doz ve uygulama yöntemleri ile
anti-rezorptif ve anabolik ilaçlar kullanılmaktadır (Kışlak & Genç, 2019).
Anti-rezorptif ilaçlar grubuna giren östrojen, kalsitonin, selektif
östrojen reseptör modülatörleri (SERM), kalsiyum, vitamin D ve aktif
metabolitleri, bifosfonatlar, ipriflavon ve thiazid grubu diüretikler kemik
yıkım hızınının azaltılmasında rol oynamaktadır (Oral & Oral, 2010).
Kemikte bulunan hidroksiapatit kristallerine bağlanıp kemik
rezorpsiyonunun inhibisyonunda etkili olan bifosfonatlar günümüzde
oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu ilaçlar yeni oluşmuş kemik
içine yerleşip yıllarca kemik içinde saklı kalabilmektedirler. En yaygın
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kullanılan bifosfonat türü ilaçlar etidronat, alendronat, zoledronat,
klodranot, ibandronat ve risedronat’tır (Kışlak ve Genç, 2014).
Anabolik yani kemik oluşumunu stimule eden ilaçlar arasında anabolik
steroidler, fluoridler, paratiroid hormonu ve peptidleri, büyüme hormonu
bulunmaktadır (Oral & Oral, 2010). Özellikle paratiroid hormonunun
lomber omurlarda ve kalçadaki kemik mineral yoğunluğunu arttırarak
kortikosteroide bağlı gelişen osteoporozun tedavisinde etkili olduğu
belirlenmiştir (Kışlak & Genç, 2014).
Yan etkilerinin düşük olması ile hem menapoz sonrası kadınlarda hem
erkeklerde osteoporoz tedavisinde tercih edilen Stronsiyum Ranelat’ın
hem kemik yıkımını azalttığı hem de kemik yapımını uyardığı böylece her
iki mekanizmaya da sahip olduğu bildirilmektedir (Sindel, 2013).
3. Periodontal Hastalık
Periodontal hastalıklar, dişler üzerinde biriken mikrobiyal dental plağa
karşı verilen konak cevabı sonucu ortaya çıkan kronik enflamatuvar
hastalıklardır. Mikrobiyal dental plağa karşı verilen enflamatuvar yanıt
sonucu ortaya çıkan dental plağa bağlı gingivitis, dişetinde kanama,
eritem ve ödem gibi klinik belirtiler ile karakterizedir. Periodontitis ise,
etiyolojisinde patojen mikroorganizmaların yer aldığı dişin destek
dokularının kaybı ile karakterize enflamatuvar hastalık olarak
tanımlanmaktadır. Enflamasyonun klinik belirtileri her iki hastalık
tablosunda da ortak olmasına rağmen, periodontitiste, gingivitisten farklı
olarak periodontal cep oluşumu, klinik ataşman kaybı ve alveol kemik
yıkımı mevcuttur (Papapanou & Lindhe, 2008).
Genellikle yavaş ilerler, fakat hızlı yıkım dönemleri de gözlenebilir.
Hastalığın ilerleme hızı, normal konak-bakteri ilişkisini etkileyen lokal,
sistemik ya da çevresel ve genetik faktörler tarafından belirlenebilir.
(Örneğin; Diabetes mellitus, sigara kullanımı gibi…) Hastalığın tanısı
klinik periodontal ölçümler ve dental radyograflar birlikte
değerlendirilerek konulur. Hastalık şiddeti klinik ataşman kaybı miktarına
göre, hafif (1-2 mm klinik ataşman kaybı), orta (3-4 mm klinik ataşman
kaybı) ve şiddetli (5 mm’den fazla ataşman kaybı) olarak tarif edilebilir
(Kinane ve ark., 2008). Epidemiyolojik çalışmalar, erişkin popülasyonun
%80-90’ında geçirilmiş periodontitise işaret eden klinik ataşman kaybı ve
radyografik kemik kaybının gözlendiğini, bununla birlikte popülasyonun
ancak %7-15’inin şiddetli ve yaygın periodontitisten etkilendiğini
bildirmektedir (Brown ve ark., 1996).
3.1. Periodontal Hastalık Etyolojisinde Mikrobiyal Faktörler
Yaşam boyunca vücudun tüm yüzeylerinde çok çeşitli
mikroorganizmalar kolonize olmakta ve kurulan mikrobiyota konak ile
uyum içinde yaşamaktadır. Ağız içinde bulunan mikroorganizmaların
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çoğalması belli zamanlarda bulundukları alandaki yenilenme,
deskuamasyon ile kontrol altına alınmaktadır. Bu koşul ağız içinde sert ve
yenilenmeyen yüzeye sahip olan dişler için geçerli olmaması nedeniyle
dişin üzerinde mikroorganizmalar çoğalabilmektedir. Bu artış kontrol
altına alınmadığı takdirde ağız içerisinde diş çürükleri, gingivitis ve
periodontitis, peri-implant enfeksiyonlar ve stomatitis görülebilmektedir
(Lang ve ark., 2008).
Son yapılan çalışmalarda insan ağzında 700'den fazla bakteri türü
tespit edilmiştir. Bu türlerin 400'ünden fazlası periodontal ceplerden,
kalan 300 türü ise dil, oral mukoza zarları, çürük lezyonlar ve endodontik
enfeksiyonlar gibi diğer ağız bölgelerinden tespit edilmiştir (Paster ve
ark., 2006).
Mikroorganizmaların periodontal cepte böylesi bir
yoğunlukta bulunması ve birçok farklı türü içermesi konağın genetiği,
sistemik sağlık durumu, sigara alkol gibi alışkanlıkları, ağız bakımı
yöntemlerini uygulama etkinliği, sondalanan cep derinliği, dişeti oluğu
sıvısının akışına, diğer bireylerden bulaşan mikroorganizmalar ve konağın
immün yanıtının antimikrobiyal etkinliği gibi birçok faktöre bağlıdır
(Socransky & Haffajee, 2005). Mikrobiyal dental plak ile konak savunma
mekanizmaları arasındaki karmaşık etkileşimler sonucu başlayıp ilerleyen
ve kronik enflamatuvar bir hastalık olan periodontitis tedavi edilmediği
takdirde diş kayıplarına yol açabilmektedir (Offenbacher, 1996). 1998
yılında Socransky ve arkadaşları periodontal mikroorganizmaların
oluşturdukları kompleksleri belirlemeyi amaçlayarak 160’ı periodontitis
hastası olan 185 bireyden 13.261 plak örneği toplamışlar. Toplanan plak
örneklerine checkerboard DNA-DNA hibridizasyon tekniği uygulanarak
40 periodontal hastalık ile ilişkili mikroorganizma belirlenmiş ve bu
mikroorganizmalar yerleşme zamanları ve bir arada bulunma sıklığı
açısından değerlendirilerek sınıflandırılmıştır (Socransky ve ark., 1998).
Bu sınıflandırma’ya göre sarı ve mor komplekslerde yer alan
mikroorganizmalar plağın erken dönemlerinde görülürken, yeşil, turuncu
ve kırmızı komplekslerde yer alan mikroorganizmalar plağa ikincil olarak
yerleşmektedirler (Socransky & Haffajee, 2008). Ayrıca çalışmada
kırmızı kompleks’te bulunan P. gingivalis, T. forsythia ve T.
denticola’nın, F. Nucleatum sub grupları, P. intermedia, P. nigrescens, P.
micros, E. Noiiatum ve S.constellatus ve Campylocbacter bakterilerinin 3
türünü de içeren turuncu kompleks ile yakın ilişkide olduğu belirlenmiştir
(Socransky ve ark., 1998).
Bilinen en önemli gram negatif periodontopatojenler kırmızı
komplekste bulunan Porphyromonas gingivalis (Pg), Prevotella
intermedia (Pi), Tannerella forsythia (Tf)’dır. Bu bakterileri diğer
komplekslerde bulunan Aggregatibacter aktinomycetemcomitans (Aa),
Fusobacterium nucleatum (Fn), Capnocytophaga türleri (C.sp),
Campylobacter rectus (Cr), Eubacterium spp, Peptostreptococcus
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micros, Selenomonas spp, Spirochaetes mikroorganizmaları takip
etmektedir (Socransky ve ark., 2013).
3.2. Periodontal Hastalıkta Enflamasyon ve Konak Yanıtı
Enflamasyon, organizmanın fiziksel, biyolojik veya kimyasal
uyaranlara karşı geliştirdiği vasküler ve hücresel olaylardan oluşan bir
reaksiyonlar zinciridir. Enflamatuvar cevabın amacı, yara iyileşmesinin
sağlanması, konağı enfekte eden mikroorganizmaların uzaklaştırılması ve
hasarlı ya da değişikliğe uğramış dokuların tamiridir (Larsen & Henson,
1983).
Plak bakterilerinin diş yüzeyi ve dişeti kenarında birikmeye başladığı
anda konakta enflamatuvar yanıt başlatır (Jorth ve ark., 2014). Periodontal
dokulardaki ilk enflamasyon patolojiden ziyade mikrobiyal mücadeleye
karşı fizyolojik bir savunma mekanizması olarak düşünülmelidir.
Hastalığın bu aşamadaki klinik bulguları supragingival ve subgingival
plak oluşumudur ve bunlara genellikle taş oluşumu ve dişeti iltihabı eşlik
eder. Eğer plak çıkarılırsa, hemostaz olur ve dokudaki iltihap çözünür.
Lezyon devam ederse, patoloji haline gelir (Page & Schroeder, 1976).
Konak yanıtı savunmaya ilişkin çok yönlü bir birikime sahiptir. Bu
kapsamlı yanıtlar doku tahribatına da önemli ölçüde neden olabilmektedir.
(Cekici ve ark., 2014).
Akut enflamasyonda ilk olarak damarsal geçirgenliğin artışı meydana
gelir. Dişeti kenarında bulunan aerobik ve anaerobik bakteriler, birleşim
epiteli boyunca metabolik asitler, ekstraselüler enzimler, LPS ve benzeri
birtakım metabolitler salar bu da bağlantı epiteli ve bağ dokusunda hasara
yol açar (Springer, 1994). Periodontal hastalıkta gram (-) bakterilerin
ortak antijeni olan lipopolisakkarit (LPS) çok önemli bir rol oynar.
Lipopolisakkaritler (LPS), konak savunma hücrelerinin membranlarında
yer alan CD14 yüzey reseptörleri ve Toll-like gibi konak reseptörleri
tarafından tanınmaktadır. Gram (-) bakterilerdeki bu protein ve konak
proteinleri arasında bu etkileşime girdikçe enflamatuvar medyatörlerin
ortama salınımına yol açar ve bu da çeşitli hücreler arası etkileşimlerin
oluşmasına neden olur. Böylece diyebiliriz ki Gram (-) bakterilere karşı
oluşan enflamatuvar yanıt, gram (+) bakterilere karşı gelişen yanıttan çok
daha baskındır (Dixon ve ark., 2004). Bağ dokusundaki mikro düzeydeki
vaskülarizasyonun etkilenmesi ile vazoaktif medyatörler (histamin ve
bradikinin) ortama salınır. Mikrobiyal plaktaki bakteriler nedeniyle
dokuda enflamatuvar yanıtın gelişmesi sonucu ortaya çıkan IL-8, C5a ve
benzeri kemotaktik medyatörlerin etkisi ile dokuya doğru lökositlerin
göçü başlar. Lökositler enfekte yara bölgesine ulaştığı gibi periodontal
dokularda iltihabi infiltratın oluşumunu tetikler (Springer, 1994).
Nötrofiller, periodontal patojenlere karşı ilk savunma hattını oluşturan
hücrelerdir. Ancak salgıladıkları lizozomal enzimleri ve araşidonik asit
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metabolitleri gibi pro-enflamatuvar medyatörleri sentezledikleri ile
periodontal dokuda yıkıma yol açabilecekleri de göz önünde
bulundurulmalıdır. Nötrofiller ve bakterilerin etkileşimi ile birçok konak
hücresi hasara uğrayabilmektedir (Kantarci ve ark., 2003).
Akut enflamasyonda en önemli fagositoz yapan hücreler nötrofiller
iken, kronik enflamasyonda bu görevi makrofajlar devralır. Uzun süreli
kronik enflamasyonda makrofaj sayısında artış olduğu bilinmektedir bu
durum periodontal hastalık için de geçerlidir. Makrofajlar, fagositoz
yapma özelliğinin yanında, antijenlerin tanınması ve immün yanıtın
oluşması; IL-1, TNF- ve IL-6 gibi potent pro-enflamatuvar sitokinlerin
ve doku tamirine yardımcı olan medyatörlerin üretimi gibi işlevlere sahip
olduğu için kronik enflamasyonun en önemli hücreleridir (Topoll ve ark.,
1989; Zappa ve ark., 1991).
Akut yanıttan sonra başlayan adaptif bağışıklık süreci ile T ve B
lenfositler, iltihaplı doku içinde birikmeye başlar. Antijen ve sitokinlerin
ortamda yoğunlaşması ile bu hücreler büyüyüp çoğalarak CD4+ ve CD8
T hücrelerine, B hücreleri de antikor sentezlenmesinde görevli plazma
hücrelerine dönüşürler. (Kornman ve ark., 1997). Çok sayıda çalışma,
periodontitis gelişiminin, esas olarak T hücrelerinin aracılık ettiği bir
gingivitis lezyonundan çok sayıda B hücresi ve plazma hücresini içeren
bir lezyona geçişi içerdiğini göstermiştir. Bu enflamasyon aşamasında bağ
dokusu ve alveolar kemiğin yıkımı da söz konusudur. Ortama IL-1,
TNF-α, IL-6, ve PGE2 gibi kollejenolitik ve kemik resorbsiyonunda aktif
rol oynayan pro-enflamatuvar medyatörler salınır (Rogers ve ark., 2007;
Schenkein, 2006). Kemik yıkımından sorumlu hücreler olan osteoklastlar,
RANK / RANKL / OPG sisteminin kontrolü altında farklılaşır ve kemik
yıkımına neden olur (Ohlrich ve ark., 2009).
3.3. Periodontal Hastalıkların Tedavisi
Periodontal hastalığın tedavisi, periodontal hastalığın oluşmasında rol
oynayan faktörlerin periodontal dokulardan uzaklaştırılması veya
dokulardaki etkinliğinin azaltılması ile sağlanmaktadır. Sanz ve
arkadaşları periodontal hastalıkta tedavi planlamasına yönelik bir rapor
yayınlamışlardır (Sanz ve ark., 2020). Bu rapora göre tedavinin ilk adımı,
hastayı supragingival dental biyofilmin başarılı bir şekilde kaldırılması ve
risk faktörü kontrolünü üstlenmeye motive ederek davranış değişikliğine
rehberlik etmeyi amaçlar. Bunlarda supragingival plak kontrolü,
motivasyon, ağız hijyeni eğitimi, diş yüzeyi temizliği ve periodontitisin
başlamasına neden olabilecek risk faktörlerinin (sigara, diyabet, obezite)
kontrolünü içermektedir. Tedavinin ikinci aşaması nedene bağlı terapidir.
Bu aşamada subgingival biyofilm ve taşın subgingival enstrümantasyon ile
azaltılması / ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Bu aşamada ek olarak
lokal ve sistemik antimikrobiyaller de uygulanabilir. Hastanın tedavinin
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ikinci aşamasına verdiği yanıt periodontal dokular kontrol edilerek
değerlendirilir. Tedavinin üçüncü basamağı, tedavinin ikinci basamağına
yeterince yanıt vermemesine neden olan periodontal alanların tedavisini
amaçlar. (sondalamada kanamalı 4 mm veya derin ceplerin varlığı, ≥6 mm
periodontal ceplerin varlığı) Bu aşamada periodontal dokuların cerrahi
müdahaleleri de söz konusu olabilir. Ağız içi ideal koşullar sağlandığında
da hastaların tedavisinde 4. aşamaya geçilir. Bu aşama periodontal idame
fazı, destekleyici fazdır. Periodontal dokuların sağlığının korunması için
hastalar belli aralıklar ile çağırılıp kontrol edilir, hastaların motivasyonları
sağlanır ve gerekli görülen durumlarda hastalığın tekrarladığı belirlenirse
uygun bir tanı ile tedavi planına en baştan başlanabilir (Sanz ve ark., 2020).
4. Osteoporoz ve Periodontal Hastalık Arasındaki Bağlantılar ve
Potansiyel Mekanizmalar
Günümüzde periodontal hastalık ve osteoporoz arasındaki ilişkiyi
araştıran çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Bunlardan birkaçına örnek
verirsek; Tezal ve arkadaşlarının 51-78 yaşlarındaki 70 menopoz sonrası
kadından oluşan bir popülasyonda yaptıkları çalışmada, DEXA ile KMY
ve klinik ataşman kaybı, interproksimal alveoler kemik kaybı ölçümleri
yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda ortalama alveolar kemik kaybı ve klinik
ataşman seviyeleri, sistemik KMY ile anlamlı şekilde ilişkili bulunmuştur
(Tezal ve ark., 2000). 50-65 yaş arası 100 postmenopozal (50 osteoporoz,
50 sağlıklı) kadının dahil edildiği çalışmada hastaların klinik periodontal
ölçümleri yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda osteoporoz rahatsızlığına
sahip hastaların sondalama derinliği, klinik ataşman seviyesi ve
interproksimal alveolar kemik kaybı ölçümlerinin ve kaybedilen diş
miktarının diğer hastalara göre anlamlı olarak daha fazla olduğu tespit
edilmiştir (Juluri ve ark., 2015). Osteporoz ve periodontal hastalık
arasındaki ilişkiyi araştıran sistematik derleme ve meta-analizde yer alan
çalışmalardan elde edilen kanıtlar, osteoporoz veya osteopeni olan
menopoz sonrası kadınların normal KMY'ye sahip kadınlara kıyasla daha
yüksek klinik ataşman seviyesi ölçümleri sergileyebileceğini
göstermektedir (Penoni ve ark., 2017). 10 senelik bir kohort çalışmasında
da periodontitisin özellikle kadınlarda osteoporoz gelişimi üzerinde etkisi
olduğu ve osteoporozun önlenmesi ve geciktirilmesi için dişlere ve
dişetlerine iyi bakılması gerektiği belirtilmiştir (Choi ve ark., 2017). Yine
başka bir çalışmada da iyi ağız hijyeni bakımı, periodontitis ve osteoporoz
arasındaki ilişki üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu vurgulanmıştır
(Huang ve ark., 2015).
Çoğu araştırmada osteoporoz ve periodontal hastalık arasındaki ilişki
vurgulanmış hatta hastalığın tedavisinin diğer hastalığın tedavisine de
faydalı olacağı yorumu yapılmıştır (Huang ve ark., 2015; Choi ve ark.,
2017). Bu iki hastalık arasındaki bağlantıyı daha iyi anlayabilmek için
potansiyel mekanizmalara bakmak gerekmektedir.
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4.1. Kemik Yıkımı Mekanizmaları
Osteoporoz sistemik bir hastalık olup çoğunlukla süngerimsi kemikte
ortaya çıkarken, periodontal hastalık ilk önce kortikal kemiğe saldıran ve
alveolar kemik çıkıntısında boyutsal bir değişikliğine neden olan
periodonsiyumun lokal enfeksiyonunu içermektedir (Kanis, 1994). Ancak
çene kemiklerinde osteoporoz nedeniyle oluşan kemik yoğunluğunun
azaldığı alanlar, dişeti hastalığının hızlı ilerlemesi için bir potansiyel
oluşturabilirler. Hatta alveoler kemikte gelişen osteoporotik değişikliklerin
erken diş kaybına yol açması da mümkündür (Wactawski-Wende, 2001).
Bu durum dışında da çene kemiklerinde gözlemlenen osteoporotik alanlar
ile gelişen kemik yorgunluğu nedeniyle oklüzal kuvvetlerin mikro kırık
prevalansını arttırdığı öne sürülmektedir (Burr ve ark., 1985; Wang &
McCauley, 2016).
4.2. Hormonal Mekanizma
Östrojen, testosteron, kortizol, paratiroid ve tiroid hormonları dahil
olmak üzere çeşitli hormonlar kemik homeostazının düzenlenmesinde
önemli roller oynayabilmektedir. Bu hormonların dengesizliği, kalsiyum/
fosfat metabolizması, kemik homeostazını ve enflamasyonun
düzenlenmesinde rol oynayabilmektedir (Straub, 2007; McCauley ve ark.,
2014; Mancini ve ark., 2016). Menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda
gelişen azalmış östrojen seviyesi osteoporoz için önemli bir risk faktörüdür
(Recker ve ark., 2004). Bu eksikliğin kalsiyum emilimini azalttığı ve
kalsiyum atılımını arttırdığı belirlenmiş olup (Nordin ve ark., 2004) ayrıca
azalan östrojen seviyelerinin kemik homeostazını bozan osteosit
apoptozunu indüklediği bildirilmiştir (Tomkinson ve ark., 1998). Düşük
östrojenin IL-1 mRNA ekspresyonunu uyarması ve yüksek östrojenin
oksidatif stresi azaltması ile östrojenin enflamasyonda hem proenflamatuvar hemde anti-enflamatuvar görevler üstlendiğini söyleyebiliriz
(Shanker ve ark., 1994; Jain ve ark., 2004). Yapılan hayvan çalışmasında
da östrojen eksikliğinin deneysel periodontitisin şiddetini arttırdığı
görülmüştür (Xu ve ark., 2015). İnsanlarda hormon replasman tedavisinin
(HRT) mandibular kemik yoğunluğunu iyileştirdiği, dişeti kanamasını ve
periodontitis nedeniyle kaybedilen diş sayısını azalttığı belirlenmiştir
(Paganini-Hill, 1995; Grodstein ve ark., 1996). Bu sonuçlar, periodontal
hastalıkta östrojen eksikliğinin potansiyel bir rolüne işaret etmektedir.
Kemik homeostazı için bir diğer önemli hormonda, kanda yeterli
kalsiyum sağlamak için kemik rezorpsiyonunu artıran paratiroid
hormonudur (PTH). Aralıklı paratiroid hormonu uygulamasının
periodontal iyileşmeyi arttırdığı ve çekim bölgelerindeki kemik
rejenerasyonunu desteklediği görülmüştür (Kuroshima ve ark., 2013). Bu
sonuçlar bize kemiğin yeniden şekillenmesi ve enflamasyon ile ilişkili
hormonların etkileşimi ile osteoporoz ve periodontitis hastalıklarını
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birbirine bağlayan bir mekanizma olabileceğini düşündürmektedir.
4.3. Enflamatuvar Mekanizma
Osteoporozlu hastalarda yüksek miktarda IL-1, IL-6 ve TNF-α gibi
sistemik pro-enflamatuvar sitokin seviyeleri olduğu belirlenmiştir (Brincat
ve ark., 2014). Belirlenen bu sitokinlerin hepsi kemik yıkımını indükleyen
sitokinler olarak kabul edilmektedir (Wei ve ark., 2005). Bu enflamatuvar
sitokinler ve dolaşımdaki diğer faktörler, sadece sistemik kemiğin yeniden
şekillenmesini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda periodontal hastalığa
karşı doku yanıtını tehlikeye atmak için lokal olarak da hareket
edebilmektedir (Örn: TNF-α ayrıca kolajenaz aktivitesini indükler) (Golub
ve ark., 2006). Aynı şekilde periodonsiyumun lokal enfeksiyonu da bu
enflamatuvar sitokinleri sisteme salabilir ve enflamatuvar hastalıkları geniş
ölçüde etkileyebilir (Pizzo ve ark., 2010). Her iki hastalığın altında yatan
mekanizmalardan birinin bu enflamasyon yolları olması muhtemeldir.
5. Sonuç
Günümüze kadar yapılan çalışmalar ile elde edilen çoğu veri, her iki
hastalık arasında çeşitli bağlantılar olduğunu göstermektedir. Bu ilişkilerin
ve mekanizmaların daha iyi bilinebilmesi için daha uzun dönemli
biyokimyasal analizlerle güçlendirilmiş çalışmalara ihtiyaç vardır.
Osteoporoz ve periodontal hastalık arasındaki ilişkinin daha iyi
tanımlanması ile hastalıklardan birine sahip olan ve diğer hastalığı
geliştirme riski bulunan hastaların belirlenmesi kolaylaşabilir ve
disiplinlerarası yeni tanı ve tedavi protokollerinin geliştirilmesine katkı
sağlanabilir.
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Giriş
Günümüzde, pandemi ile tüm insanlığın gündeminde olan enfeksiyon
kontrolü ve enfeksiyon bulaş yolları aslında diş hekimleri ve tüm sağlık
çalışanlarının meslek hayatının bir parçasıdır. Bulaşıcı hastalıklar, birçok
ülkede sağlık sistemlerinin karşılaştığı önemli bir halk sağlığı sorunudur
(Ibrahim ve ark, 2017). Enfeksiyon, patojen olarak bilinen hastalık yapıcı
bakteri, virüs, mantar vb. hastalık etkenlerinin vücuda girerek çeşitli
dokulara yerleşmesi ve burada çoğalması ile meydana gelen inflamatuar
yanıt süreci olarak tanımlanır (Serbes, 2019). Enfeksiyon zinciri ise
hastalığa sebebiyet veren mikroorganizmaların vücutta enfeksiyon
oluşturabilmesi için tamamlaması gereken aşamalardır. Zincirin temel
bileşenleri; enfeksiyona sebep olan ajan, bulaş yolları ve patojenler için
bir enfeksiyon kaynağıdır (Tezcan, 2017).
Oral mikrobiyoloji, mikrobiyoloji ve oral tıbbı birleştiren bir konudur
(Nie ve ark, 2015.) Ağız mikroflorası tahmin edildiğinden daha
karmaşıktır. Doğumdan sonra 24 saat içerisinde mikroflora oluşmaya
başlar ve kişinin hayatı boyunca diyetine, hormonal durumuna,
restorasyon materyallerine, protez kullanımına, sistemik hastalıklarına,
antibiyotik tedavisine, ağız bakımına ve sosyal alışkanlıklarına göre
nicelik ve nitelik gösterebilir (Külekçi, 2000). Az miktardaki ağız
salgılarında bile yaklaşık 200-500 milyon kadar mikroorganizma
bulunmaktadır. Bu organizmaların yarısından fazlası anaerop olup henüz
laboratuvar ortamında üretilememektedir (Aas ve ark, 2005).Bu yüzden
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diş hekimleri ağız mikrobiyolojisi ve ağız içindeki potansiyel enfeksiyon
kaynakları hakkında henüz yeterli bilgiye sahip değildir (Arısoy, 2019).
Diş hekimlerinin çalışma ortamları enfeksiyon transmisyonuna
kolayca imkan sağlar. İnfeksiyon vektörü olarak kabul edilen ağız sıvıları
ve kanın el aletlerine ve hekimin eline geçişi mümkündür. Bu nedenle diş
hekimliği çalışma ortamları hastalar, hekim, hekim yardımcıları ve
personeller için dikkatle yaklaşılması gereken ortamlardır (Volgenant ve
Soet, 2018). Risk sadece diş hekimliği kliniklerinde değildir. Çalışma
alanlarında doku bütünlüğü bozulmuş cilt, kan ve/veya kan ile kontamine
olmuş vücut sıvıları bulunan tüm sağlık çalışanları çapraz enfeksiyonu
engellemek ve enfeksiyon kontrolünü sağlamak için belirlenmiş kurallara
özen göstermelidir. Uyulacak belli kurallar ve alınan önlemler
enfeksiyonun geçişini kontrol altına almanın yanı sıra hasta ve hekimin
bu konu üzerine duyacağı korkuyu da baskılayacaktır (Özkurt ve ark,
2011).
İnfeksiyon Hastalığının Belirleyiciği
İnfeksiyon hastalığı, bir mikroorganizma vücutta çoğalıp dokulara
zarar verdiğinde oluşur, buna neden olan mikroorganizmaya ‘patojen’
denir. İnfeksiyon hastalığı 3 temel belirleyen ile formülize edilebilir
(Nohutçu, 2007):
İnfeksiyon hastalığı = mikroorganizmanın dozu x virülansı / vücut
direncidir.
Yüksek doz, yüksek virülans ve düşük hastalık direnci hastalık ile
sonuçlanır (Serbes, 2019).
Çapraz Enfeksiyonun Bulaşma Yolları Nelerdir?
Hastalık etkeninin hasta kişiden hasta olmayan kişiye gerekli
önlemlerin alınmaması nedeniyle bulaşına ‘çapraz enfeksiyon’ denir
(Mutlu ve ark, 1996). Diş hekimliği kliniklerinde patojenler doğrudan
veya dolaylı temas, damlacık ya da hava ile taşınan aerosollerle
bulaşabilir.
Hastanın kan ya da tükürüğünün klinisyenin doku bütünlüğü
kaybetmiş cilt ya da mukoz membranı ile doğrudan temasıyla gerçekleşen
bulaş tipi direkt temas yolu ile bulaştır. Buna herpes simplex
enfeksiyonunun cilt ve mukoza bütünlüğü bozulmuş hekime bulaşı örnek
verilebilir (Şenel, 2007). Enfeksiyon ajanının kontamine cansız
ekipmanlar aracılığıyla kişiler arası geçişi sonucu oluşan bulaş tipi
indirekt temas yolu ile bulaştır. Buna ise hekimin ya da yardımcı
personelin kesici delici alet ile yaralanması örnek verilebilir. Kirli alet
kontaminasyonu pratik diş hekimliğinde göz ardı edilmemesi gereken
önemli konulardandır. Kontaminasyon, hastanın ya da hekimin kanı ile
bulaş haline gelmiş el aletleri ile temas sonucu olabileceği gibi, tükürük
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gibi ağız sıvılarındaki mikroorganizmaların aerosol halinde inhalasyonu
ile de olabilir (İlday ve ark, 2015; Hamid ve ark, 1999). Hastanın
solunum salgıları ile temas edilmesiyle gerçekleşen bulaş tipi ise
damlacık yolu ile bulaştır. Damlacık enfeksiyonları yüksek devire sahip
veya ultrasonik aletler ile çalışılırken ortamda asılı kalabilen enfeksiyöz
aerosollerin deri dokusu, göz, nazal mukoza teması ya da inhale edilmesi
ile gelişebilir (Karaağaç ve Küçükesmen, 2003). Damlacık yolu ile bulaş
gösteren enfeksiyonlara örnek olarak grip, difteri, boğmaca, kabakulak
verilebilir (Akıncıbay, 2007). Diş hekimleri, mikrobiyotası olan bir
alanda hastalarla yakın temasta çalışır ve tükürük, kan ve dişeti oluğu
sıvısı gibi vücut sıvılarının yüksek hızlı aletler ile yapılan işlemlerle
damlacık yolu ile bulaşına diğer meslek gruplarına göre daha açık
konumdadır (Topcuoglu, 2020). Partiküllerin boyutları alacağı mesafe ve
havada asılı kalma süresi farklılık gösterebilir. Ayrıca aerosollerin
bireylerde hastalığa neden olma kapasitesinin, maruz kalınan doz,
virülans faktörü ve kişinin vücut direncine bağlı olduğu da göz önünde
bulundurulmalıdır. Bu yüzden oluşacak aerosol miktarı büyük önem
tasımaktadır. Ultrasonik aletler ve lazer aerosol miktarını arttıran
durumlardır (Day ve ark., 2006).
Diş hekimliğinde mikroorganizmalar vücuda başlıca 4 yolla girebilir:
1-Solunum- Aerosoller (Akıncıbay, 2007)
2- Sindirim- Hastanın ağızda biriken enfekte suyu yutması
3- Mukoz membranlara ve deriye doğrudan temas- Eldivensiz çalışan
hekimin derisinden hastanın yüz derisine ya da ağız mukozasına ya da
hastanın ağız mukozasından hekimin eline (‘‘Klinikte hijyen’’, 2008)
4-İnokulasyon- Kontamine aletle yaralanma, iğne batması (Mermut ve
ark, 2020).
Diş hekimliği kliniklerinde çapraz enfeksiyonun birçok geçiş yolu
vardır. Bunlar; hastadan yardımcı personele veya diş hekimine geçiş, diş
hekimi veya yardımcı personelinden hastaya geçiş, hastadan hastaya
geçis, diş hekimliği kliniğinden topluma geçiş, diş hekimi veya
çalışanlarından aileye geçiş, toplumdan hastaya geçiş şeklinde
sınıflandırılabilir (Nohutçu, 2005).
Hastadan yardımcı personele veya diş hekimine geçiş damlacık
enfeksiyonu ya da direkt ve indirekt temas şeklinde görülebilir. Gerekli
önlemler alınmadığında diş hekimi veya yardımcı personelinden hastaya
patojen geçişi de gözlenebilir. Amerika’da bir diş hekimliği kliniğine
başvuran 6 hastanın HIV ile bulaşa maruz kaldığı bildirildikten sonra diş
hekimliğinde çapraz enfeksiyon önlemlerinin önemi daha iyi anlaşılmıştır
(Gümüşsoy ve ark, 2019; CDC, 1991). Diş hekimi veya yardımcı
personelinden hastaya damlacık yolu ile bulaş ihtimali bulunmak ile
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birlikte diş hekimliğinden bağımsız gündelik hayatta da birçok ortamda
meydana gelebilecek bir geçiş yoludur (Nohutçu, 2005). Kontamine
yüzeylerle direkt temas, mikromotor, aeratör ve piyasemen gibi aletlerin
dekontamine edilmeden kullanılması, uygun şekilde sterilizasyonu
sağlanmamış el aletleri ile çalışılması bir hastadan diğerine
mikroorganizma geçişi ile sonuçlanabilir. Klinikte birincil olarak
çalışmayan temizlik personeli ya da laboratuvar teknisyeni gibi kişilerin
kontamine alet veya malzemelerle dolaylı yoldan teması sonucu bu
kişilerden ailelerine veya toplumdaki diğer kişilere geçiş gerçekleşebilir.
Protez laboratuvarı teknisyenleri, tıbbi atık toplama personeli gibi kirli
malzemelerle indirekt temasıyla bu kişilerden toplumdaki diğer bireylere
bulaş gerçekleşebilir. Özellikle protetik diş hekimliği pratiğinde
laboratuvar ile birlikte çalışılması ölçülerin ve protezlerin aşamalı bir
şekilde sürekli transferi çapraz enfeksiyon riskini arttırmaktadır (Akan ve
ark, 2015; Nohutçu, 2005). Diş hekimi ya da personelin ailesi veya
birlikte yaşadığı kişiler de bulaş açısından risk altındadır. Alınacak
standart önlemler ve aşılanma infeksiyon geçişinin azaltılmasına yardımcı
olur (Ferraz ve ark, 1998). Toplumdan hastaya geçiste ise dental ünit
sistemlerindeki biyofilm tabakası ve buna bağlı mikroorganizmalar rol
oynamaktadır. Bu yüzden CDC (Center for Disease Control and
Prevention-Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri) 1993 yılında
infeksiyon kontrolünde dental su sistemleri ile ilgili konu başlığını
yönergesine eklemiştir (Nohutçu, 2005).
Çapraz Enfeksiyona Hangi Virüs ve Bakteriler Sebep Olur?
Çapraz enfeksiyon viral ve/veya bakteriyel kaynaklı olabilir. Her
mikrobiyal
kontaminasyon
enfeksiyona
sebep
olmamaktadır.
Kontaminasyonun enfeksiyona dönüşmesi için viral veya bakteriyel
enfeksiyon yükünün yeterli olması gerekir. Enfeksiyon hastalıklarının
ilerleme seyri sırasında görülen belirli dönemler vardır:
İnkübasyon dönemi: Hastalık yapıcı etkenin kişiye bulaşmasından
hastalık belirtilerinin gözlemlenmesine kadar geçen dönemdir. Bu dönem
mikroorganizmanın maruz kalınan miktarına, virülansına, türüne ve
kişinin direnç durumuna göre değişim gösterir.
Prodromal dönem: İnkübasyon dönemi ile tipik klinik bulgular
görülmesi arasında kalan dönemdir. Prodromal dönemin kesin bir süresi
yoktur. Sıklıkla birkaç gün sürer ve klinik dönem ile iç içe
görülür. Herhangi bir hastalığa özgül olmayan halsizlik, ateş, kas ve
eklem ağrıları, iştahsızlık, bulantı ve/veya kusma gibi semptomların
bulunduğu dönemdir.
Klinik bulgular dönemi: Vücudun farklı sistem bulgularının
gözlendiği dönem olarak sınıflandırılabilir.
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Diş hekimliği klinikleri çapraz enfeksiyon sahası olarak çok geniştir.
Hekim, hasta ve personeller bir çok viral ve bakteriyel bulaşa açık
konumdadırlar. Bunlardan en sık karşılaşılanları; viral hepatitler, Human
Immunodeficiency Virus, epstein barr virüs, sitomegalovirüs, herpes
simplex, varicella zoster, kabakulak virüsü ve bulunduğumuz dönem
gereği hiç kuşkusuz koronavirüs ailesidir.
Bakteriyal enfeksiyonlarda ise hastane enfeksiyonlarında sıklıkla baş
gösteren MRSA, tüberküloz ve ünit sistemlerinin biyofilmlerinden izole
edilebilen pseudomonas suşları bulunmaktadır.
Sık Görülen Viral Enfeksiyonlar
Viral Hepatitler
Günümüz diş hekimliğinde hekimin kendini koruması gereken
infeksiyöz hastalıkların başında hepatit virüslerinin oluşturduğu
infeksiyonlar gelir. HBsAg ve HBeAg+ kanla gerçekleşen temas sonrası
hepatit B gelişme olasılığı %22-31 olarak belirtilmişken, HBsAg + olup
HBeAg– olması durumunda bu olasılık %1-6 arasına düşmektedir. HCV+
olan bir bireyle gerçekleşen perkütan temas sonrası anti-HCV
serokonversiyon insidansı %1,8 olarak bildirilmiştir (CDC, 2001;
Bozkurt ve ark, 2013).
Diş hekimlerinde viral hepatitlerde taşıyıcılık oranı, genel
popülasyondaki oranın 10-20 katı olarak değişebilir (Withers, 1980). Diş
hekimliği pratiğinde yaralanmalar genellikle ağız dışında meydana gelir
yani hekiminin elleri hastanın ağız içinde değildir. Yaralanmaların bir
çoğu, kanama odağı küçük çaplı olan yaralanmalardır. Yaralanma eldiven
ile gercekleştiğinde infeksiyona yakalanma riski %50 azalır buna iğne ya
da aletin eldivenden geçerken temizlenmesinin sebep olduğu
düşünülmektedir (Külekçi, 2007). Kan yolu ile bulaşan infeksiyonlara
sahip hastalara yapılan işlemler sırasında çift kat eldiven kullanılmı
tavsiye edilmektedir. Kan ve/veya kan ile bulaş gösteren diğer vücut
sıvıları ile cilt dokusunun temasını önlemek için çift kat eldiven takmanın
etkili bir yöntem olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Tek veya çift
eldiven takma durumunda dışta bulunan eldivene ilişkin bütünlüğün
bozulma oranı yaklaşık %17,5 ile aynı sıklıkla gözlenmiştir. İçe takılan
eldivende ise oluşan bütünlük bozulmaları yaklaşık olarak %5,5 olarak
belirlenmiştir (Akova, 1997).
 Hepatit A virüsü (HAV):
1940’lı yıllarda Hepatit A’nın hepatit B’den farklı bir enfeksiyon
olduğu anlaşılmış ve HAV Hippocrates tarafından “epidemik sarılık”
olarak tanımlanmıştır. Hepatit A virüsü (HAV), çapı 27 nm olan bir RNA
virüsüdür. Virüs fekal-oral yolla bulaşır. İnkübasyon süresi temas sonrası
15-50 gündür (Yoldaş ve ark, 2012). HAV enfeksiyonu, karaciğer
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hastalığının en yaygın viral nedenidir ve dünya çapında önemli bir halk
sağlığı sorunudur (Vaughan ve ark, 2014). Hastalık geçirildikten sonra
HAV’a karsı ömür boyu bağışıklık kazanılır, taşıyıcılık veya kronikleşme
gözlenmez. Hepatit A geçiren bir kişinin kanıyla kontamine bir aletin
doku bütünlüğü bozulmuş bir alana teması ile hastalığın bulaştığı
görülmemiştir. Bu bilgiler ışığında hepatit A diş hekimliği pratiğinde bir
sorun oluşturmaz (Bulut, 2005).
 Hepatit B virüsü (HBV):
Hepatit B’nin etkeni olan HBV zarflı bir DNA virüsü olup 42 nm
çapındadır. İnkübasyon süresi 45-160 gün arasında değişip ortalama 120
gündür (Alter, 2003). HBV, serum içerisinde 30-32°C'de 6 ay süre ile
canlılığını koruyabilir (Duseja ve ark, 2002). HBV, 95°C’de 5 dakika gibi
kısa bir zamanda ölür fakat virüs çeşitli yüzeylerde 1 haftaya kadar
varlığını sürdürebilir.
Kronik viral hepatit, kronik karaciğer hastalığının en önemli
nedenlerindendir. Dünya nüfusunun %5’inden fazlası (yaklaşık 350
milyon) HBV ile enfekte olduğu bilinmektedir (Tekin-Koruk ve ark,
2009). Sıklıkla parenteral yol ile geçişi gözlenen HBV’nin mukozalarda
oluşan çatlaklardan ya da bütünlüğü bozulmuş cilt aracılığıyla perkütanöz
yol ile geçmesi gözlenebilir (Mahboobi ve ark, 2010).
Diş hekimleri hepatit B yönünden toplumda ve tüm sağlık personeli
arasında en yüksek enfeksiyon riskine sahiptir (Cottone, 1991).
Ülkemizde seropozitiflik oranı %20-30 arasında değişkenlik gösterirken,
sağlık çalışanlarında bu oran %40-60’a yükselmektedir (Külekçi ve
Kartoğlu, 1993). Tükürük ve dişeti servikal sıvısının virüsü
iletebileceğine dair güçlü bir kanıt olmamasına rağmen, bazı çalışmalar
HBV pozitif hastaların tükürük ve dişeti servikal sıvısında HBsAg
olduğunu göstermektedir (Hutse ve ark, 2005; Eijk ve ark, 2004).
Literatürde hepatit B taşıyıcısı olan bireyin kanı ile kontaminasyonu
gerçekleşmiş iğne ya da kesici-delici bir aletin ele batması sonucu hepatit
B gelişme oranı %25-30 olarak gözlenmektedir.
Kan veya kanla kontamine olmuş vücut sıvıları HBV için ana geçiş
kaynağı gösterilmektedir. Örnek olarak Hepatit B taşıyıcısı bir hastada
işlem yaparken tek başına bir sorun teşkil etmeyen tükürük, kan veya
içerisinde kan ürünleri bulunduran dişeti oluğu sıvısı ile birleşince
enfeksiyon potansiyeline sahip olur. Göze sıçrayan kan veya kan
ürünlerinin çok düşük bir oranda da olsa enfeksiyona neden olduğu
bilinmekle birlikte virüsün inhalasyon veya havada asılı kalan aerosoller
aracılığıyla iletildiğini kanıtlar nitelikte literatüre geçmiş bir bilgi yoktur
(Bulut, 2005). Hepatit B virüsü ile temas sonucu uygulanacak proflaksi
prosedürü Tablo 1’de özetlenmiştir.
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Hepatit B aşısı HBV ve HDV'den korunmak için etkili bir yöntemdir
(van der Eijk, 2004). Koruyuculuğu %90–95 gibi yüksek bir oranda
bulunan plazma kökenli bir aşı olan Hepatit B aşısı 1982 yılında üretilmiş
olup bağışıklığa sahip olmayan bütün sağlık çalışanları için endikasyon
gösterir. Günümüzde kullanılan aşılar majör yüzey antijeni içererek
Hepatit B virüsünün rekombinant DNA teknolojisi ile üretilmektedir.
Yapılacak olan aşılamadan önce bireylerde HBsAg, anti-HBc-IgG,
antiHBc-total ile anti-HBs bakılmalıdır. 3 doz halinde deltoid kasa
intramuskuler olarak uygulanan Hepatit B aşısının 0, 1, 6. aylarda
uygulanması tavsiye edilmektedir (Şenel, 2007).
Tablo 1. Hepatit B ile Bulaş Sonrası Profilaksi Prosedürü (Erişkin
Bağışıklama Rehberi, 2016)
Temas eden sağlık
çalışanı

