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Restorative Materyallerin Işıkla Sertleşen Mineral Trioksit Agregat (MTA) Esaslı Pulpa Kaplama 

Ajanına Bağlanma Direncinin Değerlendirilmesi 

Kenan Cantekin 1 

1Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği AD. Kayseri, Türkiye 

Amaç: Bu çalışma metakrilat bazlı kompozit (MB), silorane bazlı kompozit (SB) ve cam iyonomer 

siman’ın (CIS) ışıkla sertleşen MTA bazlı kaplama materyaline (TheraCal) bağlanma dayanımlarını 

ölçmek ve bu verileri kontrol grubuyla kıyaslamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma için toplam 90 adet akrilik blok hazırlanmıştır.Her bir bloğun 

merkezine yüksekliği 2 mm ve çapı 5 mm olacak şekilde delikler açılmıştır. Hazırlanan bu numunelerin 

45 tanesinin merkezindeki delikler TheraCal, diğer 45 tanesinin merkezi ise MTA ile tamamen 

doldurulmuştur. Daha sonra hem TheraCal hem de MTA grupları her biri 15 adet akrilikten oluşacak 

şekilde üç alt gruba ayrılmışlardır. Bu gruplar şu şekilde belirlenmişlerdir; Grup-1: Metakrilat bazlı 

kompozit (MB), Group-2: Silorane-bazlı (SB) kompozit; and Group-3: Cam iyonomer siman (CIS). 

Bağlanma dayanımlarını (SBS) değerlendirmek için bu örnekler instron cihazına yerleştirilmişlerdir. 

Adeziv başarısızlığın nerelerde görüldüğünü değerlendirmek için SBS testinden sonra örnekler 25 

büyütmeli steroelektromikroskopta incelenmişlerdir.  

Bulgular: Yapılan istatistiksel değerlendirmeler her iki grubunda alt grupları arasında bağlanma 

dayanımları bakımından anlamlı farklılıklar bulunduğunu ortaya koymuştur (P ˂ 0.001). Kullanılan 

örnekler kıyaslandığında en yüksek bağlanma dayanımı MB kompozit-TheraCal arasında (19.3 MPa), en 

düşük bağlanma dayanımı ise CIS-TheraCal arasında (3.4 MPa)  ölçülmüştür. Hem MB kompozitin 

hemde ve SB kompozitin bağlanma dayanımları bakımından TheraCal ve MTA arasında anlamlı 

farklıklar ortaya çıkmıştır (P ˂0.05). Buna karşın CIS’ın bağlanma dayanımı bakımından TheraCal ve 

MTA arasında anlamlı bir farklılık olamadığı belirlenmiştir (P ˃0.05). 

Sonuçlar: Bu in-vitro çalışmadan elde edilen sonuçlar literatürde ışıkla sertleşen MTA olarak 

adlandırılan direk ve indirek pulpa kaplama materyalinin bağlanma dayanımının MTA ile kıyaslandığında 

klinik olarak kabul edilebilir seviyelerde olduğunu ortaya koymuştur. 
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Düşük Polimerizasyon Büzülmesine Sahip Kompozitlerin Ortodontik Braketlerin 
Bondinglenmesinde Kullaniminin Labaratuvar Ortamanında Değerlendirilmesi 

Suleyman Kutalmis Buyuk1, Kenan Cantekin 2, Sezer Demirbuga 3, Mehmet Ali Ozturk,4 

1 Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD, Kayseri, Türkiye 
2 Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği AD. Kayseri, Türkiye 

3 Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Tedavi Bölümü, , Kayseri, Türkiye 
4Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD, İzmir, Türkiye  

 
Amaç: Bu çalışma düşük polimerizasyon büzülmesine sahip kompozitlerin ve geleneksel ortodontik 
adeziv kompozit rezinlerin ortodontik braket bonding ajanı olarak kullanıldığı durumlardaki bağlanma 
dayanımı (SBS), adeziv kalıntı indeksi (ARI) ve mikrosızıntı değerlerini değerlendirmek amacıyla 
gerçekleştirilmiştir. 
Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada kullanılmak üzere ortodontik sebeplerden dolayı çekilmiş olan 120 
adet çürüksüz küçük azı dişinden yararlanılmıştır. Bu dişler her bir grup 30 dişten oluşacak şekilde iki 
gruba ayrılmışlardır. Braketlerin bondinglenmesinde çalışma grubu olarak Silorane kompozit (3M-Espe), 
kontrol grubu olarak ise Transbond-XT (3M-Unitek) kullanılmıştır. SBS değerlerinin belirlenmesinde 
instron cihazından yararlanılmış olup, elde edilen değerler MPa değerine çevrilmiştir. ARI değerleri 
braketler instron cihazında debonding işlemine tabi utulduktan sonra ölçülmüştür. Bu testler 
uygulandıktan sonra geriye kalan 60 adet diş mikrosızıntı değerlerinin penetrasyon yöntemiyle 
belirlenmesi amacıyla iki gruba ayrılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Wilcoxon, Pearson ki-kare, 
and Mann-Whitney-U testlerinden yararlanılmıştır. 
Bulgular: Transbond XT’ye ait SBS değerinin düşük polimerizasyna sahip kompozitlerden istatistiksel 
olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir (P<0.001). Aynı şekilde ARI değerleri bakımından 
da iki materyal arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık olduğu belirlenmiştir (x2=29.60, 
P<0.001). Buna karşın mikrosızıntı değerleri bakımından Silorane kompozitin Transbond XT’ye gore 
daha üstün olduğu belirlenmiştir (p<0.001). 
Sonuçlar: Düşük polimerizasyona sahip olan kompozit rezinler ortodontik braket bonding ajanı olarak 
kullanıldıkları zaman düşük bağlanma dayanımı ve ARI değerleri göstermelerine karşın, mikrosızıntı 
değerleri bakımından geleneksel yapıştırıcı kompozitelere oranla daha iyi performans gösterdiği 
belirlenmiştir. 
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Çocuklardaki Mandibular Anatomic Oluşumların Görüntülenmesinde Panoramik Radyografi ve 
Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (BT) Kullanımı 

Kenan Cantekin 1, Özkan Miloglu 2, Ahmet Ercan Şekerci 3, Süleyman Kutalmış Büyük4 

1Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği AD. Kayseri, Türkiye 

2Atatürk Üniversitesi Ağız Diş ve Çene Radyolojisi AD, Erzurum, Türkiye 

3Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Radyolojisi AD, Kayseri, Türkiye 

4 Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD, Kayseri, Türkiye 

Amaç. Bu çalışman mandibula da bulunan anatomic oluşumlar olan mandibular kanal, mental foramen, 
insiziv kanal, mental sinirin anterior lupu ve lingual foramenin panaromik radiyografi ve BT 
görünürlüklerin belirlenmesi ve kıyaslanması amacıyla yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntemler. Bu retrospektif çalışmada her iki radyografik görüntüsü de bulunan ve rastgele 
seçilen 100 çocuk veya ergen bireyin radyografik görüntülerinden yararlanılmıştır. Görüntü kalitelerinin 
değerlendirilmesinde dört kategoriden oluşan görüntü değerlendirme ölçeğinden yararlanılmıştır. 

Bulgular. Panoramik görüntü: Vakalardan %92,5 inin mandibular kanalı gözlenebiliyordu ve bunların 
%12’si iyi görüntü kalitesine sahipti. Mental foramen radyografilerin %44,5 inde izlenebiliyor olmasına 
karşın, hiç bir olguda bu görüntüler iyi kalitede değildi. Benzer şekilde, mental sinirin anterior lupu 
vakaların %16,5 inde belirlenebilmiş olmasına karşın, hiçbir vakada iyi bir görüntü kalitesi 
bulunmamaktaydı. İnsiziv kanal ise vakaların %22,5 inde belirlenebilmiş olmasına karşın, vakaların 
yalnızca %1.5 inde iyi kalitede izlenebiliyordu. BT görüntüsü: Mandibular kanal, mental foramen ve 
lingual foramen vakaların tamamında izleniyor iken, bu anatomik oluşumlar sırasıyla %51,0, %98,5 
ve%45 oranında iyi bir görüntü kalitesinde izlenebilmekteydi. Mental sinirin anterior lupu ise vakaların 
yalnızca %26 sında izlenebilmekteydi ve bunlarında yalnızca %2’ si yüksek kalitede izlenebilmekteydi. 
İnsiziv kanal %49,5 oranında izlenmekle beraber, bu vakaların yaklaşık %75 i yüksek kalitede 
görünürlüğe sahip olduğu belirlendi.. 

Sonuçlar. Bu çalışma gerekli olduğu durumlarda kritik öneme sahip anatomik oluşumların belirlenmesi 
ve bu sayede özellikle cerrahi uygulamalar sırasında bu oluşumların zarar görmemesi bakımından 
bilgisayarlı tomografi’nin çocuklarda uygulanabilir olduğunu bilimsel veriler eşliğinde ortaya koymuştur. 
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Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinden Yararlanarak Çocuklarda Aksesuar Mental Foramen'in 

Değerlendirilmesi 

Kenan Cantekin 1, Ahmet Ercan Şekerci 2 

1Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği AD. Kayseri, Türkiye 

2Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Radyolojisi AD, Kayseri, Türkiye 

Amaç: Bu çalışma Bilgisayarlı tomografi(BT) görüntülerinden yararlanarak aksesuar mental foramenin 

(AMF) görülme sıklığı, yarı çapı ve lokasyonunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntemler: Bu retrospektif çalışma Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Oral 

Radyoloji bölümünün arşivinden rastgele seçilmiş olan 275 çocuk veya ergene ait BT görüntüleri 

değerlendirilerek gerçeklemiştir. Mental foramen ve AMF aksiyal, sagittal ve koronal kesitler üzerinden 

değerlendirilmiştir. 

Bulgular: BT görüntüleri değerlendirilen hastaların 139'u erkek (ortalama yaş:10.64 ± 3.42), 126'sı ise 

kızlardan(ortalama yaş: 10.38 ± 3.18) oluşmakla birlikte hastaların ortalama yaşları ise 10.51 ± 3.32 

olarak belirlenmişti. Toplam 275 hastaya ait görüntülerden 18'inde (6.5%, 10 erkek and sekiz kız) 21 adet 

AMF' ye rastlanmıştır. AMF'nin görülme sıklığı bakımından cinsiyetler arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık görülmemiştir (p = 0.65). Yirmi bir AMF'nin ortalama alanı ve AMF'nin bulunduğu 

taraftaki mental formenin ortalama alanı sırasıyla 0.7 mm2 (SD ± 0.5) ve 3.8 mm2 (SD ± 2.2) olarak 

belirlenmiştir. 

Sonuçlar: AMF nin BT görüntüsünden elde edilen üç boyutlu (3B) görüntüsünün elde edilmesi özellikle 

cerrahi işlemler sonrasında post operatif paraliz, hemoraji ve ağrının azaltılması bakımından oldukça 

önemlidir. Bu çalışma çocuk popülasyonunda AMF'nin görülme sıklığı, çapı ve lokalizasyonu otaya 

koyan ilk çalışma özelliğini göstermektedir. Bu bakımdan beklendiği üzere bizim popülasyonumuzda 

tespit edilen AMF'nin boyutları literatürde bulunan diğer yetişkin toplumlardaki verilerle kıyaslandığında 

daha küçük olarak rapor edilmiştir. 
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Gaziantep ve Çevresindeki Çocuklarda Görülen Orofasiyal Yaralanmaların Prevelansı: 
Retrospektif Çalışma 

Esma Yıldız, Zübeyde Uçar Gündoğar, Mine Şimşek 

Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti AD., Gaziantep 

Amaç: Bu çalışmanın amacı,Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı’na 
Ocak 2010-Haziran 2013 tarihleri arasında orofasiyal yaralanma sebebiyle başvuran çocuklarda 
yaralanma prevelanslarının değerlendirilmesidir. 

Yöntem: Kliniğimize yaralanma sebebiyle başvuran hastaların; yaş, cinsiyet, dişlenme tipi, anterior 
okluzyon tipi, yaralanma çeşidi ve hastanın yaralanma zamanı ile tedavi için başvurma zamanı arasında 
geçen süre ile ilgili verileri formlara kaydedildi. Çalışmada 1-11 yaş arasındaki toplam 330 hasta 
değerlendirildi. 

Bulgular: Değerlendirilen verilere göre, yaralanmalar çoğunlukla daimi dişlenme döneminde erkek 
çocuklarda gözlendi. Erkek çocuklarda gözlenen yaralanmaların kız çocuklarına oranla iki kat daha fazla 
olduğu bulundu. En sık karşılaşılan yaralanma sebebi “bir yerden düşme” (%37.8) olarak tespit edildi. 
İkinci olarak, “sert bir şeyin çarpması” (%23) ile yaralanmalar meydana gelmiştir. Yaralanmaların, 
sıklıkla komplike kuron kırığı şeklinde (%39) olduğu gözlenirken, %29.8 oranında da lüksasyon şeklinde 
olduğu kaydedildi. Hastaların yaralanma sonrası tedavi için kliniğe başvurma zamanları incelendiğinde 
sonuçlar; “bir hafta içerisinde” %23.3, “24 saat içerisinde” %20.6, “bir ay içerisinde” %14.5, “birkaç saat 
içerisinde” %9.6 şeklinde bulundu. 

Sonuç: En sık karşılaşılan yaralanma tiplerinin komplike kuron kırığı ve lüksasyon yaralanmaları olması, 
hastaya erken müdahalenin ve bu hastaların uzun dönem takip edilmesinin önemini vurgulamaktadır. 
Orofasiyal yaralanmalar nedeni ile hastaneye başvurma zamanı, tedavinin başarısında önemli rol 
oynadığından, ailelerin bu konuda bilinçlendirilmesi gerekmektedir.  
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Malatya İlinde Yaşayan Bir Grup Çocukta Erozyon Prevelansının Değerlendirmesi 

1Esra KIZILCI, 1Dilek GÜNEŞ1 

1  İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Ana Bilim Dalı, Malatya 

 

Amaç: Diş erozyonu; diş sert dokularının kronik, lokalize, ağrısız, ilerleyici ve geri dönüşümsüz kaybıdır. 
Diş sert dokuları bakteri içermeksizin, maruz kaldıkları asitlertarafından kimyasal olarak rezorbe 
olmaktadır. Günümüzde yaşam koşullarının ve beslenme tarzının değişerek asitli yiyecek ve içeceklerin 
tüketiminin artması, erozyon görülme sıklığını arttırmıştır. Dental erozyon görülme sıklığının artması bu 
konu ile ilgili araştırmaların yaygınlaşmasına neden olmuştur. Bu konuyla ilgili gelişmiş ülkelerde çok 
sayıda çalışma yapılmasına rağmen ülkemizde az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada Malatya 
ilinde yaşayan, yaşları 7-14 arasında değişen bir grup çocuğun erozyon prevelansının değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 

Yöntem: Çalışmamız İnönü Üniversitesi Pedodonti Ana Bilim Dalı’na başvuran 218 çocukla 
yürütülmüştür. Çocukların ailelerinden onam formlarının alınmasının takiben ağız-içi muayeneleri DSÖ 
kriterlerine göre (dmf-t/ DMF-T) yapılmıştır. Çocuklardiş erozyonun tespiti açısından bu konuda ön 
eğitim almış 2 diş hekimi tarafından değerlendirilmiştir. Eroziv lezyonların sınıflandırılmasında 
ModifiyeO’Brien İndeksi kullanılmıştır. Ayrıca hasta velilerinden çocuklarının erozyona neden 
olabilecek alışkanlıkların yer aldığı anket formlarını doldurmaları istenmiştir. Elde edilen veriler varyans 
analizi uygulanarak istatistiksel olarak incelenmiştir. 

Bulgular: Çalışmamıza katılan 218 çocuğun erozyon prevelansı %8.8 olarak bulunmuştur. Çalışmada 
erozyon ile dmf-t/ DMF-T, ara öğün tüketimi, fırçalama sıklığı, yüzme havuzuna gitme sıklığı ve cinsiyet 
arasında herhangi bir ilişki tespit edilememiştir. Asitli içecek içme sıklığı ile erozyon prevelansı arasında 
ise istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir (p<0.05). 

Sonuç: Çalışmamızda asitli içecek tüketim sıklığının erozyon prevelansını etkilediği tespit edilmiştir. Diş 
hekimleri, diyet alışkanlıklarının dental erozyon gelişiminde en önemli faktörlerden biri olduğunu göz 
ardı etmemelidirler. Ayrıca aileleri ve çocukları içeceklerin diş üzerinde oluşturabilecekleri zararlı etkiler 
konusunda bilgilendirilmeleri gerektiği düşüncesindeyiz.  
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Obez Çocuklarda Diş Hekimi Yaklaşımının Değerlendirilmesi: 

Münevver Kılıç, Taşkın Gürbüz 

Atatürk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, Erzurum 

Amaç: Bu çalışmanın amacı obez çocuk hastalarda ve sağlıklı çocuk hastalarda diş hekimi yaklaşımının 
değerlendirilmesidir. 

Materyal-Metot: Çalışmaya Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bölümünde tanısı 
konmuş, yaşları 6-16 arasında değişen,  50 obez çocuk ile kliniğimize başvuran herhangi bir sistemik 
hastalığı bulunmayan 50 kontrol hastası dahil edilmiştir. Hastalar tek bir araştırıcı tarafından muayene ve 
tedavi edilmiştir. Dental işleme başlamadan önce ve başladıktan sonra çocukların davranışları frankle 
skalasına göre 1’den 4’ e kadar olan skor tabelasında numaralandırılmıştır. Verilerin istatiksel 
analiziSPSS 16.0 kullanılarak değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmamız sonucunda, dental muayeneleri ve mevcut çürüklerin tedavileri yapılan  obez ve 
kontrol grubu arasında farklılık olduğu saptandı. İstatiksel olarak obez grupta kontrol grubuna göre 
anlamlı bir farklılık olduğu gözlendi. (p< 0,05) 

Sonuç: Obez çocuklarda depresyon, özgüven eksikliği dental anksiyete üzerinde etkili olmaktadır. 
Pedodontistler çocukluk çağı obezitesinin zararlı pskolojik yönlerini anlamaya çalışmalı, bu 
olumsuzluklar dikkate alınarak koruyucu önlemlerin alınması düşünülmelidir. 
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Farklı Akıcı Kompozit Rezinlerin Bağlanma Dayanım, Sertlik Ve Pürüzlülük Değerlerinin İn Vitro 
Şartlarda Değerlendirilmesi 

1Onur Gezgin, 1Murat Selim Botsalı 
 

1Selçuk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Ana Bilim Dalı, Konya/TÜRKİYE 
 

Amaç: Bu çalışmanın amacı iki farklı akıcı kompozitrezininin vitro şartlarda bağlanma dayanım, sertlik 
ve pürüzlülük değerlerinin karşılaştırılmasıdır. 

Yöntem:Çalışmada iki farklımarka (Filtek™ Supreme XTE Flowable Dental Restorative-3M 
Minnesota/USA ve R&D series Nova FlowableComposite-IMICRYL Konya/TÜRKİYE)akıcı kompozit 
kullanıldı. Bağlanma dayanım testi için 20 adetçürüksüz yirmi yaş dişininoklüzalleri düz bir dentin yüzeyi 
elde etmek için uzun eksenlerine dik olacak şekilde kesildi. Bu dişler her grupta 20 diş olacak şekilde iki 
gruba ayrıldı. Birinci grupta 3M, ikinci gruptaImıcryl marka akıcı kompozit ince bir tabaka halinde dentin 
yüzeyine uygulandı ve üretici firmanın tavsiyeleri doğrultusunda tüm örnekler20 saniye 
süreylepolimerize edildi. Bağlanma dayanım değerleri universal test cihazı kullanılarak 
megapaskalcinsinden ölçülerek kaydedildi. Sertlik ve pürüzlülük değerlerinin hesaplanması için her iki 
akıcı kompozit grubundan 20’şer adet olmak üzere toplam 40 adet  rezin blok,disk şeklindeki 8 mm 
çapında ve 2 mm yüksekliğinde standart teflon kalıplarkullanılarak hazırlandı.  Bu rezin bloklardan 
Vicker’s sertlik cihazı ve yüzey profilometre cihazı kullanılarak ölçümler yapıldı. 

Bulgular: Bağlanma dayanımı, sertlik ve pürüzlülük değerleri tek yönlü varyans analizi 
(onewayANOVA) testi kullanılarak %95 güven aralığında değerlendirildi (p<0.05). Bağlanma dayanımı 
ve sertlik değerleri istatistiksel olarak Imicryl grubunda3M grubuna göre anlamlı derecede yüksek 
bulundu. Pürüzlülük değerinde ise istatistiksel olarak iki grup arasında anlamlı derecede bir fark 
bulunmadı. 

Sonuç: Bağlanma dayanımı, sertlik ve pürüzlülük gibi parametreler materyallerin klinik şartlardaki 
davranışları hakkında diş hekimlerine değerli bilgiler sağlamaktadır. Imicryl grubu bağlanma dayanım ve 
sertlik parametreleri açısından bu çalışmada öne çıkarken pürüzlülük açısından iki ürün arasında anlamlı 
bir fark gözlenmemiştir. Bu çalışmaya konu olan materyallerin in vivo şartlardatest edilemeyeceği bu 
parametreler hakkındabilgi sahibi olunmasının klinik kullanımda tercih açısından etkili olacağını 
düşünmekteyiz. 
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Radyograf Ve Apeks Bulucunun Rezorpsiyonu Olan/Olmayan Süt Dişlerinde Çalışma Boyu 
Belirlenmesinde Karşılaştırılması 

 

Fatih Öznurhan, Arife KAPDAN, Murat ÜNAL, Serkan AKSOY, Ceren ÖZTÜRK 

Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı, SİVAS 

Giriş: Bu çalışmanın amacı, elektronik apeks bulucu ve radyografinin süt molar dişlerinde doğruluğunu 
ve güvenilirliğini in vivo olarak değerlendirmekti. 

Yöntem:32 insan dişi (96 kök) seçildi. Endodontik giriş kavitesi açıldıktan sonra, kök kanal uzunlukları 
radyografik olarak daha sonra ise elektronik apeks bulucu(EndoMaster)  ile ölçüldü. Sonuçlar SPSS15.0 
programında toplandı ve istatistiksel değerlendirme One-way ANOVA ve Kruskal-Wallis kullanılarak 
yapıldı. 

Bulgular: Ortalama değerler radyografi için 13.23±1.92mm ve EndoMaster için 13.08±1.77mm olarak 
bulundu. Apeks bulucu güven aralığında %80.2 başarılı ölçüm gösterdi. 

Sonuçlar: Elektronik apeks bulucu, çalışma boyunun belirlenmesinde yararlı olabilir ve çocuk hastalarda 
radyografi gereksinimini bu sayede iyonize radyasyon alımını azaltabilir. 
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2002-2013 Yılları Arasında Gerçekleştirilen ‘Özel Olimpiyatlar Özel Gülüşler Programı’  Ağız ve 
Diş Sağlığı Tarama Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

Işıl Özgül Kalyoncu, Figen Eren Giray, Başak Durmuş,  Ahu Durhan, İlknur Tanboğa 

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı 

 

Amaç: Zihinsel engelli bireylere çeşitli spor dallarında eğitim ve yarışma olanağı sağlayan ve uluslararası 
bir spor program olan ÖZEL OLİMPİYATLAR’ ın amacı, bu bireyleri yaşamın içine çekerek onlara 
toplumda kabul ve saygı gören yararlı, başarılı ve üretken bireyler olabilme fırsatını vermektir. 
Uluslararası Özel Olimpiyatlar Organizasyonu’nun destek programlarından birini oluşturan “Sağlıklı 
Sporcu Programı”, Özel Olimpiyatlar sporcularının sağlık ve kondisyonlarını geliştirmeye yardımcı 
olmak için tasarlanmıştır. 2002 yılından beri düzenli olarak ÖZEL OLİMPİYATLAR-SAĞLIKLI 
SPORCULAR programı içinde yer alan ÖZEL GÜLÜŞLER programı, zihinsel engelli sporcuların ağız 
ve diş sağlıklarının geliştirilmesini amaçlamakta ve oyunlar sırasında elde edilern veriler ışığında tespit 
edilen ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır. Çalışmanın amacı, 2002-2013 yılları 
arasında Türkiye’ nin çeşitli bölgelerinde yapılan Özel Olimpiyatlar oyunlarına katılan zihinsel engelli 
sporcuların Özel Gülüşler programında gerçekleştirilen taramalarında elde edilen verileri inceleyerek ağız 
ve diş sağlığı  durumlarını belirlemektir.  

Yöntem: Çalışmamızda, 2002-2013 yılları arasında Özel Olimpyatlar Türkiye oyunlarında 
gerçekleştirilen Özel Gülüşler programına katılan 1710 sporcu dahil edilmiştir. Taramalardaki ağız içi 
muayeneler standardize edilmiş uluslararası  muayene formu kullanılarak, Marmara Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı’ nda görevli gönüllü dişhekimleri tarafından 
gerçekleştirilmiştir.  

Sonuçlar: Çalışmamızdan elde edilen sonuçlar;  Türkiye’de engelli sporcuların ağız-diş sağlığı profilinin 
diğer engelli bireylere göre daha iyi olduğunu destekler niteliktedir. Ancak engelli çocukların ağız ve diş 
sağlığına yönelik çok kapsamlı ulusal çalışmalar bulunmamaktadır. Engelli çocukların yaşam kalitesini 
daha iyi seviyelere taşımak için daha çok çocuğa ulaşmayı hedefleyen çalışmalara öncelik verilmelidir. 
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Ergenlik Dönemindeki Bir Grup Bireyin Ağız Diş Sağlığı Bulguları ve Ağız Alışkanlıklarının 
Değerlendirilmesi 

Damla Tuncer Budanur¹, Duygu Yılmaz1, Sinem Kuru1, Kamber Kaşali2, Gamze Aren1, Elif Oktay Sepet¹ 

¹İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti AD 

²İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik AD 

 

Amaç: Bu çalışmada, iki ayrı Çocuk Bakım Evi’nde kalan 12-18 yaş grubu çocuklarda ağız diş sağlığı 
bulguları ve ağız alışkanlıklarının değerlendirilmesi amaç olarak belirlenmiştir. 

Yöntem: Çalışma kapsamına, İstanbul ili Zeytinburnu ve Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumlarında 
kalan ergenlik dönemindeki  toplam 92 (39 erkek, 53 kız) çocuk alınmıştır. Çocukların tıbbi ve dental 
öyküleri ayrıntılı anamnez formlarına kaydedilmiş, beslenme ve ağız alışkanlıkları anket yöntemi ile 
belirlenmiş, ağız diş sağlığına ilişkin bulgular, gün ışığında,aynasond yardımıyla saptanmıştır. Veriler Ki-
Kare, Fisher'sExact testleri ve  Spearmankorelasyon analizi ile değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Çalışma kapsamındaki çocukların tıbbi öykülerinde;  böbrek (%1), akciğer (%6.4), kan (%4.3), 
kalp (%2) hastalıkları ve psikolojik rahatsızlıklara (%15) rastlanmıştır. Psikolojik rahatsızlık oranı 
kızlarda erkeklere oranla anlamlı düzeyde fazla görülmüştür (p=0.004). Çocukların % 9.7’sinde hiç çürük 
görülmezken % 90.3’ünün diş çürüğü ve sonuçlarını taşıdığı saptanmıştır. Düzenli diş fırçalama 
alışkanlığı kızlarda anlamlı derecede yüksek (p=0.002)bulunurken, çürük yapıcı besinleri tüketim sıklığı 
erkeklerde kızlardan anlamlı derecede  düşük (p=0.043) bulunmuştur. Çocukların %20.6’sında başlangıç 
çürüğü lezyonlarına rastlanmış, kızlarda erkeklere oranla anlamlı derecede yüksek (p=0.035) olduğu 
görülmüştür. DMFT değerleri ile; diş fırçalama sıklığı arasında negatif (r=-,275, p=0.008), asitli içecek 
tüketim sıklığı arasında ise pozitif (r=,205, p=0.05) korelasyon vardır. Çocukların %34.7’sinde tırnak 
yeme,%25’inde kalem ısırma,%19.5’inde diş gıcırdatma,%5.4’ünde dudak ısırma, %3.2’sinde yanak 
ısırma, %4.3’ünde ise dişlerle şişe kapağı açma alışkanlıkları saptanmıştır. 

Sonuç olarak iki ayrı Çocuk Bakım Evi’nde kalan        ergenlik dönemindeki 92 çocukta gerçekleştirilen 
bu pilot çalışmada, ağız alışkanlıkları, diş çürüğü ve sonuçlarını taşıyan birey sayısının  yüksek olduğu 
saptanmıştır. Sorunun çözümüne yönelik olarak dental tedavi girişimlerinin yanı sıra; psikolojik, sosyal 
ve eğitsel yaklaşımın gerekli olduğu sonucuna varılmıştır. 
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β-Talasemi Hastası Çocuk ve AdölesanlardaMandibula Boyutlarının İncelenmesi: Pilot 
Çalışma 

 
Hüseyin Karayılmaz1, Hande Yalçın1, Zeynep Öztürk2, Alphan Küpesiz2 

 

1Akdeniz Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti AD., Antalya/TÜKİYE. 
2Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, 

Antalya/TÜRKİYE. 
 

Amaç:Talasemimajor (TM), hemoglobinin β globin zincirinin sentezlenmesindeki başarısızlıktan 
kaynaklanan genetik geçişli bir kan hastalığıdır. Hastalığın başlangıç bulgusu olan şiddetli anemi, 
bebeklik döneminde ortaya çıkmakta ve kemik iliğindeki genişlemeye bağlı olarak yüzde ve kafatasında 
“sincap yüzü” olarak adlandırılan şekil değişikliğine neden olmaktadır. Bu pilot çalışmanın amacı; TM 
hastası çocuk ve adölesanlardamandibula boyutlarının incelenmesi ve sağlıklı kontrollerle 
karşılaştırılmasıdır. 
 
Yöntem: Çalışma, kliniğimizde tedavileri ve takipleri devam etmekte olan, yaşları 8-15 arası değişen 
(ort.:11,16±2,25) 17 erkek 20 kız 37 TM hastasına ve 37 sağlıklı çocuğa ait panoromik görüntüler 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
 
Bulgular: Yapılan ölçümler sonunda; TM hastalarında mandibula genişliği orta keser dişler bölgesinde 
25,4±3,1mm, köpek dişler bölgesinde 23,9±3,2mm olarak belirlenirken, ramus genişliği 25,9±2,8mm ve 
ramus yüksekliği 43,6±5,7 mm olarak saptanmıştır. Sağlıklı çocuklarda ise orta keser dişler bölgesi 
23,9±2,9mm, köpek dişler bölgesinde 24,1±3,1mm, ramus genişliği 25,4±2,8mm ve ramus yüksekliği 
45,3±6,1mm olarak ölçülmüştür. İstatistiksel olarak sadece orta keser dişler bölgesi mandibula 
genişliğinde anlamlı bir farklılık tespit edilirken (p=0,034)diğer bölgelerde anlamlı bir farklılık 
saptanmamıştır (p>0,05). 
 
Sonuç: TM hastalarınınkarnio-fasiyal yapılarının tümünün birlikte incelendiği kapsamlı ileri çalışmalara 
ihtiyaç bulunmaktadır. 
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Biyoaktif Cam ile Modifiye Edilen Cam İyonomer Esaslı Fissür Örtücünün Bazı Fiziksel 
Özelliklerinin Araştırılması 

Emre Korkut1,Murat Selim Botsalı1Yağmur Şener2 

1Selçuk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim, 
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı 

Amaç: Cam iyonomer esaslı fissür örtücülere biyoaktif cam ilave edilerek bu 
materyallerinremineralizasyon yeteneği ve antibakteriyel özelliklerinin güçlendirilmesiyle, erken dönem 
çürüklerinin önlenmesinde daha etkili olabilecekleri düşünülmektedir. Bu çalışmada camiyonomer esaslı 
fissür örtücülerin içerisine biyoaktif cam eklenerek fissür örtücü materyallerin fiziksel özelliklerinin 
geliştirilmesi amaçlanmıştır.  

Yöntem: Çalışmada biyoaktif camın ticari bir formu olan S53P4 kullanıldı. Öğütülerek uygun partikül 
boyutuna (ortalama 0,7µm) getirilen biyoaktif cam, cam iyonomer esaslı fissür örtücünün toz kısmına 
%10 ve %30olmak üzere iki ayrı oranda eklendi. Böylece %30 oranında biyoaktif cam ilave edilen grup 
(30BAC), %10 oranında biyoaktif cam ilave edilen grup (10BAC) ve biyoaktif cam eklenmeyen cam 
iyonomer esaslı fissür örtücü grup (kontrol grubu) olmak üzere üç farklı grup elde edilmiş oldu. Fissür 
örtücü materyallerin yüzey pürüzlülüğü ve yüzey sertliğinin değerlendirilmesi amacıyla standart silindirik 
kalıplar kullanılarak her bir grup için yirmişer adet2 mm yüksekliğinde ve 8 mm çapında örnek 
hazırlandı. Elde edilen disk şeklindeki örneklerin yüzey pürüzlülükleri yüzey profilometrecihazı, yüzey 
sertlikleri ise Vicker's yüzey sertlik ölçüm cihazı kullanılarakbelirlendi. Verilerin istatistiksel 
değerlendirilmesindeoneway ANOVA ve Tukey HSD testleri kullanıldı. 

Bulgular: Elde edilen yüzey pürüzlülük değerlerinin gruplar arası istatistiksel değerlendirilmesinde 
30BAC ve 10BAC grupları arasında istatistiksel fark gözlenmezken (p>0,05), kontrol grubunun yüzey 
sertlik değerleri 30BAC ve 10BAC gruplarından anlamlı olarak düşük bulundu (p<0,05). Elde edilen 
Vicker's sertlik değerlerinin istatistiksel değerlendirilmesinde 30BAC ve 10BAC grupları arasında 
istatistiksel fark gözlenmezken (p>0,05), kontrol grubunun yüzey pürüzlülük değerleri 30BAC ve 10BAC 
gruplarından anlamlı olarak düşük bulundu (p<0,05). 

Sonuç: Çalışmamızda cam iyonomer esaslı fissür örtücü materyallere biyoaktif cam eklenmesinin yüzey 
sertliği üzerine olumlu etkileri olduğu görülmüştür. Elde edilen veriler ışığında bu modifikasyonun cam 
iyonomer esaslı fissür örtücülerin okluzal kuvvetler karşısındaki dayanımlarını artıracağı düşünülebilir. 
Fakatbiyoaktif cam ile modifiye edilen materyallerin yüzey pürüzlülüklerinin arttığı görülmüştür. Yüzey 
pürüzlülüklerinde meydana gelen bu artışın biyoaktif cam partiküllerinin düzensizliğinden 
kaynaklanabileceği düşünülmüştür. 
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Farklı Yüzey Hazırlama İşlemlerinin Rezin Modifiye Cam İyonomer Simanların Dentine Bağlanma 

Dayanımları Üzerine Etkisi 
 

Mustafa Altunsoy1, Murat Selim Botsalı2,Emre Korkut2, Yağmur Şener3 

 
1ŞifaÜniversitesi, DişHekimliğiFakültesi, PedodontiAnabilim Dalı 

2Selçuk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim, 
3 Necmettin Erbakan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı 

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, dentin dokusuna uygulanan farklı yüzey hazırlama işlemlerinin (asitle 
dağlama, Er:YAG lazer; QSP ve MSP modu)rezinmodifiye cam iyonomer simanın dentinemikrogerilim 
bağlanma dayanımı üzerine  etkisini incelemektir. 

Yöntem: Çalışma için 12 adet çürüksüz insan azı dişi kullanıldı. Dişlerin oklüzal yüzeyleri düz bir dentin 
yüzeyi elde etmek için dişin uzun eksenine dik olacak şekilde kaldırıldı. Dişlerin dentin yüzeyleri 600 
gritlik bir zımpara kullanılarak aşındırıldı. Dişler, uygulanan yüzey hazırlama işlemlerine göre 4 gruba 
ayrıldı. 1. grup: Er:YAG lazer (QSP modu, 120mJ/10Hz), 2.grup: Er:YAG lazer (MSP modu, 
120mJ/10Hz), 3.grup: %37'lik fosforik asit kullanılarak yüzey hazırlama işlemlerine tabi tutuldu. 
Herhangi bir yüzey hazırlama işlemiuygulanmayan dişler kontrol grubu olarak belirlendi. 
Hazırlanandentin yüzeylerine 4mm yüksekliğinde rezinmodifiye cam iyonomer siman uygulanarak LED 
ışık cihazıyla 40 sn. süreyle polimerize edildi. Dişler bağlantı ara yüzeyine dik olacak şekilde kesildi 
(bağlantı alanı: 1.6 mm2) ve her grup için 15 adet çubuk şeklinde örnek elde edildi. Örnekler daha sonra 
mikrogerilim test cihazına tutturularak bağlanma dayanım değerleri ölçüldü.Sonrasındaışık mikroskobu 
altında örneklerin kırılma yüzey analizleri yapıldı. Veriler istatistiksel olarak iki yönlü varyans analizi 
(two-wayANOVA) ile analiz edildi. 

Bulgular: Dentin yüzeyinin %37'lik fosforik asit ve Er:YAG lazerin MSP moduile şekillendirmenin 
rezinmodifiye cam iyonomer simanın mikrogerilim bağlanma dayanım değeriniistatistiksel olarak anlamlı 
derecede arttırdığı gözlendi (p<0.05). Er:YAG lazerin QSP modunun kullanıldığı grubun bağlanma 
değerlerinde ise kontrol grubu ile kıyaslandığında anlamlı bir farklılık gözlenmedi (p>0,05). 