Kaynak HBsAgpozitif

Kaynak
HBsAgnegatif

Bilinmeyen kaynak

Aşısız

1 doz HBIG
aşılamaya başlayın

Aşı şeması
uygulayın

Aşı şeması uygulayın

Önceden aşılı ve
aşı cevabı yeterli

Profilaksi gerekmez

Profilaksi
gerekmez

Profilaksi gerekmez

Önceden 3 doz aşı
olmuş fakat aşı
cevabı olmayan

1 doz HBIG ve
tekrar aşılamaya
başlayın

Profilaksi
gerekmez

Eğer yüksek riskli
kaynaksa,HBsAg pozitif
gibi davranın

Önceden 6 doz aşı
olmuş fakat aşı
cevabı olmayan

2 doz HBIG

Profilaksi
gerekmez

Eğer yüksek riskli
kaynaksa,HBsAg pozitif
gibi davranın

Aşı cevabı
bilinmeyen

Temaslıda anti-Hbs
bakın

Profilaksi
gerekmez

Temaslıda anti-Hbs bakın

(1 ay ara ile)

Yeterli ise profilaksi
gerekmez
Yeterli değil ise 1
doz HBIG ve aşı
rapeli

Yeterli ise profilaksi
gerekmez
Yeterli değil ise tekrar
aşılamaya başlayın

 Hepatit C virüsü (HCV):
Dünya üzerinde %2-3 prevalansa sahip olup 200 milyona yakın bireyi
enfekte eden Hepatit C virüsü (HCV), son dönem karaciğer
hastalıklarının sık görülen sebeplerinden biri olan hepatoselüler
karsinoma (HCC) ile yakından ilişkili bir virüstür (Shepard ve ark, 2005;
Işıksal, 2003). 1989 yılında klonlanarak tanımlanan HCV bir RNA
virüsüdür (Butt ve ark, 2003). HCV’ nin tanımlanması öncesinde Hepatit
A ve Hepatit B virüslerinden ayrı bir virüsün hepatite sebep olduğunu
gösteren epidemiyolojik veriler bulunmaktaydı ve bu hastalığa non-A
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non-B viral hepatit adı verilmişti (Barut ve Gönal, 2009).Vücuda girişi
parentaral yolla olan HCV infeksiyonunun varlığına vücudun birçok
sıvısında rastlanır buna rağmen tükürükteki HCV oranı oldukça düşüktür
(Younai,2010). Tükürükle HCV geçişi hayvan deneylerinde
gözlemlenirken, in vivo olarak dokümante edilmemiştir. HCV etkeniyle
gerçekleşen bulaş ardından oluşan inkübasyon periyodu yaklaşık olarak
15-150 gündür. %80’e yakın oranla klinik seyri asemptomatik ve ılımlı
olduğundan birçok kişi kendisinde bulaş olduğunu fark etmez (Bulut,
2005). HCV ye karşı aşı henüz geliştirilmemiştir, temas sonrası profilaksi
uygulaması yoktur (Külekçi, 2007).
 Hepatit D virüsü (HDV):
Delta ajanı olarak da bilinir ve ilk defa 1977 yılında Rizetto ve
arkadaşları tarafından tanımlanmıştır (Botelho-Souza ve ark, 2017).
HBV olmadan replikasyonu ve infektivitesi sağlanamayan bu virüs zarflı
bir RNA virüsüdür. Bu yüzden Hepatit D, kronik olarak hepatit B
taşıyıcısı olan kişilerde veya akut olarak hepatit B geçiren bireylerde
ortaya çıkabilir. Hepatit B virüsü ile enfekte olmuş hastaların en az
%5'inin aynı zamanda hepatit D ile enfekte olduğu tahmin edilmektedir
(Mahboobi ve ark, 2019). Temas sonrası inkübasyon periyodu 15-150
gündür. Hastalık yapabilmek için HBsAg’ye gereksinim duyan bu
virüsten korunmak için yaptırılacak olan Hepatit B aşısı aynı zamanda
Hepatit D’ye karşı da koruma sağlar (Tosun, 2013).
 Hepatit E (HEV):
Virüs, yaklaşık 7.2 kb uzunluğunda tek sarmallı pozitif polariteli
3’ucu poliadenile RNA genomuna sahiptir (Emerson ve Purcel, 2012).
Hastalığın inkübasyon dönemi 3-8 hafta arasında değişkenlik göstermekle
birlikte yaklaşık olarak 40 gün civarındadır, bulaştırıcılık dönemine dair
ise henüz bir bilgi bulunmamaktadır (‘‘TC Sağlık Bakanlığı’’, 2017).
Geçiş yolu fekal-oral olan Hepatit E virüsü diş hekimliği pratiğinde sorun
oluşturmaz (Balayan, 1997; Tümer, 2000).
Human Immunodeficiency Virus (HIV)
Virion içerisinde reverse transkriptaz enzimi bulunduran virüsler
retrovirüs olarak isimlendirilir. Retrovirüs ailesinden olan HIV nörolojik
ve immünolojik birçok hastalığın nedeni olarak gösterilebilir.
HIV enfeksiyonu tipik olarak, etkili bir bağışıklık fonksiyonunun
korunması için kritik olan CD4 T-lenfositlerini aşamalı olarak tüketen
kronik bir hastalığa geçiş yapan kısa bir akut retroviral sendromla başlar;
tedavi edilmezse, bu ilerleme semptomatik, hayatı tehdit eden immün
yetmezliğe neden olabilir. İnsan immün yetmezlik virüsü (HIV),
bağışıklık sistemindeki fonksiyonun korunmasında görevli spesifik
hücreleri yok ederek, enfekte olmuş insanları mikroorganizmalarla

70

enfeksiyona karşı daha duyarlı hale getirir. HIV, tamamen ortadan
kaldırılamamasına rağmen antiretroviral tıbbi tedavi ile kontrol edilebilir.
Etkili tedavinin yokluğunda HIV, düşük CD4 + T lenfosit sayısı (<200
hücre/mm3) veya bir veya daha fazla fırsatçı enfeksiyon ile karakterize
edilen Edinilmiş İmmün Yetmezlik Sendromu’na (AIDS) dönüşebilir
(‘‘American Dental’’, 2019). Hastalığın ortaya çıkışından beri yaklaşık
78 milyon kişi HIV ile enfekte olmuş ve 39 milyon kişi AIDS nedeniyle
yaşamını kaybetmiştir.
AIDS, modern zamanların önemli bir halk sağlığı sorunudur. Tüm
sağlık çalışanları özellikle doktorlar, diş hekimleri ve hemşireler kan ve
diğer vücut sıvılarıyla yakın temas sebebiyle edinilmiş HIV
enfeksiyonları açısından mesleki olarak risk altındadır (Turhan ve ark,
2010). El manipulasyonunda olan teknik yetersizlik ve tecrübesizlik
nedeni ile diş hekimliği fakültesi öğrencilerinde de maruz kalma oranı
göz ardı edilmemelidir (Ataş ve Yıldırım, 2020).
HIV, kan yoluyla bulaşan bir patojen olup aerosollerle bulaştığına dair
bir bilgi yoktur. Ancak sıçrayan damlacıklar yüzeyleri kontamine edebilir
(Yılmaz ve ark, 2013). HIV zarflı bir virüs olmasından dolayı oda
sıcaklığında sağ kalma süresi oldukça düşüktür, saniyeler-dakikalarla
sınırlıdır. Bulaşıcı viral partiküller büyük oranda kanda bulunur ancak ter
dışındaki tüm vücut sıvıları, sekresyonlar ve atılımlar bulaşıcı ajanları
içerebilir. Kan ve vücut sıvılarına maruz kalmaktan kaçınmak, bulaşı
önlemenin en etkili ve birincil yoludur. HIV, tek başına tükürükle
bulaşmaz fakat kompleks diş hekimliği uygulamalarında ya da gingivitis
durumunda tükürüğün genellikle kan ile kontamine olduğu
unutulmamalıdır (Külekçi, 2007). O yüzden HIV tanısı konmuş olsun ya
da olmasın tüm hastalarda standart enfeksiyon önlemleri alınmalıdır. HIV
bulaşma riskinin en büyük mesleki kaynağı perkütan yaralanmalar
olmasına rağmen, HIV ile kontamine iğne batması sonucu enfekte olma
olasılığı %0,3 iken, hepatit B için bu durum farklıdır bulaş için 1 ul kan
yeterlidir bu yüzden HBV’li bir hastadan iğne ile yaralanma sonucu bulaş
olasılığı %20-25‘e kadar çıkabilir (Beltrami, 2020).
Günümüzde kullanılan HIV tanısında kullanılan testler; antikor tespiti
için tarama ve doğrulama testleri ile virüs antijeni ve DNA/RNA’sını
saptamaya yönelik testlerdir (Kaya ve ark, 2020).
Epstein-Barr Virüs (EBV)
Herpes virüs ailesinden (Herpes viridae) olan EBV yaklaşık 100 nm
çapında bir ikosahedral nükleokapsid içinde bulunan doğrusal, çift
sarmallı bir DNA virüsüdür (Beyaz, 2020). Bulaşıcılığı çok yüksek
olmayan virüs enfekte bireyin tükürüğünden yayılmaktadır fakat kan,
kemik iliği ve genital sekresyonlarda da gösterilmiştir. Virüs önce
orofarinksin epitel hücrelerini enfekte etmeye başlar, replikasyon, hücre
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lizisi ve virion salımları da orofarinkste gerçekleşir. İkinci adımda
nazofarenks ve tükürük bezleri ile larinks lenfoid dokularında bulunan B
lenfositlerini enfekte eder (Denizci ve Çankal, 2006).
EBV; çocuklukta hafif derecede nonspesifik bir hastalığa yol
açabilirken yetişkin dönemde Burkitt lenfoma, nazofarenks karsinoması
ve enfeksiyöz mononükleozis gibi ciddi olgulardan da sorumludur (Çolak
ve ark, 2018). İnfeksiyöz mononükleoziste bölgesel lenfadenopati, ateş,
halsizlik, eksüdatif farenjit görülmektedir. 2-6 hafta içinde kendi kendine
sınırlanan hastalıkta ilk ağız bulgusu yumuşak damakta görülen
peteşilerdir. Boğazda gelişen enfeksiyon ve huzursuzluk nedeniyle
damağın sıklıkla emilmesinin bu duruma sebep olabileceği
düşünülmektedir. Tedaviye cevapsız kalan ve tekrarlayan NUG
(nekrotizan ülseratif gingivitis) olgularında bu virüsün akla gelmesi
gerektiği unutulmamalıdır (Slots, 2005).
Her hastada uyulması gereken evrensel önlemler, EBV’nin tükürük ve
orofarengeal yolla bulaşını önlemek açısından da yeterlidir. Diş
hekimlerinde EBV bulaşının önemli bir risk olduğu hakkında henüz
herhangi bir kanıt yoktur (Slots ve ark, 2006).
Sitomegalovirüs (CMV)
Sitomegalovirüs (CMV), insanlarda görülen en yaygın konjenital viral
enfeksiyondur ve bağışıklığı baskılanmış konakçılarda önemli bir
mortalite nedeni olarak kabul edilmektedir (Ross ve ark, 2011).
Herpes ailesinden olan sağlıklı bireylerde asemptomatik olarak geçen
bu virüs ailenin diğer üyeleri gibi yaşam boyunca latent olarak kalır.
Yaşamın hemen her döneminde görülebilen bulaşta tükürük, orofarengeal
salgılar vb. enfekte olmuş vücut sıvıları ile yakın temas önemli bir rol
oynamaktadır. Virüs, bağışıklık sistemi güçlü kişilerde nadiren ciddi
hastalığa neden olmakta iken bağışıklığı baskılanmış kişilerde ciddi
hastalıklara neden olmaktadır. Lökopeni, pnömoni, retinik ve
gastrointestinal ülserlerle seyreden ciddi infeksiyonlar bunlardan
birkaçıdır. Hastane personelinin ve diş hekimlerinin CMV infeksiyonuna
karşı artmış bir riski gösterilememiştir (Özsürekci ve ark, 2016).
Herpes simpleks virüs (HSV)
Genital veya oral infeksiyonlardan sorumlu olan HSV iki farklı
antijenik yapıya sahiptir. HSV-1, sıklıkla ağız mukozasındaki
infeksiyonlardan, HSV-2 ise genital bölgede oluşan herpes
lezyonlarından sorumludur, bu lezyonlar sıklıkla asemptomatik seyreder.
HSV-1, herpes labialis, herpetik whitlow ve keratite sebep olarak diş
hekimleri için potansiyel riske sahip olduğu görülmektedir (Lewis, 2004).
Bulaşı mukozal lezyonlar ile yakın temas sonucu oluşan HSV, oda
sıcaklığında ve kuru ortamlarda inaktivedir, hava ile yayılım göstermez.
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Mukokütanöz herpesli olgularda kan yoluyla bulaşma nadirdir. HSV
ülseri olan dokularla eldivensiz direkt temastan kaçınmak ve rutin
korunma önemleri bu virüsün yayılmasını engellemek için yeterli
olmaktadır (El Hayderi ve ark, 2013).
Varisella-zoster virüs (VZV)
Herpes virüs ailesinde yer alan su çiçeği olarak da bilinen VarisellaZoster virüsü oldukça bulaşıcı olan, VZV veziküllere doğrudan temas,
tükürük veya damlacık yoluyla bulaşan bir patojendir. Havadan bulaşma
da mümkündür. İnkübasyon süresi 14-21 gün olan virüsün belirti
vermeden 4-5 gün önce de bulaşıcılığı bulunduğu bilinmektedir. Diş
tedavi hizmetlerinde VZV çapraz bulaşına dair bir kanıt yoktur, ancak
hastane ortamına maruz kalınması sonucu VZV’nin bulaş oranı %4,5-29
olduğundan diş hekimliği klinikleri de bu açıdan riskli olabilir. Canlı
attenüe aşı mevcut olup pratik olarak uygulanmaktadır (Laheij ve ark,
2012).
Kabakulak virüsü (Rubulavirüs)
İnkübasyon periyodu 14-21 gün olan özellikle salgı bezlerine afinite
gösteren bir infeksiyondur. Kuluçka dönemi süresince üst solunum yolu
epitelinde çoğalarak lenf bezleri ile kana geçen bu virüs, vücuda direkt
temas veya damlacık yolu ile girer. Rubulavirüs enfeksiyonlarına karşı
tekli ve üçlü kombine (MMR) şekilde canlı attenüe aşı mevcuttur (Aksoy
ve Arıkan, 2016).
Koronavirüs ailesi
Zarflı RNA virüsleri olan koronavirüsler tek zincirlidir (Gürlevik,
2020). Pozitif polariteli olmalarından dolayı RNA’ya bağımlı RNA
polimeraz enzimi içermezler fakat bu enzimi genomlarında
kodlayabilirler. İsimlerini yüzeylerinde bulundurdukları çubuksu
uzantılardan alırlar bu çubuksu uzantıların Latince’deki anlamı “corona”
yani “taç”tır. Bu yüzden bu virüslere Coronavirus (taçlı virüs) ismi
verilmiştir (McIntosh ve ark, 1967; ‘‘TC Sağlık Bakanlığı’’, 2020)
Koronavirüsler (CoV), soğuk algınlığı gibi toplumda yaygın görülen,
kendi kendini sınırlayan hafif enfeksiyon tablolarına, şiddetli akut
solunum sendromu (SARS) ve diğer solunum yolu enfeksiyonları gibi
ağır tablolara ve giderek artan sayıda memelide çeşitli solunum,
gastrointestinal ve diğer enfeksiyonlara neden olan bir RNA virüsü
ailesidir (‘‘Afyon Kocatepe’’, 2020; Denison ve ark, 2011).
2019'un sonlarına doğru, Çin'in Wuhan şehrinde, etiyolojisi
bilinmeyen bir pnömoni salgını ortaya çıkmıştır. Sebep olan patojen,
2019 yeni koronavirüsü (2019-nCoV), bu patojenin neden olduğu hastalık
ise 2019-koronavirüs enfeksiyonu hastalığı (COVID-19) olarak
adlandırılmaktadır (Ballıkaya ve ark, 2020). COVID-19 olarak da
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adlandırılan yeni tip koronavirüs hastalığı dünya çapında hızla gelişen
son bulaşıcı hastalıktır (Spagnuolo ve ark, 2020).
COVID-19 etiyolojik ajanı olarak şiddetli akut solunum sendromu
koronavirüs 2'ye (SARS-CoV-2) sahiptir. 2019 koronavirüsü SARSCoV'den farklıdır, ancak aynı konak reseptörüne (insan anjiyotensin
dönüştürücü enzim 2 (ACE2) sahiptir. SARS-CoV-2 ilk olarak 2019
yılında Çin'in Wuhan kentinde başlayıp ne yazık ki küresel olarak
yayılmıştır. WHO'ya göre, bu bir koronavirüsün neden olduğu ilk
pandemiktir. Ülkemizde ise 11 Mart 2020’de ilk COVID-19 vakası
saptanmıştır (‘‘TC Sağlık Bakanlığı’’, 2020).
“The New York Times”a (2020) göre diş hekimleri yakın temas ve
aerosol riskinden dolayı bulaş açısından en yüksek riskli meslek
gruplarındandır (Yalçın, 2020). Ayrıca COVID-19 pozitif hastaların
yaklaşık %30’u asemptomatik olduğu için diş hekimlerinin, COVID-19
pozitif olup herhangi bir semptom göstermeyen hastalar ile yakın temas
halinde olması bu riski arttıran durumlardandır (Freund, 2020; Yalçın,
2020).
Sık Görülen Bakteriyel Enfeksiyonlar
Mycobacterium tuberculosis
1880’lerin başında Koch tarafından tanımlanan Mycobacterium
tuberculosis, tüberkülozün etkenidir. Tüberkuloz insandan insana
solunum ve damlacık yoluyla bulaşan bir hastalıktır (Riley ve ark, 1962).
Kaviteli akciğer ile larinks tüberkülozu olan, balgam mikroskopisinde
aside rezistan basil (ARB) pozitif olarak gösterilen hastalar bulaştırıcılık
oranı en yüksek olan kategoride yer alır (Behr ve ark, 1999; ‘‘TC Sağlık
Bakanlığı’’, 2019). Hasta konuşma, öksürük veya hapşırma sırasında 1-3
tane basille yüklü 1-5 mikron çapındaki damlacıkları ortamdaki havaya
yaymaktadır ve bu damlacıkların inhale edilmesiyle basiller terminal
hava yollarına değin ilerlemektedir (Aksoy ve Arıkan, 2016).
Önceki yıllarda diş hekimliği için en ciddi mesleki risklerden biri olan
tüberküloz şu an için o kadar risk teşkil etmemektedir. Fakat 2003’te
yayınlanan CDC yönergesine göre diş hekimlerinin ve personellerinin
tüberkülozun semptomları ve bulaşı hakkında bilgilendirilmesini
zorunludur (CDC, 2003). Tüberküloz, en çok akciğerleri etkileyen bir
enfeksiyon olmakla birlikte enfeksiyonun şiddetine göre birçok organ ve
sistemi tutabilir. İnfeksiyöz olan aktif tüberküloza sahip hastaların dental
tedavileri zorunlu olmadığı takdirde non-infeksiyöz döneme geçiş yapana
kadar ertelenmelidir (Akıncıbay, 2007). Bu geçiş tedaviye başladıktan
yaklaşık 2 hafta sonra gerçekleşir. Ayrıca henüz belirti vermeyen teşhis
edilmemiş aktif tüberkülozlu hastaların varlığı unutulmamalıdır bu
durumun hekim ve diğer hastalar için risk faktörü olduğu bilinmelidir.
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Dil, dudak, bukkal mukoza ve damak alanlarında tüberküloza bağlı oral
lezyonlar gözlenebilir hekim bunların ayrıcı tanısına hakim olmalıdır.
Şüpheli durumdan sonra eğer serokonversiyon meydana gelirse,
hastalığın aktif olarak gelişmesine önlem almak için 6 ay profilaktik
izoniazid kullanımı tavsiye edilir.
Kliniklerde bulaş riskini azaltmak için belirli önlemler alınmalıdır.
Aktif tüberkülozu olduğu bilinen ya da şüphelenilen hastalarda aerosol
içeren işlemler mümkün olduğunca az tercih edilmelidir. Ultrasonik
aletlerin ve yüksek hızlı döner aletlerin kullanımı azaltılmalıdır (Şenal,
2007).
Metisiline Dirençli Stafilokok Aureus- MRSA
Staphylococcus aureus deri ve burun mikrobiyotalarına yerleşebilen
ve deri, yumuşak doku enfeksiyonları, pnömoni, osteomiyelit ve
endokardit gibi ciddi enfeksiyonlara yol açan bir mikroorganizmadır. S.
aureus 20.yy ortalarından beri başlıca hastane enfeksiyonu etkenidir,
1960’lı yıllarda metisiline dirençli suşları (MRSA) izole edilmeye
başlanmıştır (Güven, 2018). Metisiline dirençli Staphylococcus aureus
(MRSA), metisilin, penisilin ve amoksisilin de dahil olmak üzere belirli
antibiyotiklere dirençli bir tür stafilokok bakterisidir. MRSA
organizmanın taşıyıcıları olan kişileri kolonize eder ve o kişilerin
tükürüğünden kültürlenebilir. Sağlıklı genç diş hekimliği personeli pasif
MRSA taşıyıcıları olabilir. Birincil bulaşma, personelin ve/veya
ziyaretçinin kirli elleri tarafından doğrudan cilt/el/parmak teması ile
gerçekleşir. Sekonder iletim ise tezgah üstü, kontamine ekipman ve
aletler, tedavi alanındaki yüzeylerle dolaylı temas vb çevresel
rezervuarlardan kaynaklandığı düşünülmektedir (Manjunath ve ark,
2017). MRSA oda sıcaklığında bazen cihazlarda ve nesne yüzeylerinde
48-72 saat canlı kalabilir. MRSA sağlıklı hastaların protezlerinden elde
edilen oral sürüntülerin %10'undan izole edilmiştir. S. aureus, periodontal
koşullardan bağımsız olarak oral kavitede bulunabilir ve bu nedenle
periodontal patolojiye katılmayan geçici floranın bir üyesi olarak
düşünülmelidir. Subgingival bölgeler ve dil yüzeyleri, MRSA'nın
alışılmadık bir yaşam alanı gibi görünmektedir (Koukos ve ark, 2015).
Fakat MRSA’nın ağız boşluğundaki taşıyıcılık oranlarını incelemek için
yapılan araştırmaların sayısı yetersizdir bu yüzden MRSA bulaşını
engelleme ve önlem alma çabalarının dayandırıldığı epidemiyolojik
verilere ne yazık ki diş hekimliği çalışma ortamları dahil edilmemektedir
(Güven ve ark, 2018).
Pseudomonas spp.
Yeterli soğutma olmadan yüksek hızlı başlıkları kullanırken diş
dokularında geri dönüşü olmayan hasarlar meydana gelebileceğinden,
hem çalışma alanını temizlemek hem de soğutma için su spreyi modern
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diş hekimliği ünitesinin vazgeçilmez bir bileşenidir. Fakat dental
ünitlerdeki su biyofilmi uzun yıllardır bir tartışma konusudur (Barben ve
ark, 2009).
Pseudomonas spp. özellikle bağışıklığı zayıflamış hastalar için önemli
bir tehlike oluşturabilmektedir. P. aeruginosa, hastane kaynaklı pnömoni,
deri, idrar yolu ve göz enfeksiyonlarına sebep olur ve bu bakteri ilaçlara
giderek daha dirençli hale gelmektedir (Laheij ve ark, 2012). P.
aeruginosa’nın enfeksiyon etkeni olduğu kabul edilen ünitlerin su
yollarından kaynaklanan 2 adet çapraz enfeksiyon olgusu ilk kez 1987
yılında Martin MV (1987) tarafından rapor edilmiştir. Raporda matriks
bandlarının kullanıldığı alanlarda oluşan ağrılı şişliklerden bahsedilerek
enfeksiyona ait bölgelerden örnekler alınmış buna bağlı olarak P.
aeruginosa’nın bu bölgelerden izolasyonu sağlanmıştır. İnfekte olan
bölgelerden alınan örneklerde bulunan P. aeruginosa ile diş üniti su
yolundaki suşların piyosin tiplendirmesi çapraz infeksiyonu doğrular
şekildedir (Bulut ve Kızılkaya, 2007).
Su hatlarından hasta enfeksiyonu olasılığını en aza indirmek adına
Amerikan Dişhekimleri Birliği, cerrahi prosedürler için steril irrigasyon
solüsyonlarının kullanılmasını ve aerotör gibi çalışması sırasında su
kullanan aletlerin gün başında birkaç dakika ve her hastadan önce 20-30
saniye boş bir şekilde çalıştırılmasını önermektedir (CDC, 2003;
Scannapieco ve ark, 2004).
Sonuç
Diş hekimliği kliniğine gelen tüm hastaların potansiyel enfeksiyon
taşıyıcısı varsayılması ve kliniklerde çalışan diş hekimliği personelinin
çapraz enfeksiyon riskini azaltmak amacıyla tüm evrensel önlemlerin
alınması ve önerilen tüm enfeksiyon kontrol prosedürünün rutin
uygulanması yerinde olacaktır.
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Giriş
Endodontik tedavide çeşitli kök kanalı dolgu materyalleri
kullanılmaktadır. Bunlar kök kanal patları, katı veya yarı katı dolgu
maddeleri ve retrograd veya perforasyon tamirinde kullanılan dolgu
maddeleri olmak üzere 3 sınıfa ayrılmaktadır. Günümüzde kök kanalları
yaygın olarak hala güta-perka ve kanal patı ile doldurulmaktadır. Kanal
dolgu patları kanal içindeki düzensizlikleri doldurmakta ve güta-perkanın
uyumunu artırmaktadır. Dolgu tekniği veya materyali farketmeksizin, güta
perkanın kanal dolgu patı ile birlikte kullanılmasının tedavi prognozunu
olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir (Alaçam, 2012). Güta-perka
gibi materyaller biyouyumlu olmakla birlikte, tek başlarına kullanıldığında
kanal duvarı ve güta-perka ya da güta-perkalar arasında boşluk
kalmaktadır. Bu nedenle katı dolgu materyalinin kanal patı ile beraber
kullanılması önerilmektedir. Kanal patları ana kimyasal bileşenlerine
göre; çinko oksit öjenol, cam iyonomer, silikon, kalsiyum hidroksit, resin
ve biyoseramik esaslı kanal patları olarak sınıflandırılmaktadır (ALHaddad & Aziz, 2016). Günümüzde yaygın olarak kullanılan kanal dolgu
patlarının başarı oranı yüksek olmasına rağmen, daha iyi sızdırmazlık ve
tıkaçlama sağlayabilen kanal dolgu patlarının arayışı sürmektedir (Çalt
Tarhan & Uzunoğlu, 2010).
Son yıllarda endodontide kullanılmaya başlanan biyoseramikler;
sızdırmazlık, uzun süreli antimikrobiyal etki, uzun çalışma süresi,
osteoindüktif etki, doku sıvılarının varlığında sertleşebilme ve sertleşirken
genleşebilme özelliklerini barındırmakla birlikte, tıbbi ve dental kullanım
için özel olarak tasarlanmış seramik malzemeden oluşmaktadırlar (Tyagi
ve ark., 2013). Biyoseramiklerin içeriğinde alüminyum, zirkonyum,
biyoaktif cam, cam seramikler, hidroksiapatit ve kalsiyum fosfat
bulunmaktadır. (Hench, 1991). Bu materyaller yalnızca kök kanal patı
olarak değil; vital pulpa tedavileri, apeksi kapanmamış dişlerde apikal
tıkaç ve retrograd dolgu materyali olarak da kullanılmaktadırlar. Ayrıca,
sağladıkları iyileşme potansiyeli sayesinde klinik pratiğinde alternatif
materyaller arasında yerini almışlardır (Havza, 2012; Koch ve ark., 2013).
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Kalsiyum fosfat ilk kez biyoseramik dental siman olarak LeGeros ve
ark. tarafından kullanılmıştır (LeGeros ve ark., 1982). Biyoseramik
materyallerin kök kanal patı olarak ilk kez kullanımı, Krell ve Wefel’in
Grossman patı ile kalsiyum fosfat simanını adezyon, kohezyon,
adaptasyon ve morfolojik görünüm açısından karşılaştırdıkları ve
aralarında anlamlı bir fark bulmadıkları çalışmalarında dökümante
edilmiştir (Krell & Wefel, 1984). Fakat kalsiyum fosfat patı apikal
sızdırmazlık sağlamada Grossman patı kadar başarılı bulunmamıştır (Krell
& Madison, 1985).
Kök kanal patı olarak biyoseramiklerin kullanımının iki büyük avantajı
bulunmaktadır. İlki, biyouyumlulukları; ikincisi ise, sertleştiklerinde patın
dentine bağlanmasını geliştiren diş ve kemik yapısına benzeyen bir
kimyasal kompozisyon oluşturmalarıdır (Ginebra ve ark., 1997). Fakat,
sertleştikten sonra retreatment ya da post yuvası açılması için kanaldan
uzaklaştırılmasının oldukça zor olması, bu patın büyük bir dezavantajıdır
(Cherng ve ark., 2001).
1.Biyoseramik Esaslı Kök Kanal Patlarının Sınıflandırılması
1.1 Kalsiyum Silikat Fosfat İçerenler
Büzülme göstermeyen, kimyasal olarak stabil, canlı doku ile
temastayken ileri iltihabi tepki oluşturmayan ve toksisitesi az olan
materyallerdir. Bu materyaller, hidroksiapatit oluşturarak dentin ve dolgu
maddeleri arasındaki bağlanmayı artırmakla birlikte, sertleşme sırasında
yüksek pH özellik göstererek antibakteriyel etki sağlamaktadır. Ayrıca
örtücülük özellikleri de iyidir. Bu kategorideki kanal patlarına İRoot SP,
Bioseal, Endosequence BC Sealer, Sankin apatite örnek olarak verilebilir.
1.1.2. iRoot SP (Innovative BioCeramix Inc., Vancouver,
Canada)
Yapısında, zirkonyum oksit, kalsiyum silikat, kalsiyum fosfat,
kalsiyum hidroksit, doldurucu ve kalınlaştırıcı maddeler bulunur. Kök
kanalı içindeki nemi absorbe ederek sertleştiğinden, dolum öncesi kök
kanallarını kurutmaya gerek yoktur. Bu materyal dört saatte sertleşir.
Sertleşme sırasında herhangi bir büzülme göstermezken, %2 oranında
ekspansiyon gösterir. Radyoopaktır ve kullanıma hazır şırıngalar içinde
piyasaya sunulmuştur. pH değerinin yüksek olması sebebiyle
antibakteriyel özellik gösterir. Ayrıca dentine bağlanması kuvvetlidir
(Tyagi ve ark., 2013; Koch ve ark., 2013).
İRoot SP materyalleri oral cerrahide kemik yerine kullanılan ve rezorbe
olmayan biyoseramiklerle benzer özellik gösterirler. Kanal dolumunda tek
başına ya da güta-perka ile birlikte kullanılabilir (Alaçam, 2012). iRoot SP,
karıştırıldığında orta derecede toksisite gösterir, fakat sertleşene kadar
gitgide toksisitesi azalır (Zoufan ve ark.., 2011; Mukhtar-Fayyad, 2011).
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Zhang ve arkadaşlarının E. faecalis üzerine iRoot SP’nin antibakteriyel
etkinliğini değerlendirdikleri bir çalışmada, bu patın sertleştikten sonra bile
yüksek bir pH (11.5) değerine sahip olduğu, fakat antibakteriyel
etkinliğinin 7 günden sonra büyük oranda azaldığını tespit etmişlerdir
(Zhang ve ark., 2009).
1.1.3. Bioseal (Ogna, Milan, İtalya)
Bu pat, toz ve likit olarak iki ayrı içerikten oluşur. Toz içeriğinde;
hidroksiapatit, baryum sülfat, doğal rezin, çinko oksit, diiyodotimol,
kalsiyum hidroksit ve çinko asetat bulunurken, likit kısmı öjenol ve
oleorezinden oluşur. Patın içeriğinde bulunan hidroksiapatit
biyouyumluluğu artırır ve patın boyutsal olarak stabil kalmasını sağlar
(Tyagi ve ark., 2013; Koch ve ark., 2013).
1.1.4. EndoSequence BC Sealer (Brasseler ABD, Savannah, GA,
ABD)
İçeriğinde zirkonyum oksit, kalsiyum silikat, kalsiyum fosfat, kalsiyum
hidroksit, doldurucu ve kalınlaştırıcı ajanlar bulunur (AL-Haddad & Aziz,
2016). Ana bileşenlerinin kalsiyum silikat ve hidroksiapatit olması
sebebiyle hem biyoaktif hem de biyouyumludur. Patın hidrofilik özelliği
olması sayesinde dentin tübüllerindeki sıvıyı emerek sertleşme gösterir.
Loushine ve arkadaşları bu patın farklı nem koşulları altında tamamen
sertleşebilmesi için en az 168 saate ihtiyaç olduğunu bildirmişlerdir
(Loushine ve ark., 2011). Öte yandan, Zhou ve arkadaşları sertleşme için
2,7 saatlik bir zaman dilimi rapor etmişlerdir (Zhou ve ark.,2013).
EndoSequence BC Sealer patı küçük partiküllü olması ve uygun
akışkanlığı ile dentin tübülleri ve yan kanalların içine ulaşabilmektedir
(Havza, 2012; Koch ve ark., 2013). Patın akış oranı farklı çalışmalarda
23.1mm ve 26.96 mm olarak rapor edilmiştir (Zhou ve ark., 2013;
Candeiro ve ark., 2012). EndoSequence BC Sealer’ın retreatment
vakalarında kök kanalından geleneksel yöntemlerle (ısı, kloroform, döner
sistemler, el aletleri) uzaklaştırılmaları zordur. Fakat Ersev ve arkadaşları,
patın kök kanalından uzaklaştırılabilme özelliğinin AH Plus patı ile
kıyaslanabilir düzeyde olduğunu göstermiştir (Ersev ve ark., 2012). Patın
radyoopasitesi Candeiro ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada 3.83 mm
olarak bulunmuştur (Candeiro ve ark., 2012). Bu patlar yüksek pH (>11)
değerine sahip olmasına ek olarak, kalsiyum iyon salınımının yüksek
olması nedeniyle antibakteriyel etkinliğe sahiptir (Candeiro ve ark., 2012).
1.1.5. Sankin Apatite Kök Kanal Patı (Sankin Kogyo, Tokyo,
Japonya)
Piyasada 3 ayrı formülle hazırlanmış 3 tipi bulunur. Tip 1’in tozunda
alfa-trikalsiyum fosfat ve hidroksi-Sankin apatite bulunurken, Tip 2 ve Tip
3 sırasıyla %30 ve %5 oranında iyodoform ilave edilerek hazırlanmıştır.
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Likitinde poliakrilik asit ve su bulunur (AL-Haddad & Aziz, 2016). Sankin
apatite patının sitotoksisitesi, yapısındaki poliakrilik ve iodoform
içeriğinden kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, Sankin apatite tip 2 ve
tip 3, tip 1’ den daha biyouyumlu bulunmuştur (Bilginer ve ark., 1997). Bu
patın her 3 tipinin de sızdırmazlık düzeyi bakımından Grossman patı ile
karşılaştırıldığı bir çalışmada, tüm patlarda minimal sızıntı elde edilmiştir.
Ayrıca patların sızdırmazlığı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
bulunmadığı saptanmıştır (Bilginer ve ark., 1997).
1.2. Mineral Trioksit Agregat (MTA) İçerenler
Dr. Torabinejad tarafından 1993’te geliştirilen MTA’nın toz içeriğinde;
trikalsiyum silikat, trikalsiyum alüminat, dikalsiyum silikat, bizmut oksit
ve tetrakalsiyum alüminoferrit bulunur. Likitinde ise, suda çözünebilen bir
polimer bulunur (AL-Haddad & Aziz, 2016). pH değerinin yüksek (12,5)
olması sebebiyle kalsiyum hidroksite benzer biyolojik ve histolojik
özellikler gösterir. Nemli ortamda ve en az 2 saatte sertleşir (Zhou ve ark.,
2013; Vitti ve ark., 2013). Sertleştiğinde rezorbe olmayan sert bir yüzey
oluşturur. Biyouyumluluğu, düşük çözünürlüğü ve sızdırmazlık
yeteneğinin yüksek olması sebebiyle kök kanallarında perforasyon
tamirinde, apikal bariyer oluşturmada, retrograd dolgu materyali ve tek
başına kanal dolgu materyali olarak kullanılabilmektedir (Bayram ve ark.,
2012; Tyagi ve ark., 2013). Uzun sertleşme süresi, uygulama ve taşıma
güçlüğü ve retreatment vakalarında materyali kök kanalından uzaklaştırma
zorluğu MTA’nın bilinen dezavantajları arasındadır (Alaçam, 2012).
MTA içeren kök kanal patlarına; MTA Fillapex, Endo CPM sealer,
MTA-Angelus, ProRoot Endo Sealer örnek olarak verilebilir.
1.2.1. MTA Fillapex (Angelus, Londrina, PR, Brezilya)
İçeriğinde, salisilat rezin, seyreltici rezin, doğal rezin, bizmut trioksit,
nanopartikülat silika, MTA ve pigmentler bulunur. Üretici firmaya göre,
minimum 2 saatte sertleşir ve bu argüman bazı çalışmalarda da
onaylanmıştır (Zhou ve ark., 2013; Vitti ve ark., 2013). Fakat başka bir
çalışmada, daha kısa sertleşme süresi olduğu (66 dak.) rapor edilmiştir
(Viapiana ve ark., 2014). MTA Fillapex patının kanaldan sökülebilirlik
özelliğine bakıldığında; çalışma uzunluğuna ulaşma zamanı, dentin
kaldırma ve kanal içinde kalan dolgu maddesi miktarı bakımından AH Plus
patı ile kıyaslanabilir düzeyde olduğu rapor edilmiştir (Neelakantan ve
ark., 2013). Patın akış oranı farklı çalışmalarda 22 mm, 24.9 mm ve 29.04
mm olarak bildirilmiştir (Zhou ve ark., 2013; Vitti ve ark., 2013; Viapana
ve ark., 2014). Çözünürlüğü yüksek (%14,89) olmakla birlikte, bu
özelliğinin patın daha fazla sıvı molekülle temas etmesini sağlayan ve
yapısında bulunan hidrofilik nanopartiküller nedeniyle olduğu
düşünülmektedir. Fakat literatürde bu konuyla ilgili çelişkili sonuçlar
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bulunmaktadır. Viapiana ve arkadaşları MTA Fillapex’i yüksek
çözünürlüğe sahip bulurken, Vitti ve arkadaşları patın çözünürlüğünün
%3’ den daha küçük olarak bulmuştur (Viapana ve ark., 2014; Vitti ve ark.,
2013).
MTA Fillapex’in klinik olarak algılanamayacak kadar az oranda diş
kuronunda renklenmeye sebep olduğu bulunmuştur (Ioannidis ve ark.,
2013). Patın yapısında bulunan bizmut oksitin pata 7mm’lik bir
radyoopasite özelliği kazandırdığı bildirilmiştir (Viapiana ve ark., 2014).
1.2.2. Endo CPM Sealer (Egeo, Buenos Aires, Arjantin)
Yapısına katılan kalsiyum karbonat ile, sertleştikten sonra patın pH
değerinin 12,5’ten 10’a inmesi amaçlanmıştır. Böylelikle çevre
dokulardaki nekrozun önlenmesi ve alkalen fosfataz aktivitesinin
devamlılığı sağlanmıştır (Alaçam, 2012; Bayram ve ark., 2012; Tyagi ve
ark., 2013). Yapısında bulunan bizmut trioksit ve baryum sülfat sebebiyle
patın 6mm’lik bir radyoopasiteye sahip olduğu bulunmuştur (GuerreiroTnomaru ve ark., 2009). Morgental ve arkadaşlarının Endo CPM ve MTA
Fillapex’in
E.
faecalis
üzerine
antibakteriyel
etkinliklerini
değerlendirdikleri çalışmalarında, Endo CPM süspansiyonunun pH değeri
MTA Fillapex’den daha yüksek (>11) bulunmuştur. Bununla birlikte MTA
Fillapex tarafından üretilen bakteriyel inhibisyon zonu Endo CPM
tarafından üretilenden daha büyük bulunmuştur (Morgental ve ark., 2011).
Endo CPM patının dentine bağlanma dayanımının, MTA Fillapex ve AH
Plus patından daha yüksek olduğu rapor edilmiştir (Assmann ve ark.,
2012).
1.2.3. MTA-Angelus (Angelus, Londrina, PR, Brezilya)
MTA’nın vizköz bir sıvıyla karıştırılması ile elde edilmiştir. Bu patın
düşük çözünürlüğü ANSI/ADA gereklilikleriyle uyumludur (Borges ve
ark., 2012). MTA-Angelus patı aynı zamanda Micrococcus luteus,
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa ve
Candida albicans’a karşı antibakteriyel etkinliğe sahiptir (Tanomaru-Filgo
ve ark., 2007).
1.2.4. ProRoot Endo Sealer (DENTSPLY Tulsa Dental Specialties,
ABD)
Bu patın toz içeriğinde, trikalsiyum silikat, dikalsiyum silikat,
kalsiyum sülfat, bizmut oksit ve az miktarda trikalsiyum alüminat bulunur.
Likitinde ise, suda çözünebilen bir polimer bulunur (AL-Haddad & Aziz,
2016). Ortamdaki su ile etkileşimi sonucu kalsiyum hidroksit açığa çıkar.
Böylece hidroksiapatit stimülasyonu başlar ve minimum düzeyde doku
irritasyonu oluşur (Bayram ve ark., 2012; Tyagi ve ark., 2013). ProRoot
Endo patının AH Plus Jet ve Pulp Canal Sealer’dan daha fazla kök
dentinine bağlanma dayanımı olduğu gösterilmiştir. Bunun sebebinin ise,
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amorf kalsiyum fosfat varlığı ve sürtünme direncini artıran apatite benzeri
fazlar sayesinde olduğu belirtilmiştir (Huffman ve ark., 2009).
2. İdeal kök Kanal Patlarının Genel Özellikleri
2.1. Biyouyumluluk
Kök kanal dolgu materyallerinin doğrudan periapikal doku ile temas
halinde olabilmeleri nedeniyle biyouyumluluk bu mateyallerde bulunması
gereken en temel özelliklerden biridir. Doku ile temas eden materyal
toksisite, irritasyon, alerji, inflamasyon ya da karsinojenite gibi yan etkileri
tetiklemiyor ise bu materyal biyouyumludur denilebilir. Biyoseramik
esaslı patların fare ve insan osteoblast hücreleri ve insan periodontal
ligament hücreleri kullanılarak ve in vitro ortamda toksisite bakılarak
biyouyumluluğunu araştıran çeşitli çalışmalar yapılmıştır (Bae ve ark.,
2010; Loushine ve ark., 2011; Salles ve ark., 2012). Sonuç olarak,
biyoseramik esaslı patların çoğunun biyouyumlu olduğu bulunmuştur. Bu
biyouyumluluk patın yapısında bulunan kalsiyum fosfat varlığına
dayandırılmaktadır. Kalsiyum fosfat aynı zamanda sert dokuların (kemik,
diş) ana inorganik bileşenidir. Literatürde, birçok biyoseramik esaslı patın
kanal dolumu sırasında istenmeden apikalden taşırıldığında veya kök
perforasyonlarının tamirinde kullanıldığında kemik rejenerasyonunu
destekleme kabiliyetine sahip oldukları bildirilmiştir (Bae ve ark., 2010;
Bryan ve ark., 2010).
2.2. Sertleşme Zamanı
İdeal bir kök kanal patı, işlem sırasında hekime yeterli çalışma zamanı
sunmalıdır. Ancak yavaş sertleşme hızı doku irritasyonu ile sonuçlanabilir.
Çünkü çoğu pat sertleşirken farklı derecelerde toksisite göstermektedir.
Biyoseramik esaslı patların çalışma süresi yeterli olmakla birlikte
sertleşme zamanı yaklaşık olarak 4 saattir (Chard ve ark., 2013). Ayrıca,
bu patlarda sertleşme sırasında oluşan boyutsal değişim ISO 6876/2001’ e
göre kabul edilir düzeyde bulunmuştur (Bı̇ lgı̇ ç & Bodrumlu, 2016; Zhou
ve ark., 2013).
2.3. Akıcılık
Kök kanal dolumu sırasında kanal içinde var olan düzensizliklerin,
isthmus, lateral kanallar ve konlar arasındaki boşlukların doldurulması
bakımından akıcılık, ideal bir kök kanal patında bulunması gereken
özellikler arasındadır. Bununla birlikte, kanal patının fazla akıcı olması
patın apikal foramenden taşırılmasına sebep olabilir. ISO 6786/2001’e
göre bir kök kanal patının akıcılık oranı en az 20 mm olmalıdır (ISO,
2001). Patın akıcılık oranını partikül boyutu, sıcaklık ve karıştırma zamanı
gibi faktörler etkilemektedir. Yapılan bir çalışmada, biyoseramik esaslı
patların akıcılığının sahip olmaları gereken minimum akıcılıktan daha
yüksek olduğu rapor edilmiştir (Candeiro ve ark., 2012).