Sonuç: Rezinmodifiye cam iyonomersimanlarındentinemikrogerilim bağlanma dayanımını arttırmak 
amacıyla dentin yüzeylerininEr:YAGlazer (MSP modu) ile hazırlanmasının veya asit uygulamaları ile 
modifiye edilmesinin faydalı olabileceği düşünülmektedir. 
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Üç Farklı Fissür Örtücü Materyalin Kenar Mikrosızıntısınınin-Vitro Değerlendirilmesi 

İlhan Uzel1, Ceren Gürlek1, Elif Sevilay Durgel2, Aslı Ak1, Fahinur Ertuğrul1 

1Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı 

2Serbest Dişhekimi 

 

Amaç: Çocuk ve adolesanlarda oral hijyen uygulamalarına, optimal dozda flor kullanımına ve diyet 
düzenlemelerine rağmen çürüklerle sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu durum pit ve fissür anatomisinin 
bakteri ve plak retansiyonuna yol açmasından kaynaklanmaktadır. Pit ve fissürlerinörtülenmesi sıklıkla 
uygulanan etkili çürük önleyici bir yöntemdir. Bu çalışmanın amacı üç farklı fissür örtücü materyalin 
mikrosızıntı değerlerinin in-vitro olarak incelenmesidir. 

Yöntem: Çalışmamızda 30 adet yeni çekilmiş, çürüksüz 3.molar diş her grupta 10 diş bulanacak şekilde 
rastgele 3 gruba ayrıldı. Birinci gruptaki dişlerde ışık ile polimerize olan rezin esaslı UltraSeal XT 
Plus (UltradentProducts, South.Jordan, Utah), ikinci gruptaki dişlerde ışık ile polimerize olan rezin esaslı 
Grandioseal (Voco, Cuxhaven, Germany) ve üçüncü gruptaki dişlerde cam iyonomer siman esaslı Fuji-
Triage (GC Corp, Tokyo, Japan) fissür örtücü materyal kullanıldı. Tüm dişler polisaj fırçası ile 
temizlendikten sonra üretici firma talimatları doğrultusunda fissür örtücü uygulamaları gerçekleştirildi. 
Fissür örtücüler uygulandıktan sonra örnekler 500 kez 20 saniyelik 5°C-55°C’lik su banyolarında termal 
siklusa tabi tutuldu. Dişlerin kökleri akrilik ile kapatıldı ve fissür örtücü yüzeyinden 1 mm aralık olacak 
şekilde dişlere 2 kat tırnak cilası uygulandı. Örnekler 37°C’de 24 saat boyunca %2’lik bazik fuksin 
solüsyonunda bekletildi ve ardından bukkolingual yönde 3 parçaya ayrıldı. Her bir dişten elde edilen dört 
yüzey, ışık mikroskobunda (Leica, Wetzlar, Germany)X40’lık büyütmede tarafsız iki gözlemci tarafından 
değerlendirilerek 4 dereceli skalaya göre skorlandı. İstatistiksel değerlendirme Kruskal Wallis ve ki-kare 
testleri ile yapıldı. 

Bulgular: Çalışmada tüm gruplar arasında mikrosızıntı değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark bulunmadı (p>0,05). Çalışmamızda Fuji-Triage uygulaması yapılan grupta mikrosızıntı ortalama 
değeri diğer iki gruba kıyasla daha yüksek bulunmuştur. Ancak gruplar arası fark istatistiksel olarak 
anlamsızdır. 

Sonuç: Çalışmamız sonucunda üç farklı fissür örtücü uygulaması arasında anlamlı fark bulunamamış ve 
herbirfissür örtücü materyal mikrosızıntı yönünden başarılı bulunmuştur. Çalışma sonuçlarının in-vivo 
çalışmalar ile desteklenmesi gerekmektedir. 
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İzmir EğitimDişHastanesineBaşvuranHastalarda Konjenital 
DaimiDişEksikliğininPrevelansınınAraştırılması 

 

Ümit Candan1,  Özlem Kıpçak,1Sinan Evcil1 

1İzmir EğitimDişHastanesi, Konak, İZMİR 

 

Giriş: Bu çalışmanınamacı, üçüncübüyükazıdişleridışındaki, daimidişlerin konjenital 
olarakeksikliğinincinsiyetvelokalizazyonagöreprevelansınıvedağılımınıbelirlemektir.   

Gereçveyöntem: Bu çalışmadaOcak 2012 ileHaziran 2013 tarihleriarasında İzmir 
EğitimHastanesinebaşvuran 8-22 yaşarasında 1388 (814 kadın, 574 erkek) 
hastadanalınanpanoramikradyografileri konjenital dişeksikliğiaçısındanretrospektifolarakdeğerlendirildi. 
Yapılanincelemede standardize biraraştırmaformukullanıldı. Anamnezde 
veklinikkayıtlardadişçekimi,dudakdamakyarığıvesistemikrahatsızlığıolanhastalarçalışmadançıkarıldı. 
Olgularcinsiyet, dişeksikliğininlokalizasyonuyönündenaraştırıldı.Eldeedilenverileristatistikselolarak Chi-
Square testive t testiiledeğerlendirildi. 

Bulgular: 1388 panoromikröntgende, 110 hastada (73’ü kadın, 37’si erkek) 121 adet konjenital 
olarakdişeksikliğisaptandı. Çalışmamızdadaimidişeksikliğiprevelansı%7.9   (kızlarda % 66.3, ekeklerde 
%33.7) bulundu. En sıkdişeksikliğigözlenendişlersırasıyla; alt ikinciküçükazı, 
üstikinciazıveüstyankesicidişolaraktespitedildi. 

Sonuç: Konjenital daimidişeksikliği alt çenedeüstçeneyegöredahafazlagörülmesinerağmen, 
istatistikselolarakanlamlıbirfarkbulunmadı.  
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Dental Anomalilerin2. Premolar Eksikliği İle İlişkisi 

Betül Memiş Özgül1, Tuğba Bezgin2, Şaziye Sarı3 

1Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı 
2Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı 
3Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı 

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı 1 veya daha fazla daimi 2. süt azı dişinin konjenital olarak eksik olduğu 
tespit edilen hastalarda görülen diğer dental anomalilerin prevelansının değerlendirilmesidir.  

Yöntem: Yaşları 7-12 arasında değişen bir yada daha fazla 2. premolar dişinin eksik olduğu tespit edilen 
69 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Diğer anomalilerin tespiti için hastaların klinik ve radyografik 
incelemeleri yapılmıştır. İncelenen anomaliler üst laterallerin eksikliği, mikrodontisi, süt molar dişlerin 
infraokluzyonu ve diğer şekil anomalileridir. Anomali ilişkileri oransal olarak karşılaştırılmıştır.  

Bulgular: 2. premolar eksikliği görülen hastalarda gözlenen diğer anomalilerin yüzdeleri; üst çene lateral 
dişlerin mikrodontisi (%11.6), üst çene lateral dişlerin eksikliği (%0.7) süt molar dişlerin infraokluzyonu 
(%21.7), ve diğer şekil anomalileri (%18) şeklinde tespit edilmiştir. 

Sonuç: Sonuçlar üst çene lateral eksiliğinin, mikrodontinin, süt molar infraokluzyonunun ve diğer bazı 
şekil anomalilerinin daimi ikinci premolar eksikliği ile aynı genetik mekanizma sonunda ortaya çıktığını 
göstermektedir.   
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Süt Dişlerinde Kullanılan Farklı Eğe Sistemlerinin Apikalden Çıkan Materyal ve Çalışma Süreleri 

Yönünden Kıyaslanması 
 

Ebru Küçükyılmaz1, Selçuk Savaş1, Gökhan Saygılı2, Banu Uysal2 

 

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye 
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye 

 
Amaç: Kök kanal preperasyonu esnasında dentin talaşları, pulpa dokusu, mikroorganizmalar ve 
irigasyonsolusyonlarıperiapikal dokulara taşabilmektedir. Apikalden çıkan bu maddeler flare-up gibi 
komplikasyonlara yol açmaktadır. Bu in-vitro çalışmanın amacı, rotasyonal hareket eden ve resiprokal 
hareket eden sistemlerinapikalden itilen yıkama solüsyonu ve debris miktarı ile preperasyoniçin gerekli 
zamanyönünden karşılaştırılmasıdır. 
Yöntem: Çalışma içinyeni çekilmiş 45 adet tek, düz köklü süt kanin diş(kök eğimi <5o),seçilerek 3 gruba 
ayrıldı. Kök kanalları; resiprokal hareket eden tek eğeli bir sistem (Reciproc, VDW, Munich, Germany), 
rotary hareket eden tek eğeli bir sistem (OneShape, Micro-Mega, Cedex, France) ve rotary hareket eden 
çok eğeli bir sistem(ProTaper, DentsplyMaillefer, Ballaigues, Switzerland) kullanılarak üretici firmaların 
önerileri doğrultusunda prepare edildi. Apikalden itilen yıkama solüsyonu ve debris, ağırlığı önceden 
belirlenen eppendorf tüplerinde Myers ve Montgomery yöntemine göre toplandı. Taşan yıkama solüsyonu 
ve debris miktarları 10-6 hassasiyetinde bir elektronik tartı (SartoriusCubis, Gottingen, Germany)ile 
ölçüldü. Eppendof tüpleri 15 gün boyunca 37 °C’deinkübe edildi. İnkübasyon periyodunun ardından, 
apikalden taşan debris miktarının ölçülmesi amacıyla eppendorf tüpleri tekrar tartıldı.Tartım aşamalarında 
her tüp ve her ölçüm için birbirini izleyen 100 ölçüm yapıldı, bu ölçümlerin ortalaması alınarak final 
değeri olarak kaydedildi.Çalışmada ayrıca kanalların farklı sistemler ile preperasyonları esnasında geçen 
zaman kaydedildi.Elde edilen veriler istatiksel olarak MANOVA testi ve Bonferroni düzeltmesi 
kullanılarak analiz edildi.  
Bulgular: Apikalden çıkan debris miktarı değerlendirildiğinde Resiproc grubu ile Oneshape grubu 
arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark gözlenirken (p<0.05), diğer gruplar arasında anlamlı bir fark 
bulunamamıştır (p>0.05). En düşük debris çıkışıResiproc (0,000378±0,000271 gr), en yüksek 
debrisçıkışıiseOneshape (0.000558±0.000171 gr) 
grubundagözlenmiştir.İrigasyonsolusyonuçıkışıdeğerlendirildiğindeResiprocgrubu, her 
ikigruplaistatikselolarakanlamlıfarkgösterirken (p<0.05), 
ProtapergrubuileOneshapegrubuarasındaanlamlıbirfarkbulunamamıştır (p>0.05).Farklı preperasyon 
sistemleri için gerekli ortalama çalışma süresi ise sırasıyla şöyledir: Protaper için (98.33±15.90 sn), 
Oneshape için (66.40±15.80sn),Resiproc için (52.00±14.80sn). 

Sonuç: Tüm alet sistemleri apikalden belirli bir miktarda debris ve solusyon çıkışına neden olmaktadır. 
Süt dişlerinde döner alet sistemlerinin kullanımında, debris ve irrigasyon solüsyonu miktarı açısından 
çoklu eğe sistemleri daha güvenilir kabul edilebilir. 
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Anne-Çocuk ArasıS.Mutansgeçişinde Etkili Olabilecek Alışkanlıkların Değerlendirilmesi 

 
Esra Kızılcı1, Nurhan Özalp 2, Berrin Özçelik 3, Ayça Yılmaz4 

1 İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Ana Bilim Dalı, Malatya 

2Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Ana Bilim Dalı, Ankara 
3 Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 

4 Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Moleküler Biyoloji Laboratuvarı, Ankara 
 

Amaç: S. mutans‘ ın çürük gelişiminde özellikle de lezyonun ilk evresinde aktif rol oynadığı 
bilinmektedir. Vertikal geçiş aile içi S.mutans‘ ın transferini ifade etmektedir. Anneler çocuklarına 
S.mutans geçişi konusunda ana kaynak olarak görülmektedirler. S.mutans’ın temel bulaşma 
mekanizmasının annenin ağzındaki çürük dişler nedeniyle enfekte olan tükürüğün çocuğa geçişi olduğu 
belirtilmektedir. Bu çalışmanın amacı, anne-çocuk arası S.mutansgeçişinde etkili olabilecek anne ve 
çocuğa aitalışkanlıkların değerlendirilmesidir. 
Yöntem: Çalışmamıza yaşları4-5 arasında değişen, 19’u özel (Grup 1) ve 18’i kurum kreşi (Grup 2) 
olmak üzere 2 farklı kreşe ilk defa başlayan 37 çocuk ve annelerikatılmıştır. İlk seansta, çocuklar ve 
annelerin ağız-içi muayeneleri DSÖ kriterlerine göre (dmf-t/ DMF-T) yapılmıştır. Çocuklar ve 
annelerinden sabahın aynı saatlerinde alınan 1 ml tükürük örnekleri S. mutans’ları izole etmek amacıyla 
mikrobiyolojik olarak incelenmiş, sonrasındaS. mutans’ ların genetik özelliklerini belirlemek amacıyla 
RastgeleAmplifiyeEdilmişPolimorfikZincirReaksiyonu (AP-PCR) analizi yapılmıştır.  
Bulgular: Her iki grupta da anne DMF- T değerleri ile anne- çocuk S. mutansbenzerlik düzeyi arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu (p<0,05) gözlenmiştir. Ortak çatal, kaşık, bardak kullanım 
alışkanlıkları ile anne- çocuk S. mutans benzerlik düzeyi arasında istatistiksel olarak pozitif bir ilişki 
olduğu tespit edilmiştir(p<0,05).Çocukların cinsiyetleri ile anne- çocuk S. mutans benzerlik düzeyi 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamakla birlikte (p>0,05), kız çocuklarında anne ile S. 
mutans benzerlik düzeyinin sayısal olarak daha yüksek olduğu bulunmuştur. Annelerin mama kaşığını 
kendi ağızlarına götürerek kontrol etme, dudaktan öpme alışkanlıkları, çocuğun ilk bakıcısının “sadece 
anne” olması durumlarının istatistiksel olarak anlamlı olmasa da anne- çocuk arası S. mutansgeçişini 
etkilediği görülmüştür.  

Sonuç: Çalışmamızda, çürükte temel etken bakteri olan S. mutans’ınçocuklara vertikal geçişinde yanlış 
bakım alışkanlıklarının etken olabildiği tespit edilmiştir.  Çocuklara S. mutansgeçişinin engellenmesi 
içinçocuğun bakımından sorumlu bireylerin ağız-diş sağlığı ve çürüğün bulaşıcı bir hastalık olduğu 
konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir.  
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Kanal İçi Kalsiyum Hidroksit Uzaklaştırılmasında Kullanılan İrriganların Etkinliğinin Sem İle 
Değerlendirilmesi: Pilot Çalışma 

Esra Kızılcı1 Pınar Demir1 

1İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Ana Bilim Dalı MALATYA/ TÜRKİYE 

 

Amaç:Kalsiyumhidroksit(KH),antimikrobiyal 
etkinliğiveapeksifikasyonuteşviketmeyeteneğindenötürüsıklıklakullanılanbirmedikamandır. 
Kanaliçimedikamanolarakbugünekadar en çok KH 
kullanılmışveoldukçabaşarılısonuçlareldeedildiğibildirilmiştir. 
AncakkökkanallarınındoldurulmasınageçmedenönceKH’inkökkanallarındanetkilişekildeuzaklaştırılmasıg
erekmektedir. Dentin duvarlarındakalan KH partikülleri dentin tübülağızlarınıtıkayabilmekte, dentin 
tübüllerine pat penetrasyonunuengelleyebilmektevepatlarlakimyasaletkileşimegirebilmektedir.Bu 
sebeplergözönünealındığındakökdentinindekiKH’inetkilibirşekildetemizlenmesikökkanaltedavisininbaşar
ısıaçısındanönemlidir.Bu çalışmanın amacıkanal tedavisi sırasında kullanılan KH’ in 3 farklı teknikle 
uzaklaştırarak etkinliklerinin karşılaştırılmasıdır. 

Yöntem: Çalışmamızda 11 adet çekilmiş daimi tek köklü insan dişi kullanılmıştır. Dişler mine-sement 
sınırından kronlarından ayrılmıştır. Dişlerin kök kanal preparasyonuelle yapılmış, kök kanallarına 
KHgönderilmiştir. Dişler1 ay boyunca 370C, %100 nemli ortamda bekletilmiştir. Sonrasında dişlerden 
rastgele seçilen 6 tanesi, rastgele 3 gruba ayrılmıştır: Grup 1: El aletleri (MAF) + irrigasyon, Grup 2: 
Döner alet + irrigasyon, Grup 3: Ultrasonik temizleyici + irrigasyon. İrrigasyon için %2,5’lik NA(OH)2ve 
Etilendiamintetraasetikasit (EDTA) kullanılmıştır. Her gruptan birer diş irrigasyon sonrasında tekniğin 
etkinliğini karşılaştırmak üzere SEM’de incenmiştir. Gruplarda kalan dişler ise kanal patı (AH Plus) ve 
gutta perka ile doldurulup SEM’ de incelenmiştir. Kalan 5 dişehiç irrigasyon yapılmamış ve kontrol grubu 
olarak KH’ in kök kanal dentin tübüllerinepenetrasyonunudeğerlendirmek amacıyla SEM’ de 
incelenmiştir.  

Bulgular: Her 3 irrigasyon grubunda da KH tam olarak temizlenememiştir. Grup 1’ de KH’ in neredeyse 
hiç temizlenemediği görülmüştür. Grup 2’ de ise dentin tübülleri yer yer izlenmekle beraber en etkili 
temizleme Grup 3’te izlenmiştir. Kontrol grubunda incelenen dişlerde ise KH’ in dentin tübül girişlerini 
tıkadığı fakat kanal içerisine penetrasyon göstermediği belirlenmiştir. 

Sonuç: Kök kanallarından, daimi kök kanal dolgusunu yapmadan önce KH’ i en etkili uzaklaştırma 
tekniği irrigasyonla birlikte ultrasoniktemizleyicilerin kullanılması olduğu görülmüştür.  
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Fenitoin Kullanımına Bağlı Gelişen Dişeti Hiperplazilerinin Histolojik Değerlendirilmesi 
 

Nihal Beldüz Kara1, Ceren Gökmenoğlu2, Mevlüt Albayrak3, Cankat Kara4 

 
1Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı 

2Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı  
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı  

4Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı  
 
Amaç: Epilepsi, çocuklarda sık görülen kronik nörolojik bir hastalıktır. Epilepsi tedavisinde en önemli 
nokta nöbetleri durdurmaya yönelik olarak ilaç kullanımıdır. Yaygın olarak fenitoin grubu antiepileptik 
ilaçlar kullanılmaktadır. Uzun süreli fenitoin kullanımına bağlı olarak bireylerde dişeti hiperplazileri 
gelişebilir.  
 
Yöntem: Çalışmamızda, fenitoin kullanan 5epileptik hastada gelişen dişeti hiperplazilerin tedavi süreci 
ve histolojik verileri değerlendirilmiştir. Klinik olarak bireylerin periodontal indeks değerleri (Gingival 
indeks, plak indeksi, dişeti büyüme indeksi) tedavi öncesi ve sonrası alınmıştır. Histolojik değerlendirme 
için, cerrahi tedavi ile uzaklaştırılan dişeti dokuları hemotoksilen-eozin, toluidineblue ile boyandı. Ayrıca, 
CD1a ve CD31 primer antikorları ile streptavidin-biotinkompleksmetodu kullanılarak incelendi.  
 