88

2.4. Sökülebilirlik
Kanal yenileme sırasında kanal dolgu materyalinin kök kanalından
farklı ve güvenilir yöntemlerle uzaklaştırılabiliyor olması kanal patlarında
aranan bir diğer özelliktir. Wilcox ve arkadaşları, retreatment vakalarında
kök kanalında kalan materyalin çoğunun kanal patı olduğunu göstermiştir
(Wilcox ve ark., 1987). Periapikal dokuların sağlığının korunabilmesi
açısından kanal patının tamamen uzaklaştırılması önem taşır. Biyoseramik
esaslı kök kanal patlarının geleneksel yöntemlerle kök kanalından
uzaklaştırılması zordur ve bu işlem sırasında uzun zamana ihtiyaç
duyulmaktadır (de Siquiera Zuılo ve ark., 2016).
2.5. Çözünürlük
Çözünürlük, bir materyalin sıvı içerisinde moleküllerine ayrışırken
oluşan kütle kaybıdır. ANSI/ADA Spesifikasyon 57’ye göre bir kök kanal
patının çözünürlüğü %3’lük kütle kaybını geçmemelidir (ANSI/ADA,
2000). Yüksek çözünürlüğe sahip bir kök kanal patı, kanalda zaman
içerisinde dolgu materyali ve dentin arasında boşluklar oluşmasına izin
verecektir. Böylelikle oral kavite ya da periapikal dokulardan sızıntı
başlayacaktır. Sonuç olarak, bu durum tedavinin başarısızlığına yol
açacaktır. Biyoseramik esaslı kanal patlarının kök kanalında boyutsal
olarak stabil kaldığı, taşırıldığında ise çözüldüğü gösterilmiştir (Shinbori
ve ark., 2015). Başka bir çalışmada bu patların rezin ve silikon esaslı
patlardan daha fazla çözünür olduğu belirtilmiştir (Zhou ve ark., 2013).
2.6. Radyoopasite
Kök kanal patları komşu anatomik yapılardan ayırt edilebilmesi ve
kanal dolgusunun kalitesinin değerlendirilebilmesi için yeterli oranda
radyoopak olmalıdır (Imai & Komabayashi, 2003). ISO 6876/2001’e göre
kök kanal patlarının minimum radyoopasitesi 3 mm alüminyum olmalıdır
(ISO, 2001). Biyoseramiklerin radyoopasitesini içeriğindeki baryum
sülfat, zirkonyum oksit ve kalsiyum tungstat sağlamaktadır (Camilleri ve
ark., 2010). Biyoseramik esaslı kök kanal patlarının radyoopasitesinin
yeterli (3.8 mm) oranda olduğu, bu nedenle kanal dolumunda rahatlıkla
kullanılabileceği bildirilmiştir (Candeiro ve ark., 2012).
2.7. Antimikrobiyal Özellik
Kök kanal tedavisi sırasında kanalda belli oranda kalabilen ya da
sonradan mikrosızıntı yolu ile kök kanalını işgal eden mikroorganizmalara
etki edebilen bir kök kanal patı, antimikrobiyal özellik göstererek
endodontik tedavinin başarısını artırır (Cheung ve ark., 1996; Sjögren ve
ark., 1997). Yapılan in-vitro çalışmalarda biyoseramik esaslı kök kanal
patlarının çeşitli derecelerde antimikrobiyal etkinliğe sahip oldukları
bildirilmiştir (Simundic Munitic ve ark., 2019). Bu patların antimikrobiyal
özellik taşıması; alkali pH’a sahip olması, yüksek kalsiyum iyon salınımı
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ve hidroksiapatit oluşumuyla sağlanmaktadır (Borges ve ark., 2012;
Candeiro ve ark., 2012). Bu patların antibakteriyel etkinliğini
değerlendirmede genellikle agar difüzyon ve doğrudan temas testleri
kullanılır (Tanomaru- Filho ve ark., 2007). Biyoseramik esaslı patların E.
faecalis’e karşı antibakteriyel etkinliklerinin olduğu ve sitotoksisitesinin
minimum düzeyde olduğu da bildirilmiştir (Candeiro ve ark., 2015).
2.8. Adhezyon
Kök kanal patının dentin duvarına adhezyonu ile kanal dolgusu ve
dentin duvarları arasında kalan boşluklar elimine edilebilmektedir.
Böylece mikro sızıntının önüne geçilmesiyle birlikte dentine stabil
bağlantılı monoblok bir yapının oluşması mümkündür (Çalt Tarhan &
Uzunoğlu, 2010). Bir kanal patının kök dentinine adhezyonunu
değerlendirmede standart bir metot olmamakla birlikte, genellikle
mikrosızıntı ve bağlanma dayanımı testleri kullanılır (Schwartz, 2006).
Biyoseramik esaslı patların sızdırmazlık özelliğinin tatmin edici olduğu ve
diğer kanal patlarıyla karşılaştırılabilir düzeyde olduğu bildirilmiştir. Fakat
bu patların uzun dönem sızdırmazlık yeteneği ya da klinik sonuçları ile
ilgili literatürde yeterli bilgi mevcut değildir. Sızıntı ve bağlanma dayanımı
arasında herhangi bir korelasyon bulunmamıştır. Fakat bağlanma dayanımı
testleri, endodontik tedavili dişlerin kırılma direncini ve sızdırmazlığını
artıran monoblok konseptinin gelişmesi nedeniyle son yıllarda oldukça
büyük ilgi görmüştür (Teixeira ve ark., 2004).
Biyoseramik esaslı patlar, dentin ve core materyali arasında bağlantı
oluşturma yeteneğine sahiptir (Koch & Brave, 2009). iRoot SP patının
dentine bağlanmasının AH Plus patı ile benzer, fakat Sealapex veya
EndoREZ patından daha güçlü olduğu bildirilmiştir (Ersahan & Aydin,
2010). Shokouhinejad ve arkadaşları, EndoSequence BC ve AH Plus
patının bağlanma dayanımını smear tabakasının varlığı veya yokluğunda
karşılaştırdıkları çalışmalarında, smear tabakasının varlığının önemli bir
etkisi bulunmamıştır. Fakat her iki patın da dislokasyon direnci benzer
olarak bulunmuştur (Shokouhinejad ve ark., 2013). Başka bir çalışmada;
MTA Fillapex, iRoot SP ve AH Plus patı arasında koronal bölgede
bağlanma dayanımı bakımından anlamlı bir fark bulunmamıştır. Öte
yandan, orta ve apikal bölgede iRoot SP ve AH Plus patının bağlanma
dayanımı biribirine eşitken, bu patların MTA Fillapex’den daha üstün
oldukları bildirilmiştir (Sagsen ve ark., 2011).
2.9. Film Kalınlığı
Bir kanal patının belirli bir yük altında göstermiş olduğu minimal
kalınlık ‘film kalınlığı’ olarak isimlendirilir. Patın film kalınlığının az
olması, kanal içi düzensizliklere ve boşluklara daha iyi adaptasyon
sağlamaktadır (Wennberg & Orstavik, 1990). Biyoseramik esaslı kanal
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patlarının film kalınlığının ISO 6876/2001’e uygun olduğu bildirilmiştir
(Zhu ve ark., 2014).
3. Sonuç
Biyoseramik esaslı kök kanal patları, biyouyumluluk ve
biyomineralizasyon yetenekleri sebebiyle direk pulpa kuafajı ve retrograd
dolguda diğer materyallere alternatif olarak kullanılabilir. Bununla birlikte,
literatürdeki çalışmaların sonuçlarındaki bazı tutarsızlıklar bu patların
ideal bir kök kanal patında bulunması gereken tüm özellikleri
karşılayamadığını göstermektedir. Biyoseramik esaslı patların kök
kanallarından sökümünün zor olması ve bunun için ek zamana ihtiyaç
duyulması bu patların dezavantajları arasında sayılabilir. Biyoseramik
esaslı patların klinik kullanımı ve bunun uzun dönemli sonuçlarını
aydınlatmak için daha fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
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Giriş
Ağız kokusu; halitozis veya oral malodor olarak da tanımlanan hem
bireyi hem de etrafındaki insanları rahatsız eden kötü kokuya denir.
Halitozis latince nefes anlamına gelen ''halitus'' ve ''osis'' kelimelerinden
türemiştir. Bunlara ek olarak daha az sıklıkla foetor exore, foetor oris, bad
breath olarak da isimlendirilmiştir (Wu vd., 2019).
Halitozis, kaynağına bakılmaksızın hoş olmayan nefes kokusunu
tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir. Örneğin burun yoluyla
çıkarılan hava da halitozise dâhildir. Oral malodor ise özellikle ağız
boşluğundan çıkan kokuyu tanımlamak için kullanılır (Aksit Bicak, 2018).
Hastalar kendileri fark edince veya çevredekilerin uyarması sonucunda,
ağız kokusu nedeni ile hekimlere başvururlar. Diş hekimlerine başvuru
sebepleri arasında, diş çürükleri ve periodontal hastalıklardan sonra
halitozis gelmektedir (Loesche ve Kazor, 2002). Ağız kokusu günümüzde
birçok kişiyi ilgilendiren bir sorundur ve büyük oranda ağız boşluğu ile
dişlerde bulunan bir problemin habercisidir. Sosyal açıdan bireyin hayat
kalitesini düşürmekte ve psikolojik problemlere neden olmaktadır. Ağız
kokusu olan bireylerin sosyal faaliyetlere girememe nedeniyle diş
hekimine müracaat ettikleri bildirilmiştir (Haghgoo ve Abbasi, 2013).
Ağız kokusunun etiyolojisine birden çok faktör katkıda bulunmaktadır.
Bunlar ilaçlar, yiyecekler, yerel, sistemik ve psikolojik nedenlerin
kombinasyonu olabilir (Singh vd., 2015). Aynı zamanda ağız kokusu, bazı
sistemik hastalıkların ayırıcı tanısında referans alınan önemli bir bulgudur
(Birkent ve Söken, 2005).
Bu derlemenin amacı ağız kokusunu tanımlamak, etiyolojisi,
sınıflandırılması ve güncel tedavi yaklaşımlarını ortaya koymaktır.
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2.1. Ağız Kokusunun Tanımı, Etiyolojisi ve Prevalansı
Ağız kokusu, ağızdan veya ağızdan olmayan kaynaklardan gelen hoş
olmayan veya rahatsız edici kokuyu tanımlamak için kullanılan genel bir
terimdir (Chen vd., 2016).
Ağız kokusu, sosyal açıdan olumsuz etki yaratarak kişinin yaşam
kalitesini düşürmektedir (Aylikci ve Çolak, 2013). Ağız kokusunun
etiyolojisi oldukça karmaşıktır. Olguların %90'ında kaynağın intraoral
olduğu tahmin edilmektedir ve bu nedenle "oral malodor" terimi
kullanılabilmektedir. Ağız kokusunun ortaya çıktığı en yaygın alanlar,
posterior dil dorsumu, periodontal doku bölgeleri (gingival sulkus,
patolojik cepler ve interdental boşluklar), hatalı restorasyonlar, derin
çürükler ve uyumu bozulmuş protezler gibi bakteriyel kolonizasyonun
yoğun olduğu bölgelerdir (Geest vd., 2016). Kserostomi, diş apseleri,
kandidiyazis, oral tümörler, nekrotizan periodontal hastalıklar ve
perikoronit, ağız kokusunu etkileyebilen veya provoke edebilen oral
kaynaklı diğer patolojik durumlar arasında yer almaktadır (Morita ve
Wang, 2001).
Özellikle, dil sırtındaki ve periodontal ceplerdeki biyofilm gibi ağızın
farklı yüzeylerinde bulunan ve volatil sülfür bileşikleri (VSB) üreten
anaerobik
gram-negatif
bakterilerden
(Treponema
denticola,
Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia) kaynaklanmaktadır
(Mokeem, 2014). Gram-negatif bakterilerin metabolizması yoluyla
üretilen VSB'ler, esas olarak dil sırtından çıkan ve 112 ppb'den daha
yüksek değerlere sahip olan hidrojen sülfürdür (SH2). Periodontal
ceplerde baskın olarak daha yüksek oranda metantiyol (CH3SH) bulunur
ve bu oran 26 ppb'ye kadar normal kabul edilmektedir. Periodontal kökenli
veya sistemik (hepatik veya pulmoner) kökenli olabilen dimetil sülfid
(CH3SCH3) ise çok düşük bir algılama eşiğine sahiptir (8 ppb). VSB'ler
aynı zamanda organik asit (asetik asit ve propiyonik asit) ve aminler
(kadaverin ve putresin) gibi uçucu aromatik bileşiklerin oluşumundan da
kaynaklanır. Ağız boşluğunda VSB'lerin üretimi; tükürük, ağız
boşluğundaki oksijen konsantrasyonunda azalma, bakteri çoğalması ve
metabolizması gibi lokal faktörlere de bağlıdır (Vale vd.,, 2019). Bu
nedenle bakteriyel biyofilmin tutulmasını destekleyen ve kötü ağız
hijyenine neden olan durumlar, halitozise yatkınlık yaratan faktörlerdir
(Göktürk ve İnci, 2014).
Kokuya neden olan bakteriler bunu tükürüğün temizleyici etkisinden
korunarak gerçekleştirirler. Bakterilere bu açıdan yataklık eden en önemli
bölge ise dil sırtının arka bölgesidir. Çünkü dilin bu kısmı geniştir,
temizlenmesi zordur ve buradaki papillalar bakterilerin barınıp çoğalmaları
için son derece elverişlidir (Çoban ve Sönmez, 2017). Delanghe ve ark.
tarafından yapılan bir çalışmada, ağız kokusunun; %51 oranında dil

98

üzerindeki eklentilerden, %17 oranında gingivitisten, %15 oranında
periodontitisten ve %17 oranında bunların farklı kombinasyonlarından
kaynaklandığı belirtilmiştir (Delangh vd., 1999).
Tükürük akışının azaldığı dönemlerde daha fazla olmak üzere, dil
sırtının arka bölgesi bulundurduğu proteinleri enerji kaynağı olarak
kullanan özellikle gram (-) anaerob bakteriler başta olmak üzere tüm
bakteriler için ağız içindeki en önemli kokuşturma ortamıdır. Bu bakteriler,
tüketilen besinlerin artıklarını, tükürüğü ve diş eti oluğu sıvısını, ölmüş
bakterileri ve ölmüş konak hücrelerini protein kaynağı olarak kullanırlar.
Proteinleri parçalayarak peptitlere ve sonrasında aminoasitlere
dönüştürürler. Aminoasitlerin de içerisinden özellikle metionin ve sistein
gibi kükürt içerenlerin parçalanmasıyla ortaya kükürtlü uçucu gazlar çıkar
(Çoban ve Sönmez, 2017).
Bir kişinin sarımsak, soğan, çeşniler, turşu, turp, baharat, tütün, arpacık
cevizi ve alkol gibi uçucu yiyecekler yedikten sonra da ortaya geçici ağız
kokusu çıkabilir (Özkan ve Toptaş, 2015). Ortaya çıkan nefes, birkaç saat
sürebilen farklı bir kokuya bürünür. Ağız kokusunun olası nedeni olarak
çeşitli ekstraoral nedenler de öne sürülmüştür. Bu tür nedenlerden
kaynaklanan ağız kokusu, tanı konulmamış Tip 1 Diabetes Mellitus gibi
hastalıkların erken bulgusu değildir ve klinik muayene sırasında
rastlantısal olarak ortaya çıkmaktadır (Porter ve Scully, 2006). Ağız
kokusu vakalarının maksimum %10'u kulak, burun ve boğaz (KBB)
bölgesinden kaynaklanır ve bunların da % 3'ü bademcik kökenlidir (Bollen
ve Beikler, 2012). Akut / kronik tonsillit ve tonsillolitlerin varlığı, derin
tonsil kript oluşumuna bağlı olarak anormal VSB seviyeleri riskinin 10 kat
arttığını göstermektedir (Fletcher ve Blair, 1988). Burundaki yabancı
cisimler, bakteriyel bozulma için bir merkez haline gelebilir ve bu nedenle
nefese çarpıcı bir koku verebilir (Porter ve Scully, 2006). Yetersiz
özofajitte görülen paranazal sinüslerden gelen pürülan akıntı dil sırtında
toplanarak halitozise neden olmaktadır (Newman vd., 2006). Klebsiella
ozenae, nazal mukozanın kendi kendini temizleme özelliğini engelleyen
atrofik rinite sebep olurken, streptokok türlerinin neden olduğu akut
farenjit ve sinüzit de ağız kokusu oluşumundan sorumludur (Rösing ve
Loesche, 2011). Larenks karsinomu, nazofarengeal apse, bronşektazi,
kronik bronşit, akciğer apsesi, astım, kistik fibroz, interstisyel akciğer
hastalıkları ve pnömoni gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarının da ağız
kokusu oluşumuna neden olduğu bilinmektedir (Özkan ve Toptaş, 2015).
Kinberg ve arkadaşları 2010 yılında, 54'ü gastrointestinal patolojiye sahip
olmak üzere ağız kokusu olan 94 hastayı inceledikleri çalışmada,
gastrointestinal patolojinin halitozisin yaygın ekstra oral nedenlerinden
biri olduğunu bildirmişlerdir (Kinberg vd., 2010). Zenker divertikülü,
gastroözofageal reflü hastalığı, mide ve peptik ülserler gibi gastrointestinal
problemlerin de halitozise neden olduğu bilinmektedir. Doğuştan bronko
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özofagus fistülü, mide kanseri, hiatus herni, pilorik stenoz, enterik
enfeksiyonlar, disguzi, duodenal obstrüksiyon ve steatore patolojik ağız
kokusunun kaynaklarından bazılarıdır (Kapoor, vd., 2016).
Ağız kokusu, toplumda azımsanmayacak bir kesimi etkileyen sosyal bir
problem olup prevalansını genel popülasyonda araştıran çalışma sayısı
azdır. Bunun nedeni, ağız kokusu tanımlanırken kullanılacak objektif veya
subjektif standart tanı kriterlerinin olmayışıdır (Birkent ve Söken, 2005).
Yapılan araştırmalarda ağız kokusu sıklığının oranı %15-50 arasında
değişmekle birlikte erişkinlerin en az yarısında, hayatlarının belli bir
döneminde özellikle sabah uyandıklarında sosyal olarak kabul
edilemeyecek düzeyde ağız kokusu görülmektedir (Guedes vd., 2019).
Japonya'da, Miyazaki ve ark.’nın (1995) 2672 kişi üzerinde yaptığı bir
araştırmada ağız kokusu prevalansı %6-23 olarak bulunmuştur. Liu ve
ark.’nın (2006) Çin’de yaptığı bir araştırmada ise ağız kokusu prevalansı
%27,5 olarak bulunmuştur. Al-Ansari ve ark. (2006) Kuveyt'li hastalarda
yaptıkları bir çalışmada hastaların kendilerinin de fark ettikleri ağız kokusu
prevalansını %23,3 olarak bildirmiştir. Burada halitozis ile ilişkili olarak
en güçlü faktör, günde 1 kereden daha az sıklıkta diş fırçası kullanılması
olarak bulunmuştur. Halitozis ile ilişkili diğer faktörler ise kronik sinüzit,
kadın cinsiyeti, gastrointestinal hastalıklar, ileri yaş ve düşük eğitim
seviyesi olarak belirtilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde telefonla
yapılan bir anket sonucunda erkeklerin %50’si, kadınların ise %60’ı ağız
spreyi kullandıklarını bildirmişlerdir (Sanz vd., 2001).
Ağız kokusu prevalansının kadınlarda mı erkeklerde mi daha fazla
olduğu konusunda fikir birliği yoktur (Wu vd., 2019). Bu durumun
kadınlar arasında daha yaygın olduğunu bildiren bazı yayınlar vardır.
Örneğin, Çin'deki bir araştırma, kadınların sorun hakkında sağlık
uzmanlarına danışmaya daha fazla istekli olmaları nedeniyle kadınlarda
yaygınlığın daha yüksek olduğunu öne sürmüştür (Lu vd., 2014). Bununla
birlikte, Hindistan'da uygulanan bir anket, kız öğrencilerin daha iyi ağız
hijyeni uygulamalarına sahip olduğunu ve bunun da bildirilen ağız kokusu
oranının daha düşük olmasına yol açtığını göstermiştir (Wu vd., 2019).
Kokuya neden olan VSB değerleri değişik yaş gruplarında incelenmiş ve
bu değerlerin yaşla orantılı olarak arttığı bildirilmiştir (Al-Ansari vd.,
2006). Yaşla artan bu oranın yanı sıra belirli yaşlara özgül ağız kokuları da
bulunabilmektedir. Örnek olarak, 2-5 yaş arası çocuklardaki tonsil
kriptlerine yerleşen besin kalıntıları ve buradaki bakterilere bağlı gözlenen
ağız kokusu bu yaş grubuna spesifiktir. Orta yaş grubunda özellikle sabah
uyandıklarında ciddi ağız kokusu gözlenebilirken daha ileri yaş grubunda
artan sistemik hastalıklar, azalan tükürük akışı ve protez kullanımına bağlı
ağız kokusu görülebilir (Birkent ve Söken, 2005). Ağız kokusundan
yakınan bireylerin yaklaşık olarak %25’inde ise gerçekte ağız kokusu
yoktur.
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Ağız kokusu şikayeti ile kliniğe başvuran 55 hasta üzerinde yapılan bir
çalışmada hastaların dörtte üçünde kliniğe başvurma sebebinin psikososyal
sebepler olduğu bildirilmiştir (Sanz vd., 2001). Bireyin kendini sosyal
çevreden soyutladığı gibi sosyal çevrenin de bireye karşı duruşunun
değiştiği bu durum son derece önemlidir ve tedavisi ile psikososyal geri
kazanım sağlanabilmektedir.
2.2. Ağız Kokusunun Sınıflandırılması
Ağız kokusu sınıflandırması genellikle gerçek ağız kokusu (fizyolojik
ve patolojik ağız kokusu), psödohalitoz ve halitofobi olmak üzere üç ana
başlıkta incelenmektedir (Yaegaki ve Coil, 2000).
Gerçek ağız kokusu, sosyal olarak kabul edilebilir bir düzeyin ötesinde
yoğunluğa sahip bariz bir ağız kokusudur. Fizyolojik ağız kokusu ve
patolojik ağız kokusu olarak iki alt sınıfa ayrılmıştır. Fizyolojik ağız
kokusu, halitozise neden olabilecek herhangi bir spesifik hastalık veya
patolojik durum olmaksızın, ağız boşluğundaki çürüme süreçleri yoluyla
ortaya çıkan kötü koku olarak tanımlanır. Fizyolojik ağız kokusunun
kaynağı esas olarak dil sırtının arka bölgesidir (Wu vd., 2019). Dil yüzeyi
papiller ve fissürlerden oluşmaktadır. Bu nedenle dilin morfolojisi son
derece düzensizdir. Dil sırtının morfolojik papiller yapısı, özellikle papilla
derinliği, dil biyofilminin varlığını etkilemektedir. Bu yapı, bakteri
üremesi için uygun bir anaerobik ortam sağlarken bu bölgelerde tükürüğün
temizleme etkisini önlemektedir. Patolojik ağız kokusu ise, intraoral ve
ekstraoral patolojik ağız kokusu olarak sınıflandırılmaktadır. Tükürük ve
plaktaki oksijen miktarındaki azalma, ağızdaki kötü koku oluşumunda
önemli ve karmaşık bir rol oynamaktadır. Tükürük akış hızı azaldığında,
bakteri sayısı ve ağız kokusu artmaktadır (Aksit Bicak, 2018).
İntra-oral ağız kokusunun başlıca nedenleri dil biyofilmi, kötü ağız
hijyeni, dişlerin arasına sıkışmış gıdalar, kandidiyazis, yumuşak gıdalarla
beslenme, ortodontik apareylerin kullanılması, periodontal hastalıklar (diş
eti iltihabı, periodontitis, akut nekrotizan ülseratif gingivitis, perikoronit),
diş apsesi, kullanılan ilaçlara bağlı gelişen hiposalivasyon, Sjogren
sendromu, kanser tedavisi, kemik hastalıkları (alveolit, osteomiyelit,
osteonegrosis) ve malign hastalıklardır (Scully ve Greenman, 2012).
Ekstraoral ağız kokusu ise solunum yolu, sindirim sistemi ya da
sistemik hastalıklar nedeniyle oluşabilmektedir. Solunum sistemi
hastalıkları, ağız boşluğu ve burundan kötü koku veren gazların dışarı
atılmasına neden olur. Ağızdan ve burundan geçen koku iyi ayırt
edilmelidir. Burunda herhangi bir yabancı cisim varlığı iltihaplanmaya,
ikincil enfeksiyona ve kötü kokuya neden olur. Bademcik iltihabı, sağlıklı
bireylerde ve dudak damak yarığı olan çocuklarda ağız kokusunun
nedenlerinden biridir. Solunum sistemi hastalıkları, bronşit, bronşektazi ve
akciğer hastalıklarında Pseudomonas auruginosa varlığında 2-

101

aminoasetofenon atılır ve bu da yetişkinlerde ağız kokusuna neden olur
(Scully ve Greenman, 2012).
Gastroözofageal reflü, mide karsinomu, özofagus divertikülü gibi
gastrointestinal hastalıklar ağız kokusunun nedeni olabilir. Enterococcus
faeccalis ve Helicobacter pylori (H. pylori) ağız boşluğundaki periodontal
ceplerde bulunabilir ve ağız kokusuna neden olabilir. Araştırmacılar H.
pylori
kolonizasyonu
ile
ağız
boşluğunda
periodontopatik
mikroorganizmalar üreten VSB'lerin oral prevalansında bir artış
olabileceği sonucuna varmıştır. H. pylori enfeksiyonu, halitozisin
patofizyolojik mekanizmasında önemli rol oynayabilmekte ve H. pylori
eradikasyon tedavisinin, halitozisi olan hastalarda yararlı olabileceği
düşünülmektedir (Dou vd., 2016). Ayrıca ağızdaki kötü koku,
gastrointestinal sistemdeki yabancı cisimlerden de kaynaklanabilmektedir.
Sindirim kanalında bulunan yabancı cismin çıkarılmasını takiben üç hafta
içerisinde ağız kokusunun ortadan kalktığı rapor edilmiştir.
Ağız kokusuna neden olabilen metabolik hastalıklar arasında diyabet,
böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, trimetilaminüri, hipernatremi ve
sistinoz bulunmaktadır (Scully ve Greenman, 2012). Ağız kokusu olan ve
olmayan hastalarda üre ve ürik asit konsantrasyonlarını karşılaştıran bir
çalışmada, ağız kokusu grubunda tükürük üre ve ürik asit
konsantrasyonlarının daha yüksek olduğunu bulunmuştur (Aksit Bicak,
2018).
Bu sistemik hastalıkların yanı sıra bazı hastalıkların tedavisinde
kullanılan ilaçlar da ağız kokusuna neden olabilirler. Örneğin; kloral
hidratlar, amfetaminler, nitrat ve nitritler, dimetil sülfoksitler,
fenotiazinler, disülfiram sitotoksik ajanlar bu ilaç gruplarındandır. Ayrıca
bunların dışında ağız kuruluğu yapıp dolaylı yoldan ağız kokusuna neden
olan ilaçlar da vardır. Bunlara örnek olarak; antihistaminikler,
antikolinerjikler, antiemetikler, anksiyolitikler, antihipertansifler,
antipsikotikler, antidepresanlar, bronkodilatatörler, kemoterapi ajanları,
diüretik ve narkotik ilaçlar verilebilir (Wu vd., 2019).
Psödohalitozis, hastaların inatla ağız kokusunun varlığından şikayet
ettiği ancak başkaları tarafından algılanmadığı bir durumdur. Bu durum
genellikle, danışmanlık ve basit ağız hijyeni önlemleri ile iyileştirilir.
Halitofobi ise; hastaların, halitozisin varlığını düşündüren herhangi bir
fiziksel veya sosyal kanıt olmaksızın, gerçek ağız kokusu veya yalancı ağız
kokusu tedavisinden sonra bile ağız kokusu olduğuna inanmaya devam
ettikleri durumdur (Wu vd., 2019).
Ayrıca son zamanlarda halitozisi oral, havayolu, gastroözofageal,
patolojik (kan yoluyla), sübjektif ve fizyolojik tip olarak da sınıflandıran
yayınlar bulunmaktadır (Aydin ve Harvey-Woodworth, 2014).
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2.3. Ağız Kokusunun Ölçüm ve Değerlendirilmesi
Ağız kokusu tanı yöntemleri direkt ve indirekt olacak şekilde
gruplandırılabilir (Setia vd., 2014).
2.3.1.Direkt Ölçüm Teknikleri
2.3.1.1. Organoleptik Ölçüm
Değişen mesafelerde hastanın ağzından çıkan kokuların yoğunluğunu
puanlamak için insan burnunun kullanılmasını içeren organoleptik ölçüm,
halitozis ölçümü için altın standart olarak kabul edilir (Setia vd., 2014).
Test sabah yemekten önce yapılmalı ve durumun doğru ölçümünü elde
etmek için hijyen prosedürleri uygulanmalıdır. Ayrıca hastaya damak ve
dil mukozasının kurumasını sağlamak ve VSB'lerin salınımını
kolaylaştırmak için ölçüme başlamadan önce yüksek sesle 1'den 10'a kadar
saydırılmalıdır (Kapoor vd., 2016). Ayrıca, organoleptik skor yöntemiyle
toplanan sonuçların doğru olduğundan emin olmak için hastanın,
ölçümden 48 saat kadar önce kokulu yiyecekleri veya sıvıları tüketmekten
kaçınması gerekir (Wu vd., 2019).
Organoleptik ölçüm yöntemi son derece pratik ancak subjektif bir
metottur. Hastanın şikâyeti olan kokunun hekim tarafından koklanması ve
skorlanması esasına dayanır. Bu işlem yaklaşık 10 cm genişliğinde ve 2,5
cm çapında plastik bir boru vasıtasıyla gerçekleştirilir (Cortelli vd., 2008).
Hasta tarafından yavaşça üflenen boru hekim tarafından koklanır, daha
sonra hekim şu sınıflandırmaya göre ağız kokusunu değerlendirir
(Greenman vd., 2004):
•

Skor 0: Herhangi bir koku yok.

•

Skor 1: Çok hafif bir koku var, şüphelidir.

•

Skor 2: Zayıf, ancak, kesin olarak saptanabilen bir koku vardır.

•

Skor 3: Belirgin, orta derecede, kolay bir şekilde saptanabilen ağız
kokusu vardır.

•

Skor 4: Muayene yapanı oldukça rahatsız eden, bunaltıcı bir koku
vardır.

•

Skor 5: Muayene yapanın dayanamayacağı, çok şiddetli bir koku
vardır.