Bulgular: Tüm bireylerde, başlangıç değerlerine göre; tedaviler sonrası klinik indeks değerlerinde 
belirgin bir şekilde azalma gözlemlendi. Histolojik örneklerde epitelyal kalınlıkta, vaskülarizasyonda, 
inflamatuarhücre infiltrasyonunda, mastve Langerhanshücre sayında büyük oranda artış olduğu saptandı. 
 
Sonuç: Fenitoin kullanan epileptik hastalarda plak kontrolü ve ağız hijyeni çok önemlidir. Dişeti 
büyümelerinde histolojik olarak gözlenen farklılıklar, büyümenin patogenezi ile ilgili araştırmalara 
yardımcı olabilecektir. 
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Travmaya Uğramış Sol Maksiller Keser Dişin Polietilen Fiber Post İle Restorasyonu 

Zeki Arslanoğlu1,Osman Fatih Arpağ1,Mehmet Sinan Doğan2, Ahmet Aras2, Cihan Öz2 

1 Mustafa Kemal Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi 

2 Dicle Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi 

Amaç: Bu olgunun amacı; fiber post uygulaması ile ek bir preparasyon gerektirmeksizin maksimum 
estetiğin sağlanabileceğini iyi bir örnek ile göstermektir. 

Yötem:13 yaşında bir erkek hasta sol maksiller keser dişinde travmaya bağlı pulpayı içeren kron 
fraktürüşikayetiyle kliniğimize başvurdu. Alınan anamnezinde; hasta, kırık kron parçasının kaybolduğunu 
belirtti. İntraoral muayenede pulpa odasının açıkta olduğu ve nekrozun meydana geldiği gözlendi. 
Periodontal dokularda travmaya bağlı papilladameydana gelen akut gingivalenflamasyon bir seans küretaj 
tedavisi ile kontrol altına alındı. Radyolojik muayenede kökün devamlılığı gözlenmiş olup herhangi bir 
patolojiye rastlanmadı. Hastaya fiber post uygulaması ile kompozit restorasyona karar verildi. Kanal 
tedavisi yapılan dişe 1 gün sonra apikal 1/3’ü kalacak şekilde boşaltıldı. Boşaltılan alana asitleme 
işleminden sonra bonding uygulanıp ışıkla polimerize edildi. Dual curekompozit ile doldurulmuş kanala 
bonding emdirilmiş polietilen fiber katlanarak yerleştirildi. Polimerizasyon sağlandıktan sonra 
dualcurekompozit artıkları temizlenerek kompozitlaminate ile restore edildi. Hastanın 3 aylık düzenli 
takipleri kliniğimizde sürmektedir.  

Sonuç: İpliksi yapıya sahip polietilen fiber dirençli bir çatı oluşturmaktadır. Aynı zamanda yansıma 
yapmaması estetik sonuçların maksimum seviyeye çekilmesine neden olmaktadır. Gülme hattını kapsayan 
bölgede meydana gelen kron fraktürlerinde tatmin edici sonuçlar sağlamaktadır.  
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GümüşDiaminFlorürUygulamasınınRezinKompozitlerinMikrosızıntısıÜzerineEtkisi 

Dr. İlhan Uzel1, Özlem Ulukent2, Dilşah Çoğulu1 

1Ege ÜniversitesiDiş HekimliğiFakültesi, PedodontiAnabilim Dalı, 

2EgeÜniversitesiDişhekimliğiFakültesi 

Amaç: Biyofilmoluşumunuvematriksmetalloproteinazaktivitesiniinhibe ettiği bilinen gümüş 
diaminflorür, aynızamanda dentinyüzeysertliğiniarttırmakta, 
kalsiyumvefosfatiyonlarınınkaybınıazaltmaktavekollajenhasarınıminimumaindirmektedir. Bu 
özelliklerinedeniile son yıllardadişhekimliğindesıklıklakullanılmaktadır. Bu in vitroçalışmanınamacı, 
restorasyonöncesigümüşdiaminflorüruygulamasınınrezinkompozitlerinmikrosızıntısıüzerineetkisininincel
enmesidir. 

Yöntem: Çalışmada 45 adetyeniçekilmiş, çürüksüz alt 3. Molardişkullanıldı. Beşdişkontrol 
grubuolarakdeğerlendirildi. 40 adetdişinbukkalve lingual yüzeylerine gingival sınırı mine-sementsınırının 
1 mm altındaolacakşekilde 3x4x2mm boyutlarındasınıf V kaviteleraçıldı. Dişlerikigrubaayrıldı; Grup-1: 
Kaviteler G-aenial bond ve G-aenial posterior kompozit (GC Corp., Tokyoi Japan)ile restore edildi, Grup-
2: Kaviteyeadezivuygulamasındanönce %38’lik gümüşdiaminflorür (Saforide, Toyo Seiyaku Kasei Ltd, 
Osaka, Japan) uygulandı, restorasyoniçin Grup-1’deki protokolizlendi. 
Bitirmeişlemiuygunfrezlerletamamlandıktansonra, parlatmaişlemindePoGo (Dentsply/Caulk, U.S.A.) 
kullanıldı.Mikrosızıntıölçümüiçinörnekler 1000 kez 5-55oC arasıtermosiklusişleminetabitutulduktansonra 
24 saat %0,5’likbazikfuksindebekletildi. Kavitenin ortasındangeçenkesitlerstereomikroskopta (x40) 
incelendi.İstatistikseldeğerlendirmeWilcoxon ve ki-kare testleri ile yapıldı. 

Bulgular: Çalışmada %38’lik gümüş diaminflorür uygulanan ve uygulanmayan gruplar arasında 
mikrosızıntı değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05). Gümüş 
diaminflorür uygulanan grupta polimerizasyon sonrası kompozitrestorasyonların estetik görüntüyü 
olumsuz etkileyecek düzeyde renklendiği gözlendi. 

Sonuç: %38’lik gümüş diaminflorür uygulamasının rezinkompozitlerdemikrosızıntı değerleri üzerine 
anlamlı bir etkisi saptanmadı. Klinikte kullanımının yaygınlaşabilmesi için gümüş diaminin renklendirici 
etkisini maskelediği bilinen potasyum iyodür ile birlikte kullanımının inceleneceği çalışmalara ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
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FarklıYerleştirmeTekniklerininveIşınlamaSürelerininRezinKompozitlerinMikrosertliğiÜzerineEtk
isi 

İlhan Uzel1, Ceren Aydoğdu2, Uğur Malayoğlu3, Dilşah Çoğulu1 

1Ege ÜniversitesiDişhekimliğiFakültesi, PedodontiAnabilim Dalı, 

2EgeÜniversitesiDişhekimliği Fakültesi 

3 DokuzEylülÜniversitesiMetalurjiveMadenMühendisliğiBölümü, İZMİR 

Amaç: Son yıllardatekkitle (bulk-fill) kompozitdolgular, tabakalı (inkremental) 
teknikleuygulanankompozitdolgularagöreavantajlıolmalarınedeniileklinikkullanımdapopüler hale 
gelmeyebaşlamıştır.Bu in vitroçalışmanınamacı, farklıyerleştirmetekniklerinin (tekkitle/tabakalı) 
veışınlamasürelerinin (20s/40s) rezinkompozitlerinmikrosertliğiüzerineetkisininincelenmesidir. 

Yöntem:Çalışmada 3 farklıtekkitlekompozitmateryali[Grup-1:Tetric EvoCeram 
(IvoclarVivadent,Schaan,Liechteinstein), Grup-2:Quixfill (Dentsply De Trey,Konstaz,Germany), Grup-
3:Ever X Posterior (GC Corp.,Tokyo,Japan) 
ilebirkonvansiyoneltabakalıteknikleuygulanankompozitmateryali (Grup-4:Tetric N Ceram 
(IvoclarVivadent,Schaan,Liechteinstein)] kullanıldı.Örnekler 4 mm yüksekliğindeve 5 mm çapında disk 
kalıplariçerisineyerleştirildi.Grup 1, 2 ve3’tekompozitmateryalitekkitleolarak, Grup-4’te materyal 2 
mm’lik 2 tabakahalindeyerleştirilippolimerizeedildi. Kalıpların alt veüstyüzeylerindebulunan strip 
bantlarve cam lamlarpreslenerekdüzbiryüzeyoluşturuldu. Herbirmateryaliçinhazırlanan 14 örnek, 
ışınlamasüresine (20s/40s) göre 2 grubaayrıldı (n=7). Rezinmateryallerinyüzeysertlikdeğerleriölçümü, 
örneklerin alt veüstyüzeylerindenayrıayrı Vickers sertlikcihazı (Shimadzu Microhardness Testers HMV-
2, Kyoto, Japan) ile 15 snsüreile 100 gr kuvvetuygulanacakşekildegerçekleştirildi.  İstatistiksel 
değerlendirme tekyönlüvaryansanalizi (ANOVA), t testiveBonferroni Post hoc testleriileyapıldı. 

Bulgular: Çalışmada Grup-2’nin hem alt hem de üst yüzeyinden elde edilen mikrosertlik değerlerinin, 
her iki ışınlama süresinde de diğer gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu 
bulundu. En düşük mikrosertlik değerleri Grup-4’te elde edildi (p<0,05). Tüm gruplarda, ışınlama süresi 
ile materyallerin hem alt hem de üst yüzeylerinden elde edilen mikrosertlik değerleri arasında pozitif 
korelasyon tespit edildi (p<0,05). 

Sonuç: Bu çalışmada, tek kitle uygulanan kompozit materyallerin mikrosertlik değerlerinin tabakalı 
uygulanan materyale göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptandı. Klinikte hem uygulama süresini 
kısaltabilecek, hem de tükürük kontaminasyonu gibi olumsuz özellikleri minimuma indirebilecek tek kitle 
kompozit uygulamalarının çocuk dişhekimliği kliniklerinde kullanımının faydalı olacağı 
düşünülmektedir. 



 

 

Sayfa | 30 

 

 

P - 25 

Süt Dişlerinin Sınıf II KavitelerindeKompomer ve Güçlendirilmiş Cam İyonomer Simanın 
Karşılaştırılması 

 
Gülsüm Duruk, Taşkın Gürbüz 

 
Atatürk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti A.D. Erzurum, Türkiye 

 
 
Amaç:Bu çalışma rastgele klinik bir çalışma olup, sınıf II kavitelerdekompomer ve güçlendirilmiş cam 
iyonomersimanların (GCIS) bir yıllık takibinde sağ kalımı araştırılmıştır. 
 
Yöntem:Bu çalışmaya 40 çocuğun sınıf  IIkavitasyona sahip toplam 80 süt azı dişi dahil edilmiştir.  Eşit 
sayıda kompomer(Glasiosite, Voco, Cuxhaven, Germany) ve GCIS (ChemfilRock, Dentsply, Konstanz, 
Germany) uygulanmıştır (n=40, aynı kuadrantta bulunan DO kavitasyona sahip 20 süt I. azı, MO 
kavitasyona sahip 20 süt II. azı).Restorasyon tek bir uygulayıcı tarafından (GD) yapılmış ve3, 6, 9 ve 12. 
ayda modifiye USPHS kriterleri açısından değerlendirilmiştir. Restorasyonların klinik performansı ki kare 
testi ile değerlendirilmiştir.  
 
Bulgular:Tedaviden sonraki 3, 6, 9 ve 12. aylarda restorasyonun sağ kalımı kompomer için sırasıyla 
%100, %92.5, %87.5 ve%82.5 iken,GCIS için %72.5, %55, %35ve %15’tir. Herbir kontrol periyodunda 
restorasyonların sağ kalımları dikkate alındığında istatistiksel olarak önemli farklılıklar bulunmuştur. 
Kompomerin başarısızlığısekonder çürükler iken GCIS’tebaşarısızlık olarak dolgunun düşmesi, kırılma, 
tutuculuğun azalması tespit edilmiştir. 
 
Sonuç:Kompomerin sağ kalımı GCIS’ten daha yüksek bulunmuştur. Sınıf II kavitelerderestoratif 
materyal olarak kompomer tercih edilebilir.  
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Dentine Uygulanan Farklı Yüzey Şekillendirme İşlemlerinin Kendinden Adezivli İki Adet 
Kompozitrezininmikrogerilim Bağlanma Dayanımına Etkisi 

Mustafa Altunsoy1, Murat Selim Botsalı2, Tuğrul Sarı3, Halenur Onat2 

1Şifa Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı, İzmir 

2Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı, Konya 

3BezmiAlem Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, İstanbul 

Amaç: Bu çalışmanın amacı dentine uygulanan farklı yüzey şekillendirme işlemlerinin kendinden 
adezivli iki adet kompozitrezininmikrogerilim bağlanma dayanımına etkisinin incelenmesidir. 

Yöntem:Çalışma için periodontal nedenlerle çekilmiş çürüksüz insan azı dişleri kullanıldı. Tüm dişlerin 
oklüzal yüzeyleri düz bir dentin yüzeyi elde etmek için dişin uzun eksenine dik olacak şekilde kaldırıldı. 
Dişlerin dentin yüzeyleri 600 gritlik bir zımpara kağıdı ile aşındırıldı. Dişler, kullanılan kompozit türüne 
göre ilk olarak iki gruba; her grup uygulanan yüzey değiştirme işlemine göre 4 alt gruba ayrıldı. Her 
gruptaki dişlerin dentin yüzeyine QSP ve MSP (10 Hz, 1.2 W, 120 mJ) modundakiEr:YAG lazer ve % 
37,5’ likorto-fosforik asit içeren yüzey değiştirme teknikleri uygulandı. Yüzey şekillendirilmesi 
yapılmayan dişler kontrol grubu olarak kullanıldı. Hazırlanan yüzeylere kendinden 
adezivlikompozitrezinler uygulanarak LED ışık cihazıyla polimerize edildi. Örnekler 24 saat 37 oC’ de 
distile suda bekletildi. Örnekler bağlantı ara yüzeyine dik olacak şekilde kesildi (bağlantı alanı: 1.2 mm2) 
ve her grup için 15 çubuk elde edildi. Çubuklar daha sonra mikrogerilim test cihazına bağlandı ve veriler 
elde edildi. İlaveten, örneklerin kırılma yüzey analizleri bir ışık mikroskobu altında değerlendirildi. 
Veriler istatistiksel olarak iki yönlü varyans analizi ile analiz edildi.   

Bulgular: Dentin yüzeyinin Er:YAG QSP modu ve asitle şekillendirilmesiyle VertiseFlow’ un 
dentinemikrogerilim bağlanma kuvvetinin anlamlı derecede arttığı gözlendi (p<0.05).  Er:YAG QSP ve 
MSP modu ve asit uygulanmasıyla Fusio Liquid Dentin’ in dentinemikrogerilim bağlanma kuvvetinin 
anlamlı derecede arttığı gözlendi (p<0.05). 

Sonuç: Kendinden adezivlikompozitrezinlerindentinemikrogerilim bağlanma dayanımını arttırmada 
VertiseFlow için asitle dağlama yöntemi Fusio Liquid Dentin için ise Er:YAG MSP modu en etkili yüzey 
şekillendirmeleridir.   
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Fissür Örtücülerin İn Vitro Uygulamalarında Er:YagLazer ve Bondun Mikrosızıntı Üzerine 
Etkileri 

Berrin BENT,Özant ÖNÇAĞ 

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı,İZMİR 

Amaç: Bu çalışmanın amacı; asit, Er:YAG lazer ve/veya bond ile hazırlanan yüzeylere uygulanan fissür 
örtücülerin in vitro koşullarda mikrosızıntılarının değerlendirilmesidir. 

Yöntem: Bu çalışmada, 80 adet çürüksüz ve yüzey problemi olmayan 3.molar diş kullanıldı. Uygulama 
öncesi düşük devirde pomza ve fırça yardımıyla su soğutması altında temizlenen dişler n=16  olacak 
şekilde rastgele 5 gruba ayrıldı: G1=Asit, G2=Asit+Bond, G3=Bond, G4=Er:YAG lazer, G5= 
Er:YAGlazer+Bond. Tüm gruplarda yüzey hazırlıkları sonrası Clinprosealant uygulandı. Sealant 
uygulaması sonrası örneklere5±2°C ile 55±2°C’determal siklus uygulandı(1000 kez). Apikal tıkama 
sonrası dişler 24 saat boyunca oda sıcaklığında %0.5’lik bazik fuksiniçerisinde bekletildi. Örneklerin 
kökleri ayrılarak kronları akrilik bloklar içine gömüldü.Elmas bıçak ile Isomet cihazında bukkolingual 
doğrultuda 3 paralel kesit alındı ve kesit yüzeyleri ışık mikroskobu altında incelendi.Elde edilen verilerin 
istatistiksel olarak değerlendirilmesinde Kruskal Wallis ve Mann Whitney U testleri kullanıldı. 

Bulgular: G1-G4 (p=0.277) ve G1-G5 (0.617) kıyaslandığında arada anlamlı bir fark bulunamadı. En 
düşük mikrosızıntı değerleri G1 ve G5 gruplarında görülürken, G3 en yüksek mikrosızıntı değerine 
sahipti. Lazer uygulanmayan gruplarda G1, G2’ye (p=0.004) ve G3’e (p<0.001) göre daha düşük 
mikrosızıntı skoruna sahipken G2 de G3’e göre (p=0.038) daha düşük mikrosızıntı skoru gösterdi. Lazer 
uygulanan gruplar arasında ise G5, G4’e göre daha düşük mikrosızıntı skoruna sahipti (p=0.043).G2 ve 
G5 grupları arasındaki kıyaslamada G2’de daha yüksek mikrosızıntı değerleri saptandı (p=0.001). 
Grupların mikrosızıntı skorlarına göre sıralaması G1,G5 < G4 < G2 < G3 şeklinde bulundu. 

Sonuç: Sonuç olarak bu çalışmada asit ve lazer ile yapılan preparasyonunpits ve fissür örtücü 
uygulamaları için birbirlerine bir üstünlükleri olmadığı anlaşılırken, asit ile preparasyon sonrası 
uygulanacak bondunmikrosızıntı bakımından bir üstünlük yaratmayacağı saptandı. Bununla birlikte lazer 
sonrası uygulanacak bondunmikrosızıntıyı anlamlı derecede azalttığı görüldü. 
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Okul Çağı Çocuklarda Bruksizm Görülme Sıklığı ve Etiyolojisinin Araştırılması 

A.Tuğçe Tanyeri1, Gülsüm Kutlu2, Mine Koruyucu1, Pelin Barlak1, Figen Seymen1 

1İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 

2İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 

 

Amaç:Etiyolojisi pek çok faktöre bağlı olan bruksizm, temporomandibular eklem rahatsızlıklarının bir 
belirtisi ve semptomu olarak kabul edilmektedir.Bu çalışmada okul çağı çocuklarında 
bruksizmprevalansının, bruksizme neden olan faktörlerin ve bruksizm sonucu ağız içinde gelişen 
durumların belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Yöntem:Yaşları 6 ile 15 arasında değişen rastgele seçilen 100 çocuk, bruksizmin klinik bulguları 
araştırılacak şekilde muayene edilmiştir, anne ve/veya babalardan ayrıntılı anamnez alınmıştır. Yanak 
içinde ısırma/beyaz iz, diş yüzeylerindeki aşınma varlığı, maloklüzyon durumu, open bite, çapraz kapanış, 
dental orta hat kayması, çürük veya başka nedenlerle kaybedilmiş dişlerin varlığı, biberon/emzik 
kullanımı, parmak emme, tırnak yeme, kalem ısırma alışkanlığı, her gün sakız çiğneme durumu, ağızdan 
solunum, geniz eti, bademcik, atipik yutkunma varlığı, travma öyküsü, masseter kasının palpasyonunda 
ağrı varlığı gibi kriterlere bakılmıştır. TME muayenesi yapılıp lateral hareket miktarı ve protruziv hareket 
miktarı kumpas yardımı ile ölçülmüştür. Çocuğun genel sağlık durumu, ailevi yapısı, psikolojik 
durumuna ilişkin sorular sorulmuş ve bulgular istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular:Bruksizm görülen olguların ortalama normal ağız açma miktarı 37.04±3.67 mm, maksimum 
ağız açma miktarı 43±4.55 mm bulunmuştur. Anamnez formunda yer alan “Çocuk geceleri/gündüzleri diş 
sıkıyor veya gıcırdatıyor mu?” sorusuna evet yanıtı verilen 20 çocukta bruksizm varlığı kabul edilmiştir. 
Bruksizm saptanan çocukların sayısı, toplam çocuk sayısının %20’sini (12’si kız 8’i erkek) 
oluşturmaktadır. Bruksizm görülen olgularda ortalama sağ lateral hareket 2.31±1.15 mm, ortalama sol 
lateral hareket 2.48±1.40 mm, ortalama protruziv hareket miktarı 3.21±2.14 mm, bruksizm görülmeyen 
olgularda ortalama sağ lateral hareket 2.55±1.15 mm, ortalama sol lateral hareket 2.62±1.23 mm ve 
ortalama protruziv hareket 2.81±1.26 mm bulunmuştur. Diş gıcırdatırken ses çıkarma ile diş gıcırdatma 
arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlılık (p<0.01);gün içinde gergin/sinirli olma hali ile diş 
gıcırdatma arasında istatistiksel olarak anlamlı bağlantı bulunmaktadır (p<0.05). 

Sonuç:Bruksizm görülen çocuklarda oral parafonksiyonel alışkanlıklar sık görülmesine karşın, incelenen 
olgu sayısının azlığı nedeniyle bruksizm ve oral parafonksiyonlar arasında bağlantı kurmak yeterli 
değildir.  
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8-18 Yaşları Arasındaki Çocuk ve Gençlerde MandibulerForamenin Dental Volumetrik Tomografi 
ile Lokalizasyonu 

Mustafa Altunsoy1, Osman Sami Ağlarcı2, Bilge Nur1, Evren Ok3, Enes Güngör4, Mehmet Çolak4 

1Şifa Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı, İzmir 

2Şifa Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, İzmir 

3Şifa Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı, İzmir 

4Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Diyarbakır 

Amaç: 8-18 yaşları arasındaki Türk hastalarda mandibulerforamen (MF) lokalizasyonunun dental 
volumetriktomografi ile analiz edilmesidir. 

Yöntem: Çalışmaya katılan 8-18 yaşları arasındaki 63 kız ve 64 erkek hastanın CBCT görüntüleri 
değerlendirildi. MF’ninramusun ön sınırına (A), arka sınırına (P), üst sınırına (MI), ramusun alt sınırına 
(MN), ve mandibular sürekli molarlarıntüberküllerinden geçen çizgiye (O) uzaklığı ölçülüp kaydedildi. 
Elde edilen veriler tek yönlü ANOVA, Bonferroni testi, bağımsız örneklem t-testi ve Student’s t-testi ile 
p<0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirildi. 

Bulgular: 9, 13, 14 ve 18 yaş gruplarındaki kızların MN-MF, MI-MF, A-MF ve MN-
MFuzaklıklarıanlamlıderecedeerkeklerdendahafazlaydı (p<0,05). O-MF ve A-MF ölçümlerinde yaşlar 
arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı (p>0.05), ancak P-MF, MI-MF ve MN-MF ölçümlerinde yaş 
büyümesiyle artış görüldü (p<0.05). 

Sonuç: MF, ramusun dikey olarak orta hattının hemen arkasında, okluzal düzlemin 2,5-3,6 mm üzerinde 
yer almaktadır.P-MF, MI-MF ve MN-MF uzaklıkları yaş ile doğru orantılı olarak artmaktadır. 
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Travma Sonrası Kanal Tedavisi Yapılmış Üst Daimi Orta Keser Dişte Gelişen İnternal 
Resorpsiyonun Tedavisi 

 

Gamze Gündüz1, Mustafa Aydınbelge1, Salih Doğan1 

1Erciyes Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti AD., Kayseri, Türkiye 

 

Amaç: İnternal rezorpsiyon kök kanalının içyapısıyla ilgili olup, kök kanal duvarlarından başlayarak 
periodontal membran yönünde ilerleyen ve dişin kaybına neden olabilen, diğer patolojik durumlara göre 
daha ender karşılaşılan bir durumdur. İnternal rezorpsiyon, sağlıklı pulpanın granülamatöz dokuya 
dönüşmesiyle kanal sınırlarından çıkıp dentin ve sementi rezorbe ederek periodontal aralığa doğru agresif 
şekilde ilerler. Çoğu zaman nedeni tam olarak bilinememekle birlikte, etiyolojisinde travma, çeşitli 
restoratif işlemler, ortodontik tedavi ve kalsiyum hidroksit ile yapılan pulpa kaplamalarının olduğu 
düşünülmektedir. 

Yöntem: 10 yaşındaki erkek hasta kliniğimize dolgusunun düşmesi ve ağrı şikayeti ile 
başvurmuştur.Alınan anamnez neticesinde hastanın sistemik herhangi bir hastalığı olmadığı, 5 ay 
öncesinde travma geçirdiği ve kanal tedavisine başlandığı öğrenilmiştir.Hasta kanal dolumu için gereken 
randevuya gidemediğini belirtmiştir.Yapılan radyografik muayenede üst daimi keser dişinde internal 
resorpsiyon ve kök kanal duvarında aşırı incelme tespit edilmiştir.Klinik muayenede ise perküsyonda aşırı 
duyarlılıkla birlikte hafif mobilite gözlenmiştir.Hastanın tedavisine hemen başlanıp düzenli aralıklarla 
kontrole çağırılarak  tedavisi tamamlanmıştır. 

Sonuç: İatrojenik, çürük yada travma gibi nedenlerle oluşan internal resorbsiyon; progressiv seyrettiği 
için rezorpsiyonun lateral periodonsiyumu perfore etmesine izin vermeden ivedilikle kök kanal tedavisine 
başlanmalıdır. İdeal bir kök kanal tedavisi ile birlikte resorpsiyon alanına iyi tıkama sağlayan biyouyumlu 
bir materyalin yerleştirilmesiyle; internal resorpsiyonlu dişler ileri ve radikal cerrahi tekniklere ihtiyaç 
duyulmadan başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. 
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Avulse Olmuş Üst Ön Keser Dişin Geç Repozisyonunda Farklı Bir Tedavi Yaklaşımı: Üç Yıllık 
Takip 

1Fatma Bahar Meraklı, 1Murat Selim Botsalı2, Yağmur Şener  
1Selçuk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, PedodontiAna Bilim Dalı, Konya/TÜRKİYE 

2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Ana Bilim Dalı  
 

Giriş: Travmatik yaralanma sonrası dişin alveoler soketten tamamen çıkmasına avülsiyon adı 
verilmektedir. Avulsiyon nadir görülen ve periodontal ligament, sement, alveol kemiği, diş eti, diş pulpası 
gibi birçok dokunun etkilendiği karmaşık bir diş yaralanmasıdır. İyileşme süreci de bir o kadar 
karmaşıktır. Reimplantasyon sonrası başarı kök yüzeyindekiperiodontal ligamente, cinsiyete, yaşa, 
reimplante edilen dişin tipine, kök formasyonunun aşamasına, kök yüzeyinin temizlenme prosedürüne, 
splintin süresine, kullanılan antibiyotiğe ve travma sonrası geçen süre gibipek çok faktöre bağlıdır.Bu 
olgu raporunda 36 saat sonra başvuran avülsiyon hastasına uygulanan farklı bir klinik tedavi prosedürü ve 
üç yıllık takibi sunulmaktadır. 

Olgu Raporu: Sınıf 2 divizyon 1 iskelet yapısına sahip 11 yaşındaki erkek hastanıntravma sonucu 21 
nolu dişi avülse olmuştur. Hasta 36 saat sonra S:Ü Diş Hekimliği Fak. Pedodonti kliniğine başvurmuştur. 
Avülse diş peçeteye sarılı şekilde kliniğe getirilmiştir. Ağız içi muayenede diş soketinin tamamen pıhtıyla 
dolduğu ve soketin kapanmaya başladığı tespit edilmiştir. Radyolojik muayenede herhangi bir alveol 
kırığına yada diğer dişlerde herhangi bir travmaya rastlanmamıştır. Avulse diş ağız dışından apekinden 1 
mm kesilerek iyice yıkanıp ekstirpe edildikten sonra apeksten MTA ile dolduruldu. Kök yüzeyindeki 
peçete artıkları temizlenip bistüri yardımıyla kök yüzeyi kazındı. Serum fizyolojikle yıkanan diş parmak 
basıncıyla sokete yerleştirildi. Rijit splintle fikse edildi. Hastaya tetanoz aşısı önerildi ve geniş spektrumlu 
antibiyotik başlandı. Hasta 3,6,12,18,24,30,36. aylarda kontrole çağırıldı.Üç yıllık takip süresinin sonunda 
kökte sınırlı miktarda replasman rezorpsiyonu gözlenirken dişin hasta ağzında sağlıklı bir şekilde 
idamesinin sağlandığı gözlenmiştir. 

Sonuç: Kliniğe geç başvuran avulsiyon hastalarında geç repozisyon uygulaması uygun tedavi 
prosedürleri tercih edildiği taktirde başarılı bir tedavi yaklaşımı olarak görülmektedir. 
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Avulsiyon Nedeniyle Kaybedilmiş Anterior Tek Diş Eksikliklerinde Fiberle Güçlendirilmiş Direkt 
Kompozit Köprü Uygulamaları: Üç Olgu Sunumu 

 

Arzu Aykut Yetkiner1, Funda Dindaroğlu1, İlhan Uzel1, Nazan Ersin1 

1Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı 

 
Amaç: Avulsiyon nedeniyle üst anterior tek diş eksikliği olan, biri 12 ve diğer ikisi 10 yaşlarındaki üç 
hastada diş preparasyonu gerektirmeden, estetik ve fonksiyonel restorasyonların yapımına olanak veren 
fiberle (everStick®C&B, StickTech, Finlandiya) güçlendirilmiş direkt kompozit köprü uygulamalarını 
değerlendirmektir. 
 
Yöntem: Avulsiyon nedeniyle anterior diş eksikliği olan 3 hasta estetik ve fonksiyon problemleri 
nedeniyle kliniğimize başvurdu. Hastaların yaşları nedeniyle sabit köprü veyaimplant uygulanamayan bu 
hastalara minimal invaziv yaklaşımla fiberle güçlendirilmiş direkt kompozit köprü uygulamasına karar 
verildi. Yapılan restorasyonlar sonrası hastalara oral hijyen eğitimi verilmiş ve hastalar 3 aylık kontrollere 
çağırıldı.  
 
Sonuç: Hastalara uygulanan tedaviler; tek seansta yapılabildiği, restorasyonlar estetik ve fonksiyon 
açısından yeterli ve non-invaziv bir yaklaşım olduğu için, hastalar tarafından kabul edilebilir ve yüz 
güldürücüdür. Sonuç olarak, 3 aylık erken dönem kontrolünde restorasyonların başarılı olduğu saptandı. 
Sabit köprü ve implant tedavisinin uygulanamadığı büyüme ve gelişimin tamamlanmadığı genç hastalarda 
fiberle güçlendirilmiş direkt kompozit köprü restorasyonları konservatif bir tedavi yaklaşımı olarak kabul 
edilebilir. 
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Travma Sonrası İntrüzyon Gözlenen Üst Kesici Dişlere MTA ile Yapılan Apeksifikasyon 
Tedavileri: 12 Aylık Takip 

Murat Ünal, Sedef Arslan, Arife Kapdan, Fatih Öznurhan 

Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti AD 

Amaç: Bu olguda ön dişlere gelen travma sonrası intrüzyon ve komplike olmayan kuron kırığı görülen 
11,21 ve 12 nolu dişlere yapılan tedavi yaklaşımlarının 12 aylık takibi sunulmaktadır. 

Yöntem: Travmatik diş yaralanmasından 20 gün sonra, 9 yaşında erkek çocuğu, Cumhuriyet Üniversitesi 
Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti AD. kliniğine başvurmuştur. Yapılan klinik ve radyolojik muayene 
sonrasında 11,21 ve 12 nolu dişlerinde intrüzyon ve komplike olmayan kuron kırığı olduğu teşhis edidi. 
Bu dişler sokette normal pozisyonlarına getirilip, misina yardımıyla splintlendikten sonraher üç dişe 
pulpaekstirpasyonuve biyomekanik preperasyonyapıldı ve aynı seans kök gelişimi tamamlanmadığından 
dolayı apikal üçlüMTA tıkandı.2 hafta sonrasplint söküldü, kökün kalan kısmı guta perka ve kök kanal 
patı ile doldulupkompozit restorasyonları yapıldı. Daha sonra1. ay yapılan kontrol seansında, 11 ve 12 
nolu dişler sağlıklı iken, 21 nolu dişte klinik ve radyolojik iyileşme gözlemlenmediği tespit edildi bu 
dişeapikal rezeksiyon ile kök yüzeyindeki enfekte alan kürete edilmesine karar verildi. 21 nolu dişin 
apikal bölgesi cerrahi müdahale sonrasında apikal bölgesi retrograd olarak MTA ile kapatıldı. Tüm 
yapılan bu tedaviler sonrasında hasta düzenli kontrollere çağrıldı ve klinik, radyololojik muayeneleri 
yapıldı.  

Sonuçlar: Sunulan bu olguda MTA ile tek seansta yapılan apeksifikasyon tedavilerine dişlerin farklı 
cevaplar verebileceği gözlendi. 12. ay sonundaki kontrollerde dişler radyolojik ve klinik olarak 
sağlıklıydı, estetik ve fonksiyon yönünden de memnuniyet vericiydi.   
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Daimi Dişlerde Görülen Kök Kırıklarının Oluşumunun Mevsimlere Göre Farklılıklarının 
Araştırılması 

M. Sinan Doğan1, İsmet Rezani Toptancı1, Ayşe Günay1, Mehmet Ünal2, 

İzzet Yavuz1 

1Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı 

2Afyon Kocatepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı 

 

Amaç: Dental Travma Çocukluk döneminde karşılaşılan, hem hasta hem de diş hekimi için kompleks 
sorunlar yaratabilen bir durumdur.  Kök kırıkları diğer diş yaralanmalarına karşılaştırıldığında pek yaygın 
görülmez. Travmaların ve sonucunda meydana gelen kök kırıklarının okul ve tatil dönemlerinde veya 
mevsimlere göreoluşma sıklıkları değişmektedir. Bu çalışmamızın amacı travma sonrası kök kırıklarının 
mevsimlere göre görülme oranının incelenmesidir. 

Yöntem: Bu epidemiyolojik çalışmamız 2009-2013 tarihleri arasında dental travmaya maruz kalmış ve 
radyolojik olarak kök kırığı gerçekleştiği tespit edilmiş 76 çocuk hastaüzerinde yapılmıştır. Çalışmada 
kök kırığı görülme oranı mevsimlere görehastaların başvuru zamanları göz önünde bulundurularak 
incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. 

Bulgular: Çalışmamızın sonucunda kış mesiminde kök kırığı görülme oranı diğer mevsimler  ile 
kıyaslanıldığında sayısal olarak daha fazla olduğu görülmüştür.Kız çocuklarında kök kırıkları  %56,6’nın 
kış mevsiminde ve en az %6,6 oranında sonbahar mevsiminde;erkek çocuklarında kök kırıkları en fazla 
%47,8 oranıyla kış ve en az %8,7 oranıyla sonbahar mevsiminde oluştuğu tespit edilmiştir. Bahar ve yaz 
aylarında ise hem kız hem de erkek çocuklarında birbirine yakın oranlar bulunmuştur. 

Sonuç: Dental travmanın çocukluk çağlarında fazla görülmesinin nedenleri çocukların katıldıkları 
aktivitelerin fazlalığıdır. Bu aktiviteler ülkemizde ve bölgemizde mevsimlere görefarklılık 
göstermektedir. Bu çalışmamızda çocuklarda çeşitli nedenler sonucunda meydana gelen dental 
yaralanmaların bir bölümünü oluşturan kök kırklarının mevsimlere göre dağılımlarını inceledik. Kış ve 
yaz mevsimlerindeki travma sayısındaki artışın çocukların çeşitli aktivitelerini uygun olmayan alanlarda 
gerçekleştirmelerinden kaynaklandığını düşünmekteyiz. 
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Kök Gelişimi Tamamlanmamış Dişlerde Travma Sonucu Kök Kırığı Görülmesi: Bir Olgu Sunumu. 

Mehmet Sinan Doğan 1, İsmet Rezani Toptanci 1,Zeki Arslanoğlu2 

1Dicle Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Dişhekimliği Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye. 

2Mustafa Kemal Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Dişhekimliği Anabilim Dalı, Hatay, 
Türkiye 

Giriş: Oblik parçalı kök kırıkları dişin uzun aksı boyunca kök kanalından periodontalmembrana kadar 
uzanan açılı birden fazla parçalı kırık hattını içerir.Oblik ve parçalı kök kırıkları kök gelişimini 
tamamlamamış dişlerde nadir görülen ve tedavi prognozu kötü olan yaralanmalardır.  

Olgu Sunumu: Kliniğimize dental travma nedeniyle başvuran 8 yaşındaki çocuk hastanın yapılan klinik 
ve radyolojik muayenesinde kök gelişimi tamamlanmamış daimi üst keser dişlerinde lüksasyon ve oblik 
parçalı kök kırıkları gerçekleştiği tespit edildi. Kök kırığı gerçekleşen ve kök gelişimi tamamlamamış bu 
hastamızda dişlerin repozisyonu yapıldıktan sonra semi-rijitsplintile fraktüre uğrayan dişlerin 0.4 mm tam 
yuvarlak ortodontik tel ve kompozit yardımıyla komşu süt kanin dişlerine fiksasyonu yapıldı. Dişlerin 
stabilisazyonu sağlanarak kırık dişlerin vitalitesinin korunması amaçlandı.Hastanın bir ay sonra yapılan 
kontrolünde splint çıkarıldı.Dişlerde radyolojik ve klinik olarak herhangi bir patolojik semptom 
oluşmadığı belirlendi. Daha sonra hastanın bir yıl sonrasında yapılan radyolojik muayenesinde kök kırığı 
gerçekleşen dişlerdekök gelişimin devam ettiği ve herhangi bir patolojik komplikasyonun olmadığı 
belirlendi. 