Bu yöntem bir başka şekilde de şöyle yapılabilir; hasta dilinin dorsumu
plastik bir kaşık ile hafifçe kazınır, kaşık koklanır ve koku hekim
tarafından skorlanır. Bu ölçüm yönteminin basit ve uygulama kolaylığının
yanı sıra subjektif olması ve hastayı ölçüm sırasında kötü hissettirmesi gibi
dezavantajları mevcuttur.
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2.3.1.2. Gaz Kromotografi Cihazı
Fotometrik dedektörler ile ağız havasındaki VSB konsantrasyonunu
ölçen bu cihaz yardımıyla ağız kokusu değerlendirilir. Örnek alımındaki
farklılığın ortadan kalkması için otomatik bir aspirasyon mekanizması
geliştirilmiştir. Bu yöntem ile elde edilen sonuçlar, organoleptik
ölçümlerle önemli korelasyon göstermiştir. Ancak bu yöntem için
kullanılan cihaz, pahalı olması, teknik bilgi istemesi, büyük olması ve
zaman kaybına neden olması sebebiyle pek de avantajlı değildir (Kapoor
vd., 2016).
2.3.1.3. Sülfit Monitörü (Halitometre)
Sülfit monitörü ağız havasındaki VSB'nin laboratuar ortamı dışında
ölçümünü sağlayan portatif bir cihazdır. Günümüzde Halimeter ticari adı
ile satışı mevcuttur. Cihaz 0-1000 ppb aralığında ölçüm yapabilir ve bunu
ilgili gazlara son derece hassas elektrokimyasal sensörlerle gerçekleştirir.
Cihazla ölçüm yapılmadan önce hasta 5 dakika konuşmamalı, ağzını bu
süre içinde açmamalıdır. 5 dakika sonunda cihaza bağlı tek kullanımlık tüp
hasta ağzına yerleştirilir. Tüpten verilen nefesteki sülfür bileşiklerinin
meydana getirdiği elektrokimyasal reaksiyon, bileşik seviyeleriyle orantılı
bir elektrik akımı meydana getirir ve cihaz tarafından kaydedilerek ölçüm
gerçekleştirilir (Kozlovsky vd., 1996). Gaz kromotografi cihazından daha
ucuz olması, daha küçük boyutlara sahip olması ve kullanımının daha
kolay olması sebebi ile sıklıkla tercih edilir (Silwood vd., 2001).
2.3.2. İndirekt Ölçüm Teknikleri
2.3.2.1. Tükürük İnkübasyon Testi
Cam bir tüp içerisine, 37°C sıcaklıkta tükürük toplanır. Bu tükürük %80
nitrojen, %10 karbondioksit ve %10 hidrojen bulunan anaerobik ortamda
birkaç saat inkübe edilir ve sonrasında açığa çıkan koku değerlendirilir. Bu
test sonunda elde edilen değerler organoleptik ölçüm ve sülfit monitörü ile
anlamlı bir korelasyon gösterir (Aksit Bicak, 2018).
2.3.2.2. BANA (Benzoyl-DL-arginine-α- Naphthylamide) Testi
Dilin dorsumundaki ve subgingival plaklardaki anaerobik bakterilerin
çoğu, VSB'ler ve kötü kokulu uçucu yağ asitleri üretebilir. Bu bakteri ve
yağ asitlerinin tespiti, ağız kokusunu teşhis etmek için kullanılabilir.
Subgingival plakta ve dilin dorsumunda kolonize olan proteolitik gramnegatif anaerobik bakteriler ve kısa zincirli uçucu yağ asitleri, indirgeyici
enzim olan BANA, sentetik tripsin substratı varlığında renkli bir bileşiğe
dönüşür ve tespit edilebilir (Aksit Bicak, 2018). Treponema denticola,
Porphyromonas gingivalis ve Tannerella forsythia gibi üç ana bakterinin
tanımlanması özellikle önemlidir. Bu proteolitik bakteriler sentetik bir
tripsin substratı BANA ile muamele edildiğinde, renkli bir bileşik olan
arginin hidrolaz enzimi salınır. Böylece bakteri varlığı kanıtlanmış olur
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(Gülşen, 2012). Hastaya ait tükürük örneği veya dil, plak gibi yerlerden
alınan kazıntı, test kitlerindeki striplere bulaştırılarak cihaza yerleştirilir.
Cihazda 55°C’ye kadar ısıtılan materyal 15 dakika sonunda cihaz
üzerindeki renk skalasına göre mavimsi renk değişikliği gösterir. Maviliğin
yoğunluğu arttıkça test pozitifliği de artmış demektir. Bu testin dezavantajı
ise ağız kokusuna neden olan farklı bakterilerin spesifik etkilerinin tespit
edilemeyişidir (Loesche vd., 1992).
2.3.2.3. Amonyak Ölçümü
Bu ölçüm halitozise neden olan bakteriler tarafından açığa çıkan
amonyağın küçük, mobil bir cihazla ölçülmesi ve amonyak miktarına göre
ağız kokusunun skorlanması esasına dayanır. Hastalara üre içerikli bir
çözelti verilir ve ağızlarını 30 saniye çalkayıp 5 dakika açmamaları
söylenir. 5 dakika sonunda cihazın tek kullanımlık parçası hasta ağzına
yerleştirilerek ölçüm gerçekleştirilir (Aksit Bicak, 2018).
2.3.2.4. Ninhidrin Yöntemi
Ninhidrin yöntemi, sülfür monitörü kullanılarak tespit edilemeyen
düşük moleküler ağırlıklı aminlerin ve poliaminlerin tespitine dayanır. Bu
yöntemle hastadan alınan numune ile izopropanol karıştırılır ve santrifüj
edilir. Daha sonra bir spektrometre kullanılarak ışık geçirgenliğine göre
okunur. Ninhidrin kalorimetrik reaksiyonu hızlıdır, uygulaması kolaydır
ve ucuzdur (Aksit Bicak, 2018).
2.3.2.5. Kimyasal Sensörler
Periodontal cep ve dil yüzeyindeki VSB miktarını ölçmek için özel
problar geliştirilmiştir. Sülfür iyonlarının varlığında, sülfit algılayıcı
element konsantrasyonları ile orantılı bir elektrokimyasal voltaj üretilir. Bu
voltaj, elektronik ünite ölçüldükten sonra dijital skorla gösterilir.
Elektronik burun, ağız kokusunu ölçmek için geliştirilmiş başka bir
cihazdır. Bu durumda kimyasal sensörler vasıtasıyla alınan bilgiler
bilgisayar ortamına aktarılır. Farklı seçicilik ve hassasiyete sahip 6 sensöre
sahiptir. Bu yöntemin diğer ölçüm yöntemleri ile pozitif bir korelasyonu
vardır ve hala geliştirme aşamasındadır (Aksit Bicak, 2018).
2.3.2.6. Beta-Galaktosidaz Aktivitesi Ölçümü
Enzim beta-galaktosidaz seviyelerinin ağızdaki kötü koku ile ilişkili
olduğu bulunmuştur. Ağız kokusu oluşumundaki ilk adım,
glikoproteinlerin glikosilasyonudur. Deglikosilasyonun en önemli enzimi
olan β-galaktosidazın aktivitesi, kromojenik substratın kromatografi
kâğıdına emdirilmesiyle değerlendirilebilir. Tükürük kağıt disk ile temas
ettiğinde, kağıt üzerinde enzimatik aktivite miktarına göre renk değişikliği
saptanır (van den Broek vd., 2007).
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2.3.2.7. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR)
Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR), son yıllarda önemli ve popüler bir
tespit sistemi haline gelen hızlı, hassas ve spesifik bir teşhis tekniğidir.
PCR kullanılarak, tükürük, dil sırtındaki birikintiler ve subgingival plak
gibi oral örneklerden VSB'lere neden olan mikroorganizmaların kantitatif
analizi gerçekleştirilebilir. Ağız kokusuna neden olan bakterilerin doğru
değerlendirilmesi için kalitatif analiz yöntemleri uygun değildir (Kamaraj
vd., 2014).
2.4. Ağız Kokusunun Tedavi Yaklaşımları
2.4.1. Anamnez ve Muayene
Doğru bir anamnez ve beraberindeki muayene başarılı tedavinin ilk
anahtarıdır. Ağız kokusu şikayeti ile kliniğe gelen hastalara sorulacak
uygun sorular hekimi doğru sonuca götürecektir.
Çoklu etiyolojisinden dolayı, kötü ağız kokusunun tedavisi için standart
ve kabul edilmiş protokoller yoktur. Ağız kokusu kendi başına bir hastalık
değil, bir hastalığın belirtisi ya da semptomudur (Nagraj vd., 2019).
Herhangi bir ağız kokusu tedavisinin başarısı, VSB seviyelerini
düşürmekle ilişkili görünmektedir. Tedavi alternatifleri mekanik ve / veya
kimyasal yöntemler içerebilir. Mekanik müdahaleler (diş fırçalama, diş ipi
kullanımı ve dilin kazınması), bakteriler, hücresel atıklar ile diş etlerinde
ve dilde bulunan yiyecek kalıntıları tarafından üretilen VSB'lerin
konsantrasyonunu azaltmayı amaçlamaktadır. Kimyasal müdahale, yaygın
olarak ağız kokusunu gidermek için kullanılan, ancak genellikle kokuyu
nötralize eden ve sadece kötü kokuyu maskeleyen gargaralarla temsil
edilmektedir (Muniz vd., 2017). Bazı gargaralar, kötü kokuyu veya onu
üreten bakterileri etkisiz hale getirebilecek belirli bileşenler içerir.
Bunlardan en yaygın olanları alkol, çinko, fenol, klorheksidin ve folik
asittir. Sebep olan bakterilerin azaltılması, dilin temizlenmesinin yanı sıra
ağız hijyeninin iyileştirilmesi yoluyla da gerçekleştirilebilir. Bu da,
sıkışmış yiyecekleri, hücreleri ve bakterileri filiform papillaların arasından
çıkarmak için dilin sırtını fırçalayarak veya sıyırarak elde edilebilir (Nagraj
vd., 2019).
Ağız kokusunu tedavi etmek veya maskelemek için mekanik olarak
daha çok plastik, reçine, kauçuk veya metalden yapılan dil temizleyicileri
ya da diş fırçaları kullanılabilir. Dil temizleyicileri naylon kıllar ve oluklar
içerebilir ancak pürüzsüz olmaları gerekmektedir. Kimyasal olarak ise;
klorheksidin (% 0,2 ve % 0,12), setilpiridinyum klorür (% 0,05 ve % 0,07),
hidrojen peroksit gibi antimikrobiyalleri içeren gargaralar, VSB'ler üreten
proteolitik kokulu bakterilerle savaşmak için kullanılan uçucu yağlar ve
mikrobiyal canlılığa müdahale etmeden kokuları maskeleyen (çinko klorür
veya laktat, % 0.3’lük klor dioksit) bileşikler kullanılabilmektedir. Çinko
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tuzları-uçucu yağlar, çinko tuzları-klorheksidin veya setilpiridinyum
klorür gibi tek bir gargarada antimikrobiyal ajan kombinasyonları da
mevcuttur. Diş fırçalamayla birlikte çinko tuzu, klorheksidin veya diğer
antimikrobiyal ajanları içeren diş macunlarının kullanımı ile mekanik ve
kimyasal yöntemlerin bazı kombinasyonları da araştırılmıştır (Nagraj vd.,
2019).
Lokalize enfeksiyonlarda ağız içi mikroorganizma miktarını azaltmak
için bir diğer tedavi seçeneği ise antimikrobiyal fotodinamik tedavidir
(FDT). Bu yöntemle bakteri direnci bildirilmemiştir, yan etkisi yoktur, oral
mikrobiyota korunur ve insanlara toksisite minimumdur. FDT, oksijenin
varlığında 630 ila 830 nm dalga boyunda ışığa duyarlı hale getirici bir ajan
ve ışığın kombinasyonundan oluşur (Vale vd., 2019). Bu yöntemin
avantajlarına rağmen yaşlı hastalarda ağız kokusunun tedavisi için FDT ile
ilgili iyi tasarlanmış çalışmalar yoktur (Kellesarian vd., 2017).
2.4.2. Tedavi Planı
Hastaların tedavisi halitozis sınıflamasına göre yapılmalıdır. Fizyolojik
ve ağız içi sebeplere bağlı patolojik halitozis diş hekimi tarafından tedavi
edilebilir. Yalancı halitozis ve ağız dışı kaynaklı sebepler varlığında ise
tedavi planında mutlaka tıp uzmanları ile görüşülmelidir. Halitofobi
hastaları ise psikiyatristten yardım alınarak tedavi edilmelidir.
2.4.2.1. Mekanik Tedavi ve Oral Hijyen Uygulamaları
Mekanik tedavinin başında dil dorsumunun temizlenmesi gelmektedir.
Çünkü bu bölge papiller yapısı, üzerinde fissür ve olukların oluşu, oral
kavitedeki konumu ve geniş yüzey alanı ile bakteriler için ciddi bir
rezervuardır. Ağız kokusunun mekanik tedavisinde de dil dorsumunun
çeşitli araçlarla kazınması ve temizlenmesi temeli oluşturur. Böylelikle
yüzeydeki biyofilm tabakası kaldırılarak VSB miktarında azalma sağlanır
(Krespi vd., 2006).
Bakteri plağının mekanik olarak elimine edilmesi ağız kokusunun
tedavi edilmesi için gereklidir. Bunun için diş fırçalama, diş ipi ve kürdan
kullanımı son derece önemlidir. Ayrıca ileri periodontal sorunları olmayan
bireylerde detertraj ve polisaj, ileri derecede periodontal sorunları olan
bireylerde de bunlara ek olarak kök yüzeyi düzleştirmesi ve profesyonel
tedavi ağız kokusunu %90 oranında azaltabilir (Tanaka vd., 2003).
2.4.2.2. Kimyasal Tedavi
Antimikrobiyal etki gösteren ağız gargaraları ve diş macunları kokuya
neden olan mikroorganizmaların sayısını azaltarak ağız kokusunun
şiddetini düşürebilir (van den Broek vd., 2007). Bunun için
kullanılabilecek kimyasal ajanlar; klorheksidin, temel yağlar, triklosan ve
setilpiridinyum klorürdür.
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2.4.2.2.1. Klorheksidin
Klorheksidin diglukonat (CHX) katyonik bir bisbiguanid’dir. Bakterisit
ve bakteriostatik etkisiyle plak üzerinde son derece etkilidir (Kamaraj vd.,
2014). Pek çok çalışmada %0,2'lik klorheksidin gargarasının VSB
seviyesinde ciddi ölçüde azalmaya neden olduğu ispatlanmıştır (Young
vd., 2003). Klorheksidin oral hijyen amaçlı kullanılan kimyasal ajanlar
arasında en etkili olanıdır ancak uzun süreli kullanımlarında dişlerde
lekelenme, diş etinde deskuamasyon, dilde yanma hissi ve tat bozukluğuna
neden olabilir (Bosy vd., 1994).
2.4.2.2.2. Temel Yağlar
Temel yağlar uçucu ve kokulu ajanlar olup antimikrobiyal etkiye
sahiptirler. Bu etkilerini hücre duvarını yıkıp bakteriyel enzim inhibasyonu
ile gerçekleştirirler. Temel yağ içeren gargaraların kısa dönemli etkisi
değerlendirilmiş ve 1-3 saat aralığında ağız kokusuna neden olan bakteri
seviyesinde azalma sağladığı gözlenmiştir. Listerin bu gruba örnek olarak
gösterilebilir (Kalemba ve Kunicka, 2003).
2.4.2.2.3. Triklosan
Bakım ürünlerinde, sabunlarda, dezenfektanlarda, ağız gargaraları ve
diş macunlarının içeriğinde sıklıkla kullanılan triklosan, özellikle gram (-)
bakterilere karşı geniş antimikrobiyal etkiye sahiptir. Bu etkileri
konsantrasyonlarına bağlı olarak bakteriostatik veya bakterisidal
olabilmektedir (Brading vd., 2004).
2.4.2.2.4. Setilpiridinyum Klorür
Setilpiridinyum klorür (CPC) ve benzalkonyum gibi dörtlü amonyum
bileşikleri bakteriyel çoğalmayı engeller. Ancak çalışma sonuçları bu
bileşiklerin bakteri plağı ve gingivitis için aynı etkiyi göstermediğini
belirlemiştir. Kontrol grubu ile yapılan altı haftalık bir karşılaştırma
sonucunda; fırçalama öncesi uygulanan CPC gargara, oral hijyen ve diş eti
sağlığı üzerinde herhangi bir fark göstermemiştir (Greenstein vd., 1997).
2.4.2.3 Probiyotikler
Probiyotikler diğer bakterilerin kolonileşmesini önleyen laktik asit
üreten Lactobacillaceae ve Streptococcaceae türlerini içerir. Böylece
ağızdaki bakteri kolonizasyonunu faydalı bakterilerin lehine kaydırabilir
ve halitozis için potansiyel bir tedavi sunabilir (Gurpinar vd., 2019).
Probiyotik uygulamasının ağız içi ağız kokusu ölçümlerinde bir iyileşme
sağladığını gösteren çalışmalar mevcuttur ancak probiyotiklerin
etkinliğinin ağız kokusunu önlemedeki etkisinin zayıf olduğu ortaya
konulmuştur. Probiyotiklerin ağız içi halitozisi üzerindeki potansiyel
etkisini açıklığa kavuşturmak için, daha iyi standardize edilmiş
protokollere sahip çalışmalar yapılmalıdır. Daha fazla fayda elde
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edebilmek için probiyotikler, diğer tedavi modelleriyle birlikte
uygulanarak da
incelenmelidir.
Ayrıca, probiyotik suşların
uygulanmasının neden olduğu oral mikrobiyal ekolojideki değişiklikleri
daha iyi anlamak için yüksek verimli sıralama teknikleri dikkate
alınmalıdır (Georgiou vd., 2018).
2.4.2.4. Ağız Kokusunun Maskelenmesi
Ağız kokusunu maskeleyici ajanların kullanımı ile ağız kokusu tedavi
edilmez, sadece kokunun kontrolü ve baskılanması sağlanır. Bunun için
kullanılan naneli şeker, sakız, diş macunu, gargara ve spreyler güzel koku
ve tatları ile ağız kokusunun kontrolünde tercih edilebilirler. Bunlar
arasından aktif madde içermeyen nane şekeri ve sakızın ağız kokusunu 3
saate kadar ciddi bir düzeyde maskeledikleri bildirilmiştir (Greenstein vd.,
1997).
Sonuç
Birçok nedeni olan ağız kokusu, kişilerarası sosyal ilişkiler ve yaşam
kalitesi üzerine olumsuz etkilere sahiptir. Yanlış tanı ve gereksiz tedaviyi
önlemek için disiplinlerarası bir yöntemin gerekliliğinin altının çizilmesi
gerekir. Literatürde ağız kokusuyla ilgili yeterli çalışma yoktur. Bunun için
özellikle randomize klinik çalışmalara ihtiyaç vardır. Ağız kokusu genel
populasyonda yaygın görülen bir problem olduğu için, sağlık çalışanlarının
hastalığın uygun şekilde teşhis ve tedavi edilebilmesi için hazırlıklı olması
gereklidir.
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Giriş
Dental implant, tam ve kısmi dişsizliğin rehabilitasyonunda kullanılan,
sıklıkla çene kemiği içerisinde diş köklerini taklit eden titanyum esaslı
materyaldir (Elemek vd., 2017). Günümüzde eksik dişlerin tedavisinde
dental implantların kullanımı giderek artmaktadır. Doğru planlama ve
cerrahi teknikle uygulandığında klinik başarısı öngörülebilir düzeyde
olmaktadır (Elemek vd., 2017).
İmplantların çene kemiği içerisine yerleştirilmesinin ardından kemik ile
implant yüzeyinin doğrudan teması olarak bilinen osseoentegrasyon süreci
implant stabilitesi için önemli bir aşama olarak bilinmektedir. İmplantın
başarısında esas hedef erken dönemde sağlanan stabilitenin yanı sıra periimplant dokuların sağlığının idamesidir (Khouly vd., 2020). Ağız içinde
çeşitli
biyomekanik
etkiler
sonucu
peri-implant
hastalıklar
gelişebilmektedir. Periodontal hastalıklarda olduğu gibi peri-implant
hastalıkların etiyolojisinde de bakteri ilişkili mikrobiyal plak peri-implant
dokularda patolojik inflamatuar yanıt oluşturmaktadır. Periodontal
hastalıklardaki gingivitis ve periodontitis arasındaki ilişki, peri-implant
hastalıklardaki peri-implant mukozitis ve peri-implantitis arasındaki
ilişkiye benzer bir nitelik taşımaktadır (Bal ve Discioglu, 2012). Periimplantitis, peri-implant mukozitisin ilerlemiş formu olarak kabul edilir
(Khouly vd., 2020).
Son yıllarda artan implant tedavileriyle birlikte implantların çevresinde
gelişen peri-implant hastalıkların görülme sıklığı ve implant başarısızlık
oranları da artış göstermiştir (Bhavsar vd., 2019). Yapılan kesitsel bir
araştırmada, %32 oranında peri-implant mukozitis görülürken, %45
oranında peri-implantitis olgusuna rastlanmıştır (Khouly vd., 2020). Başka
bir çalışmada ise on yıldan uzun süre takibi yapılan hastaların %19.8’inde
ve implantların %9.2’sinde peri-implantitis tespit edilmiştir (Lee vd.,
2017).
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Peri-implant hastalıkların teşhisi detaylı klinik ve radyolojik
muayenenin ardından konmalıdır. Teşhise yönelik tedaviye vakit
geçirilmeden başlanmalıdır (Armitage vd., 2010). Peri-implant
hastalıkların tedavisi periodontal tedavide olduğu gibi bakteri ilişkili
eklentileri ortamdan uzaklaştırmak ilkesine dayanır. Bu amaçla yüzey
dekontaminasyon ve düzeltme yöntemleri, implantoplasti, lazer, topikal
antimikrobiyal ajan uygulaması, topikal ve sistemik antibiyotik
uygulaması cerrahisiz ve cerrahi prosedürlerle kombine edilmektedir. Periimplant hastalıkların tedavisiyle ilgili yapılan çalışmalarda, peri-implant
mukozitis tedavisinde cerrahi olmayan tedavi yöntemleri yeterli olurken,
peri-implantitisin tedavisinde cerrahi tedaviye gereksinim duyulmaktadır
(Lin vd., 2018).
Bu derlemenin amacı peri-implant hastalıkların tanımı, teşhisi ve
güncel tedavi yaklaşımları hakkında bilgi vermektir.
Teşhis
Doğal dişlerle implantlar arasında histolojik olarak benzerlikler ve
farklılıklar vardır. Her ikisini çevreleyen dişeti epiteli sulkular epitelle
devam eder ve bağlantı epiteliyle sonlanır. Bağlantı epiteli, bağ dokusu
ataşmanı ve dişeti oluğu her ikisinde de alveol kemiğin üzerinde yer alır
(Elemek vd., 2017). Bağlantı epiteli implantın titanyum yüzeyine bazal
laminayla hemidesmozomlar aracılığıyla tutunur (Elemek vd., 2017).
Periodonsiyumun bir parçası olan sementten uzanan kalın dento-gingival
ve dento-alveolar fibriller implant yüzeyinde bulunmaz (Bal ve Discioglu,
2012). İmplantın çevresinde periodontal ligament ve bu yolla gelen kan
damarları da bulunmaz. Sement ve periodontal ligamente gömülü lifler
implant çevresinde implanta gömülmeden paralel olarak seyreder (Bal ve
Discioglu, 2012). İmplant çevresindeki bağ dokusu fibroblasttan fakir ve
kollajen fibrilden zengin olduğu için skar dokusuna benzemektedir
(Elemek vd., 2017). Kan desteğinin sadece supraperiostal yolla sağlanması
ve kollajen liflerin oryantasyonu, peri-implant dokuları hastalıklara karşı
daha savunmasız hale getirir (Chala vd., 2020).
Peri-implant hastalıkların teşhisinde iyi bir klinik inceleme esastır.
İmplant çevresindeki mukozada ödem, eritem gibi inflamasyon bulguları
ve peri-implant mukoza marjinindeki mikrobiyal plak inspeksiyonla
değerlendirilmelidir. İnflamasyonun periodontal ve peri-implant dokuda
kliniğe yansıyan en önemli bulgusu sondalamada kanamadır. Sondalamada
kanamanın olmadığı durumlarda da ataşman kaybı olabileceği
düşünülmelidir (Turkoglu, 2017). Sondalama derinliği ise implant
üzerindeki restorasyon konturuna, bağlantı tipine ve peri-implant
mukozadaki inflamatuar duruma bağlı olarak değişir (Turkoglu, 2017).
Hastalık varlığından bahsetmek için sadece sondalama derinliğine bakmak
yeterli değildir (Berglundh vd., 2018). Hastanın önceki sondalama
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derinliği ölçümlerini ve ilk kemik remodelasyon durumunu baz almak
gerekmektedir (Renvert ve Polyzois, 2015). Etrafında kemik kaybı olan
implantlarda da sağlık durumu söz konusu olabilir (Berglundh vd., 2018).
Klinik muayenede dikkat edilmesi gereken diğer konu ise mobilitedir.
Mobilite tespit edilen implantlarda osseoentegrasyon olmadığı için
implantın eksplante edilmesi gerekir (Bal ve Discioglu, 2012).
Peri-implant oluk sıvısında saptanan çeşitli sitokin ve enzimler periimplant hastalıklarla ilişkilendirilmiştir. Peri-implant oluk sıvısında
gösterilen pro-inflamatuar sitokinler (tumor necrosis factor (TNF)-α,
interferon (IF)‐γ, interlökin (IL)‐1β, IL‐6), kemokinler (IL-8, monosit
kemoatraktan protein (MCP)-1), makrofaj inflamatuar protein-1α (MIP1α) ve doku yıkım enzimlerinin (MMP-8) peri-implantitis için hastalık
göstergesi olabileceği tespit edilmiştir (Bhavsar, 2019).
Klinik muayenenin yanı sıra radyolojik inceleme de peri-implant
hastalıkların teşhisinde önemli bir yere sahiptir. Bunun için paralel teknikle
alınmış periapikal röntgenlerden faydalanılabilir (Turkoglu, 2017). İki
boyutlu görüntüleme yöntemlerinde implantın sadece mezial ve distal
yüzeylerindeki kemik miktarı değerlendirilebilir. Yapılan bir çalışmada
implantlardaki kemik kayıplarının %34 oranda bukkal yüzeyde meydana
geldiği gösterilmiştir (Serino vd., 2013). Ayrıca radyolojik olarak tespit
edilen kemik kaybı miktarının gerçek boyutlarından daha az olabileceği
bilinmektedir (Turkoglu, 2017). İmplantın fonksiyondaki ilk yılının
ardından yılda ortalama 0.2mm’den daha az meydana gelen kemik kaybı
kemik remodelasyonu olarak kabul edilir ve patolojik bir durum göstergesi
değildir (Chala vd., 2020).
Peri-implant hastalıklar, peri-implant mukozitis ve peri-implantitis
olarak iki grupta incelenir.
Peri-implant Mukozitis
Fonksiyonda olan implantın çevresindeki yumuşak dokularda, klinik
olarak kızarıklık, ödem ve sondalamada kanama bulguları ile birlikte
görülen, bakterilerin indüklediği geri dönüştürülebilir inflamasyon süreci
olarak tanımlanabilir (Smeets vd., 2014). Sondalama derinliği dokudaki
ödem arttığı ve sondalamaya karşı direnç azaldığı için gerçek değerinden
daha fazla ölçülebilmektedir. İmplantın çevresinde plak akümülasyonunu
arttırıcı lokal etkenler (abutman yapısı, yapıştırıcı siman artığı, restoratif
üst yapı konturu ve yüzey özellikleri vs.), implantı çevreleyen keratinize
mukoza bandı ve mukoza kalınlığı peri-implant mukozitis için lokal risk
faktörleri olarak sayılmaktadır (Renvert ve Polyzois, 2015). Ağız içindeki
inflamatuar durum doğal dişleri de içine alacak şekilde yaygın ise zayıf
oral hijyen alışkanlığı, sigara kullanımı ve diabet gibi tüm vücudu
ilgilendiren sistemik metabolik hastalıklar risk faktörü olarak
değerlendirilmelidir (Polyzois, 2019). Histolojik olarak bağlantı epiteline
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kadar olan cep epiteli altında damar infiltratlarından zengin (plazma
hücreleri ve lenfositler) bağ dokusu savunma hücreleri yer alır. Lezyon
sınırları birleşim epitelinin apikalindeki suprakrestal bağ doku bölgesine
kadar uzanmaz (Berglundh vd., 2018).
Peri-implantitis
Dental implantın etrafındaki sert ve yumuşak dokuları etkileyen, doku
yıkımına neden olan inflamatuar bir süreçtir. Peri-implant mukozitisin
aksine progresif ve geri dönüştürülemez bir süreçtir (Smeets vd., 2014).
Klinik muayenede artmış inflamasyon bulguları ve sondalanan cep
derinliği ile radyografide kemik yıkımı gözlenir. Bu durum hastalığın
şiddeti hakkında bilgi verir (Berglundh vd., 2018). Hastalığın teşhisinde
klinik ve radyografik parametrelerin birlikte değerlendirilmesi gerekir.
2017 yılındaki çalıştaya göre peri-implantitis için tanı kriterleri arasında
peri-implant sondalanan cep derinliğinin 6 mm veya daha fazla olması,
sondalamada kanama ve\veya süpürasyon olması, radyografide
incelendiğinde intraosseoz kemik seviyesinin en koranal kısmına göre
kemik kaybının 3 mm ve daha fazla olması yer almaktadır (Berglundh vd.,
2018).
Peri-implant lezyonlar apikale doğru ilerler ve periodontal lezyonların
aksine kollajen liflerle enkapsüle edilmez (Renvert ve Polyzois, 2018).
Semente gömülü suprakrestal bağ doku fibrillerinin bulunmaması bu
süreci daha da hızlandırır (Elemek vd., 2017). Bağ dokudan fazla miktarda
plazma hücresi, lenfosit, makrofaj, lökosit infiltre olur ve periodontal
inflamasyona göre fazla oranda elastaz ortama salınır. İnflamatuar infiltrat
direkt alveol kemiği ile temas halinde olur ve kemik iliğine kolayca ulaşır
(Renvert ve Polyzois, 2018).
Mikrobiyolojisinde periodontitis lezyonlarında görülen Tannerella
forsythia, Treponema denticola, Porphyromonas gingivalis gibi kırmızı
kompleks bakteriler ve Fusobacterium türleri ve Prevotella intermedia
gibi turuncu kompleks bakteriler bulunur (Elemek vd., 2017).
Peri-implant Hastalıkların Tedavi Yöntemleri
Peri-implant hastalıkların tedavi yöntemlerini cerrahisiz ve cerrahi
tedaviler olarak incelemek mümkündür. Tedavi yöntemini belirlemeden
önce mevcut durum doğru teşhis edilmeli; klinik, radyografik ve rezonans
frekans analizleriyle implantın genel durumu ve stabilitesiyle ilgili bilgi
edinilmelidir. İmplant yeterli stabilite ve kemik desteğine sahip değilse
eksplante edilmelidir.
Tedavi yöntemleri arasında yüzey debridman ve dekontaminasyonu,
lokal antiseptik ve antibiyotik uygulamaları, yüzey düzeltme ve
pürüzsüzleştirme işlemleri, lazer uygulamaları, implantoplasti işlemleri
hem cerrahisiz hem de cerrahi uygulanan vakalarda kombine edilebilir.
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Cerrahisiz Mekanik Debridman
Peri-implant hastalığına sebep olan faktör belirlenip, etkeni ortadan
kaldırmaya yönelik bir süreç izlenmelidir. Etken protetik üst yapı, siman
artığı veya implant abutman uyumsuzluğu gibi lokal bir sebep olabilir.
Cerrahisiz tedaviyle doku inflamasyon belirtileri hafifletilmelidir.
Cerrahisiz tedavide uygulanan yöntemlerden uygun olanı vakaya göre
seçilmelidir. Bu yöntemlerin birbirine göre üstünlüğü belirlenmemiştir
(Polyzois, 2019). Tedavi başarısında hastanın oral hijyen yeteneklerini
geliştirmesi en önemli kısımdır. Hastaya uygun diş fırçası ve uygun ebatta
ara yüz fırçaları tavsiye edilip, nasıl kullanacağı görsel olarak
anlatılmalıdır (Polyzois, 2019). Tedavi süreci tamamlandıktan sonra idame
fazına geçilmelidir.
Cerrahisiz tedavi peri-implant dokularda inflamasyon kaynağı olarak
gösterilen bakteri ilişkili plağı uzaklaştırmak amacıyla uygulanan
debridman ve yüzey düzeltme işlemleridir. İmplant yüzey debridmanı için
titanyum veya karbon fiber uçlu el aletleri ve plastik veya teflon kaplama
uçlarla kullanılan ultrasonik aletler geliştirilmiştir. Bu materyaller,
titanyum yüzeyinden daha yumuşak olduğu için yüzeye zarar vermediği
görüşü kabul edilerek tasarlanmıştır (Unursaikhan vd., 2012). Farklı bir
görüşe göre ise titanyumdan daha yumuşak yapıdaki enstrümanların
implant yüzeyinin debridmanında etkinliğinin yeterli olmadığı
düşünülmektedir (Wang vd., 2019). Bu enstrümanların implant yüzeyinde
daha sonra ortadan kaldırılması zor olacak kalıntılar bıraktığı tespit
edilmiştir. Titanyum küretlerin ve ultrasoniklerin kıyaslandığı
çalışmalarda altı aylık takiplerde sondalamada kanamada benzer oranda
azalma ve cep eliminasyonunda minimal değişiklikler olduğu tespit
edilmiştir (Wang vd., 2019).
Mekanik debridmanın etkinliğini arttırmak için ek olarak farklı
teknikler de uygulanmıştır. Bunlardan birisi de air-abrazyon işlemidir. Airabraziv sistemlerin implant yüzeylerine hasar vermediği ancak dokuda
amfizem olasılığını arttırdığı tespit edilmiştir (Renvert vd., 2012). Yapılan
bir çalışmada amino asit glisin tozuyla air abrazyon ve klorheksidin ile
mekanik debridmanın etkinliği peri-implantitisli dokular üzerinde
karşılaştırılmıştır. Altı aylık sonuçlar kıyaslandığında, air abrazyon
uygulanan grupta sondalamada kanamanın önemli derecede azaldığı,
ancak klinik ataşman kazancı ve cep derinliğindeki azalmada belirgin bir
farkın olmadığı gözlenmiştir (Machtei, 2014).
Sonuç olarak mekanik debridmanın peri-implant dokularda
sondalamada kanama oranını azalttığı fakat cep eliminasyonunda anlamlı
bir fark yaratmadığı düşünülmüştür (Wang vd., 2019).
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Lazer
Lazer, implant yüzey dekontaminasyonunda cerrahisiz ve cerrahi
tedaviye ek olarak uygulanabilir. Er-Yag, CO2, Diot lazerlerin
etkinliklerinin incelendiği bir meta-analizde, lazer uygulamasının
cerrahisiz mekanik tedaviye sondalamada kanama açısından olumlu katkı
sağladığı tespit edilmiştir (Lin vd., 2017). Aynı çalışmada lazerlerin,
cerrahisiz ve cerrahi tedaviyle birlikte kullanıldığında, sondalama
derinliğinde azalma, klinik ataşman kazancı, dişeti çekilmesi miktarında
gerileme ve plak indeksinde azalma açısından minimum katkısı sağladığı
gösterilmiştir (Lin vd., 2017). Farklı bir çalışmada, bakterisidal etkinliği
olan Er-Yag lazerle uygulanan cerrahisiz tedavinin klasik mekanik
debridmana göre daha başarılı olduğu tespit edilmiştir (Renvert ve
Polyzois, 2018). Farklı lazer türleriyle uygulanabilecek tedavi
yöntemleriyle ilgili daha çok klinik çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
Lokal Uygulanan Antiseptik ve Antibiyotikler
Mekanik debridmana ek olarak uygulanan lokal antimikrobiyal ajanlar
tedavinin etkinliğine sondalamada kanama ve cep derinliğini azaltarak
katkı sağlamaktadır. Bu konu ile ilgili olarak, tetrasiklin içeren lifler, yavaş
salınımlı doksisisiklin preparatları ve minosiklin mikroküreleriyle birçok
çalışma yapılmıştır (Renvert ve Polyzois, 2018). Lokal olarak uygulanan
ajanlarla yapılan çalışmalarda, peri-implant hastalık tamamen ortadan
kalkmasa bile, sondalamada kanama ve cep derinliklerinde azalma
gözlenmiştir (Renvert ve Polyzois, 2015). Lokal antiseptik uygulamaları
da mekanik debridmanın etkinliği artırmaktadır. Peri-implantitisli
hastaların cerrahisiz tedavisinde topikal olarak klorheksidin uygulanması
cep eliminasyonu, sondalamada kanamada azalma ve ataşman kazancı
sağlamıştır (Wang vd., 2019).
Antimikrobiyal ajanların lokal uygulaması sondalamada kanama ve
sondalanan cep derinliği skorları üzerinde olumlu yönde etki göstererek
mekanik debridmana katkı sağlamaktadır. Cerrahi endikasyonu
bulunmayan hastalarda ileri lezyonlarda cep eliminasyonu için lokal
antimikrobiyal
ajanlara
başvurulabilir.
Lokal
uygulanan
antimikrobiyallerin yanında peri-implantitis tedavisinde sistemik
antibiyotik uygulamaları da mevcuttur. Sistemik antibiyotiklerle ilgili
klinik çalışmalardan elde edilen veriler sınırlıdır ve daha çok çalışma
yapılmalıdır (Renvert ve Polyzois, 2018).
Cerrahi Tedavi
Cerrahisiz tedavinin yetersiz kaldığı ileri peri-implantitis vakalarında
cerrahi tedavi için değerlendirme yapılmalıdır. Cerrahi tedaviden önce
hastanın genel durumu, cerrahisiz tedaviye olan katkısı ve oral hijyen
durumu değerlendirilmelidir. Cerrahi tedavide amaç inflamatuar durumun
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ilerlemesini engellemek, implant yüzeyini dekontamine etmek ve implant
yüzeyinde iyileşmeyi engelleyici etkenleri ortadan kaldırmaktır (Renvert
ve Polyzois, 2015). Vakanın durumuna göre cerrahi tedavinin rezektif veya
rejeneratif olmasına karar verilir (Renvert ve Polyzois, 2018).
Cerrahi tedavide yumuşak dokuyu korumak ve uygun flep
elevasyonunu sağlamak için internal bevel insizyonu tercih edilebilir.
İmplantın etrafındaki enfekte yumuşak doku uzaklaştırıldıktan sonra
implant yüzey dekontaminasyonu yapılır ve mineralize eklentileri ortadan
kaldırılır. Debridman işlemi için titanyum küretler, titanyum fırçalar veya
air-abrazyon yöntemi kullanılabilir (Renvert ve Polyzois, 2018). Airabrazyon sistemlerin amfizeme neden olabileceği unutulmamalıdır. Lazer
sistemleri de yüzey dekontaminasyonu için uygulanan yöntemler
arasındadır. İmplantın ekspoze olmuş yüzeylerinin düzeltilmesi işlemi de
cerrahi tedavi aşamasında yapılmaktadır. Tüm bu işlemler rejeneratif ve
rezektif tekniklerle birlikte uygulanabilen yöntemlerdir.
Yüzey
dekontaminasyonu
için
mekanik
dekontaminasyon
yöntemlerinin yanı sıra kimyasal ajanlar da kullanılmaktadır. Hidrojen
peroksit, sitrik asit, sodyum klorid, kloraminler, tetrasiklin hidroklorid ve
klorheksidin glukonat yüzeye uygulanan kimyasal dekontaminasyon
ajanlarındandır (Claffey vd., 2008). Birbirlerine göre herhangi bir
üstünlükleri tespit edilmemiştir. Etkinliği ve güvenilirliği açısından
hidrojen peroksitin implant yüzeyine iki dakikalık uygulaması yaygın
olarak tercih edilmektedir (Renvert ve Polyzois, 2018).
Kemik defektinin tipine göre rejeneratif veya rezektif tedaviye karar
verilir. Krater tarzı, dört duvarlı, üç duvarlı ve dehisens tipi kemik içi
defektlerde rejeneratif yöntemler tercih edilirken; iki duvarlı, tek duvarlı
veya horizontal kemik defektlerinde ise rezektif cerrahi tercih edilir
(Polyzois, 2019).
Estetik olmayan bölgelerde implant yivlerinin açığa çıktığı durumlarda,
rezektif kemik cerrahisi ve yüzey dekontaminasyonu yapılarak hastanın o
bölgede oral hijyen yöntemlerini daha kolay uygulaması sağlanır (Renvert
ve Polyzois, 2018). Estetik bölgede ise defektin morfolojisine göre ilk
olarak rejeneratif yöntemler tercih edilmelidir.
Birçok rejeneratif tedavi yöntemi önerilmiştir. Bunlar, farklı greft
materyallerinin membran ile birlikte veya membransız olarak
kullanılmasını ve yalnızca membran kullanılmasını içerir. Membranın
stabilitesi rejeneratif tedavinin başarısını etkileyebileceğinden dolayı, greft
materyalinin stabilitesini zorlaştıran defektlerin varlığında mikropinler
kullanılabilir. Ancak bu işlemde ikinci bir cerrahiyle pinlerin yerinden
çıkarılması gerekir (Renvert ve Polyzois, 2018).
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Greft materyalleriyle re-osseoentegrasyon ve kemik dolumu sağlamak
mümkündür. Hayvan çalışmalarında daha önce kontamine olan implant
yüzeyinde greft materyalleri kullanılarak re-osseoentegrasyon sağlandığı
gösterilmiştir (Renvert vd., 2009). Kemik defektinin dolumu için
kullanılan birçok greft ve membran materyali alternatifi mevcuttur fakat
birbirlerine göre uzun dönemde üstünlükleri tespit edilememiştir
(Ramanauskaite vd., 2019).
Sonuç olarak peri-implantitis tedavisinde her zaman cerrahisiz tedavi
yeterli olmamaktadır. Güncel çalışmalarda, implantoplasti ve nonrejeneratif cerrahi işlemler, cerrahisiz tedavilere göre sondalamada kanama
ve sondalanan cep derinliklerinde belirgin bir azalma; üç yıllık takiplerde
klinik ve radyografik gelişme sağladığı tespit edilmiştir (Keeve vd., 2019).
Kümülatif Engelleyici Destekleyici Tedavi
Peri-implant hastalıkların tedavisinde başarılı olabilmek için ayrıntılı
radyolojik ve klinik muayene esastır. Kümülatif Engelleyici Destekleyici
Tedavi, Lang ve ark. tarafından sunulmuş bir tedavi protokolüdür
(Turkoglu, 2017). Geliştirdikleri bu sistemde ayrıntılı muayene sonucu
elde edilen verilere göre tedavi planı oluşturulur.
Protokol A: Mekanik debridman:
Sondalama derinliğinin 3mm’yi aşmadığı, lokal eklentilerin ve
sondalamada kanamanın olduğu fakat süpürasyonun olmadığı durumlarda
uygulanır. Karbon-fiber küretler implant yüzeylerine zarar vermemek için
tercih edilir (Turkoglu, 2017).
Protokol A + B: Antiseptik Tedavi:
4-5 mm sondalama derinliği olan, lokal eklentilerin ve sondalamada
kanamanın olduğu durumlarda (süpürayon olabilir veya olmayabilir)
uygulanır. Mekanik debridmana ek olarak antiseptikler kullanılır. Günlük
ağız gargarası olarak %0.1, %0.12 ya da %0.2 oranında klorheksidin
diglukonat kullanılması ya da %0.2 oranında klorheksidin diglukonat jelin
ilgili bölgeye 3-4 hafta boyunca uygulanması önerilir (Turkoglu, 2017).
Protokol A + B + C: Antibiyotik Tedavi:
6mm veya üzerinde sondalama derinliği ve sondalamada kanaması olan
durumlarda uygulanır. 6mm veya daha derin cepler gr (-) anaerob
bakteriler için uygun ortam oluşturmaktadır. Bu nedenle, antiseptik
tedaviye ek olarak sistemik antibiyotik verilir. A ve B protokolleri
uygulandıktan sonra bu yönteme geçilmelidir. Antiseptik tedavinin son 10
gününde metronidazol ya da ornidazol grubundan uygun antibiyotik ile
tedavi desteklenir. Eğer antibiyotik lokal olarak verilecekse bu süre
zarfında ilgili bölgede yüksek konsantrasyonda kalması gerekmektedir
(Turkoglu, 2017).
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Protokol A + B + C + D: Rejeneratif ya da Rezektif Terapi:
Cerrahi aşamaya geçmeden önce A, B, C protokolleri uygulanmış ve
peri-implant dokudaki enfeksiyon kontrol altına alınmış olmalıdır. Kemik
defektin şekline göre rejeneratif veya rezektif tedavi uygulanabilir
(Turkoglu, 2017).
Sonuç
Son yıllarda artan implant uygulamaları nedeniyle, peri-implant
hastalıklarla daha sık karşılaşılmaya başlanmıştır. Bu nedenle diş
hekimlerinin peri-implant hastalıkların oluşmasını ve hastalığın
ilerlemesini engellemeye yönelik bilgilerini artırması gerekmektedir.
İmplant çevresi hastalıklar, dişetiyle sınırlı bir inflamasyon olabileceği
gibi, implantın etrafındaki kemik dokusunda rezorbsiyona neden olan ileri
bir durum da olabilir. Peri-implant hastalıkların tedavisinde ilk basamak
hastanın ağız hijyeni eğitimi ve motivasyonunun sağlanmasıdır.
Sonrasında ise uygun tedavi uygulanıp hastanın düzenli kontrol seanslarına
gelmesi gerekmektedir.
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1. Down Sendromunun Genel Tanımı
Down sendromu (DS) en yaygın kromozomal bozukluk ve mental
geriliğin nedenidir. İlk olarak 1838’de Esquirol tarafından, daha sonra
1866 yılında John Langdon Down tarafından tanımlanmış ve mongolizm
olarak adlandırılmıştır (Ellis 2013). 21. kromozomun fazladan bir
kopyasının olmasıyla ortaya çıkar ve bu kişilerde kromozom sayısı 47
olarak hesaplanmaktadır (Bull 2020). DS’nin canlı doğumlarda görülme
sıklığı 1/600000’ dir. Ayrıca DS mental retardasyon ve gelişim geriliği ile
karakterize, trisomi 21, trisomi G ve mongolizm olarak da literatürde
bilinen konjenital ve otozomal bir anomalidir. Trizomi 21, gametogenez
ya da fertilizasyon ile birlikte erken dönemde gelişen 21. homolog
kromozomların ayrılamaması ile ilişkilidir (Imaizumi ve diğerleri 2020).
DS olgularında % 95 oranında ekstra kromozom 21 gözlenmektedir. %
5’lik oran ise translokasyon, mosaizm ya da parsiyel trisomi olarak
adlandırılmaktadır (Hulten ve diğerleri 2011). DS oluşumu % 90 oranında
kadınlarda mayoz bölünme sırasında ortaya çıkmaktadır. Kalan kısım ise,
baba tarafından ya da postzigotik mitoz bölünme esnasında kromozomların
bölünememesinden kaynaklanmaktadır. Annenin yaşı, 21. kromozomun
bölünememesinde önemli bir rol oynamaktadır (Flores-Ramirez ve
diğerleri 2015).
2. Down Sendromlu Bireylerde Yumuşak Doku Ve Orofasiyal
Anomaliler
DS’li bireylerde en sık görülen orofasiyal anomaliler makroglossi,
fissürlü dil, dudak damak yarıkları ve malokluzyonlardır (Fansa ve
diğerleri 2019).
Protrüzyondaki dil ve kas hipotonisi, konuşma bozukluğu, ağız
solunumu, yetersiz ve yavaş dil hareketleri ve çiğneme ve yutkunmada
zorluk gibi oral motor problemlere yol açabilmektedir (Shukla ve diğerleri
2014).
DS’li kişilerde hipotonisitenin miktarı ve gelişimi farklılık gösterebilir.
Kas, ligaman ve eklemlerdeki gevşeklik, fizyolojik olmayan yürüyüş ve
salya akması periodontal ligamanları tehlikeye atabilir (Macho ve diğerleri
2014). Aynı zamanda DS’li bireyler tek tükürük bezi eksikliğine de
yatkındırlar (Odeh ve diğerleri 2013).
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Protrüzyondaki dil ve kas hipotonisi, konuşma bozukluğu, ağız
solunumu, yetersiz ve yavaş dil hareketleri ve çiğneme ve yutkunmada
zorluk gibi oral motor problemlere yol açabilmektedir (Macho ve diğerleri
2014).
Bruksizm de DS’li bireylerde yaygın olarak gözlenmektedir (Macho ve
diğerleri 2012). Özellikle atrizyon ve erozyon, bruksizm ve oral bölgenin
asidik olması (gastrik reflü ve kusma) nedeniyle yaygın olarak
görülmektedir. DS’li bireylerde bruksizm sıklığının artması, kronik
anksiyete, tam gelişmemiş sinir sistemi, maloklüzyon ve
temporomandibular eklem disfonksiyonuyla ilişkilendirilmektedir. Bu
durum, DS’li bireylerdeki, hiperfleksibilite ve yardımcı ligamanların
esnekliğine rağmen ortaya çıkmaktadır (Areias 2011).
3. Down Sendromlu Bireylerde Diş Anomalileri
DS’yle ilişkili olarak en sık görülen diş anomalileri, hipoplazi,
hipokalsifikasyon, mikrodonti, makrodonti, hipodonti, süpernümere ve
konik dişlerdir (Fansa ve diğerleri 2019). Süt dentisyonda en sık eksikliği
görülen dişler lateral kesicilerken, daimi dişlenme döneminde ise sırasıyla
üçüncü molarlar, ikinci premolarlar ve lateral kesicilerdir (Shore ve
diğerleri 2010). Yapılan başka bir çalışmada ise erkekler kızlara kıyasla,
mandibula maksillaya nazaran ve çenelerin sol tarafı da sağ tarafına göre
daha fazla etkilenmiştir. En çok etkilenen dişler ise; mandibular santral
kesiciler, maksiler lateral kesiciler ve ikinci küçük azılar olarak
bildirilmiştir. Kaninler ve birinci büyük azı eksikliği daha nadir olarak
görülmektedir (Demir ve Güler 2013). Bir başka çalışmada ise DS’li
hastaların panoramik radyografileri incelenmiş ve hipodonti oranı % 60
olarak belirlenmiştir. Anomalilerin birbiriyle ilişkili bir fenomenin
sonuçları olarak düşünülmesi gerektiğinden bahsedilmiştir. Hücre
sayısında azlık ve büyümedeki yavaşlama bu sendromun karakteristik
özellikleridir. Bu özellikler sonucunda maksillada gelişim geriliği ve çeşitli
dental anomaliler oluşmaktadır (Demir ve Güler 2013).
DS’li hastaların dişlerinde mikrodonti ve konik şekilli lateraller gibi
morfolojik farklılıklar, yaygın bulgulardır (Ghaib ve diğerleri 2009).
Genellikle, alt kesiciler, üst birinci molarlar hariç tüm dişler normalden
daha küçüktür (Shukla ve diğerleri 2014).
DS’li bireylerde kök ve kanal anatomisinde çeşitli anomaliler
izlenebilmektedir. Yapılan bir çalışmada DS’li hastalarda mandibular
birinci küçük azı dişleri dışındaki tüm dişlerde kısa kuron ve kök
uzunlukları tespit edilmiştir (Güven 2019).
4. Down Sendromlu Bireylerde Diş Çürükleri
Bakım evinde kalan ve kalmayan DS’li bireylerde çürük prevalansı ve
insidansının normal ve diğer mental retarde bireylerden daha düşük olduğu
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genel olarak kabul edilmektedir (Liu ve diğerleri 2010). Yapılan bir meta
analiz DS’li bireylerin diş çürüğü seviyelerinin anlamlı derecede düşük
olduğunu açığa çıkarmaktadır (Deps ve diğerleri 2015). Düşük çürük
seviyesinin sebepleri, sürmede gecikme, dişler arasında boşluklar olması,
konjenital oligodonti ve tükürüğün bazı özellikleridir (Normastura ve
diğerleri 2013). Mikrodontik dişler ve diastema sayesinde de radyografi
olmadan yapılan basit bir klinik muayene ile erken teşhisin
kolaylaştığından bahsedilmiştir. Ayrıca tükürük kompozisyonu ve
mikrobiyal kompozisyondaki farklılıklar, aynı zamanda tükürük
tamponlama kapasitesinin daha yüksek oluşu gibi sebepler ortaya
konmuştur (Areias 2011). Tükürük içerisnde enzimler ve antikorlar dâhil
olmak üzere birkaç antimikrobiyal bulunmaktadır. Tükürük yapısındaki
IgA ve IgG varlığı ile çürük prevalansı ilişkilendirilmiştir. Yapılan
çalışmalar yüksek IgA konsantrasyonlarının daha düşük çürük
prevalansına neden olduğunu bildirmişlerdir (Hashizume ve diğerleri
2017). Birkaç çalışmada ise, DS’li bireylerde çürük seviyesinin daha
yüksek olduğu ya da bir fark olmadığı rapor edilmiştir (Al Khadra 2011;
Deps ve diğerleri 2015). Sonuçlardaki farklılıklar, sosyodemografik ve
coğrafi yerleşim gibi örneklem özelliklerine bağlı olarak ortaya çıkmış
olabilir. Diğer risk faktörleri ise; şeker alımı, florlanma, zayıf oral hijyen,
dental kontrol sıklığı, sağlık eğitimindeki bozukluklar, koruyucu
programlardaki eksiklikler, ebeveynlerin farkındalığıdır (Jain ve diğerleri
2009).
5. Down Sendromlu Bireylerde Periodontal Hastalıklar
DS’li hastalarda nekrotizan gingivitis, periodontitis ve agresif
periodontitis gibi periodontal hastalıklar en sık görülen oral
komplikasyonlar arasındadır. Özellikle agresif periodontitisten kaynaklı
her 7-9 yılda bir tekrarlayan nöbetler sırasında neredeyse tüm dişlerini
kaybetme eğilimindedirler. Bu hastalarda Porphyromonas gingivalis (Pg)
ve Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aac) 'da artış gibi patojenler
tanımlanmıştır. Diğer etkili patojenler ise Fusobacterium nucleatum (Fn),
Prevotella nigrescens, or Actinomyces naeslundiidir (Baus-Domínguez ve
diğerleri 2019).
Genç DS’li bireylerdeki periodontal hastalık prevalansı % 30-40
arasındadır. Birçok genç birey erken yaşlarda anterior daimi dişlerini
kaybetmektedir. Otuzlu yaşlarda ise periodontal hastalık insidansı %
100’lere yükselmektedir. Yapılan araştırmalarda DS’li bireylerdeki yaygın
periodontal yıkım, agresif periodontitis ile uyumlu bulunmuştır (Ahmed ve
diğerleri 2014). Yaygın periodontitisler genellikle genç yaşlarda ortaya
çıkmakta ve diğer mental retarde bireylerden daha fazla kemik kaybı
oluşmaktadır. Ortalama yıllık kemik rezorbsiyon oranı 0.03 mm’dir. 35’li
yaşlarda % 65’inde yaygın bir kemik kaybı oluşmakta ve öncelikle alt
anterior bölge etkilenmektedir. Hem lokal hem de sistemik faktörlerin
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periodontal yıkıma neden olduğu düşünülmektedir. Lokal faktörler, kötü
ağız hijyeni, diştaşı birikimleri, makroglossi, diş morfolojisi, dişeti doku
anormallikleri ve tükürük özellikleridir. Diğer bir faktör ise, DS’li
hastaların subgingival mikrobiyolojisindeki farklılıklardır. Örneğin,
Propionibacterium acnes (kalıcı apikal periodontal enfeksiyonlarla
ilişkili), Treponema socranskii (doku yıkımı ile ilişkili) ve Streptococcus
constellatus (inatçı periodontitis) seviyelerinde artış vardır (Tanaka ve
diğerleri 2015).
Periodontal hastalıklar, Tannerella forsythia ve Treponema denticola
gibi kompleks mikroorganizmalar (kırmızı kompleks) nedeniyle
indüklenebilirler. Bunlar şiddetli bir enflamatuar reaksiyon oluşmasına
sebep olurlar. Yapılan çalışmalarda, DS’li bireyler ve kontrol grubundaki
bireylerde, hastalıklı bölgelerde, aynı seviyelerde P. gingivalis ve T.
Forsythia bulunurken, T. Denticola seviyesi DS’li bireylerde daha yüksek
seviyelerde bulunmaktadır. DS’li bireylerde sağlıklı bölgelerde P.
gingivalis seviyesinin artmış olduğu saptanmıştır. Başlangıç periodontal
tedavi sayesinde, her iki grupta da kırmızı kompleks mikroorganizmaların
seviyesinde azalmalar görülmüş olup bununla birlikte, hastalıklı
bölgelerdeki klinik parametrelerin düzelmiş olduğu görülmüştür. Aynı
zamanda, periodontal tedavi sonrasında DS’li bireylerin hastalıklı
bölgelerinde kırmızı kompleks bakteri seviyesinin daha yüksek olduğu da
belirlenmiştir. Kısa dönemde DS’li bireylerde yapılan mekanik periodontal
tedavinin etkili olduğu görülse de, yapılan kontrollerde, kırmızı kompleks
bakteri seviyesinin anlamlı derecede azalmamış olduğu gözlenmiştir. Bu
nedenle, DS’li bireylerde, periodontal patojenlerin varlığını azaltmak için,
konvansiyonel periodontal tedaviye ek olarak yardımcı ajanlar
kullanılmalıdır (Martinez ve diğerleri 2013).
6. Down Sendromlu Bireylerde Tükürüğün Özellikleri
DS’li hastalardaki düşük çürük miktarı tükürükteki yüksek
immunoglobulin A seviyesi ile ilişkilidir. Tükürük amilazı da oral
kavitedeki önemli bir enzimdir. Yapılan bir başka çalışmada da, DS’li
bireyler ve kardeşleri arasında, α-amilazların tükürük sekresyon oranının
yanı sıra mutlak tükürük konsantrasyonunun da benzer seviyede
olduğundan bahsedilmiştir. Farklı tükürük komponentleri çürük
prevalansıyla ilişkilidir. DS’li bireylerdeki azalmış tükürük akışı, trizomi
21’i ve/veya hipotonik kası olan bireylerin tükürük bezlerinin salınım
fonksiyonlarındaki değişikliklerden kaynaklanabilmektedir (Fung ve
Allison 2005).
Total antioksidan kapasitesi, diş çürükleriyle ters ilişkili olduğu bilinen
bir tükürük faktörüdür ve bu DS’lılarda anlamlı derecede düşük
seviyededir oysaki sialik asit seviyesi de normal bireylerden daha
yüksektir. DS’li bireylerin tükürüklerinde artmış süperoksit dismutaz
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seviyesi görülmüştür, bu durum hidrojen peroksit birikimini tetikleyerek
oksidatif hasara sebep olur. DS’li hastalarda, parotid tükürüğündeki artmış
pH ve sodyum bikarbonat seviyeleri, bu kişilerdeki azalmış çürük
insidansınının sebeplerinden biri olabilir. Ayrıca DS’li kişilerde tükürük
enzimleri değişmiş olabilir (Pinzon-Te ve diğerleri 2018).
7. Down Sendromlu Bireylerde Güncel Koruyucu Tedaviler, Oral
Hijyen Eğitimi Ve İdamesi
DS’li bireyler ve ebeveynlerindeki bilgi ve eğitim eksikliği oral
bakımın sağlanamamasında önemli bir rol oynamaktadır (Sarı ve diğerleri
2014). Yapılan çalışmalarda, tıbbi açıdan risk taşıyan hastalarda,
hastalıkları önlemek ve hastanın maruziyetini azaltmak için olabilecek tüm
koruyucu önlemlerin alınması gerektiğinden bahsedilmiştir (Prakash ve
diğerleri 2013). Özellikle bu sendromdan kaynaklanan medikal
karmaşıklık sonucu kullanılan ilaçlar oral sağlığı olumsuz etkilemektedir
(Licio ve diğerleri 2020). Bunun yanı sıra, genel sağlık konularına oral
sağlıktan daha fazla vurgu yapıldığı ve ebeveynlerin erken çocukluk
döneminde
koruyucu
önlemlerle
ilgili
bilgi
almadığından
bahsedilmektedir. Uzamış biberon beslenmesi ve düşük tükürük seviyeleri,
bu bireyler arasında biberon çürük riskinin artışına sebep olmaktadır.
Alınabilecek koruyucu önlemler bazı çalışmalarda aşağıdaki gibi
sıralanmıştır.
 Erken müdahalede bulunulması ve ebeveynlerin bu konudaki
eğitimi ve katılımının sağlanması
 12-18. aylardan başlayarak, çocuğun erken ve düzenli kontrollere
getirilmesi
 Başlangıç periodontal tedavisi, profilaksi, oral hijyen motivasyonu
ve diş fırçalanmasının sağlanması