Sonuç: Kök kırığı bulunan genç daimi dişlerde iyileşme potansiyelinin yüksek olduğu bu vakamızda da 
literatür ile uyumlu bir şekilde görüldü. Bu vakada hastamızın travma sonrası hemen kliniğimize 
başvurması, enfeksiyon gelişmemesi, splint uygulanması ve tedavinin ilk aylarında dişlerini fonksiyonel 
olarak kullanmamasının iyileşmede etkili öğeler olduğunu düşündürdü. 
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Travma Nedeniyle Dört Dişinde Avulsiyon Gerçekleşen 11 Yaşındaki Hastanın Reimplantasyon 
Tedavisi: Bir Olgu Sunumu 

Engin Ağaçkıran1,İsmet Rezani Toptancı1, Emre Karaali1,M. Sinan Doğan1 

1Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği AD, Diyarbakır/Turkey 

 

Amaç: Travma sonrası diş ve çevre dokularda çeşitli hasarların oluşması diş hekimliği kliniklerinde 
sıklıkla karşılaşılan durumlardır. Çocuklarda daimi dişlerin sürmeleri sırasında meydana gelen travmalar 
sonucunda kesicidişlerin avülsüyonuda sıklıkla rastlanılan bir durumdur. Bu olgu sunumunda; trafik 
kazası sonucu birden fazla dişavulsiyonungerçekleştiği 11 yaşındaki hastanın dişlerin reimplantasyonu ve 
sonrasındayapılan tedavisinin anlatılması amaçlanmaktadır.  

Olgu: Trafik kazasını takiben yaklaşık 40 dakika sonra kliniğimize başvuran 11 yaşındaki hastanın alınan 
anamnezinde, yapılan ağız içi muayenesinde ve alınan radyografisinde 11, 21, 22, 24 numaralı dişlerinin 
avulse olduğu, 11 numaralı dişin hasta yakını tarafından kazadan hemen sonra reimplante edildiği 
öğrenilmiştir. Hastanın 21, 22, 24 numaralı dişleri ise cam bir kavanozda süt içerisinde muhafaza edilerek 
kliniğimize ulaştırılmıştır. Hastanın avulse olan dişleri doğal yerlerine reimplante edilmiş ve splint 
uygulaması yapılmıştır. Sonraki seansta pulpa extirpasyonu ve kalsiyum hidroksit uygulaması yapılarak 
takibe alınmıştır. Dişler her seansta radyografik kontrolleri yapılarak pansumanları yapılmıştır. 1 yıl sonra 
dikey ve yatay perküsyonu olmayan ve radyografik olarak tam bir düzelme sağlamış olan dişlerin 
endodontik tedavileri yapılmıştır. Tedavi sonrası yapılan kontrollerinde, herhangi bir patolojik problemle 
karşılaşılmadı.   

Sonuç: Travma sonrasında dişlerin avlüse olduğu durumlarda, hastanın uygun zaman aralığında diş 
hekimine getirilmesi çok önemlidir. Dişlerinde uygun saklama koşullarında olduğu durumlarda avlüsyon 
sonrası reimplantasyon yapılan vakaların tedavilerinde başarı sağlanmaktadır. Hem fonksyonun hem de 
estetiğinavulse dişin reimplantasyonu ile başarılı bir şekilde sağlanabileceği kanaatindeyiz.  
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Dental Travma Sonrası Meydana Gelen Komplikasyonların Rehabilitasyonu: Bir Olgu Sunumu 

 

Ahmet Aras 1,  Sema Çelenk 1, Mehmet Sinan Doğan 1 

1 Dicle Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye 

Amaç: Travma sonrası meydana gelen yaralanmalar ön grup dişlerde sıklıkla görülmekte ve acil dental 
problemler arasında yer almaktadır. Bu vakadaki amacımız sosyo-ekonomik düzeyi kötü olan hastamızın 
kısa sürede en az maliyetle apeksifikasyon ve lezyon tedavisini tamamlamak; estetik rehabilitasyonunu 
sağlamaktır. 

Olgu Sunumu:15 yaşındaki bayan hasta 7 yıl önce geçirmiş olduğutravma sonrası dişinde meydana gelen 
şişlik nedeniyle Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Kliniği’ne 
başvurmuştur. Yapılan klinik ve radiografik muayene sonucu 11 no’lu dişte meydana gelen kron kırığı 
sonrası dişte geniş bir lezyon oluştuğu ve apeksininkapanmadığı; 21no’lu dişin avulse olduğu ve 
sonrasında 22 no’lu dişin o bölgeye doğru sürdüğü; ayrıca 12 ve 22 no’lu dişlerde basit mine kırıkları 
olduğu tespit edilmiştir. Tedavi planlaması yapıldıktan sonra öncelikle 21 no’lu dişe lezyon tedavisi 
uygulanmasına karar verildi. 2 seans pansuman sonrası lezyonda küçülme görüldükten ve semptomlar 
ortadan kalktıktan sonra MTA ile tek seans apeksifikasyon tedavisi yapıldıktan sonra kanal tedavisi 
bitirildi. Avulse santral diş yerine süren lateral diş kompozitlaminant ile santral dişe benzetildi. 23 
no’lukanin dişi insizaldenmöllenerek ve kompozitrezinle şekillendirilerek lateral diş formu vermiştir. 12 
no’lu dişin mesio-insizal köşesindeki kırık da kompozitrezin ile restore edilmiştir. 

Sonuç: Travma sonrası oluşan komplikasyonlarda, kısa sürede en az seansla yapılan 
MTA’lıapeksifikasyonun ve kompozitrezin ile tamamlanan estetik rehabilitasyonun etkili, hızlı ve 
ekonomik bir tedavi olabileceği düşüncesindeyiz. Hastamızın klinik ve radyografik kontrolleri devam 
etmektedir. 
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Mine-Dentin Kırığı Gerçekleşen Anterior Dişlerin Estetik Rehabilitasyonu:3 Olgu Sunumu 

Ahmet Aras 1,  Sema ÇELENK 1, Cihan Öz 1 

1Dicle Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye 

Amaç: Daimi dişlerde mine ve dentini kapsayan kron kırıkları, pulpayı da içeren kron kırıklarına oranla 
daha fazla meydana gelmektedir. Günümüze kadar mine ve dentin kırıklarında pek çok tedavi yöntemleri 
uygulanmıştır. Bu çalışmanın amacı kısa sürede dişin dentin yüzeyini örtülemek, dişin doğal rengi ve 
formunu koruyarak;  gerek diş parçasıyla gerekse kompozitrezin ile dişin estetik rehabilitasyonunu 
sağlamaktır. 

Olgu Sunumu:11-14 yaş arası 3 erkek çocuk üst ön dişlerinde meydana gelen kırık nedeniyle Dicle 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı Kliniği’ne farklı zamanlarda 
başvurmuştur. Yapılan oral ve radyolojik muayenede 1. olguda 11 ve 21no’lu dişlerde, 2. ve 3. olgularda 
ise 21no’lu dişte komplike olmayan kron fraktürü meydana gelmiş; köklerde veya alveol kemiğinde 
herhangi bir hasararastlanmamıştır. 1. olguda hasta 11 no’lu dişin kırılan parçasını getirmiş 2. ve 3. 
olgular kırılan parçayı getirmemiştir. 1. olguda 11 no’lu diş kompozitrezin yardımıyla kırılan parçayla 
restore edilmiş; 21no’lu diş sadece kompozitrezin ile restore edilmiştir. 2. olguda diş, açılan 
kronalkaviteye yerleştirilen fiberle güçlendirilmiş kompozitrezin ile restore edildi.3.olguise sadece uygun 
renkte kompozitrezin ile restore edilmiştir.  

Sonuç: Üç farklı hastada yapılan üç farklı restorasyonla mine dentin kırıklarında yapılabilecek alternatif 
tedavi yöntemleri sunulmuştur.1,3 ve 6. aylarda yapılan klinik ve radyografik kontrollerde herhangi bir 
semptoma rastlanmamış, dişler vitalitesini korumuştur. 
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Reimplante Edilmiş Geç Avulsiyonlu Dişin 22 Aylık Takibi- Olgu Raporu 

Esra Ayhan Kızılcı1, Gül Keskin2 

1İnönü Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, Malatya 

2İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, Malatya 

Amaç: Travmatik yaralanma sonucu dişin alveolar soketten tamamen çıkması olan avülsiyon; 
periodontalligament, alveol kemiği, sement, dişeti ve diş pulpası gibi çok sayıda dokuyu etkileyen 
kompleks bir yaralanmadır. Avülse olan sürekli dişlerin replantasyonu geniş bir şekilde kabul görmüş 
tedavi yaklaşımı olmasına rağmen replante edilen dişlerin uzun dönem prognozu hala tartışmalıdır. 

Yöntem: 11 yaşındaki erkek hasta, düşme nedeniyle 11 no’ lu dişinde meydana gelen 
avulsiyonşikayetiyle travmadan 3 gün sonra İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti 
Anabilim Dalı kliniğine başvurdu. Alınan anamnezde ailenin yerinden çıkan dişi 3 gün boyunca musluk 
suyunda sakladığı öğrenildi. Hastanın radyografik kontrolleri sonucu alveol kemiğinde veya çene 
kemiğinde herhangi bir anomaliye rastlanmadı. Olgu geç avulsiyon olduğu için karşılaşılabilecek 
olumsuzluklar (externalrezorbsiyon, ankiloz riski vb.) ile ilgili veli bilgilendirildi. Veliden onam formu 
alınmasını takiben avulse dişeekstraoral olarak kanal tedavisi yapıldı ve sokete reimplante edildi. 

Sonuçlar: 12 aylık takip sırasında dişte klinik ve radyografik olarak herhangi bir patoloji ile 
karşılaşılmadı. 22 aylık takip sırasında reimplante edilen dişte apikal bölgedelamina dura’ nın sınırlarının 
izlenmediğigözlendi. Fakat diş klinik olarak asemptomatikti.  Takip periyotları sırasında 21 no’ lu dişin 
fizyolojik erupsiyonunu tamamladığı ve 11 ve 21 no’ lu dişlerin insizal kenarları arasında seviye farkı 
oluştuğu gözlendi. Bu nedenle 11 no ‘ lu diş estetik olarak restore edildi. 
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Travmatik Olarak İntrüze Olan Maksiller Lateral Kesici Dişte Tedavi Yaklaşımı: Bir Olgu 
Sunumu 

Mesut Elbay1, Ülkü Şermet Elbay2, Emine Kaya3 
 

1Kocaeli Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi,Pedodonti Anabilim Dalı 
2Kocaeli Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi,Pedodonti Anabilim Dalı 
3Kocaeli Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi,Pedodonti Anabilim Dalı 

 

Amaç:İntrüzyon dişin alveol kemik içerisine doğru apikal yönde yer değiştirmesi şeklinde görülen 
travmatik bir yaralanmadır. Klinik olarak diş kısalmış görülür, hatta ciddi olgularda diş tamamen ortadan 
kaybolabilir. İntrüze dişlerin tedavisi ve prognozu hastanın yaşı, kök gelişimi ve travmanınşiddetine bağlı 
olarak değişebilmektedir.  

Yöntem:Daimi sol üst lateral dişi tamamen gömülmüş olan 11 yaşında erkek hasta, travma üzerinden iki 
saat geçmiş halde Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti kliniğine, başvurdu. Kökün 
apikal gelişimi ve intrüzyonun şiddetine bağlı olarak, dişin acilen cerrahi olarak yeniden 
konumlandırılması ve kök kanal tedavisi yapılması planlandı. Altıncı ay kontrolünde intrüzedişe komşu 
santral kesici dişte eksternal kök rezorbsiyonu gözlendi. Rezorbsiyon görülen dişinvitalitesi 
değerlendirildikten sonra kök kanal tedavisi planlandı. Sol üst lateral kesici ve eksternal kök rezorbsiyonu 
gözlenen santral kesici diş, kök kanal tedavisi sonrası kompozitrezinle restore edildi.  

Sonuç:Hastanın 12, 18.ve 30. ay kontrollerinde tedavi gören dişlerin klinik ve radyolojik olarak normal 
olduğu gözlendi 
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Travma Sonucu Oluşan Komplike Kron Kök Kırığının Cam Fiber Post Ve Lazer Destekli Tedavisi: 
Bir Olgu Sunumu 

Emine Kaya1, Ülkü Şermet Elbay2, Sinem Yıldırım3, Önjen Tak4 

 
1Kocaeli Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi,Pedodonti Anabilim Dalı 
2 Kocaeli Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi,Pedodonti Anabilim Dalı 
3Kocaeli Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi,Pedodonti Anabilim Dalı 

4Kocaeli Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi,Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı 
 

Amaç:Anterior bölgede oluşan travmatik diş kırıkları dental yaralanmaların yaygın bir şeklidir ve 
tedavileri diş hekimliğinde önemli yer tutmaktadıır. Komplike kron kök kırıkları mine, dentin, sement ve 
pulpayı içeren kırıklar olarak tanımlanır. Tedavinin hedefi estetik ve fonksiyonel açıdan dişin restore 
edilmesidir. Hastalarda tedavi seçenekleri değerlendirilirken diş sert dokularında meydana gelen madde 
kaybı, dişin sürme durumu, estetik, fonksiyon ve hastanın beklentisi göz önünde bulundurulmalıdır. 

Yöntem: On yaşındaki erkek hasta merdivenden düşme sonucunda dişinde meydana gelen kron kök 
kırığının tedavisi amacıyla Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Kliniğine travmayı 
takiben 2 saat içinde başvurdu. Klinik ve radyografik incelemelerde maksiller sağ santral dişin 
palatinalinde dişeti altına uzanan, pulpa odasının tamamen açık olduğu komplike kron kök fraktürü tespit 
edildi ve dişe kanal tedavisi yapılması planlandı. Kanal dolumu yapıldıktan sonra lazer uygulaması ile 
palatinal bölgedeki dişeti dokusu uzaklaştırılarak diş kompozitrezinrestorasyonuna uygun hale getirildi. 
Aynı seans merkezi bir destek sağlamak amacıyla cam fiber post uygulaması yapıldı. Ardından diş 
kompozitrezinle restore edildi. 

Sonuç:Yapılan periyodik muayenelerde hastanın dişinde ve dişetinde herhangi bir problem gözlenmedi. 
Fonksiyonun, estetiğin ve dişeti uyumunun iyi olduğu görüldü. 
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Travma Sonucu Meydana Gelen Anterior Diş Eksikliğinin Fiberle Güçlendirilmiş Adeziv Köprü İle 
Restorasyonu 

Mesut Elbay1, Ülkü Şermet Elbay2, Emine Kaya3, Serkan Sarıdağ4 

 
1Kocaeli Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi,Pedodonti Anabilim Dalı 
2Kocaeli Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi,Pedodonti Anabilim Dalı 
3Kocaeli Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi,Pedodonti Anabilim Dalı 

4Kocaeli Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi,Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı 

 

Amaç:Travma sonucu meydana gelen yaralanmalar ön grup dişlerde sıklıkla görülmekte ve çürükten 
sonra acil dental problemlerin başında gelmektedir. Dental travmaların sınıflandırılması içerisinde 
bulunan kök kırıkları oldukça nadir görülmektedir, daimi dentisyondaki yaralanmaların %0.5-7 sini 
oluşturmaktadır. Kök kırıklarının tedavi şekilleri pulpanın vital veya nekrotik olmasına göre değişmekte 
ve tedavide dişin fiksasyonu birinci dereceden önem taşımaktadır. Tedavinin geciktiği veya başarısız 
olduğu olgularda,özellikle anterior daimi dişlerin kaybı çocukları psikolojik ve sosyal açıdan 
etkileyebilmektedir. Böyle durumlarda hareketli veya sabit protetik yaklaşımlar düşünülebilir.  

Olgu:Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Kliniğine travma üzerinden 2 ay geçmiş 
halde başvuran hastanın radyolojik muayenesi sonucu sol maksiller dişinin kökünün koronal üçlüsünde 
saptanan horizontal kırığın, tedavisinin geciktirilmesi nedeniyle görülen enfeksiyon ve rezorbsiyondan 
dolayı çekimine karar verildi. Sağ maksiller santral ve sol maksiller lateral dişlerin lüksasyon nedeniyle 
splintlenmesi ve sağ maksiller santral dişe kök kanal tedavisi uygulanması planlandı. 1 ay sonra sol 
maksiller lateral dişinin de devital olduğu gözlendiği için kök kanal tedavisine başlandı. Endodontik ve 
restoratif tedaviler bitirildikten sonra hastanın çekilen dişinin fiberle güçlendirilmiş adesiv köprü 
restorasyonunda kullanılması planlandı.   

Sonuç:Hastanın 6. ay kontrolünde dişlerin ve protezin klinik olarak normal olduğu; hastanın hiçbir 
şikayeti olmadığı ve estetik olarak memnun olduğu gözlendi. 
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Komplike Kron-Kök Kırığında Alternatif Tedavi Yaklaşımları: İki Olgu Sunumu 

 
Cihan Öz,  Buket Erol Ayna, Ahmet Aras 

 
Dicle Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı 

Amaç: Kron-kök kırığı, yaralanmanın büyüklüğüne bağlı olan komplike kırıklardır. Bu tür hastalarda 
kırığın boyutu ve pulpanın açılıp açılmadığı tedavi seçeneklerini belirleyen kriterlerdir. Bu makale,  
komplike kron-kök kırıklı iki olguda hastaların estetik ve fonksiyonel gereksinimini karşılamak için 
uygulanan tedavi yöntemleri anlatılmaktadır. 
 
Yöntem: Travma sonrası kliniğimize başvuran 10 ve 12 yaşındaki hastalarımızın yapılan muayenelerinde 
üst santral dişlerinde komplike kron-kök kırığı tespit edilmiştir. Servikalüçlüdefraktürü olan hastada kırık 
parça kompozit rezin materyali ile yerine yapıştırılmış ve sonrasında kanal tedavisi tamamlanarak fiber-
rezinkompozitlaminate post-core uygulaması gerçekleştirilmiştir. Kron-kök kırığı kökün orta üçlüsünde 
oluştuğu hastamızda ise cerrahi olarak  flep kaldırılmasını takiben kırık parça kompozit rezin materyali ile 
yerine yapıştırılmış ve sonrasında kanal tedavisi tamamlanarak fiber-rezinkompozitlaminate post-core 
uygulaması gerçekleştirilmiştir. Hastalar 6 aylık peryotlarda takibe alınmıştır. 

Bulgular ve sonuç: Sürekli kesici dişlerde kron-kök kırıklarının restorasyonlarında, kırık parçanın yerine 
yapıştırılmasının doğal diş dokularının devamlılığını sağlaması nedeniyle, geleneksel uygulamalara 
alternatif bir tedavi seçeneği olduğunu düşünmekteyiz. 
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Komplike Kuron Kök Kırığında Multidisipliner Tedavi:22 Aylık Takip 

Gülcan Ünsal, Işın Ulukapı 

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı 

Amaç: Komplike kuron kök kırıklarında kırık hattı mine, dentin ve sementboyuncadır ve restoratif 
tedaviyi zorlaştırabilir. Sağlıklı bir restoratif tedavi için biyolojik aralığın yeniden şekillendirilmesi gerekir. 
Biyolojik aralık yaklaşık 2-3mm olup, bağ dokusu ataşmanı, epitelyalataşman ve sağlıklı dişeti oluğundan 
meydana gelmektedir. Bu olguda komplike kron kök kırığı bulunan hastanın uzun dönem takibi 
sunulacaktır. 

Yöntem: Geçirdiği travmadan 3 ay sonra kliniğimize başvuran13 yaşındaki erkek hastanın yapılan ağız içi 
ve radyografik muayenesinde, 11 nolu dişte komplike kuron-kök kırığı olduğu saptandı. Kırık kuron 
parçası mevcut olmayıp, kalan kök parçasının üstü diş eti dokusu ile örtülmüştü. Kalan kök parçasını açığa 
çıkarmak için palatinal ve bukkalgingivektomi işlemi yapıldı. Daha sonra kök kanal tedavisi tamamlanıp, 
kanal içine fiber post yerleştirildi. Fiber postun üstü kompozit ile kaplanarak braket yerleştirildi. Komşu 
dişlerden destek alınıp 11 nolu dişe ortodontik sürdürme yapıldı. Simetrik diş ile aynı diş eti seviyesine 
gelen ve biyolojik aralığı yeniden şekillenen dişin tedavisistrip kuron uygulaması ile bitirildi. Hasta 
3,6,12,18,22. aylarda kontrole alındı. 

Sonuç: Bu olgudaendodontik tedavinin ardından kaybolan biyolojik aralığın yeniden kazanılması için daha 
az travmatik olan ortodontiksürdürme tercihedildi. Ortodontiksürdürme sırasında kemik ve destek dokular 
dişi takip ettiği için 11 nolu dişin apikalde olan dişeti kenarı kök ile daha kuronale hareket edip, simetriği 
ile aynı hizaya gelmiştir. Komplike kuron kök kırığı bulunan diş, yapılan tedaviler ile 22 aylık takip 
sonunda radyografik ve klinik olarak estetik ve fonksiyonunu korumaktadır. 
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Lüksasyon Travması Görülen Apeksi Açık Santral Dişlerinprognozu: 1 Yıllık Takip 

Gülcan Ünsal,Duygu Yılmaz, Işın Ulukapı 

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı 

 

Amaç: Lüksasyonlar özellikle genç sürekli dişlerde sıklıkla karşılaşılan 
travmalardır.Ekstrüzivlüksasyon,periodontalligamentinbir kısmında kopma, alveol soketinde çatlaklar ve 
pulpa kan dolaşımın bozulmasını da içeren, dişin kuronale doğru yer değiştirmesidir. Lateral lüksasyon 
ise yine periodontal dokular ve pulpal kan dolaşımını etkileyen diş kuronunun palatinal/lingual yönde yer 
değiştirmesidir. Şiddetli ekstrüzyon veya lateral lüksasyon görülen dişlerde büyük oranda pulpa nekrozu 
gelişmesine karşın kök gelişimini tamamlamamış dişlerde pulpanın iyileşmesinin de olası olduğu 
gösterilmiştir.Bu olguda kök gelişimi tamamlanmamış iki üst orta kesicinin travma sonrası tedavisi 
sunulmaktadır. 

Yöntem: Geçirdiği travmadan 5 gün sonra İ.Ü. Dişhek Fak Pedodonti Ab Dalı kliniğine başvuran 6 
yaşındaki kız çocuğun alınan anamnezindetravmadan 2 saat sonra dişhekimine götürüldüğü 
fakatkooperasyon yetersizliği nedeni ile herhangi bir tedavi yapılamadığı öğrenildi. Hastanın yapılan 
klinik ve radyografik muayenesinde 11 nolu dişte ileri düzeyde ekstrüzyon ve aşırı mobilite, 21 nolu 
dişteise hafif düzeyde lateral lüksasyon varlığı tespit edildi. Dişler anestezi altında hafif kuvvet 
uygulanarak olabildiğince repoze edildikten sonra, 3 hafta yarı rijitsplit uygulandı. Hastanın yaşının 
küçük olması nedeniyle kök gelişimini tamamlamamış olan dişler 4 ay süresince EPT(elektrikli pulpa 
testi) ve soğuk testlerine negatif yanıt vermesine rağmen, patolojik lüksasyon ve fistül oluşumu 
görülmemesi nedeniyle kök kanal tedavisi yapılmayıp takip altına alındı. 5. aydan itibaren vitalitesi 
pozitif olan dişlerin 1 yıllık takip sonucunda klinik ve radyografik olarak sağlıklı olduğu ve kök 
gelişimlerinin devam ettiği gözlendi. 

Sonuç: Bu olgudatravma sonucu ekstrüziv ve lateral lüksasyon görülen ve geç repoze edilen kök 
gelişimini tamamlamamış genç sürekli dişlerde uzun dönem takip sonucunda vitalite dönüşü olabileceği 
görülmüştür. 
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Kindler Sendromlu İki Kardeş Çocuğun Ağız İçi Bulguları Ve Dental Tedavi Planı: Olgu Sunumu 

Salih Doğan1, Mustafa Aydınbelge1, Seçil Çetin1, Murat Borlu2, Demet Kartal2 

1Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı 

2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı  

Amaç: Kindler sendromu (KD) sendromu ilk olarak Alman Pediatrist Dr.Theresa Kindler tarafından 
ekstremitelerde doğumsal travmatik büller, poikiloderma (deride pigmentasyonlar)  ve ışık duyarlılığı 
olan 14 yaşında kız çocuğunda tanımlanmıştır. Nadir olarak gözlenen otozomal resesif geçişli bu 
sendromun ağız içi bulguları hakkında ise çok az bilgi mevcuttur. Genel ağız içi bulgularında diş etinde 
kanama, mukozada beyaz lekeler, dudaklarda atrofi, eroyon ve pigmentasyon varlığı bildirilmiştir (4). Diş 
ve çevre dokular incelendiğinde ise süt dişlerinin erken kaybı, gevşek kanamalı diş eti, erken dönemde 
başlayan ve hızlı ilerleyen periodontitis yaygın gözlemlenmiştir. Bu olgu raporunda KS tanısı ile dental 
muayene ve tedavileri için kliniğimize gönderilmiş iki kardeş hastanın klinik ağız içi bulguları ve 
uygulanan tedavilerin sunulması amaçlanmıştır. 

Olgu: Olgu raporunda Kingler Sendromu tanısı ile konsültayona gönderilen birisi 2 yaşında erkek ve 
diğeri 7 yaşında kız, iki kardeşin ağız içi ve dermatolojik muayene bulguları yanı sıra 7 yaşındaki hastaya 
uygulanan tedavi prosedürü sunulmaktadır. 

Sonuç:Kindler’in ilk tebliğinden bu yana 100’den fazla olgu bildirilmiş olmasına karşın Kingler 
sendromunun ağız içi bulguları hakkında yayınlanmış çok az vaka bildirimi bulunmaktadır. Bu vakalarda 
generalize advange periodontitis en belirgin ağız içi bulgudur ve traditional non-surgical periodontal 
treatment has been beneficial for this patient with KS bildirilmektedir . Buna göre; KS’li hastaların erken 
dönemde tespitinden sonra dental açıdan da oral hijyenlerin en üst düzeyde sürdürülmesi ve düzenli 
kontrollerinin yapılması gereken olgularda da periodontal ve dental tedavilerinin yapılması gereklidir. 
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Williams Sendromlu Hastada Ağız İçi Bulguları Ve Tedavi Planlaması: Olgu Raporu 

Kenan Cantekın1, Kübra Pedük1 

1 Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Ana Bilim Dalı, Kayseri 

 

 Amaç: Williams Sendromu, tipik bulguları olan multisistemik genetik bir hastalıktır. Yapılan 
çalışmalarda özellikle kalp ve göz bulguları, renal bulgular ve son zamanlarda tiroid fonksiyonları 
üzerinde durulmaktadır. Hastalığın seyri hastadan hastaya değişkenlik gösterir. Hastalık, büyüme ve 
gelişimde gerilik, hiperkalsemi, kalp-damar anomalileri, peri yüzü görünümü,dental anomaliler,nörolojik 
ve renal bozukluklar  gibi  gelişimsel  defektlerle karakterizedir. Supravalvuler aort stenozu, en sık 
görülen kalp anomalisidir.  Bu olgu raporunda hastalığın oral bulgularının, dişlerde görülen anomalilerin 
incelenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Onüçyaşında kız hastada yapılan klinik  muayenede  ekstraoral olarak sendromun tipik 
belirtilerine rastlanmıştır.(Resim 1-2). Kıvırcık saç, geniş alın ve geniş ağız, tipik peri yüzü görünümü 
hastada izlenmektedir. İntraoral muayenede keserler bölgesinde hipomineralize alanlar, çapraşıklık, Class 
III kapanış ve eski dolgularında sekonder çürük gözlenmiştir(Resim 3-4-5-6-7). 36 numaralı dişin 
çekilmiş olduğu görülmektedir. Radyografik muayenede hastanın 46 numaralı dişinde kanal tedavisi, 16 
ve 46 numaralı dişlerindeki sekonder çürükler izlenmektedir.(Resim 8) 

 
Sonuç: Williams-Beuren sendromlu hastalarda, özellikle kardiyovasküler sistem,orofasiyal 
anomaliler,mental bozuklukları içeren sistemik ve lokal problemlerden dolayı sık diş muayene,tedavi ve 
takiplerinin, uygun koruyucu uygulamalarla birlikte diyet düzenlenmelerinin yapılmasının hastaların 
yaşam kalitesini yükseltmede önemli bir yeri vardır. 
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Çocuklarda Mukosel İçin Tedavi Yaklaşımları 

Salih Doğan1, Kevser Kolçakoğlu1, Mustafa Aydınbelge1 

1 Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı, Kayseri 

Amaç: Mukosel, oral kavitenin içi sıvı dolu yumuşak doku lezyonlarıdır. Kelime olarak içi mukus dolu 
kavite demektir.Mukosel, cerrahi eksizyon veya kriyoterapi ile tedavi edilmelidir. 

Yöntem: Mukosel, oral kavitenin içi sıvı dolu yumuşak doku lezyonlarıdır. Kelime olarak içi mukus dolu 
kavite demektir. Patagonezine gore ekstravagasyon ve retansiyon sonucu iki ana tipi mevcuttur. Klinik 
olarak büyükleri birkaç mm veya cm arasında değişir. Yüzeyel (mavi-transparanrenkte) veya derin 
(normal mukozalrenkte) yerleşimli olabilir. Hepsinde de genel bulgu, kist sıvısının yeni sıvı birikmesine 
bağlı olarak, boşalıp daha sonar tekrar dolmasıdır. Genellikle alt dudakta orta hattın lateralinde, nadiren 
dilaltı, bukkal veya palatinal mukozada lokalizasyon gösterir. Bu vakada hiçbir sistemik rahatsızlığı 
olmayan yedi yaşındaki erkek hastanın alt dudakta orta hattın lateralinde var olan mukosele ilk etapta 
konservatif yaklaşılmış fakat mukoselin tekrarından dolayı tedavi cerrahi eksizyon ile yapılmıştır. 

Sonuç: Bu vakada mukoselin tedavisinde konservatif yaklaşım başarısız olmuştur. Cerrahi eksizyon 
sonucu mukoselde tekrarlama görülmemiştir. 
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Apeced Sendorumu; Bir Olgu Sunumu 

Ebru Şenyiğit, Mustafa Aydınbelge, Salih Doğan 

Erciyes Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti AD., Kayseri, Türkiye 

Giriş :Otoimmün poliendokrinopati-kandidiyazis-ektodermal distrofi (APECED) sendromu endokrin ve 
non-endokrin organların otoimmün kökenli bozuklukları ile karakterize seyrek görülen bir sendorumdur. 
İki belirtinin birlikte olması tanı koymada önemlidir. kronik mukokütanöz kandidiyazis ilk belirtidir. 
İkinci bulgu çoğunlukla hipoparatiroididir. Addison hastalığı, 10-12 yaşlarında ortaya çıkar. Beraberinde 
gonadal yetersizlik, vitiligo, alopesi ve tırnak distrofisi görülebilir. Sendrom amelogenezis imperfekta, 
kandidiyazis ve yüksek çürük riski ile ilişkili olabilmektedir. Dişlerde mine hipoplazisi ve sürme 
gecikmesi ağız içi bulgularındandır. 

Bu olgu sunumunda, diş ağrısı şikâyeti ile kliniğimize başvuran 6 yaşındaki kız hastaya ait klinik ve 
radyolojik oral bulgular ve tedavi yaklaşımı sunulmaktadır. 

Olgu: 6 yaşındaki kız hasta diş ağrısı şikâyetiyle kliniğimize başvurdu. Hastanın ebeveyninden alınan 
anamnezde APECED sendorumu tanısı konulduğu ve medikal tedavi ve takiplerinin Erciyes Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji bölümünde yapıldığı öğrenildi. Diş çürükleri ve kötü ağız hijyenin eşlik 
ettiği olguda, hasta non-koopere olduğu için gerekli restoratif ve endodontik tedaviler klinik ortamda 
yapılamamıştır. Tüm dental tedaviler genel anestezi altında yapılmıştır. Hastamızın 51 ve 61 nolu 
dişlerine kanal tedavisi, 54, 55, 52, 62, 64, 65, 84, 85, 75 numaralı dişlerine de kompomer restorasyonlar 
yapılmıştır. Hastamızın kliniğimizde rutin takibi devam etmektedir. 

Sonuç:Çürük riski yüksek olan bu tür hastalarda ağız hijyen eğitimi ve sık diş hekimi kontrolleri 
önemlidir. Hastalığının ilk bulguları oral kandida lezyonları olduğu için diş hekiminin erken teşhisteki 
rolü önemlidir. Diş hekimlerinin oral kandida lezyonu olan küçük yaş grubundaki çocuk hastalarla 
karşılaştıklarında APECED sendromu şüphesiyle endokrin bölümüne yönlendirmeleri erken teşhis 
açısından önemlidir.  
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Ektodermal Displazi:  Olgu Sunumu 

Kenan Cantekin1, Ebru Delikan1 

1Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti ADKayseri, Türkiye 

Giriş:  Ektodermal displazi, X’e bağlı resesif geçiş gösteren, ektoderm orjinli doku ve organları etkileyen, 
nadir görülen herediter bir hastalıktır. Bu hastalık sadece cildi, tükürük, yağ ve ter bezlerini değil, aynı 
zamanda saç, tırnak ve dişleri de etkilemektedir. Ektodermal displazili hastalarda, dişsel bulgular, 
hipodontiden anodontiye kadar değişebilmektedir. Kesici dişler konik şekilli, azı dişlerinin tüberkülleri 
ise atipik görünümdedir. Bu olgu sunumunda E.Ü Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti A.D’na başvuran 8 
yaşındaki ektodermal displazili bir hastanın ve 13 yaşındaki kardeşinin dişsel tedavisi rapor edilmiştir. 

Olgu Raporu: Hastanın klinik ve radyografik incelemesi sonucu süt dentisyonda 5, daimi dentisyonda 
ise 15 diş eksiği saptandı. Ailedeki diğer bireyler incelendiğinde ikiz kızkardeşte herhangi bir bulğuya 
rastlanmazken 13 yaşındaki erkek kardeşte de 7 diş eksiği olduğu görüldü. 

Sonuç: Ektodermal displazili çocuk hastalarda multidisipliner tedavi ihtiyacı vardır ve uzun süreli takip 
gerektirir. Ayrıca diğer aile bireyleri de hastalık yönünden sorgulanmalıdır. 
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Akut Herpetik Gingivostomatit:  Olgu Sunumu 

1Mustafa Aydınbelge, 1Ayşe Derya Bayat,1 Güldağ Herdem 

1Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti ADKayseri, Türkiye 

 

Giriş:Herpes simpleks virüsleri (HSV-1, HSV-2),  insanda en sık görülen enfeksiyon nedenlerinden 
biridir. Virüs genellikle direkt temas yada tükürükle bulaşır. Çocukluk çağı hastalığı olmasına rağmen 
nadiren de olsa erişkinlerde de görülebilir. Herpes simpleks enfeksiyonları deri ve mukozada yaygın 
olarak görülen veziküler erüpsiyonlardır. HSV-1 oral mukozada, HSV-2 genital bölgede enfeksiyonlara 
neden olur. 

Olgu Raporu:Kliniğimizde yapılan muayenede hastamızın dişetlerinde yaygın hiperemi, veziküler 
lezyonlar ve ağız kokusu varlığı tespit edildi. Hastanın oral hijyeninin yetersizliğine bağlı olarak 
bakteriyel plak mevcudiyeti belirlendi. Hastada son 3 gündür ateş, halsizlik ve iştahsızlık olduğu ailesi 
tarafından belirtildi. 

Sonuç:Akut herpetik gingivostamatit çocuklarda sıklıkla rastlanan bir enfeksiyondur. Bu hastalarda ağız 
lezyonları erken teşhis ve tedavi açısından büyük önem taşır. 
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Persiste Süt Dişi Nedeniyle Gömülü Kalmış Daimi Dişlerin Basit Ortodontik Apareylerle 
Sürdürülmesi:Olgu Sunumu 

Volkan CİFTCİ,  Cem DOGAN 

Cukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı 

 

 

Giriş:Süt dişlerinin zamanında düşmemesi, infraoklüzyonda kalması veya ankiloze olması gibi 
durumlardaimi dişlenme dönemindeoklüzyon bozuklukları ve sürme problemlerine neden olabilmektedir. 
Bu çalışmanın amacı persiste süt dişi nedeniyle gömülü kalmış daimi dişin basit ortodontik aparey ile 
sürdürülmesidir. 

Yöntem: 11 yaşında kız çocuğu üst 2.premolar dişinin çıkmaması şikayetiyle Çukurova Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi Pedodonti kliniğine başvurdu. Yapılan ağız içi muayene ve alınan 3 boyutlu 
radyografiler sonucunda her iki üst 2. süt azı dişlerinin infraoklüzyonda vepersiste durumda olduğu ve 
altlarından gelecek 2.daimi premolar dişlerinin sürmesini engellediği tespit edildi. 2.süt azı dişlerin 
çekiminden sonra sol üst 2.premolar diş için yeterli yerin olmadığı tespit edildi ve yay eklenmiş band-
loop apareyi ile yer açıldı.  
 
Sonuç:Altında daimi dişlerin mevcut olduğu persiste süt dişleri hemen çekilmeli ve daimi dişlerin 
sürmesi için yeterli yerin olup olmadığı kontrol edilmelidir.Çocuk diş hekimliği uzmanları yer darlığı 
nedeniyle süremeyen daimi dişleri basit ortodontik apareylerle sürdürebilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sayfa | 58 
P – 53 

Dentigeröz Kistin Marsupializasyonundan Sonra Kanin Dişin Spontan Sürmesi 

1Güldağ Herdem, 1Mustafa Aydınbelge,1Kenan Cantekin, 2Osman Etöz 

1Erciyes Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti A.D, Kayseri, Türkiye 

2Erciyes Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi A.D, Kayseri, Türkiye 

 

Amaç:Dentigeröz kist en sık görülen gelişimsel odontojenik kisttir. Bu kemik içindeki lezyon, iyi huylu, 
asemptomatik bir kemik içi lezyondur. Dentigeröz kist genellikle sürmemiş diş folikül kaynaklıdır. 
Patogenezi bilinmemektedir. Ancak, diş kron gelişimini tamamladıktan sonra mine epitel artıklarının 
arasında sıvı birikimi şeklinde açıklanabilmektedir.  