Yılda 3 ya da 4 defa topikal flor uygulaması yapılması



Fissür örtücü uygulamaları



% 0,12’lik klorheksidin içerikli ağız gargaralarının kullanılması

 Motor becerilerinin yetersizliğinden dolayı elektrikli fırçaların
tercih edilmesi


Sık kontrol seansları

 Beslenmenin düzenlenmesi ve bu iyi beslenme programının
uygulanması
 Çocuk yeterli hale gelene kadar, oral hijyen ebeveyn/bakıcı
tarafından yapılması gerekmektedir
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DS’li hastaların tedavilerine başlamak tam bir kooperasyon gerektirir.
Bu iletişimi kurabilmek için de hasta ve hekim arasında zihinsel tam bir
uyum olması gerekmektedir. Bu iletişim kurulduğu sürece ilave önlemler
almadan klasik davranış yönlendirme teknikleri ile tedaviye başlamak
endikedir. Ancak kooperasyonun kurulamadığı ya da davranışsal
bozuklukların sergilendiği durumlarda gerekli önlemler alınarak tedaviler
genel anestezi altında hastane ortamında yapılmalıdır (Demir ve diğerleri
2013).
DS’li bireylerin oral sağlığını düzeltmek için, sağlık programları oral
sağlık programları ile birleştirilmelidir, flor ve fissür örtücü gibi koruyucu
uygulamalar yapılmalı ve maloklüzyonlar olabildiği kadar erken dönemde
önlenip tedavi edilmelidirler (Carrada ve diğerleri 2020). Ayrıca
günümüzde önleyici ortodontik tedaviler ile özellikle sıklıkla görülen çene
darlığı vakaları düzeltilebilmektedir. Ancak bunu için hekimle DS’li birey
arasında kooperasyon kurulması şarttır (Licio ve diğerleri 2020).
Diş hekimleri, çocuğun hayatını riske edecek herhangi bir tıbbi
durumdan kaçınmak için gerekli olduğunda hastayı mutlaka doktoruna
yönlendirmelidir. DS’li bireylerin immün sistemlerindeki farklılıklar
onları enfeksiyonlara daha yatkın hale getirmektedir. Bu anomaliler, T ve
B hücre lenfopenisi, aşılara karşı azalmış cevap ve nötrofil kemotaksisidir.
Diğer immünolojik olmayan faktörleri ise çinko eksikliği ve anatomik
varyasyonlardır (Jeng ve diğerleri 2009).
8. Sonuç
Sonuç olarak;
 Down sendromlu bireyler, ağız ve diş bakımlarını kendileri başarılı
bir şekilde sağlayamayacağından mutlaka ebeveyn işbirliği şarttır.
 Down sendromlu bireylerin periodontal hastalıklara yatkınlığı ve
buna bağlı erken diş kayıplarının yüksek insidansa sahip olması
nedeniyle normal bireylerden daha sık dental muayene ve kontroller
sağlanmalıdır.
 Down sendromlu bireylerde konjenital kalp hastalıkları,
immünolojik problemler, lösemi ve bunun gibi birçok sistemik problem
olması nedeniyle detaylı bir anamnez alınmalı ve mutlaka konsültasyon
eşliğinde, önerilere uyularak tedaviler yapılmalıdır.
 Diş eksiklikleri ve anomalilerinin normal bireylere göre down
sendromlu bireylerde daha fazla bulunması durumu, dental
muayenelerde göz ardı edilmemelidir.
 Klinikte tedavilerini yaptırmayacakları konusunda önyargılı
davranılmamalıdır ancak kooperasyon sağlanamazsa, genel anestezi
altında tedavileri yapılmalıdır.
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 Genel anestezi esnasında, down sendromlu bireylerin anatomik
yapılarının zor bir entübasyona neden olacağı göz önünde
bulundurulmalıdır.
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Giriş
Temporomandibular eklem (TME), mandibula ve temporal kemik
arasında fonksiyonel ve morfolojik olarak vücudun en karmaşık yapıya
sahip eklemlerinden birisidir (Yalçın ve Aktaş, 2010). TME
rahatsızlıkları TME ve çevre dokularda ağrı, çene hareketlerinde kısıtlılık
ve klik gibi semptomlarla seyreden yaşamın herhangi bir döneminde
görülebilen bir dizi hastalıktır (Gezer ve Levendoğlu, 2016).
Temporomandibular rahatsızlıklar popülasyonun yaklaşık %5-12’sini
etkileyen önemli bir toplumsal sağlık problemidir. Yapılan
epidemiyolojik
çalışmalarda
popülasyonun
%
75’inde
temporomandibular rahatsızlıkların bir belirtisi bulunmaktadır fakat %37’lik bir kesim problemlerin şiddetinden dolayı tedavi ihtiyacı
duymaktadır, yine yapılan çalışmalarda kültürel ve coğrafi değişikliklere
bağlı olarak popülasyonlarda %6’dan %93’e kadar değişen prevelanslar
bildirilmiştir (Kai ve ark., 2014; Vijayalakshmi ve ark.,2014;
Saruhanoğlu, 2014).
Temporomandibular rahatsızlıkların, bireylerin günlük hayatta yerine
getirdikleri birçok fonksiyonel eyleme (yemek yemek, konuşmak vb.)
etkilerinden dolayı bu rahatsızlıkların tedavileri ciddi önem
gerektirmektedir (Mahmut ve Aynalı, 2012). TME rahatsızlıklarının
tedavileri; TME’yi etkileyen dokulara yapılan müdahalelere göre, geri
dönüşümlü ve geri dönüşümsüz tedaviler olarak ayrılabilir.
1.Geri dönüşümlü (reversible) tedaviler
-Farmakolojik tedavi
Temporomandibular Hastalıkların (TMH) tedavisinde birçok
farmakoteropatik ajan kullanılmaktadır (Mujakperuo ve ark., 2010). TME
hastalıklarının farmakolojik teavisinde; opioid ve nonopioid analjezikler
(asetilsalisilikasit, asetaminofen) ağrı kontrolünde yararlıdır (Okeson,
2008). Nonsteroid antienflamatuar ilaçlar akut durumda yararlıdır ve
başlangıç tedavisi olarak 10-14 gün kullandırılabilir, kas gevşetici ajanlar
akut durumlarda yararlı iken kronik ağrılarda herhangi bir etkinliği yoktur
(Scrivani ve ark., 2008). Antidepresanların ise kronik ağrılarda etkili
olduğu kanıtlanmıştır (List ve ark., 2003). Eklem içine hyalurunik asit
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enjeksiyonu, çene fonksiyonlarını artırırken ağrı seviyesini ise
düşürmektedir aynı zamanda eklem içine enjekte edilen kortikosterilerde
TMH tedavisinde kullanılabilir (Manfredini ve ark., 2010; Okeson,
2008). Botulinum toksini de TMH diagnoz ve tedavisi için
kullanılmaktadır (Schwartz ve Brian, 2002).
-Fizik tedavi
TME rahatsızlıklarının (TMR) tedavisinde fizik tedavi önemli bir yer
tutmaktadır. Sık kullanılan fizik tedavi yöntemleri transkutanöz
elektriksel sinir stimulasyonu (TENS), sıcak veya soğuk uygulamaları,
ultrason, iyontoforez, biofeedback, lazer uygulamaları ve egrezsizdir
(Çapan, 2010).
-TENS (Transkutanöz Elektriksel Sinir Stimulasyonu)
Akut ve kronik ağrıları hafifletmek için sıklıkla kullanılan bir
fiyoterapi yöntemi olan TENS; rest pozisyonunda elektromyografik
aktiviteyi azaltıp, diş sıkma durumunda bu aktiviteyi artırarak analjezi
sağlar (Rodrigues ve ark., 2004).
Myofasaial disfonksiyona sahip hastalarda yapılan bir çalışmada
TENS uygulamasının kas rahatlamasını ve ağrı duyusunda azalmayı
sağladığı bildirmişdir (Bassanta ve ark., 1997).
- Sıcak veya soğuk uygulamaları
Sıcak veya soğuk ajanlar, kas ağrısını azaltmak için uzun dönemden beri
kullanılan fizik tedavi yöntemlerindendir. Soğuk uygulaması, ısıya duyarlı
sinir fibrillerini (geniş A-delta) stimüle eder ve küçük C fibrillerinden ağrı
iletisini azaltmaktadır. Soğuk uygulaması, spazm halindeki kaslarda gevşeme
sağlayarak ağrıyı hafifletir 2-4 dakika soğuk uygulaması ardından tekrar
bölge ısınmaya bırakılır. Soğuk uygulaması için buz kullanılıyorsa ilgili
bölgede 5-7 dakikadan daha fazla bırakılmamalıdır, aksi takdire doku
hasarı oluşur. Sıcak ise hipertonik kaslarda vazodilatasyon ile gevşemeyi
sağlar. Sıcak uygulaması ise 20 dakikayı geçmemelidir (Tamer, 1999;
Okeson, 2008).
-Ultrason
TME rahatsızlıklarında derin ısıtıcı olarak kullanılan ultrasonlar, 0,83 MHz yüksek frekanslı alternatif bir akım veren jeneratör ile bu akımı
ses dalgalarına çeviren US başlığından meydana gelir. TME civarında
yumuşak doku az bulunduğundan 0,8-1 Watt/cm² gibi daha düşük
yoğunlukta 3-4 dakika süre ile uygulanır (Çapan, 2010). Ultrason, derin
dokularda kan akımını artırmasının yanı sıra kollojen lifleri ayırarak bağ
dokuda uzama ve esnemeyi arttırmaktadır (Okeson, 2008).
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-Biyofeedback
Farkında olunmayan ve kişiye ait normal veya anormal fizyolojik
olaylar hakkında, elektronik aygıtlarca belirli bir şiddette, hatta kişiyi
rahatsız edecek boyutta işitsel veya görsel sinyaller vererek, kişinin vücut
fonksiyonlarının farkında olmasını ve bunları istemli olarak
değiştirebilmesine yarayan bir tedavi tekniğidir. EMG (elektomyografi)
biofeedback elektrotları, masseter kasa veya frontal kasların 2-3 cm
dışına yerleştirilir ve 30 dakika, 2-5 seans/hafta uygulanır (Çapan, 2010).
-Lazer uygulamaları
Lazer, fizik tedavi alanında en son tedavi modalitelerinden birisidir.
Düşük seviyeli lazer terapilerinin direk ışınım yoluyla termal tepkiye
neden olmadan biyostimulasyon ve analjezik etki göstermesi tavsiye
edilir (Külekcioğlu ve ark., 2003). Son yirmi yılda yapılan klinik çalışma
ve analizler, düşük seviyeli lazer terapisinin kas-iskelet ve nörolojik ağrı
patolojilerini tedavi ettiğini göstermiştir (Çetiner ve ark., 2006). Düşük
seviyeli lazer terapisi, TME tedavisi fizyolojisine uymaktadır çünkü yan
etkisi olmayan noninvaziv ve reversible bir tedavi yöntemidir. Eklem ve
kas kaynaklı TMR’ye sahip bireylerde yapılan bir çalışmada, düşük
seviyeli lazer terapisinin anlamlı dercede ağrıyı azalttığını, ağız açılma
miktarını ve lateral hareketleri arttırdığı ayrıca tetik noktalarını azalttığını
rapor edilmiştir (Külekcioğlu ve ark., 2003) Temporomanibular
düzensizliklerde lazer kullanımının en büyük avantajı lazerin noninvaziv
ve az zarar verici karakteridir (Venancio ve ark., 2005).
-Egzersiz uygulamaları
Fizyoterapi rejimi, temporomandibular düzensizlikleri tedavi eden
klinisyenler tarafından reçete edilen egzersizleri de içermektedir.
Egzersiz uygulamalarının enflamasyonu azaltıp, kas aktivitesini kordine
edip artırarak ayrıca dokuların tamir ve rejenerasyonunu sağlayarak, kasiskelet ağrılarını hafifletip normal fonksiyonu restore ettiği öne
sürülmüştür (Eroğlu, 2013). Mandibulaya aktif, pasif veya izometrik
egzersizler yaptırılır. Egzersizler, bir grup kas kasıldığında antagonist
kasların inhibisyonu mantığına dayanır. Aktif germe egzersizleri,
hastanın kendi kas gücüyle yapılan bir egzersiz türüdür. İzometrik
egzersizlerde, hareket olmaksızın kaslarda kasılma oluşturulması
sağlanır. Pasif germe egzersizinde, başparmak ve işaret parmaklar ile ağız
açılmaya çalışılır. Pasif germe egzersizleri, fibröz ankiloz ve kronik kas
kontraktürlerinde endikedir, primer disk patolojisi düşünülüyorsa bu
egzersiz uygulanmamalıdır çünkü retrodiskal dokularda ruptür
gelişebilir. Bu egzersizler öncesi ve sonrası kaslara masaj, sıcak veya
soğuk kompres uygulaması yapılabilir. Günde 5-10 defa 5 saniye germe,
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5 saniye gevşeme toplam 2-3 dakikalık seanslar olarak yapılan
uygulamalar, eğer ağrının kaynağı kas ise etkili olmaktadır. Şayet
intrakapsüler bir eklem patolojisi varsa, egzersiz programı sırasında hasta
kontrol edilmeli ve eğer ağrı artarsa egzersiz uygulaması bırakılmalıdır.
Aktif egzersizler, bilateral (aktif lateral germe) veya anteriorada (aktif
protruziv germe) yapılabilir (Tamer, 1999).
-Ağız içi splintler
Splint terimi; ısırma plağı, ısırma düzlemi, ısırma apareyleri, oklüzal
apareyler, ağız koruyucular ve gece koruyucular gibi pek çok aparey
çeşidini kapsamaktadır. Oklüzal splint genelde sert akrilikten yapılan,
dişlerin oklüzal ve insizal kısımlarını kaplarken karşıt dişlerle teması
sağlayan, hareketli akrilik apareylerdir (Ramoğlu, 2011). Okluzal splint
tedavisi; bu apareylerle nöromusküler uyumu yakalamak ve
parafonksiyonel hareketlerin verdiği zararı azaltmak maksadıyla
uygulanan tedavi yöntemidir (Eroğlu, 2013). Okluzal splintler sadece
gece veya gün içinde kullanılabilirler (Duran ve Yılmaz, 2012).
Splintlerin Etki Mekanizmaları: 1- Oklüzal durumun değişmesi, 2Kondiler durumun değişmesi, 3-Dikey boyutun artması, 4- Zihinsel
farkındalığın gelişmesi, 5-Plasebo etkisi olarak sınıflandırılabilir
(Aksüzek ve ark., 2009). TME rahatsızlıklarında en yaygın kullanılan
splint tipleri şu şekilde sınıflandırılabilir:
a-Sentrik İlişki Splinti,
b-Anterior Konumlandırma Splinti,
c-Ön Isırtma Plağı,
d-Posterior Isırtma Plağı,
e-Pivot Splintler,
f-Yumuşak Splintler (Ateş ve Bülent, 1990).
a-Sentrik ilişki splinti
Tanner aygıtı, fox aygıtı, Michigan splint ve stabilizasyon splinti
olarakta bilinen sentrik ilişki splinti, bir okluzal splint türüdür ve hastaya
geceleri olmak üzere 2-3 ay süre ile kullandırılır (Ateş ve Bülent, 1990;
Okeson, 2008). Yapılan çalışmalarda sentrik ilişki splintlerinin ağrı ve
eklem seslerini azaltıp mandibular hareketlerin miktarını artırdığı rapor
edilmiştir (Dao ve Lavigne, 1998). Lokal kas ağrısında kullanılan bu
splintte kondiller, istirahat pozisyonu olan anterior-süperior pozisyonunda
iken okluzal kontak sağlanmalı yani ortopeik stabilite sağlanmalı ve
eksentrik hareketlerde kanin koruyuculuğu olmalıdır (Okeson,
2008).Sentrik ilişki splinti düzgün ayarlanıp, okluzal engellemeler
ortadan kaldırılıp ve uniform okluzal kontaklar oluşturulduğuna, kassal
simetri sağlanması beklenir. Yapılan çalışmalarda temporomanibular
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rahatsızlıkların semptomlarının azalması açısınan kanin koruyucu
okluzyona (eksentirik hareketlerde sadece kanin ve splint temasının
olması) sahip stabilizasyon splintlerinin, bilateral balanslı okluzyona
sahip stabilizasyon splintlerinden daha başarılı olduğu bildirilmiştir (AlRafah ve ark., 2014).
b-Anterior konumlandırıcı splint
Anterior konumlandırıcı splint, redüksiyonlu disk deplasmanlarında
kullanılmaktadır (Lundh ve ark., 1985). Bu splint kondilin
repozisyonunu sağlayarak, daha normal bir kondil-disk ilişkisi sağlar. 24
saat boyunca 3-6 ay arası kullanılması önerilir. Maksiller arka
yerleştirilen bu splintte anterior bölgedeki rampa sayesinde, mandibular
anterior dişlerin teması ile mandibula anterior bölgeye hareket ederek
diskin kondil ile daha normal bir ilişkiye gelmesi sağlanır (Okeson,
2008). Tedavideki amaç retrodiskal dokuların iyileşmesini sağlamak
oluğu için retrodiskal dokular adapte olduktan sonra tedaviye son
verilmelidir (Tekel ve Kahraman, 2006).Yapılan çalışmalar bu splint
tipinin, reduksiyonlu disk deplasmanlarında görülen resiprokal klik
sesini elimine ettiği, dinlenme ve fonksiyon sırasındaki ağrı ve
kaslardaki hassasiyeti azalttığını rapor etmiştir (Lundh ve ark., 1985).
Kapalı kilit görülen reduksiyonsuz disk deplasmanlarında ise
mandibular maniplasyondan sonra kullanılırlar (Kai ve ark., 1993).
c-Ön ısırma plağı
Maksiller arkı kaplayan ve sadece mandibular anterior dişlerle temas
eden bir apareydir. İdeal bir insizal rehberlikle molar bölgede diskluzyon
sağlayarak çiğneme kaslarını rahatlatabilir. Kas rahatsızlıklarının
başlangıç tedavisinde ortalama 7-10 gün kullanılabilen bu apareyin uzun
süre kullanımında, karşıt dişle teması olmayan posterior dişlerin
supraerüpsiyonuna bağlı anterior openbite gelişebilir (Aksüzek ve ark.,
2009). Okluzyondaki akut değişimlerde de kullanılabilirler.
Stabilizasyon splintleri, ön ısırma plağı ile aynı tedavi etkinliğine
sahiptir (Okeson, 2008).
d-Posterior ısırma plağı
Vertikal boyut kaybı olan ve mandibula pozisonunda majör
değişimler yapılmak istenen vakalarda kullanılan posterior ısırma
plakları, mandibular posterior dişlere uygulanan ve metal lingual bar ile
bağlanan bir splint türüdür. Uzun süre kullanımına bağlı olarak anterior
dişlerde supraerupsyon görülebilir (Okeson, 2008; Tekel ve Kahraman,
2006).
e-Pivot splintler
Sağda ve solda tek diş kontağına izin veren ve tek bir arkı kaplayan
apareylerdir. Kontak noktası mümkün olduğunca posterior bölgede
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oluşturulmaktadır ve böylece 2. Molar dişler etrafında bir fulkrum ekseni
oluşur. Yapılan çalışmalar bu apareyin kondilleri daha anteriorsüperior
yöne taşıdıklarını kanıtlamıştır. Bu apareyin etkinliğini anterior
pozisyonlandırıcı splintlerde gösterebilmektedir. 1 haftadan daha fazla
kullandırılmamalıdır aksi takdirde ikinci molar dişte intrüzyon
gözlenebilir (Okeson, 2008; Tekel ve Kahraman, 2006).
f-Yumuşak splintler
Yumuşak splintler travmadan korumak veya bazı maksiller sinüzit
vakalarında oklüzal kuvvetlere hassas olan posterior dişleri korumak
amacıyla kullanılırlar. Yumuşak apareyler bruksizm aktivitesini
azaltmamaktadırlar. Literatürde, masseter kasındaki noktural
elektromyografik aktivitenin yumuşak apareyler ile artarken sert
apareyler ile azaldığı bildirilmiştir (Okeson, 2008).
-Psikyatrik tedavi
Yapılan çalışmalar, psikiyatri hastalarının kontrol grubuna göre TME
ve kas palpasyonundaki hassasiyetlerinin anlamlı düzeyde daha fazla
olduğunu göstermiştir (Kai ve ark., 1993). Eğer akut ağrı, yerini kronik
bir paterne dönüştürmüş ise psikolojik faktörler daha fazla önem kazanır.
TME tedavisi, interdisipliner bir ekip tedavisi gerektirir. Bu tedavide diş
hekimi, bilişsel-davranışsal öğeler açısından psikiyatri hekimi ile birlikte
hastayı tedavi etme yoluna gidebilir (Mahmut ve Aynalı, 2012).
-Relaksasyon tedavisi
Hastanın her gün 20 dakika rahat bir pozisyonda dinlenip kas
gevşemesinin sağlanmasıdır, böylece hastaların kaslarındaki
semptomlar azalmaktadır (Okeson, 2008).
-Fiziksel otoregülasyon
Fiziksel oto regülasyon 8 ana başlıktan oluşmaktadır: 1- Hastalar
ilgili durumları hakkında bilgilendirmek, 2- Hastalara orofasial
bölgedeki yapıların dinlenme pozisyonları hakkında bilgili vermek ve
bazı özel hareketler ile baş ve boyun kaslarının rahatlaması hakkında
hastaları bilgilendirmek, 3- Bazı özel hareketler ile özellikle, baş ve
boyun bölgeleri için postural pozisyonunun farkındalığını artırmak, 4Sırt kaslarının rahatlatılması için egzersizlerin önerilmesi, 5- En az
günde 2 periyot halinde olmak üzere kasların rahatlaması ve gerilimin
azalaması için vücut pozisyonları önermek, 6- Hastalara yavaş tempoda
ve rahat pozisyonda nefes alıp vermelerini önermek, 7- Hastalara relaks
bir pozisyonda uyku önermek, 8- Hastalara besleyici gıda ve sıvı alımını
önermek (Okeson, 2008).
2-Geri dönüşümsüz (irreversible) tedaviler
-Oklüzal tedaviler
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Eğer reversible tedavi amacıyla kullanılan okluzal apareyler
şikâyetleri azaltmış ise bu sefer aynı okluzal durumları yansıtabilen
irreversible okluzal tedaviye başlanır. Eğer okluzayonda minör
değişimler gerekli ise dişlerde selektif mölleme yapılabilir. Selektif
möllemenin amaçları: 1-Kondiller sentrik ilişkide stabil pozisyona iken
posterior dişlerin sentrik cuspları karşıt dişlerde düz yüzeyler ile temasta
olmalıdır 2-Lateral ve protruziv harekette anterior rehberlik ile posterior
diskluzyon sağlanmalıdır, 3-Posterior diş kontakları anterior dişlerden
daha güçlü olmalıdır (Okeson, 2008). Mölleme mine sınırları içinde
olmadığı ve dentin dokusu ekspoz olduğu durumda hassasiyet ve çürük
gibi problemler oluşmaktadır bu durumda dişler sabit protezler ile
resotore edilmelidirler. Eğer sabit protezler okluzal tedavinin amaçlarına
ulaşmakta başarılı değil ise ortodontik tedavi uygulanmaya başlanır.
Şiddetli malokluzyon gibi durumlar maksilla ve mandibula arasındaki
iskeletsel ilişkiden kaynaklanmaktadır ve protetik tedaviler yada
ortodontik tedaviler bu durumu düzeltmek için yetersiz kalmaktadırlar,
bu durumda doğru dental tedaviler (örneğin ortodonti, sabit protez) ile
birlikte cerrahi prosedürler (ortognatik cerrahi) göz önünde
bulundurulmalıdır (Okeson, 2008).
-Cerrahi tedaviler
Konservatif tedaviye yanıt alınmayan, ağrılı veya ağrısız
kilitlenmenin mevcut oluğu ve intraartiküler patoloji (sinovit, osteoartrit,
adezyon vb.) varlığında cerrahi tedaviler endikedir. Temporomandibular
rahatsızlığa sahip hastaların %5’i için cerrahi tedaviye ihtiyaç
duyulmaktadır. Uygulanan cerrahi tedaviler: 1- Artrosentez, 2Artroskopi, 3- Artrotomi, 4- Artroplasti olarak alt başlıklara ayrılabilir
(Mahmut ve Aynalı, 2012).
Sonuç olarak, klinisyenler TME hastalığa sahip bireylerde hastalığın
semptomlarını iyi tespit edebilmeli ve bu rahatsızlığın tedavisinde
öncelikli olarak reversible tedavileri tercih etmelidir, şayet geri
dönüşümlü tedavi yaklaşımları başarılı olmaz ise irreversible tedavi
yöntemlerine geçilebilir.
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1.Giriş
Konvansiyonel kök kanal tedavisi; tüm hasarlı pulpa dokusunun
kaldırılması ve etkili bir dezenfeksiyonun ardından kök kanal boşluğunun
inert bir madde ile doldurulması işlemlerini içermektedir. Uzun yıllar
boyunca bu tedavi yaklaşımına bir alternatif yaklaşım düşünülmemiştir
(Jung vd., 2019). Endodontik tedavilerden sonra dişler devital hale gelir.
Bu nedenle tedavi başarılı olsa dahi, dişler yeniden enfekte olmaya ve
kırılmaya karşı daha yatkın olurlar (He vd., 2017). Caplan vd. yaptıkları
retrospektif bir çalışmada kök kanal tedavisinin dişin ağızda kalma süresini
uzattığını, fakat pulpası çıkarılan dişlerin kaybedilme oranının diğerlerine
göre daha fazla olduğunu bildirmişlerdir (Caplan vd., 2005). Bunun
yanısıra, kök ucu kapanmamış immatür nekrotik daimi dişler
endodontistler için önemli ölçüde zorluk oluşturmaktadır. Bu dişlerde kök
kanal dezenfeksiyonu ve özellikle kök kanal dolgusunun geleneksel
endodontik protokol ile gerçekleştirilmesi oldukça güçtür (Chueh vd.,
2009; Trope vd., 2010). Tedavi sürecindeki zorluklar bertaraf edilse de,
kök gelişimi tamamlanmamış olan bu dişlerde kanal duvarları ince olduğu
için kök kırığı oluşma riski oldukça yüksektir (Andreasen vd., 2002;
Petrino vd., 2010). Nekrotik pulpalı ve/veya apikal periodontitisli immatür
daimi dişlerin tedavisi geleneksel olarak, apikal sert doku bariyeri
oluşturmak için uzun süreli kalsiyum hidroksit (Ca(OH)2) uygulaması veya
Mineral trioksit agregat (MTA) ile apikal tıkaç oluşturulması ile
gerçekleştirilir. (Frank, 1966; Heithersay, 1975; Rafter, 2005). Ca(OH)2 ile
çok seans apeksifikasyon ve apikal bariyer tekniklerinde kök gelişiminin
devam etmesi söz konusu değildir (Kahler vd., 2017). Ayrıca uzun süreli
Ca(OH)2 uygulaması kök kırığı riskini artırmaktadır. (Andreasen vd.,
2002). İmmatür daimi dişlerde diğer bir alternatif ise son yıllarda giderek
daha çok tercih edilmeye başlanılan pulpa revaskülarizasyonu-rejeneratif
endodontik tedavilerdir.
Revaskülarizasyon terimi ilk olarak Iwaya vd. tarafından kullanılmıştır
(Iwaya vd., 2001). Daha sonra kanal boşluğunda rejenere olan dokuların
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sadece kan damarları değil, aynı zamanda sert ve yumuşak dokular da
olması nedeniyle revaskülarizasyon yerine ‘revitalizasyon’ teriminin daha
uygun olacağı belirtilmiştir. (Huang & Lin, 2008). ‘Rejeneratif Endodonti’
terimi ise doku mühendisliği kavramına dayandırılarak 2007’ de Amerikan
Endodonti Derneği’nce (American Association of Endodontists-AAE)
kabul görmüştür (Murray vd., 2007). Endodonti literatüründe rejeneratif
endodonti, revitalizasyon, revaskülarizasyon terimleri eş anlamlı olarak
kullanılmaktadır (Kim vd., 2018).
Rejeneratif endodonti, pulpa-dentin kompleksi hücreleri ile birlikte
dentin ve kök yapılarını içeren hasarlı dokuların yerine konulması suretiyle
yapılan biyolojik temelli işlemler olarak tanımlanabilir. Rejeneratif
endodontik uygulamalarda amaç; pulpa-dentin kompleksinin, çeşitli
nedenlerle zarar görmüş koronal dentin dokusunun, rezorbe olmuş apikal
kök dentininin ya da servikal dentinin yenilenmesini sağlamaktır (Murray
vd., 2007). Rejenere olan doku, vaskülarize ve innerve olabilmeli, yeni
odontoblast hücreleleri ve akabinde dentin matriksi oluşturma
kabiliyetinde olmalıdır (Hameed vd., 2019).
Rejeneratif endodontik prosedürler kök gelişiminin devam etmesi,
duvarların kalınlaşması ve apikal çapın daralmasını sağlamaya yönelik
işlemlerdir (Kahler vd., 2017). Rejeneratif endodontik tedaviler sonucunda
diş, vitalitesini yeniden kazanarak kök gelişiminin devam etmesi sağlanır
ve böylelikle kırık riski azalmış olur (Akyıldız & Sönmez, 2016; RossiFedele vd., 2019). Etkili bir kök kanal dezenfeksiyonu yapıldığı takdirde
apeksifikasyon tedavisindeki gibi çoklu seanslara gerek kalmaz. (Akyıldız
& Sönmez, 2016). Rejeneratif endodontik tedaviler fonksiyonel bir pulpadentin kompleksi oluşturmak için; doku mühendisliği prensipleri ve diş
kök hücrelerinin üç boyutlu olarak bir araya gelmesini gerektiren
rejeneratif tıp, üç boyutlu iskeleler ve büyüme faktörlerini göz önünde
bulundurarak şekillenmektedir (Geisler vd., 2012; Goodis vd., 2012).
Kök hücreler
Kök hücreler devamlı bölünme yeteneğine sahip, çeşitli hücre ve
dokulara farklılaşabilen hücrelerdir (Rao, 2004), çoğunlukla embriyonik
(fetal) ve erişkin (postnatal) kök hücre olarak sınıflandırılmaktadır (Fortier,
2005). Embriyonik kök hücreler bir dokuyu rejenere etmede en ideal kök
hücreler olmakla birlikte, hem kaynağın tartışmalı olması hem de etik
nedenlerle çalışmalar daha çok erişkin kök hücreler üzerinde
yürütülmektedir (Canoğlu & Çehreli, 2008; Zare vd., 2014). Erişkin kök
hücreler göbek kordon kanı, göbek bağı, kemik iliği, vücut yağı ve diş
pulpası gibi neredeyse tüm vücut dokularında bulunur (Gimble & Guilak,
2003; Tsukamoto vd., 1992).

146

Erişkin mezenkimal kök hücrelerin, odontoblast benzeri hücrelere
dönüşme kabiliyeti olduğu belirtilmiştir. Bu hücreler; eksfoliye süt
dişlerindeki kök hücreler (stem cells of human exfoliated deciduous teethSHED), diş pulpası kök hücreleri (dental pulp stem cells- DPSC), kemik
iliğinden elde edilen mezenkimal kök hücreler (bone marrow derived
mesenchymal stem cells-BMMSC), diş folikülü progenitör hücreleri
(dental follicle progenitor cells-DFPC) ve apikal papilla kök hücreleri
(stem cells of the apical papilla-SCAP)’dir (Mrozik vd., 2010; Peng vd.,
2009). SHED, in-vivo şartlarda kemik formasyonunu uyarabilme yeteneği,
hücre kümesi oluşturma kapasitesi ve daha yüksek proliferasyon oranı
göstermesi ile DPSC’den ayrıcalıklı görülmektedir. Bununla birlikte,
DPSC’ler pulpa dentin kompleksi oluşturmada daha başarılıdır (Miura vd.,
2003).
Büyüme faktörleri
Büyüme faktörleri hedef hücrelerdeki reseptörlere bağlanarak hücresel
proliferasyon, farklılaşma, kemotaksis, anjiogenezis ve nöronal büyümeyi
düzenleyen hücre sinyalleri gibi davranan proteinlerdir. Büyüme faktörleri
kök veya progenitor hücreleri kullanarak, hasarlı hücrelerin spesifik hücre
fenotipine farklılaşmasını ve hasar gören bölgede çoğalmasını sağlar.
Huang vd., 2010; Kim vd., 2012). Büyüme faktörlerinin büyük çoğunluğu
çok sayıda hücre tipinin bölünmesini indüklerken, bir bölümü ise sadece
belirli hücrelere özeldir. Örneğin, kemik morfogenetik proteinler (BMPbone morphogenetic protein) periodontal membran ve mineralize oral
dokuların stimülasyonu ile kemik füzyonunu artırarak iyileşmeyi
gerçekleştiren mükemmel moleküllerdir. Bu proteinlerin endodontik
rejenerasyonda yararlı oldukları kanıtlanmıştır. (Aşçı, 2014).
Doku iskelesi (Scaffold)
Doku iskelesi pek çok doku mühendisliği uygulamasında kullanılan üç
boyutlu bir yapıdır. Doku iskelesi kök hücrelerle buluştuğu zaman yeni
dokulara farklılaşıp çoğalabilir ve neticede oluşan doku iskelenin yerini
almış olur (Galler vd., 2011a; Yuan vd., 2011). İdeal bir doku iskelesi
biyouyumlu, non-sitotoksik, steril edilebilir ve stabil olmalı, dokuda
herhangi bir enflamatuar cevap uyandırmamalıdır. Ayrıca dokuya hücresel
destek ve damarlanma sağlayabilmelidir (Yuan vd., 2011). Doğal, sentetik
ve polimerler gibi çeşitli yapılarda doku iskeleleri bulunmaktadır (Galler
vd., 2011b).
Rejeneratif endodontinin gelişmesine katkıda bulunan ve üzerinde
çalışılan teknikler aşağıdadır;
- Kök kanal revaskülarizasyonu (kan pıhtılaşması ile)
- Erişkin kök hücre tedavisi
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- Pulpa implantasyonu
- İskele (Scaffold) implantasyonu
- Enjekte edilebilir iskele uygulaması
- Üç boyutlu hücre yazılımı
- Gen tedavisi (Murray vd., 2007)
Kök kanal revaskülarizasyonu (Kan pıhtılaşması ile)
İlk olarak 1960’lı yıllarda Östby isimli bir araştırmacı dental pulpa
dokusunun rejenerasyonu için kök kanalında kanama oluşturma
yaklaşımını önermiştir (Östby vd., 1961). Fakat bu prosedür uzun süre
unutulmuştur (Zein vd., 2019). Günümüzde bu yöntemde kök kanalı etkili
bir şekilde dezenfekte edilir, bir kanal aleti yardımıyla
overenstrümantasyon yapılarak kanal içine doğru bir kanama ve akabinde
kan pıhtısı oluşturulması hedeflenir (Murray vd., 2007). Genel olarak doku
mühendisliği pıhtı oluşumu temeline dayanmaz. Çünkü pıhtıda bulunan
hücrelerin konsantrasyonu ve yapısı tahmin edilemez (Murray vd., 2007).
Kan pıhtısı oluşturularak yapılan kök kanal revaskülarizasyonu sonucunda
yeni dokunun yapısal olarak pulpa ile benzerliği henüz kanıtlanmamıştır
(Canoğlu & Çehreli, 2008). Buna rağmen, literatürde pulpa
revaskülarizasyonu ile başarılı sonuçlar elde edildiğini belirten pek çok
vaka ve klinik çalışma mevcuttur (Arslan vd., 2019; Banchs vd., 2004; He
vd., 2017). Pulpa revaskülarizasyonunun çeşitli avantajları vardır.
Bunlardan bazıları; tekniğin kolay olması, pahalı bir biyoteknolojiye
gereksinim duymaksızın mevcut kanal aletleri ve medikamentler
kullanılarak gerçekleştirilebilir olmasıdır. Ayrıca, kök kanal sistemindeki
rejenerasyon kişinin kendi kan hücreleri kullanılarak yapıldığı için doku
reddi söz konusu değildir (Murray vd., 2007).
Erişkin kök hücre tedavisi
Erişkin kök hücre tedavisinin en kolay metodu, kök kanalı dezenfekte
edilip, apeksi açıldıktan sonra, kanalın içine erişkin kök hücrelerinin
enjekte edilmesidir. Erişkin kök hücreler deri, bukkal mukoza, kemik ve
yağ gibi farklı dokulardan elde edilebilir (Kindler, 2005). Bu tekniğin en
önemli avantajları; otojen kök hücrelerinin toplanması ve enjektörle
uygulanmasının kolay olması, ayrıca rejeneratif tıbbi uygulamalarda daha
önce kullanılmış olmasıdır (Murray vd., 2007). Erişkin kök hücrelerinin
yaşam sürelerinin kısa olması, iskele ve büyüme faktörleri
kullanılmaksızın fonksiyonel pulpa rejenerasyonun sağlanabilme
olasılığının düşük olması bu tekniğin dezavantajlarıdır (Aşçı, 2014).
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Pulpa dokusu, saflaştırılmış sağlıklı pulpa hücrelerinden elde
edilebileceği gibi, biyopsi sonrası elde edilen hücrelerin laboratuvar
ortamında çoğaltılması gibi yöntemlerle de elde edilebilmektedir (Murray
vd., 2007). Pulpa implantasyonu, çeşitli şekillerde elde edilen pulpa
dokusunun, şekillendirilen ve temizlenen kök kanal boşluğuna
yerleştirilmesi işlemidir (Canoğlu & Çehreli, 2008). Kültürü elde edilen
pulpa dokusu, polimer nanofiber, kollojen I veya fibronektin gibi
ekstraselüler matriks protein tabakalarında çoğaltılır (Fukuda vd., 2006;
Venugopal & Ramakrishna 2005). Bu tekniğin dezavantajı, kırılgan ve
ince olan hücre tabakalarının implantasyonunun teknik olarak zor
olmasıdır (Murray vd., 2007). Şimdiye kadar pulpa hücrelerinin kollojen I
ve kollojen III’de çoğaltılması ile ilgili başarılı sonuçlar elde edilememiştir
(Huang vd., 2006).
Diğer matrislerle ilgili ise yeterli çalışma
bulunmamaktadır.
İskele (Scaffold) implantasyonu
Başarılı bir endodontik rejenerasyon tedavisi için, pulpa kök hücreleri
hücre organizasyon ve vaskülarizasyonunu sağlayabilecek üç boyutlu bir
yapı ile desteklenmelidir. Bu da pulpa kök hücrelerinin bulunduğu poröz
yapıda polimer bir iskele (scaffold) kullanılması ile mümkündür
(Nakashima, 2005).
Enjekte edilebilir iskele uygulaması
Kök kanallarında doku mühendisliği ile üretilen pulpanın yapısal bir
desteğe ihtiyacı olmadığı için, polimer hidrojel gibi üç boyutlu yumuşak
iskele matrislerinin uygulanması gündeme gelmiştir. Hidrojeller bir
enjektör yardımıyla uygulanabilen scoffoldlardır (Dhariwala vd., 2004;
Trojani vd., 2005). Hidrojellerle ilgili problemin doku yapılanması ve
gelişiminde sınırlı etkisinin olduğu, fakat formüllerindeki gelişmeler ile
hücre sağ kalımını destekleyici özelliklerinin önemli ölçüde iyileştirildiği
belirtilmiştir (Desgrandchamps, 2000). Hidrojellerle ilgili çalışmalar
henüz erken safhada olup, in-vivo çalışmalarla desteklenmesi
gerekmektedir.
Üç boyutlu hücre yazılımı
Üç boyutlu hücre yazılımında, özel bir cihaz yardımıyla pulpa hücreleri
hidrojel içine dağıtılarak, pulpa dokusu yeniden oluşturulabilmektedir
(Sanjana & Fuller, 2004). Bu teknik ile doğal pulpa dokusunu tam olarak
taklit edebilecek dokuların oluşabileceği belirtilmiştir (Murray vd., 2007).
Fakat yapılan in-vivo çalışmalarda bu tekniğin etkinliği gösterilememiştir
(Barron vd., 2005).
Gen tedavisi
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Gen tedavisinin amacı, vücudun ihtiyacı olan maddeyi dışarıdan
vermek yerine kendisinin üretmesini sağlayacak genin aktarılmasıdır
(Yılmaz, 2012). Endodontide gen nakli uygulama girişimleri dokuda
mineralizasyonu hızlandırmak amacıyla ilgili genlerin pulpa dokusuna
implante edilmesi temeline dayanmaktadır (Aşçı, 2014).
FDA (U.S. Food and Drug Administration-Birleşmiş Milletler Gıda ve
İlaç İdaresi) gen tedavisinin terminal evredeki hastalar üzerinde
çalışılmasını kabul etmiştir. Fakat 9 yaşında bir çocukta gen tedavisi
sonucunda vücudun farklı yerlerinde tümörlerin oluştuğunun görülmesi
üzerine bu izin geri çekilmiştir (Stolberg, 2002). Sağlık açısından yüksek
risk taşıdığı için, bu tekniğin rejeneratif endodontik tedavilerde kullanımı
yakın gelecekte mümkün görünmemektedir (Murray vd., 2007).
2.Rejeneratif endodontik tedavi-klinik prosedür
Rejeneratif endodontik tedaviler (RET) literatürde çeşitli şekillerde
uygulanmış olup (Banchs vd., 2004; Botero vd., 2017; He vd., 2017),
standart ve doğru olarak kabul edilebilecek tek bir protokolden bahsetmek
mümkün değildir (Kim vd., 2018). Rejeneratif endodontik tedavi
kapsamında çoğunlukla yapılan işlemler ‘pulpa revaskülarizasyonu’ adı
altında aşağıdaki gibi özetlenebilir;
1- İrrigasyon solüsyonları ve kanaliçi medikamentler kullanılarak
yapılan etkili bir kök kanal dezenfeksiyonu,
2- Kanal içine doğru kanama ve pıhtı oluşturulması,
3- Biyomateryallerin kullanımı ile koronel bir bariyer ardından
restorasyon maddesinin yerleştirilmesi (Diogenes & Ruparel,
2017).
2.1.Kök kanalı dezenfeksiyonu:
İnatçı enfeksiyonların kök hücrelerine zarar vermesi, tamir ve
rejenerasyon sürecini duraksatması nedeniyle pulpa dokusu
rejenerasyonunda etkili ve tam dezenfeksiyon büyük önem taşımaktadır
(Fouad, 2017). İlk seansta enfekte pulpa dokusu uzaklaştırılan kök kanalı,
en az 20 mL sodyum hipoklorit (NaOCl) ile yıkanmalıdır (Jung vd., 2019).
Günümüze kadar RET prosedürlerinde dezenfeksiyon işlemi için %0.5 ile
%6 arasında değişen konsantrasyonlarda NaOCl kullanılmıştır
(Kontakiotis vd., 2015). Martin vd. yaptıkları bir çalışmada %3’ün
üzerindeki NaOCl konsantrasyonlarının apikal papilla kök hücrelerinde
sitotoksik etki gösterebileceğini belirtmişlerdir (Martin vd., 2014). Bu
nedenle daha düşük konsantrasyonlarda NaOCl (%1.5 veya %3’ün altında,
20 ml) ile 5 dk boyunca irrigasyon yapılması önerilmiştir (Martin vd.,
2014; Siqueira vd., 2000). AAE rejeneratif prodesedürler için %1.5’lik
NaOCl’nin ardından %17 etilendiamin tetraasetik asitin (EDTA)
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kullanımını önermiştir (Kim vd., 2018). %17’lik EDTA kullanımı
SCAP’ın sağ kalım potansiyelini artırırırken, NaOCl’nin zararlı etkilerini
de kısmen azaltır (Kim vd., 2018). EDTA smear tabakasının kaldırılması,
dentin demineralizayonu, dentin tübülleri ve kollojen fibrillerin açığa
çıkması ve büyüme faktörlerinin dentin matriksinden salgılanması için
gereklidir (Graham vd., 2006).
Literatürde RET prosedürlerinde kök kanalı dezenfeksiyonu için
klorheksidinin kullanıldığı vakalar da bulunmakla birlikte, bu solüsyonun
kök hücreler üzerinde olumsuz etkilerinin olabileceği belirtilmiştir
(Akyıldız & Sönmez, 2016; Trevino vd., 2009).
2.2.Kanal içi medikament kullanımı:
Kök kanalı enfeksiyonlarının aerob ve anaerob bakterilerden
kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu sebeple birden fazla antibiyotiğin
kombine kullanılması gündeme gelmiştir (Hoshino vd., 1996). AAE
immatür daimi dişlerin RET için kanaliçi medikament olarak üçlü
antibiyotik patınının (minosiklin, metraonidazol ve siprofloksasin)
kullanılmasını önermiştir (AAE, 2016). Üçlü antibiyotik patının bazı invitro çalışmalarda enfekte kök kanallarındaki tüm bakteri türlerine karşı
mükemmel bir antimikrobiyal etki gösterdiği belirtilmiştir (Hoshino vd.,
1996). Yapılan bir hayvan çalışmasında ise, iki haftalık üçlü antibiyotik
patı ile kanal içi medikamenti uygulamasının bakterileri sayıca önemli
ölçüde azalttığı, ancak bakterilerin tamamının elimine edilemediği
gösterilmiştir (Windley vd., 2005).
Tan vd. ikili antbiyotik kullanımının (metraonidazol ve siprofloksasin)
apikal periodontitisli immatür dişlerde periapikal dokularla temas ettiğinde
periapikal iyileşmeye yardım ettiğini bildirmişlerdir (Tan vd., 2019).
Kullanılan konsantrasyonların bakterisidal etkili olmasının yanısıra,
kök hücre canlılığı üzerindeki olumsuz etkilerinin minimum düzeyde
olması gerekmektedir (Ruparel vd., 2012). AAE’nin rejeneratif endodontik
prosedürler ile ilgili yaptığı güncel önerilerde; üçlü antibiyotik patının 1–5
mg/mL arasında düşük konsantrasyonlarda kullanılması gerektiği
belirtilmiştir (AAE, 2018).
Bakteriyel direnç, alerjik reaksiyonlar ve koronalde renklenme üçlü
antibiyotik patlarının dezavantajları arasında yer almaktadır (Kim vd.,
2010; Reynolds vd., 2009). Avrupa Endodontoloji Derneği (European
Society of Endodontology-ESE), rejeneratif endodontik prosedürlerde
antibiyotiklerin kullanımını destekleyen güçlü kanıtların olmaması
nedeniyle bu antibiyotiklerin kullanımından kaçınılmasını önermiştir
(ESE, 2018).
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Ca(OH)2 güçlü antimikrobiyal özelliği, kronda renklenmeye sebep
olmaması ve kolay ulaşılabilir olması gibi nedenlerle alternatif bir kanal
içi medikamenttir (Graham ev ark., 2006; Lana vd., 2009). Rejeneratif
endodontik tedavilerde Ca(OH)2 başarılı bir şekilde kullanılmaktadır (He
vd., 2017).
Ca(OH)2 sahip olduğu yüksek pH nedeniyle, onarım sürecinin temelini
oluşturan apikal papilla ve periapikal dokulardaki hücreleri tahrip edebilir
(Staffoli vd., 2019). Bunun yanısıra, kontrol edilemeyen kalsifikasyona ve
ikinci seansta yeterli kanama oluşturulamamasına neden olabilir (Staffoli
vd., 2019). Bu sebeple, rejeneratif endodontik prosedürlerde Ca(OH)2
kanalın koronal ½’ sinde uygulandığında daha başarılı sonuçlar elde
edileceği belirtilmiştir (Bose vd., 2009).
RET’de üçlü antibiyotik patı, ikili antibiyotik patı ve Ca(OH)2’in apikal
papilla kök hücreleri üzerindeki etkilerinin incelendiği bir araştırmada,
Ca(OH)2 dışındaki kanal içi medikamentlerin bu kök hücrelerinde zararlı
etkilerinin olduğu bildirilmiştir (Ruparel vd., 2012). Rejeneratif
endodontide, Ca(OH)2’in dentin matriksinden salınan büyüme faktörleri
üzerindeki potansiyel biyolojik etkilerinin de araştırılmasına ihtiyaç vardır
(Kim vd., 2018).
Kanal içi medikamentin optimal düzeyde etkinlik gösterebilmesi için
kanalda ne kadar süre bekletilmesi gerektiği ile ilgili yapılan çalışmalar net
değildir (Law, 2013). Literatürde daha sıklıkla 2-4 haftalık periyodlarla 2
haftadan 11 haftaya kadar değişen sürelerden bahsedilmiştir (Law, 2013).
Üçlü antibiyotik patı ve Ca(OH)2’in klinik başarılarının değerlendirildiği
bir derlemede, 2-4 haftanın yeterli bir süre olduğu sonucuna varılmıştır
(Law, 2013).
2.3.Kök kanalında pıhtı oluşturulması:
Kan pıhtısı oluşturulmasıyla gerçekleştirilen pulpa revaskülarizasyonu
en yaygın kullanılan rejeneratif endodontik metottur. (Murray, 2018). Kök
kanalında pıhtı oluşumu kanal içerisinde iskele görevi görür. Pıhtı
içerisinde bulunan büyüme ve diferansiyasyon faktörleri başarılı bir pulpa
revaskülarizasyonu için önem taşımaktadır (Marx, 2004).
Pıhtı formasyonu için steril endodontik bir eğe ile apikalden çıkılarak
kanal içine doğru kanama oluşturulmaya çalışılır (Law, 2013). Pıhtı
oluşumunun gerçekleşmesi ortalama 15 dakika sürer (Staffoli vd., 2019).
İstenilen kanama oluşturulamadığı takdirde, bir miktar %17 EDTA ile
birlikte overenstrümantasyon yapılması gerekebilir (Law, 2013).
Vazokonstriktör içermeyen lokal anesteziklerin kullanımı ile kanal içine
doğru daha kolay kanama elde etmek mümkündür (Staffoli vd., 2019).
Rejeneratif endodontik prosedürlerde pıhtı yerine iskele olarak plateletten
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zengin fibrin (PRF) ve trombositten zengin plazma (PRP) kullanımında
immatür daimi dişlerde apikal kapanmanın daha fazla görüldüğü
bildirilmiştir (Murray, 2018).
2.4.Biyomateryal uygulaması:
Rejeneratif endodontik tedavilerde iyi bir sızdırmazlık elde etmek için
mine-sement sınırının 2-3 mm altında kalacak şekilde bir biyomateryal
yerleştirilmesi önerilmektedir (Galler vd., 2016). Klinik çalışmaların
%85’inde MTA tercih edilmektedir (Kontakiotis vd., 2015). MTA’nın
uzun sertleşme süresi, manipülasyonunun zor olması ve kronda
renklenmeye neden olması gibi dezavantajlarından dolayı alternatif
materyallerin kullanımı söz konusu olmuştur (Aly vd., 2019). İnsan
çalışmalarında ProRoot MTA, Angelus MTA, Biodentine, Endosequence
Bioceramic Putty gibi pek çok biyomateryal rejeneratif prosedürlerde
koronal tıkaçlama için başarıyla kullanılmıştır (Aldakak vd., 2016; Ma vd.,
2011; Petrino vd., 2010).
Rejeneratif endodontik protokolün başarısını değerlendirmek üzere
AAE üç hedef belirlemiştir. Birincisi; semptomların giderilmesi ve kemik
iyileşmesinin gerçekleşmesidir. İkinci hedef kök duvarının kalınlaşması
ve/veya kök uzunluğunun artmasıdır. Bu hedef arzu edilmekle birlikte
zorunlu değildir. Üçüncü hedef ise vitalite testine pozitif yanıt alınmasıdır
ki, bu durum en yüksek derecede başarı elde edildiğini gösterir (AAE,
2018).
Rejeneratif endodontik tedaviler başlangıçta immatür daimi dişlerin
pulpa revaskülarizasyonu için önerilmiştir (He vd., 2017). Daha sonraları,
matür daimi dişlerde de pulpa revaskülarizasyon prosedürleri
uygulanmıştır (Saoud vd., 2014; Saoud vd., 2016). Arslan vd. yaptıkları
randomize bir klinik çalışmada geniş periapikal lezyonlu matür dişlerde
rejeneratif endodontik tedavi ile konvansiyonel endodontik tedavi
sonuçlarını karşılaştırmışlardır. Her iki tedavi seçeneğinde de 12 aylık
klinik ve radyografik takip sonuçlarının benzer olduğunu ve rejeneratif
endodontik tedavi uygulanan dişlerin yarısının vitalite testine yanıt
verdiğini belirtmişlerdir (Arslan vd., 2019).
RET prosedürleri çoğunlukla birden fazla seansta yapılmakla birlikte,
tek seans rejeneratif endodontik tedavi hasta ve hekim için zaman kazanımı
ve finansal tasarruf için alternatif bir metot olabilir (Manfredi vd., 2016).
Özellikle genel anestezi ile işlem yapılmasını gerektiren vakalarda yarar
sağlayabilmektedir (Rossi-Fedele vd., 2019). Tatiana vd. yaptıkları
randomize klinik bir çalışmada periapikal lezyonlu immatür daimi dişlere
tek seans ve iki seans şeklinde yapılan rejeneratif endodontik tedavinin
ardından, 3 ve 12 aylık takip sonucundaki başarı oranlarını
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karşılaştırmışlardır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre; tek seans rejeneratif
endodontik tedavi başarı oranı %50 iken, iki seans tedavinin başarı
oranının %100 olduğu belirtilmiştir (Botero vd., 2017).
Devital immatür daimi dişlerde tek seans rejeneratif endodontik
tedavinin sonuçlarının incelendiği bir meta-analiz çalışmasında tek seans
endodontik revaskülarizasyon prosedürlerinin kullanımını destekleyen
yeterince çalışma olmadığı belirtilmiştir. Ayrıca başarılı tek seans
rejeneratif endodontik tedavilerinin çoğunda yüksek konsantrasyonda
NAOCl ve EDTA’nın irrigasyon aktivasyon sistemlerinin kombine
kullanıldığı bildirilmiştir (Rossi-Fedele vd., 2019).
3.Rejeneratif endodontik tedavilerde karşılaşılan zorluklar
Rejeneratif endodontik tedavi protokolleri sırasında dişte renklenme,
inatçı enfeksiyonların gelişmesi ve pıhtı oluşmaması gibi komplikasyonlar
ortaya çıkabilmektedir (Botero vd., 2017). Diş kronundaki renklenmeler
tedavide kullanılan MTA ve üçlü antibiyotik patı gibi materyallerden
kaynaklanmaktadır (Hameed vd., 2019). Renklenmenin önüne geçebilmek
için, üçlü antibiyotik patından renklenmeye sebep olduğu bilinen
minosiklini çıkarmak veya kanaliçi medikament olarak Ca(OH)2
kullanmak ve bonding ajanlarıyla dentini kaplamak gibi çeşitli yaklaşımlar
denenmiştir (Diogenes vd., 2013; Kim vd., 2010; Thibodeau & Trope,
2007). Minosiklin yerine amoksisilin ve sefaklor gibi farklı antibiyotikler
tercih edilebilir (Hameed vd., 2019). Renklenme sebeplerinden birinin de
MTA gibi bariyer materyallerini mine-sement seviyesinin üzerinde
yerleştirmek olduğu düşünülmektedir (Lenherr vd., 2012). MTA yerine
Biodentine veya bioseramik esaslı biyomateryaller kullanılabilir. Epinefrin
içeren lokal anesteziklerin kullanılması, yeterli kanama ve pıhtı elde
edememenin nedenlerinden biri olabilir. Bu sorun 2. seansta %3
mepivacaine kullanımı ile çözümlenebilir (Hameed vd., 2019).
Rejeneratif endodontik tedavinin en önemli sınırlamalarından biri de
hayatta kalabilen apikal papilla kök hücrelerinin yeterli sayıda
olmamasıdır. Uzun süredir var olan periapikal lezyonlar veya yüksek
konsantrasyonlu NaOCl ve kanaliçi medikament kullanımı SCAP’a zarar
verebilmektedir (Hameed vd., 2019).
4.Sonuç
Endodontik ve restoratif materyallerin hiçbirinin pulpa-dentin
kompleksinin fiziksel ve kimyasal özelliklerini tam anlamıyla
karşılayamadığı, dolayısıyla endodontik dokuların rejenerasyonun en
başarılı kök kanal tedavisinden daha kıymetli olduğu unutulmamalıdır
(Yılmaz, 2012). Doku mühendisliğine dayalı pulpa-dentin rejenerasyonu
klinik
koşullarda
revaskülarizasyon
prosedürleri
uygulanarak
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gerçekleştirilmektedir. Günümüzde pulpa revaskülarizasyonu immatür
dişlerde olduğu kadar matür dişler için de önemli bir tedavi seçeneği olarak
değerlendirilmektedir (He vd., 2017). Fakat bu prosedürler ile oluşan
dokunun histolojik yapısı tam olarak bilinmemektedir. Rejenere olan
dokunun pulpa-dentin kompleksinden ziyade bağ dokusu ile karışık kemik
benzeri doku olduğuna dair yaygın bir görüş bulunmaktadır (Jung vd.,
2019). Rejeneratif endodonti konusunda daha güçlü bilimsel kanıt elde
edebilmek için, daha fazla araştırma ve randomize klinik deneylere ihtiyaç
duyulmaktadır.
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Giriş
Periodontitis; dişler etrafında kemik yıkımıyla karakterize, dokuları
etkileyen multifaktöriyel bir hastalıktır. Periodontal hastalığın primer
etkeninin mikroorganizmalar olduğu bilinmektedir. Sistemik
hastalıklar periodontitislerde hastalığın başlamasını ve ilerlemesini
teteikleyen sekonder etkenler olarak görülmektedir (Genco, 1996).
Dünya nüfusunun büyük bir kısmı periodontitisten etkilenmektedir ve
hastalığın görülme sıklığı yaşla birlikte artar (Wactawski‐Wende et al.,
2005).
Periodontal tedavinin amacı; enflamasyonu ortadan kaldırmak,
periodontal doku desteğini muhafaza etmek veya tekrar kazanmak ve
kalan dişlerin stabilitesini korumak veya tekrar sağlamaktır. Hastalığın
konak cevabına direkt etkisinin olmaması ve mikrobiyal etkenin
tamamen elimine edilememesi durumu; periodontal hastalıkların
geleneksel tedavisinde eksik kalınan noktalar olarak düşünülmektedir.
Bu nedenle, araştırmacılar; periodontitis tedavisinde uzun dönem başarı
sağlanması için mikrobiyal etkenlerin elimine edilmesine ek olarak
konak cevabını etkileyen tedavi seçeneklerine yönelmiştir ve D
vitamini anti-enflamatuar ve immuno-modülatör özellikleriyle öne
geçmiştir (Caton, 1999). Düşük D vitamini ve kalsiyum alımının da
periodontitis için bir risk faktörü olduğu belirlenmiştir. D vitamini
yağda eriyen vitaminler arasında yer alır. Uygun biyolojik ortamda
endojen olarak sentezlenebildikleri için hormon ve hormon öncüleri
olan bir grup sterol olarak kabul edilirler. D vitamini; öncelikle
ultraviyole B ışınlarının deride fotokimyasal olarak 7
dehidrokolesterolden vitamin D3 (kolekalsiferol) şeklinde ve ek olarak
bitkilerde bulunan ergokalsiferol (vitamin D2) ve hayvan dokularında
bulunan vitamin D3 (kolekalsiferol) şeklinde alınabilmektedir (Anand,
Chandrasekaran, & Rajput, 2013; Bringhurst, 2008; Teles, Teles,
Martin, Socransky, & Haffajee, 2012). İnsan vücudu yeteri kadar 7dehidroksikolesterol içermektedir. Fakat yaşın ilerlemesiyle birlikte
epidermisteki 7-dehidroksikolesterol miktarı azalır. Fakat yeterli
miktarda güneş ışığının alınmasıyla yaşlılarda bu durum kompanse
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edilebilmektedir (Holick, 2004). Bu vitamin, kalsiyum-fosfat
homeostazının düzenlenmesi ve kemik mineral metabolizması için
önemli bir faktördür (Bischoff‐Ferrari et al., 2009; Reid, Bolland, &
Grey, 2014).
Diyetle alınan veya deride sentezlenen D vitamini biyolojik olarak
aktif değildir. Öncelikle D vitamininin bütün şekillerini bağlayabilen
bir protein olan α-1 globuline bağlanarak karaciğere taşınır.
Karaciğerde 25 hidroksilaz enzimi ile kalsidiol olarak adlandırılan 25hidroksivitamin D [25(OH)D]’ye dönüşür. 25(OH)D dolaşım yoluyla
böbreklere gelerek böbreklerde 1 alfa hidroksilaz enzimi ile aktif formu
olan ve kalsitriol olarak adlandırılan 1,25-hidroksivitamin D
[1,25(OH)2D]’ye dönüşmektedir (Henry & Norman, 1974; Holick,
2007). 1 alfa hidroksilaz enzimi D vitamini sentezinde anahtar
enzimdir. Bu enzimin düzenlenmesinde parathormon (PTH), kalsiyum
(Ca), fosfor (P) ve fibroblast growth faktör 23 (FGF 23) rol
oynamaktadır.(Wacker & Holick, 2013). D vitamini metabolitleri 24hidroksilaz enzimi ile inaktive edilerek kalsitroik aside dönüştürülerek
safra yoluyla atılmaktedır (Holick, 2006).
Aktif form olan kalsitriol, hedef organlarda (bağırsak, böbrek,
kemik ve paratiroid gibi) etkisini vitamin D reseptörlerine (VDR)
bağlanarak göstermektedir (Anand et al., 2013; Borel, Caillaud, &
Cano, 2015; Bringhurst, 2008). Genel fonksiyonu olan kan kalsiyum
düzeyinin korunmasını; ince bağırsaktan Ca absorbsiyonunu arttırarak
ve böbreklerden de Ca kaybını azaltarak sağlar (Holick et al., 2011).
D vitamininin eksik olduğu durumlarda paratiroid hormon düzeyi
artışı olur ve buna bağlı olarak 1α hidroksilaz enzimi aktifleşir.
Aktiflenen 1α hidrokilaz 1,25(OH)D miktarının artmasına neden olur.
Vücut için serum kalsiyum düzeyi daha önemli olduğundan, PTH ve
1,25(OH)D’nin etkileri ile kemiklerden kalsiyum salınımı başlar ve
serum kalsiyum düzeyi normal sınırlara ulaşıncaya kadar devam eder.
Ancak bu durumda kemik mineralizasyonu bozulur (Hatun et al., 2005).
D vitamini, kemiklerde osteoblast ve osteoklast oluşumları üzerinde
rol oynamaktadır. Osteoblastlar kemik mineralizasyonunda önemli rol
oynayan osteokalsin üretimini ve alkelen fosfataz (ALP) yapımını
arttırmaktadır. D vitamini, serum Ca ve P seviyelerinde artışa neden
olmaktadır. İntestinal Ca emiliminin azaldığı durumlarda 1,25(OH)2D
vitamini osteoklastların aktivitesini arttırarak kemikten Ca
mobilizasyonunu arttırır. D vitamini eksikliği hem kalsiyum hem de
fosfor metabolizmasında anormalliklere neden olur. D vitamininin ana
işlevi, serum kalsiyum konsantrasyonunu fizyolojik olarak kabul
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edilebilir aralıkta tutmaktır. Bu işlevini iskeletten kalsiyumun
mobilizasyonunu arttırarak gerçekleştirir (Holick, 2004)
Şekil 1: D vitamini sentezi ve metabolizması (Holick 2009’dan)
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Plazma 25OHD Konsantrasyonu
D vitamini eksikliği ya da yetersizliği, dünya çapında 1 milyar insanı
içeren yaygın bir hastalık olarak kabul edilir. Yapılan bir çalışmada 12
yaş üstü bireylerin %70’ten fazlasında serum 25(OH)D değeri <32
ng/mL olarak bulunmuştur. Genellikle, 25(OH)D eksikliği yetersiz
beslenme ya da yetersiz güneşlenmeden kaynaklanır. D vitamini
eksikliği prevalansı, kadınlarda, yaşlılarda, etnik azınlıklarda ve
güneşin daha az olduğu kuzey bölgelerde daha fazla görülür (Anand et
al., 2013). 25(OH)D’nin kandaki seviyesi, D vitamini düzeyini
belirlemek için en iyi yöntemdir. D vitaminin dolaşımdaki ana formu
25(OH)D’dir ve yarı ömrü 2-3 haftadır. Kandaki 25(OH)D miktarı,
hem oral yolla hem de güneş ışığıyla alınan toplam D vitamini miktarını
gösterir (Holick, 2007). 1,25(OH)2D biyolojik olarak aktif form
olmasına rağmen D vitamini durumu hakkında bilgi vermez. Çünkü
yarı ömrü 4-6 saattir ve dolaşımdaki seviyesi 25(OH)D’den 1000 kat
düşüktür (Holick, 2012).
İdeal 25(OH)D değerine ilişkin fikir birliği yoktur (Chen et al.,
2007). İnsan plazmasındaki 25 (OH) D3 konsantrasyonu ile belirlenen
D vitamini değeri normalde 25 ila 138 nmol / L arasında olduğu
belirtilmiştir. Bu değerin 37,5 nmol / L'den düşük olması D vitamini
eksikliğini, 200 nmol / L'den yüksek olması da hipervitaminoz
durumunu gösterir (Lee & Jiang, 2008). Periodonsiyum üzerinde bir
etkiye sahip olmak için, plazma konsantrasyonu 90–100 nmol / L
olmalıdır (Hildebolt, 2005).
Akut periodontal inflamasyon sırasında; periodontal hücrelerdeki
25-hidroksilaz
aktivitesindeki
artış
nedeniyle,
25OHD3
konsantrasyonu artar. Kronik inflamasyon sırasında da azalır (Liu et al.,
2009). Agresif periodontitiste bu enzimin üretimi nedeniyle periodontal
ceplerdeki 25 (OH) D3 konsantrasyonu kan plazmasındakinden 300 kat
daha fazladır (Liu, Meng, & Hou, 2012). Zhang ve ark. yaptıkları
çalışmada agresif periodontitis durumunda, IL-6 ve 25 (OH) D3
konsantrasyonunda, lökositlerde ve nötrofillerde bir artış olduğunu
gözlemlemişlerdir (Zhang et al., 2013). Kan plazmasındaki düşük 25
(OH) D3 konsantrasyonu, D vitamini eksikliğine, organizmada
dengesiz bağışıklık reaksiyonlarına ve periodontal hastalığın
ilerlemesine sebep olur (Millen et al., 2013).
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D Vitamini ve Periodontal Hastalıklar
Periodontitis varlığında alveol kemiğinde yıkım meydana
gelmektedir. Hastalığın başlamasında mikroorganizmalar primer
etiyolojik faktör olmasına rağmen, konağın immünolojik ve
enflamatuvar cevabı, bağ dokusu ve kemik metabolizması, çevresel,
kazanılmış ve genetik risk faktörleri periodontal hastalığın türünde ve
şiddetinde önemli rol oynarlar (Page, Engel, Narayanan, & Clagett,
1978). Hastanın konak cevabı hastalığa yatkınlığını etkileyen önemli
bir faktördür. Periodontal hastalıkların fizyopatolojisi ve
etyopatolojisine yönelik çalışmalar günümüzde yerini periodontal
hastalıkların patogenezindeki temel mekanizmaların anlaşılmasına
bırakmışlardır. Ayrıca sistemik hastalıkların periodontal durum ve
konak cevabına olan etkileri de araştırılmaktadır (Iacopino & Cutler,
2000).
Literatürde son dönemde yer alan pek çok çalışmanın, periodontal
tedavide konak yanıtını düzenleyici ajanların kullanımı üzerine
yoğunlaştığı gözlenmektedir. Geleneksel periodontal tedavi
protokolüne konak yanıtını düzenleyici ajanların da ilavesi, tedaviye
cevabı artırarak hastalığın ilerlemesini azaltabilir ve hastalığa yatkın
bireylerde iyileşme potansiyelini daha öngörülebilir hale getirebilir
(Bhatavadekar & Williams, 2009). Kronik periodontitis tedavisinde
mikrobiyal eliminasyona ilave olarak periodontal doku yıkımından
sorumlu olan konak cevabını düzenleyen tedavi yaklaşımı uzun dönem
başarı için önemli olabilir (Caton, 1999).
25(OH)D seviyeleri ile periodontal hastalıklar arasında korelasyon
olduğu çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. Yapılan bir çalışmada koyu
tenli insanlarda beyaz tenlilere göre daha yaygın periodontal problem
saptanmıştır (Grant & Boucher, 2010). Alshouibi ve ark. 562 yaşlı
erkek hastada D vitamini kullanımı ve periodontal cep derinliği, kemik
seviyesi, ataşman kaybı gibi kriterler arasındaki ilişkiyi inceledikleri
çalışmada; günlük 800 IU'dan fazla D vitamini alan deneklerde
periodontal hastalıkların ilerleme riskinin daha düşük olduğunu, 400
IU'dan daha az D vitamini alanlarda ise ileri düzeyde alveolar kemik
rezorpsiyonunun olduğunu bulmuşlardır (Alshouibi, Kaye, Cabral,
Leone, & Garcia, 2013).
Periodontal hastalıklarda D vitamini ve Ca desteğinin yararlı
olduğuna dair çeşitli araştırmalar bulunmaktadır. Bazı çalışmalarda D
vitamini ve Ca desteği ile alveolar kemik rezorbsiyonunun ve diş
kayıplarının azaldığı rapor edilmiş olsa da bu çalışmalar periodontal
hastalığı direkt ölçmedikleri için sonuçları eleştirilere açıktır (Baxter,
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1984; Wical ve Swoope, 1974). Sonraki tarihlerde yapılmış olan
çalışmalarda D vitamini ve Ca ile periodontal hastalık arasında önemli
ilişkiler gösterilmiştir (Nishida ve ark., 2000). Bu ilişkiler çene
kemiklerinde azalmış kemik rezorbsiyonu ve artmış mineral yoğunluğu
ile açıklanmıştır (Hildebolt ve ark., 2004). Garcia ve ark.’nın (2011)
yaptıkları çalışmada günlük 800-1000 IU’den fazla D vitamini
desteğinin
periodontal
hastalık
şidddetini
azaltabilceğini
göstermişlerdir. Ayrıca D vitamininin Ca ve kemik homeostazındaki
rolüne ek olarak antienflamatuvar etki gösterdiğini, bunu da monosit ve
makrofajlardan salınan moleküllerin ve sitokinlerin ekspresyonunu
inhibe ederek sağladığını belirtmişlerdir (Liu ve ark., 2006; Walters,
1992; White, 2008). D vitamini eksikliği ile artmış enfeksiyöz
hastalıklar arasında ilişki vardır (Zittermann, 2003). Bu da D
vitamininin periodontal hastalıkları önlemede sadece kemik
metabolizmasına direkt etkisinin olmadığını, periodontopatojenlerin
enflamatuvar medyatörlerini inhibe edip periodontal yıkımı
önleyebileceğini gösterir (Cochran, 2008).
Teles ve ark. kronik periodontitis hastalarında serum adipokinler,
vitamin D ve klinik/mikrobiyal periodontal parametreler arasındaki
ilişkiyi incelemişler ve yüksek serum vitamin D seviyesine sahip olan
hastaların daha az sondalamada kanama, cep derinliği, klinik ataşman
seviyesi, kayıp diş sayısı ve patojenik bakteri miktarına sahip olduğunu
göstermişlerdir (Teles et al., 2012).
Dietrich ve ark. serum vitamin D seviyeleri ve klinik ataşman kaybı
arasındaki ilişkiyi araştırmışlar, 50 yaş ve üzerindeki bireylerde serum
vitamin D seviyesi azaldıkça klinik ataşman kaybının arttığını ileri
sürmüşlerdir (Dietrich, Joshipura, Dawson-Hughes, & BischoffFerrari, 2004).
D vitamini periodontal dokular için önem teşkil etmektedir.
Anbarcıoğlu ve ark yapmış olduğu çalışmada düşük serum D vitamini
seviyesinin periodontal hastalığın hızı ve şiddetini arttıran faktörlerden
biri olabileceğini bildirmiştir (Anbarcioglu et al., 2019).
Liu ve ark, enflamatuar süreç boyunca diş pulpası fibroblastları ve
periodontal hücrelerin, 25 (OH) D3 üretimini stimüle eden 25hidroksilaz enzimini ürettiğini bulmuşlardır (Liu et al., 2012).
Mikroorganizmalar hücre zarı reseptörlerini etkilediğinde, 1αhidroksilaz sentezi aktive olur. Ortaya çıkan 1,25(OH)2D molekülü
bağışıklık ve epitel hücrelerindeki VDR ile bağlanarak epitel savunma
mekanizmasına katılır (Van der Velden, Kuzmanova, & Chapple,
2011). 1,25(OH)D epitelyal hücrelerin desmozom bağlantıları için
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gerekli olan proteinlerin sentezini aktive eder (Schwalfenberg, 2011).
Bağlantı epiteli dişe; periodontal dokuda enflamasyonun başlamasına
neden olan dental plak bakterilerinin invazyonu için uygun bir ortam
yaratan gevşek bağlantılar ile bağlanır ve süreç ilerledikçe rezorbsiyon
ve diş kaybı gerçekleşir (Bikle, 2008).
1,25(OH)D3 monositlerde hidrojen peroksit salınımını aktive
ederek ve antimikrobiyal peptitlerin (katelisidin LL-37) sentezini
uyararak spesifik immun yanıtı düzenler. Katelisidin LL-37
kemotaksiste, yara iyileşmesinde, damar geçirgenliğinde, sitokin ve
kemokinlerin üretiminde, hücresel çoğalmada ve bakteriyel
endotoksinlerin nötralizasyonunda rol almaktadır (Schwalfenberg,
2011). McMahon ve ark yaptıkları çalışmada insan gingival hücre
kültürlerini incelemiş ve vitamin D ile bu hücrelerde oluşan non-immun
sistem yanıtını değerlendirmiştir. Gingival hücre kültürlerinde
1,25(OH)D3 etkisi sonrasında, katelisidin LL-37 salınımı artmış ve
Actinobacillus
actinomycetemcomitans’a
karşı
oluşturduğu
antibakteriyal etki 24 saat içinde son bulmuştur (McMahon et al., 2011).
1,25(OH)D3 B ve T lenfositlere etki ederek spesifik immun
sistemde görev almaktadır (Schwalfenberg, 2011). Sitokin ve
immunglobulin salınımı yapan bu hücreler makrofajlar ve dendritik
hücreler tarafından sunulan bakteriyel patojenleri yok eder. Böyle bir
bağışıklık süreci periodontal dokulara zarar vererek periodontal
hastalığın seyrini kötüleştirir. D vitamini, T lenfositlerin
proliferasyonunu, immünoglobulinlerin sekresyonunu ve B
lenfositlerinin plazma hücrelerine dönüşmesini inhibe etmek suretiyle,
IL-1, IL-6, IL-8, IL-12, TNFα gibi sitokinlerin sekresyonunu azaltarak
organizmayı aşırı spesifik immun cevaptan korur (Liu et al., 2012; Stein
& Tipton, 2011). Bu sitokinler periodontal hastalık patogenezinde rol
almaktadır. Lenfosit infiltrasyonuna, kemik rezorpsiyonuna ve
ekstrasellüler matriksin bozulmasına sebep olurlar. Tang ve ark, D
vitamininin hücreler üzerindeki anti-enflamatuar etkisini anlamak için
insan periodontal doku hücre kültürlerinde çalışmışlar ve
Porphyromonas gingivalis ve 1,25(OH)D3 uygulanan hücre
kültürlerinde sadece Porphyromonas gingivalis uygulanan hücre
kültürlerine göre daha az IL-8 bulmuşlardır. Bu nedenle D vitamininin
periodontal hastalık profilaksisinde ve tedavisinde etkili olduğu
hipotezi kabul görmüştür (Tang, Pan, & Zhao, 2013).
Teles ve ark yaptıkları çalışmada serumda yüksek konsantrasyonda
D vitamininin, azalmış IL-6 ve leptin ve artmış adiponektin düzeylerine
yol açarak antienflamatuar etki gösterdiğini bulmuşlardır. Artmış leptin
düzeyi enfeksiyöz süreç ve enflamasyon göstergesi iken adiponektin ise
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sitokinlerin üretimini ve aktivitesini baskılamada görevlidir (Teles et
al., 2012).
Periodontal Hastalık Tedavisi ve D Vitamini
Günde 400 IU'dan az D vitamini almak; kan plazmasındaki
kalsiyum konsantrasyonunda azalmaya, paratiroid hormonu
sekresyonunda artışa, kemik dokusunun remodelinginde bozulmaya ve
sekonder hiperparatiroidizm gelişmesine neden olabilir (Ross, Taylor,
Yaktine, & Del Valle, 2011). 70 yaşın altındaki kişiler için önerilen
günlük D vitamini dozu 600 IU, 70 yaşından büyükler için ise 800
IU’dur (Glade, 2013). D vitamini eksikliği tedavisi sırasında kan
plazmasındaki 25 (OH) D3 konsantrasyonu takibi yapılmaksızın
günlük doz 2000 IU’ye yükseltilebilir. Günlük D vitamini dozu 40.000
IU'ya ulaşırsa, sağlıklı bireylerde D vitamini hipervitaminozu
oluşabilir. Bu dozda D vitamininin uzun dönem kullanılması, kalsiyum
metabolizmasını bozar, paratiroid bezi hiperfonksiyonuna neden olur
ve nefrolitiazis gelişimine sebep olur (Bashutski et al., 2011; Hildebolt,
2005). Takviye tüketmeden her gün yaklaşık olarak sadece 90 IU D
vitamini gıdalardan emilebilir. İnsan vücudu, doğal güneş ışığı altında
bronzlaşmadan ciltte hafif kızarıklığa neden olacak sürede yaklaşık
10.000 IU D vitamini sentezler (Hildebolt, 2005).
Hildebolt, günlük D vitamini takviyesi alımı ile kan plazmasındaki
25 (OH) D3 konsantrasyonundaki artış arasındaki ilişkiyi araştırdığı
çalışmasında; günde 200 IU D vitamini takviyesi tüketmenin kan
plazmasındaki 25 (OH) D3 konsantrasyonunu 10 nmol / L artırırken,
1000–2000 IU tüketmenin 47 nmol / L arttırdığını tespit etmiştir
(Hildebolt, 2005).
Bashutski ve ark; kan plazmasındaki D vitamini ile periodontal
cerrahi arasındaki korelasyonu araştırdıkları uzun dönem klinik
çalışmanın sonuçlarına göre; kan plazmasında D vitamini eksikliği olan
deneklerin, periodontal cerrahiden sonra sondalama derinliği ve klinik
ataşman seviyesi gibi parametrelerindeki değişimin daha az olduğunu
belirtmiştir. Yazarlar, ameliyat sonrası sonuçları iyileştirmek için,
tedaviden önce hastaların kanındaki D vitamini düzeyini incelemenin
ve takviye alarak D vitamini eksikliğinden kaçınmanın önemli
olduğunu vurgulamışlardır (Bashutski et al., 2011).
Hiremath, D vitamininin dişeti üzerindeki anti-enflamatuar etkisini
kanıtlamak için yaptığı çalışmada, 500-2000 IU D vitamini dozunun,
dişeti iltihabı tedavisinde güvenli ve etkili olduğunu göstermiştir.
Yapılan çalışmada D vitamini kullanmayan grupta kan plazmasındaki
25 (OH) D3 konsantrasyonunun 0.87 nmol/L, 500 IU kullanan grupta
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konsantrasyonun 32.03 nmol/L, 1000 IU kullanan grupta
konsantrasyonun 42,12 nmol/L ve 2000 IU kullanan grupta
konsantrasyonun 74,22 nmol/L arttığı bulunmuştur. (Hiremath, Rao,
Naiak, & Prasad, 2013)
Sonuç olarak, periodontitis, düşük serum 25 (OH) D seviyesi ile
ilişkilidir. D vitamini periodontitisin yıkıcı etkisini baskılayarak
spesifik bağışıklık yanıtında yer alır. Ancak; periodontal hastalıkların
tedavisinde, ek olarak D vitamini reçete etmek için mevcut çalışmaların
yetersizliği nedeniyle daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
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Giriş
Periodontal hastalıklar; dişleri ve çevresindeki sert ve yumuşak destek
dokuları etkileyen, bağ dokusunda enflamatuar hücre birikimi ile
karakterize; klinik olarak dişeti kanaması, alveoler kemik kaybı,
periodontal cep oluşumu vb. semptomların eşlik edebildiği ve diş kaybına
yol açabilen kronik enflamatuar hastalıklardır (Bobetsis, Graziani, Gürsoy,
& Madianos, 2020). Periodontal hastalıkta primer etiyolojik ajan
mikrobiyal dental plak olmasına rağmen hamileliğin de periodontal
hastalıkların etyolojisi üzerinde etkili bir faktör olduğu bilinmektedir.
Konağın plak birikimine verdiği yanıtı etkileyen sistemik hastalık ve
durumlar periodontal hastalığın seyrini etkilemekte ve değiştirmektedir.
Bununla birlikte periodontal enfeksiyonun varlığının da bazı sistemik
durum ve hastalıklar için risk faktörü olabileceği düşünülmüştür (Balan et
al., 2020; Sälzer, Graetz, Dörfer, Slot, & Van der Weijden, 2020).
Hamilelik döneminde meydana gelen biyokimyasal ve fizyolojik
değişikler pek çok olumsuz oral değişikliği de beraberinde getirmektedir.
Ülkemizde yürütülen araştırmalarda gebe kadınlarda ağız ve diş sağlığı
problemleri ile periodontal hastalıklar, üreme çağındaki kadınlara nispeten
%30’dan daha fazla oranda görülmektedir (Kaydırak, Şahin, Can, &
Koray, 2018; Mut, Öcek, Yücel, ÇiÇEKLİOĞLU, & Eden, 2014).
Hamilelik süresince hamile kadının ağız sağlığı hem kendi, hem de
bebeğinin sağlığını yakından ilgilendirmektedir (Hartnett et al., 2016).
Gebeliğin Periodontal Sağlık Üzerine Etkileri
Gebelik kadın yaşamında önemli fiziksel ve hormonal değişikliklerin
meydana geldiği bir dönemdir (Huszar, 2020). Gebelik süresince vücudun
bütün fonksiyonları hematolojik, endokrin, kardiovasküler, solunum,
gastrointestinal sistem ve bağ doku dâhil olmak üzere fiziksel ve hormonal
değişikliklerin etkisi altındadır. Fiziksel ve hormonel değişimlerin etkisi
altında kalan kadınların periodontal bakımdan değerlendirilmesi ve tedavi
ihtiyaçlarının buna göre belirlenmesi gerekmektedir (Wise, Polito, &
Krishnan, 2006). Hamilelik sırasında ağız kavitesinde gingivitis ve
periodontitis başta olmak üzere benign/malign oral dişeti lezyonları,
mobilitede artış, dişlerde aşınmalar, çürük insidansında artış gibi
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periodontal hastalıkla ilişkili pek çok değişiklik meydana gelmektedir
(Jafri, Bhardwaj, Sawai, & Sultan, 2015).
Cinsiyet hormonlarındaki artış; keratinositler, fibroblastlar,
osteoblastlar gibi periodontal doku hücrelerinin proliferasyonu,
diferansiyasyonu ve gelişimi üzerine indirekt olarak etki eder (Romandini,
Shin, Romandini, Laforí, & Cordaro, 2020). Hamilelik sırasında cinsiyet
hormon seviyelerindeki artışla ilişkili olarak dental plağa karşı konağın
doku cevabında da artmış lokal immünolojik reaksiyonlar
gelişebilmektedir.
Çalışmalarda
gebelik
sürecinde
plazma
hormonlarındaki artış ile periodontal sağlıkta gerileme arasındaki ilişki
gösterilmiştir (Erchick et al., 2020; Wu, Chen, & Jiang, 2015).
Gebelik döneminde, tüm hormon seviyelerinde değişiklik meydana
gelirken, östrojen ve progesteron hormonlarındaki artış bunların en
önemlisidir. Östrojen dişeti kan damarlarının proliferasyonuna,
keratinizasyonda azalmaya ve epitel glikojeninin artışına yol açar. Bu
değişiklikler dişetinin epitel bariyer görevinin yeterince yapılamamasına
neden olmaktadır (Robinson et al., 2020). Plak miktarında artış
olmamasına rağmen gingival enflamasyonu arttırır. Dişeti fibroblast
hücrelerinin artışını ve polimorfonükleer lökosit fagositozunu stimüle
ederek kemik iliğinden salgılanan proinflamatuar sitokinleri inhibe ettiği
belirtilmiştir (Figuero, Carrillo‐de‐Albornoz, Herrera, & Bascones‐
Martínez, 2010).
Progesteron
hormonundaki
değişimler
vasküler
membran
geçirgenliğinin, dişeti dokularındaki ödem, kanama ve dişeti oluğu
sıvısının artmasına neden olur. Fibroblast proliferasyon hızı, kollajen ve
kollajen olmayan protein sentezindeki değişimler neticesinde dişetinin
tamir yeteneği azalır (Ujioka, Matsuura, Kawano, & Okamura, 1997).
Prostaglandinlerin ve doku onarımı için gerekli olan folatın yıkımını arttırır
(Figuero, Han, & Furuichi, 2020).
Gebelikte, progesteron ve östrojen hormon seviyelerindeki
değişiklikler
subgingival
mikroflorayı
etkilemekte;
anaerobik
mikroorganizmaların oranında ve bu hormonları besin olarak kullanan bazı
periodontal patojenlerde artışa neden olmaktadır (Armitage, 2013).
Periodontal patojenlerin baskın olduğu mikrofloraya karşı konağın cevabı
periodontal dokularda hasara meyili arttırmakta; dişeti dokusunda yıkıma
yol açmaktadır. Özellikle ikinci trimesterda, gebe bireylerde P. intermedia
miktarı, gebe olmayanlara kıyasla 55 kat fazla bulunmuştur (Hans et al.,
2019).
2013 yılında “Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları
Koleji (ACOG)”, gebeliğin ağız boşluğu üzerine 4 patolojik etkisinin
olduğu bildirmiştir: gebelik gingivitisi, periodontitis, gebelik tümörü, diş
çürüğü (Women, 2013).
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Gebelerde gingivitisin görülme sıklığının %30-100 arasında
değişmekte olduğu ve dişeti enflamasyonunun gebeliğin son trimesterinde
maksimum değerine ulaştığı çalışmalarda belirtilmiştir (Kashetty,
Kumbhar, Patil, & Patil, 2018; Mealey & Moritz, 2003). Gingivitis tablosu
anterior dişlerde posterior dişlere nazaran daha sık görülmektedir. Bu
bulgular, zayıf plak kontrolü ve ağızdan nefes alma ile daha da kötüleşir.
Gebelik gingivitisi tipik olarak postpartum dönemde düzelmektedir; ancak
maternal gingivitis tedavi edilmediği takdirde periodontitise ilerleme
oranının %50 olduğunu belirten yayınlar bulunmaktadır (Erchick et al.,
2020).
Piyojenik granülom, granüloma gravidarum ya da gebelik epulisi olarak
da tanımlanan, malign olmayan gingival büyümeler dental plak, diş taşı ve
travmatik etkenler gibi kronik irritanlara karşı bir konak cevabı olarak
gebelerin oral mukozasında gelişen; renkleri morumsu kırmızı renkten
koyu maviye kadar değişiklik gösteren enflamatuar lezyonlardır. Ağrısız,
başlarda kolayca kanama eğiliminde olan doku daha sonra hiperplastik ve
nodüler yapıya dönüşebilir. Eritematöz, yumuşak, yapışık veya saplı
olabilen lezyonlar; yavaşça veya hızlıca büyüyebilir ve gebeliklerin
yaklaşık %5-10’unda görülebilmektedirler (Women, 2013). Lezyonun
tekrarlama ihtimali fazladır; ancak doğumdan sonra hormonların normale
dönmesi sonucu fibroblastik ve vasküler hücrelerin ölümünün başlaması
ile gerileyebilir. Lezyonun tamamen kaybolmadığı durumlarda cerrahi
eksizyon mümkün olduğunca doğum sonrasına ertelenmelidir (Torgerson,
Marnach, Bruce, & Rogers III, 2006).
Östrojenin artışına bağlı olarak tükürük yapısında ve miktarında
meydana gelen değişiklikler dental çürüklere, ağız kuruluğu ve halitozise
yol açmaktadır. Bir çalışmada hamile katılımcıların yaklaşık yüzde
44'ünde kalıcı kserostomi oluştuğu bildirilmiştir. Hamilelik sırasında anne
adaylarının beslenme alışkanlıklarında daha fazla karbonhidrat içeren
gıdalara yer vermeleri, kişisel oral hijyen uygulamalarını aksatmaları çürük
riskini artırmaktadır (Kong et al., 2020). Hindistan’da yapılan bir
çalışmada gebelerde, gebe olmayanlara göre 1,97 kat daha fazla çürük
olduğu gösterilmiştir (Kant, Yousaf, & Hameed, 2020; Rakchanok,
Amporn, Yoshida, Harun-Or-Rashid, & Sakamoto, 2010). Genellikle
hamileliğin erken evrelerinde bulantı ve kusma yaygındır ve kadınların
yaklaşık yüzde 70-85'inde görülür ve genellikle ilk üç aylık dönemden
sonra azalmaya başlar. Gebeliklerin yaklaşık %0,3-2’sinde görülen çok
şiddetli mide bulantısı ve kusmalar (hiperemezis gravidarum) asidik
erozyona yol açarak mine yüzeylerinde –özellikle lingual yüzdeperimilolizis olarak adlandırılan aşınmalara neden olabilir (Dean,
Bannigan, O’Hara, Painter, & Marsden, 2017; Ioannidou, Papanikolaou,
Mikos, Mastorakos, & Goulis, 2019).
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Ağız sağlığı gebelikte genel sağlığın ayrılmaz bir parçasıdır. Rutin
kontroller hem gebelik öncesinde hem de gebelik esnasında gereklidir. Her
yaştan hamile kadınların katıldığı çok devletli bir çalışmada, hamilelik
sırasında tıbbi bakımı ihmal etmenin yanı sıra, hamile kadınların yüzde
50'sinde diş problemi olmasına rağmen diş hekimine başvurmadıkları
sonucuna varılmıştır. Hamile bir anne hamilelik sırasında diş tedavisinin
güvenliğini sorgulayabilirse de, tedavi edilmeyen ağız ve diş hastalıkları
hamile kadının ve doğmamış çocuğunun sağlığını tehlikeye atabilir.
Gebelik öncesinde güvenle gerçekleştirilebilen elektif diş tedavileri
gebelik sonuna ertelenerek; gebelik esnasında –özellikle ikinci trimesteracil diş tedavileri yapılabilmektedir (Ekiz et al., 2015). Gerekli tanısal
işlemler ile pek çok tedavi girişimlerinin gebelikte uygulanmasında bir
sakınca olmadığı anne adayları ve yakınlarına anlatılmalı; diş hekimi,
kadın doğum uzmanı, hemşire ve ebeler uyum içerisinde çalışarak gebelik
döneminde periodontal sağlığın idamesini temin etmelidirler.
Periodontal Hastaliklarin Hamilelik ve Sonuçları Üzerine Etkileri
İlk defa 1931 yılında, periodontal hastalıklarının gebeleri ve anne
karnında gelişmekte olan fetusu olumsuz yönde etkileyebileceği düşüncesi
Galloway tarafından dile getirilmiştir (Marakoglu, Gursoy, Marakoglu,
Cakmak, & Ataoglu, 2008). Son yıllarda yapılan çalışmalar hamilelik
sırasında yaşanan değişimlerin periodontal sağlık üzerine olumsuz
etkilerinin yanı sıra periodontal hastalıkların da hamilelik ve hamilelik
sonuçları üzerine önemli olumsuz etkileri olduğunu göstermektedir
(Chaparro et al., 2018; Corbella et al., 2016; Foratori-Junior et al., 2020;
Opacic, Maldonado, Ramseier, & Laugisch, 2019). Bu ilişkiyi açıklamak
için doğrudan ve dolaylı olarak etkili iki patojenik mekanizma önerilmiştir:
dişeti biyofilminden kaynaklanan gram negatif anaerobik bakterilerin
varlığının direkt etkisi ile gingival submukozadan kan dolaşımına katılan
proinflamatuvarların dolaylı etkisi. Her iki mekanizma da
immünoenflamatuvar cevap oluşturarak ya da fetal-plesental dokuda
büyüme faktörlerinin baskılanması ile etki gösterirler (Manau, Echeverria,
Agueda, Guerrero, & Echeverria, 2008).
Bilimsel literatür periodontitis ile ED, DDA, PE, düşük ve ölü doğum
gibi olumsuz doğum sonuçları arasındaki ilişkiye dikkat çekmektedir
(Turton & Africa, 2017; Udagawa et al., 2018). Doğum hamileliğin 32.
haftası tamamlanmadan gerçekleşirse “çok erken doğum”, hamileliğin 37.
haftasından önce gerçekleşir ise “ED” denmektedir. Doğum ağırlığının
ülkeler ve ırklar arasında değişkenlik gösterebilmesine rağmen; doğum
ağırlığının 1000 gramdan az olması “aşırı düşük doğum ağırlığı”, 1500
gr.’ın altında olması “çok düşük doğum ağırlığı”, 2500 gr.’dan daha az
ağırlıkta olması ise “DDA” olarak tanımlanmaktadır (Barrett, Khashan,
McCarthy, & Kublickiene, 2020; Taylor, Minich, Schluchter, Espy, &
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Klein, 2019). ED ve DDA toplum sağlığını ilgilendiren önemli bir
sorundur (Döven et al., 2018). DDA ile doğan bebeklerin ölüm riskinin,
normal doğum ağırlığı ile dünyaya gelen bebeklerden 40 kat daha fazla
olduğu bildirilmiştir (McCormick, 1985). Düşük ağırlıkta doğan
bebeklerde konjenital anomaliler, solunum sistemi hastalıkları ve serebral
palsi en sık görülmekle birlitke pek çok nörolojik rahatsızlık
görülebilmektedir (Çömük Balcı, 2014). Preterm doğan bebeklerde,
normal zamanda doğan bebeklere nispeten fazla oranda büyüme geriliği,
öğrenmede zorlanma, konsantrasyon eksikliği ve astım gibi solunum
rahatsızlıklarının görülebildiği belirtilmiştir (Kawasaki et al., 2020).
Periodontal hastalık, ED ve DDA için bir risk faktörü olarak
değerlendirilmektedir (López, Smith, & Gutierrez, 2002a, 2002b). Gebelik
esnasında periodontitis teşhisi konulan kadınların ED veya DDA’lı doğum
yapma olasılıklarının daha fazla olduğu gösterilmiştir (González-Jaranay,
Téllez, Roa-López, Gómez-Moreno, & Moreu, 2017; Lohana, Suragimath,
Patange, Varma, & Zope, 2017). 124 gebe kadının dâhil edildiği bir
çalışmada, ED ve DDA’nın periodontal hastalık ile olan ilişkisinin
enfeksiyonla alakalı olduğu belirtilmiş ve periodontitisin erken doğuma
7.5- 7.9 kat oranında etki ettiği gösterilmiştir (Offenbacher et al., 1998).
1998 yılında, DDA ile doğum yapan 55 vaka ve normal doğum ağırlığı ile
doğum yapan 55 kontrol bireyin dâhil edildiği çalışmada, DDA’lı
bebeklerin annelerinin kontrollere göre periodontal sağlıklarının
istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşük olduğu gösterilmiştir
(Dasanayake, 1998). Literatürdeki bazı çalışmalarda ise periodontitis ile
prematür doğum ve DDA arasında herhangi bir ilişki olmadığı rapor
edilmiştir. 3738 ve 164 bireyin dâhil edildiği çalışmalar sonucunda ED
ve/veya DDA ile doğum yapanlar ile zamanında ve doğum ağırlığında
sorun olamadan bebek sahibi olan annelerin periodontal sağlıkları
açısından anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (Mitchell‐Lewis,
Engebretson, Chen, Lamster, & Papapanou, 2001; Moore et al., 2004).
PE etyolojisi halen tam olarak bilinmeyen, gebeliğin 24'üncü
haftasından itibaren % 6-8 oranında komplikasyona yol açabilen ve
perinatal kayıpların % 20-25'inden sorumlu tutulan bir anne-fetus sağlığı
problemidir (Ma’ayeh, Rood, Kniss, & Costantine, 2020). Pek çok
çalışmada periodontitis ile PE arasındaki ilişki gösterilmiştir. Maternal
periodontitis olgularında oral mikroorganizmaların uteroplasental üniteye
taşınarak plasental hasara ve PE’nin klinik semptomlarına yol açan
plasental enflamasyona neden olabileceği belirtilmiştir (Canakci et al.,
2004; Canakci et al., 2007; Konopka & Zakrzewska, 2020). Periodontal
bakterinin hematojen yolla geçişini inceleyen bir çalışmada reeklempsisi
olan kadınların %50’sinin plasenta örneklerinde PCR ile incelenen 6
periodontopatojen bakteriden en az birisi bulunurken, preeklempsi
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olmayan kadınlarda bu oran sadece %14,3 olarak gösterilmiştir (Barak,
Oettinger‐Barak, Machtei, Sprecher, & Ohel, 2007).
Hamilelik süresince iyi ağız hijyeni uygulamaları periodontal hastalığın
insidans ve şiddetinde düşüşe yol açmaktadır. 2011 yılında 116 gebenin
dâhil edildiği bir çalışmada periodontitis varlığının ortadan kaldırılması
halinde PE riskinin %49,5 oranında azalacağı belirtilmiştir (Gibbs, 2001;
Politano et al., 2011). 400 bireyin katıldığı bir çalışmanın sonuçlarına göre
periodontal tedavi ile ED ve DDA oranını önemli şekilde azaltmak
mümkün olabilmektedir. 366 periodontal hastalıklı hamile bireyin dâhil
edildiği başka bir çalışmada ise başlangıç periodontal tedavi
uygulamalarının (diş yüzeyi temizliği ve kök yüzeyi düzleştirilmesi)
preterm doğum riskini önemli ölçüde azalttığı gösterilmiştir (Jeffcoat et al.,
2003; López et al., 2002b).
Hamilelik süresince ağız sağlığının korunması hem anne hem de
bebeğin sağlığı için önem arz etmektedir. Tüm hamile kadınlara hamilelik
süresince en az bir kez diş hekimine başvurmaları tavsiye edilmesine
rağmen çok fazla sayıda kadın hamileliğinde diş hekimine gitmemekte,
gerekli işlemleri yaptırmamaktadır (Kısa & Zeyneloğlu, 2013). Prenatal ya
da antenatal bakım hizmeti gebe ve anne karnındaki bebeğin hamilelik
süresince periyodik olarak eğitimli bir sağlık çalışanı tarafından muayene
edilmesi, gerekli yönlendirmelerde bulunulması, düzenli olarak takip
edilmesidir ve çağdaş obstetrinin ayrılmaz bir parçasıdır. Feto-maternal
rahatsızlıkların önüne geçmek için prenatal bakımın ne kadar önemli
olduğu gün geçtikçe daha fazla vurgulanmaktadır. Son yıllarda periodontal
hastalıklar ile feto-maternal sağlık arasındaki karşılıklı etkileşimin
gösterilmesiyle birlikte ağız, diş sağlığı antenatal bakımın bir parçası
olarak yerini almaya başlamaktadır (Kaydırak et al., 2018).
The U.S. Surgeon General (2000), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) (2008),
Institute of Medicine & National Research Council (2011) ve ACOG
(2013) ağız sağlığının, hamile kadınlar ve yeni doğan bebekleri için
koruyucu sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası ve aslında bir toplum
sağlığı meselesi olduğuna dikkat çekmektedirler (Hartnett et al., 2016;
Petersen, 2008; Women, 2013). Ülkemizde 2014’te T.C. Sağlık Bakanlığı
tarafından yayınlanan “Doğum Öncesi Bakım Yönetimi Rehberi’nde”
hamilelikte ağız-diş sağlığının önemi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesine
değinilmiştir. Hemşirelerin ağız-diş sağlığı yönünden anne adaylarına
rehberlik yapmaları tavsiye edilmektedir (Sağlığı & Müdürlüğü, 2008).
Sonuç olarak; periodontal hastalığın sebep olabileceği olumsuz gebelik
sonuçlarının önüne geçebilmek amacıyla periodontal sağlığın temini için
standart prenatal bakım esnasında; diş hekimleri, kadın doğum uzmanları,
ebeler ve gebe bireylerin ağız hijyeni ve periodontal hastalıklar arasındaki
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ilişki hakkında bilgi sahibi olmaları ve ağız sağlığının idamesi için azami
özeni göstermeleri önemlidir.
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