Olgu:Bu vakada hasta panaromik filme göre değerlendirilmiştir. Kistle ilişkili olan süt dişlerin 
çekiminden sonra hastaya marsupializsyon plağı yapılmıştır. Hastanın daimi kanin dişi spontan 
erüpsiyona bırakılmıştır.  Bu vakada olduğu gibi geniş alana yayılmış ve daimi dişi içeren kistlerin 
tedavisinde marsupializasyon en uygun tedavi şekli olarak belirtilmiştir.  

Sonuç:Hasta 1 yıl boyunca takip edilmiş olup geçen süre içinde geniş radyolüsens alanın azaldığı ve 
kanin dişin sürdüğü gözlenmiştir. 
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Tek Yumurta İkizlerinde Daimi Dişlerde Görülen Hipodonti: Olgu Sunumu 

 

Merve Meşe, Merve Akçay, Ebru Küçükyılmaz 

 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye 

 

Amaç: Diş agenezisi ya da hipodonti,dentisyonda bir veya daha fazla dişin eksikliğiyle karakterize, en 
yaygın dentisyonanomalisidir. Daimi dişler süt dişlerine göre daha fazla etkilenmektedir. Etyolojisi 
genetik veya çevresel olabilmektedir. Bu olgu sunumu hipodontide genetik faktörün gösterilmesini 
amaçlamaktadır. 

Olgu: 8 yaşındaki tek yumurta ikizleri dişlerindeki çürükler nedeniyle çiğneme problemi şikayetiyle 
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Kliniği’ne başvurmuştur. Yapılan 
klinik muayenede her iki hastanın da tüm çürük lokalizasyonlarının ve çürük yüzeylerinin aynı 
olduğugözlenmiştir 

Radyografik muayenede ise her iki hastanın da 45 nolu diş germinin eksik olduğu, çürük derinliklerinin 
oldukça benzer olduğu ve dolayısıyla her iki hasta için aynı tedavi protokollerinin gerekli olduğu 
belirlenmiştir. 

Sonuç: Tek yumurta ikizleri olgusunda gözlenmiş olan bu durum hipodontinin genetik faktörlere bağlı 
olduğunu desteklemektedir. 
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Gömük Ve Farklı Konumlanmış Üst Kesici Dişlerin Ototransplantasyon Ve Ortodontik Tedavi 
Yoluyla Tedavisi: Bir Olgu Sunumu 

S.Dicle Uluğ¹, Yeliz Güven¹, A.Burak Çankaya², Koray Gencay¹, Oya Aktören¹ 

1İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, İstanbul 

2İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul 

Amaç: Üst ön çenede gözlenebilen artı dişler sürme gecikmeleri, üst kesici dişlerin farklı 
konumlanmaları ve kök dilaserasyonları gibi komplikasyonlara neden olabilir. Bu olgu sunumunda iki artı 
diş nedeniyle süremeyen ya da farklı konumlanan üst kesici dişlerin tedavisi anlatılmaktadır.  

Yöntem: 11 yaşındaki kız hasta üst orta kesici dişlerinin sürmemesi şikayetiyle İstanbul Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı’na başvurdu. Anamnezinde ilgili bölgenin herhangi bir 
travmaya maruz kalmadığı ve sistemik herhangi bir rahatsızlığının olmadığı belirlendi. Ağıziçi 
muayenede üst sol orta kesici dişin sürmemiş olduğu, üst sağ orta kesicinin yerinde bir artı diş bulunduğu 
ve üst sağ orta kesici dişin kuronunun ise yan kesici dişin kökü üzerine gelecek şekilde sürmüş olduğu 
saptandı. Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi incelemesinde gömük üst sol kesici dişte dilaserasyon ve aynı 
bölgede artı diş bulunduğu belirlendi. Artı dişlerin cerrahi çekimini takiben farklı bir yerde bulunan üst 
sağ kesicinin çekim soketine ototransplantasyonunu ve sürmemiş orta kesici dişin ortodontik olarak 
sürdürülmesini içeren multidisipliner bir tedavi planlandı. 18 aylık takiplerde klinik ve radyolojik olarak 
herhangi bir patolojiye rastlanmadı.  

Sonuçlar: Artı dişler nedeniyle gömük kalan ve farklı yerleşim gösteren sürekli kesici dişler genç 
hastalarda ciddi estetik, fonetik ve psikolojik sorunlara yol açabilmektedir. Bu olgu sunumu estetik ve 
fonksiyonel olarak memnun edici sonuçlara ulaşmak için multidisipliner bir tedavi yaklaşımının önemini 
vurgulamaktadır. 
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Aşırı Madde Kaybı Olan Kesici Dişlerin Cad/Cam Tekniği İle Yapılan Monoblok Post-
Corerstorasyonlarla Tedavi Edilmesi: Olgu Sunumu 

 

Murat Ünal1, Arzu Dürer1, Giray Bolayır2, Evrem Gülnahar2, Burak Buldur1 

 

1Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti AD. 

2Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi AD. 

 

Amaç: Aşırı harabiyet gösteren ön grup dişlerde (11,12,21,22) CAD/CAM tekniği ile monoblok zirkon 
post-core yapımını takiben metal desteksiz zirkon porselenlerle tedavisi amaçlandı. 

Yöntem:14 yaşında kız hasta 11, 12, 21, 22 nolu dişlerinden duyduğu estetik ve fonksiyonel rahatsızlık 
sebebi ile Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti AD. kliniğinetedavisini yaptırmak 
üzere başvurdu. Hastadan alınan anamnez, yapılan radyografik ve intraoral muayeneler sonucunda, 
dişlerde hem travma hem de zaman bağlı olarak köle bölgelerinde çürük oluşumu gözlendi. Dişlerin 
öncelikle endodontik tedavilerini takiben post-core yapılmasına ve sonrasında kuron restorasyonlarıyla 
tedavi planlaması yapıldı. Hastanın mevcut estetik talepleri değerlendirilerek bu dişlere kuron 
tutuculuğunu arttıracak CAD/CAM tekniği ile işlenmiş zirkonyum post-coreların yapılmasına karar 
verildi. Yine bu talepler doğrultusunda zirkon post-coreların üzerine CAD/CAM tekniği ile üretilmiş 
zirkonyum alt yapılı seramikler ile restorasyonuna karar verildi. 

Sonuçlar: Bu olgumuzda yapılan tedaviler sonunda 12 aylık klinik takiplerde hastamızın hem estetik hem 
de fonksiyonel yönden memnun olduğu görüldü. Sonuç olarak, CAD/CAM sistemi 
ileyapılanmonoblokzirkon post-core restorasyonların kuronal yönden aşırıbı harap olmuş dişlerde 
alternatif bir tedavi olarak uygulanabileceğini söyleyebiliriz. 
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Cornelia De Lange Sendromu: Olgu Sunumu 
 

Sinem Kuru1, Gülhan Koyuncuoğlu1, Gülsüm Ak2, Gamze Aren1 

 

1İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, İstanbul 
2İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş-Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul 

Amaç:Cornelia de Lange sendromu, farklı organ ve sistemleri ilgilendiren klinik anomalilerle karakterize 
oldukça nadir görülen genetik bir hastalıktır. Klinik bulguları; gelişim ve zeka geriliği, ekstremite 
malformasyonları, dismorfik yüz bulguları, işitme kaybı ve gastroözofagial disfonksiyon ile 
karakterizedir. Görülme sıklığı, 1/10.000 ile 1/50.000 arasında değişmektedir. 
 
Olgu: Cornelia de Lange sendromu bulunan 10 yaşındaki erkek hastanın ağız içi muayenesinde dişlerde 
çapraşıklık, daralmış maksiller çene, diş sürmesinde gecikme, makroglossi saptandı. Hastada ayrıca derin 
dentin çürükleri ve yaygın plak varlığı görüldü. Yapılan tedavi planlamasına bağlı olarak, diş çürüklerinin 
tedavileri ve süt azı dişlerinin çekimleri gerçekleştirildi. Ağız ve diş sağlığı eğitimi verilerek hasta düzenli 
kontrollere çağırıldı. 
 
Sonuç: Cornelia de Lange sendromu oldukça nadir görülen bir genetik hastalıktır. Sendromla birlikte 
görülen ağız-diş sorunlarının tedavisinde multi-disipliner yaklaşım son derece önemlidir. 
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Nekrotik Pulpalı Genç Daimi Yan Keser Dişte Pulpa Revaskülarizasyonu: Olgu sunumu 

 

 

Adem Kuşgöz, Görkem Yahyaoğlu 
 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı, Trabzon, 
Türkiye 

 
 
Amaç: Kök gelişimi tamamlanmamış genç sürekli dişlerde çürük ya da travma sonucu kanal tedavisi 
gereksinimi ortaya çıkabilir. Son yıllarda bu tür dişlerin tedavisinde kök gelişiminin devamının 
sağlanması ve kök dentinin kalınlığının arttırması amacıyla revaskülarizasyon tedavisi uygulanmaktadır. 
Olgu sunumumuzda apeksi açık, periapikal lezyonlu dişte uygulanan revaskülarizasyon tedavisi 
sunulmaktadır. 
 
Yöntem: KTÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti AD Kliniği’neağrı şikayeti ile başvuran hastanın (9 
yaş, kız) hikayesinde yaklaşık bir yıl önce üst sol yan keser dişinin travmaya uğradığı öğrenilmiştir. 
Yapılan radyografik muayene sonucu üst sol yan keser dişin apeksinin açık olduğu ve periapikal lezyon 
geliştiği gözlenmiştir. Lokal anestezi yapmadan izolasyon sağlanıp giriş kavitesi açıldıktan sonra kanalda 
pü ve nekrotik dokular gözlendi. Kök kanalı 20 ml %5.25’lik NaOCl ile pasif olarak 20 dk boyunca irrige 
edildi. Daha sonrahazırlanan 3’lü antibiyotik pat (siprofloksasin, metronidazole ve minosiklin, 1:1:1)salin 
solüsyonuyla karıştırılıpkanala yerleştirildi vediş geçici olarak restore edildi. Üç haftalık takipten sonra 
dişte herhangi bir perküsyon, yumuşak dokuda palpasyon ve lokalize şişlik gözlenmedi. Geçici 
restorasyon ve 3’lü antibiyotik pat kanaldan çıkarıldı. Apikal dokular 40 numaralı K file ile irrite edilip 
kanlanma sağlandıktan 10 dk sonra MTA kanala yerleştirilipnemlendirilmiş pamuk pelet ile dentin 
duvarlarına nazikçe adapte edildi vediş geçici olarak restore edildi. Dişin daimi restorasyonu24 saat 
sonrayapıldı.Tedavi sonrası yaklaşık 18aylık takip sonucunda dişte klinik olarak bir patolojiye 
rastlanmadı. Radyografik incelemede ise kök dentin kalınlığında artış olduğu ve kök apeksinin kapandığı 
tespit edilmiştir. 
 
Sonuç: Revaskülarizasyon uygulamasının, kök gelişiminin devamını sağlayacağı ve kök dentinde 
kalınlığını arttıracağı düşünüldüğü için nekrotik pulpalı genç daimi dişlerdeapeksifikasyon 
uygulamasından önce bir tedavi seçeneği olarak değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. 
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Sürme güçlüğü görülen sağ üst santral dişin modifiyehawley apareyi ile sürdürülmesi: olgu sunumu 

 
Selçuk Savaş 1, Hülya Altıntop1, Merve Akçay 1, Aslı Baysal 2 

 
1 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, İzmir 2İzmir Kâtip 

Çelebi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, İzmir 

Amaç: Üst çene ön dişler estetiğin ve fonksiyonun sağlanması açısından oldukça büyük öneme 
sahiptirler. Bu dişlerde sürme bozuklukları meydana geldiğinde yüz estetiği olumsuz yönde 
etkilenmektedir. Bu olguda, sürme güçlüğü görülen bir hastanın modifiye hawley apareyi kullanılarak 
yapılan tedavisinin sunulması amaçlanmıştır. 
 
Yöntem:9 yaşındaki erkek hasta sağ üst santral dişinin sürmemesi şikâyeti ile İzmir Kâtip Çelebi 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı’na başvurmuştur. Hastadan alınan 
anamnezde, hastanın herhangi bir sistemik rahatsızlığının olmadığı belirlenmiştir. Bununla birlikte, ilgili 
dişin sürmesinin hızlandırılması amacıyla sürme yolunun 6 ay önce cerrahi olarak açıldığı, dişin ilk bir ay 
içinde bir miktar sürdüğü fakat son 5 ayda fark edilebilir herhangi bir değişikliğin olmadığı öğrenilmiştir. 
Yapılan klinik muayenede, hastanın sol santral dişinin fizyolojik sınırlar içinde sürdüğü ancak sağ santral 
dişin gingival konturunun sol santral dişe göre oldukça yukarıda konumlandığı ve sürme hareketini 
devam ettiremediği görülmüştür. Bu klinik bulgulara dayanarak sağ santral dişin modifiye hawley apareyi 
ile sürdürülmesine karar verilmiştir. Hastanın 2 ay sonraki kontrolünde dişin sürmesinin hızlandırıldığı, 
estetik ve fonksiyonun geri kazandırıldığı görülmüştür. 
 
Sonuç: Sürme güçlüğü görülen hastalarda üst santral dişlerin modifiye hawley apareyi ile hızlı ve pratik 
bir şekilde sürme hareketini hızlandırmak ve beraberinde hastaların fonksiyonel ve estetik 
gereksinimlerini karşılamak mümkündür. 
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Erken Karışık Dişlenme Döneminde Ön Çapraz Kapanışın Catlan’s Apareyi Kullanılarak 
Düzeltilmesi 

Buse Ayşe SERİN, Muharrem Cem DOĞAN 

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti AD. 

 

Amaç: Ön çapraz kapanış, sentrikokluzyonda maksiler dişlerin mandibulerdişlere göre lingual 
pozisyonda olması durumunda oluşan bir malokluzyondur. Ön çapraz kapanışı düzeltmek için hareketli 
ya da sabit apareyler kullanılmaktadır. Catlan’s apareyi ön çapraz kapanışın düzeltilmesinde kullanılan 
tedavi seçeneklerinden biridir. 

Yöntem: Bu olgu sunumunda erken karışık dişlenme döneminde olan bir hastanın tek diş çapraz kapanışı 
Catlan’s apareyi  (ön eğik düzlem) ile düzeltilmiştir.  

Sonuç: Ön çapraz kapanışın erken dönemde düzeltilmesi ile sınıf 1 okluzyonun gelişimi desteklenir, ön 
dişlerin travmatikokluzyonu elimine edilir, maksillanın normal büyüme paterni göstermesi sağlanır ve 
estetik olarak çocuğun kendine güveni gelişir. Catlan’s apareyiöndişçapraz kapanışın düzeltilmesinde 
etkili ve basit bir tedavi yöntemidir.  
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EktodermalDisplazive MultidisiplinerYaklaşım: İki olgu sunumu 

Mehmet Sinan Doğan 1, İsmet Rezani Toptanci 1,Zeki Arslanoğlu2, Sedat Güven3, Ahmet Aras 1 

1Dicle Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Dişhekimliği Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye. 

2Mustafa Kemal Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Dişhekimliği Anabilim Dalı, Hatay, 
Türkiye 

Dicle Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye. 

Giriş: Ektodermaldisplazi, ektoderm tabakasından gelişen iki yada daha fazla dokunun anomalisi ile 
sonuçlanan kompleks bir genetik düzensizliktir. Klinik olaraksüt ve daimi diş dizilerinde 
anadontidenoligodontiye kadar değişebilen dişeksiklikleri, dişlerinkronlarınınkonik şekilde olması, ter 
bezlerinin olmaması, ağız kuruluğu, tırnaklarda çatlak ve saçların seyrek olması sık görülen klinik 
bulgulardır.  

Olgu Sunumu: D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Kliniği’ne dişlerdeki eksiklik 
nedeniyle başvuran 6 ve 9 yaşlarındaki kardeş hastaların yapılan klinik ve radyolojik muanelerinde diş 
eksiklikleri ve diş çürüklerinin bulunduğu tespit edildi. Hastaların çürük olan dişlerinin restorasyonları 
yapıldı ve oral hijyen eğitimi verildi. Bu işlemlerden sonra protetik tedavileri yapıldı. Hastalara hareketli 
parsiyelprotez yapılarak estetik, fonksiyon ve fonasyonihtiyaçları giderilmeye çalışıldı. Vakalarda 
koruyucu tedaviler uygulanarak erken ve gereksiz diş kayıpları engellenmeye çalışıldı. Hastalar 6 
aylıkperiyotlar ile kontrol seanslarına çağrıldı. 

Sonuç: Ektodermaldisplazivakalarında diş eksikliği sık karşılaşılan durumlardan biridir. Bu nedenle 
hastanın sahip olduğu dişlere koruyucu tedavilerin yapılması meydana gelebilecek diş kayıplarını 
engelleme açısından önemli bir uygulamadır. Eksik dişler nedeniyle hastaların fonksiyon, fonasyon ve 
estetik problemleri oluşabilmektedir. Dişhekimliğinde yapılan konservatif ve protetiktedaviler hastanın 
sosyal ve psikolojik yaşamında oluşabilecek problemlerin ortadan kaldırılmasında faydalı olduğu 
düşünüldü. 
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Papillon-Lefevre Sendromlu Bir Hastanın Tipik Görünümü: Olgu Sunumu. 

Demet Süer Tümen1
,   Emin Caner Tümen2, Ayşe Günay2 Nihat Laçin3, Serap Gülçin Çetin2 

1Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Ortodonti Bölümü, Diyarbakır-Türkiye 

2Dicle Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı, Diyarbakır-Türkiye 

3Dicle Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Diyarbakır-
Türkiye 

Amaç: Papillon–Lefevresendromu (PLS) yaklaşık olarak bir milyon kişide 1-4 civarında görülen 
otozomal resesif kalıtımla geçiş gösteren genetik bir bozukluktur. Bu olgu raporu, PLS’libir erkek 
hastanın erken teşhisini ve takibini sunmayı amaçlamaktadır.  

Yöntem:5 yaşındaki erkek hasta, dişeti kanamaları ve erken süt dişi kayıpları nedeniyle kliniğimize 
başvurdu. Yapılan ağız içi, radyografik ve ağız dışı muayenede şiddetli periodontitis ve kemik kayıplarıile 
birlikte avuç içi, diz ve dirseklerindehiperkeratozlar mevcuttu. Ayrıca, ayak tabanlarındaki fissürler 
nedeniyle yürüme güçlüğü şikayeti vardı. Papillon-Lefevresendromununtipikbulgularınıgösterenhastaya, 
periodontal tedavisiilebirliktekapsamlıbir koruyucu oral hijyeneğitimiverildive periodic olarak 6 
aylıkkontrollereçağrıldı. 

Sonuç: Çocuk diş hekimi Papillon-Lefevre gibi nadir görülen sendromların teşhisi ve tedavisinde rol 
oynayan sağlık çalışanları arasında ilk sırada yer almaktadır. Bu sendromun farkındalığı, diş hekimine 
hastaları için uygun, etkili ve geniş kapsamlı oral hijyen sağlaması açısından oldukça önemlidir. 
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Geminasyon Anomalisi Görülen Maksiller Santral Bir Dişte, Yumuşak Ve Sert Dokularda Estetik 
Rehabilitasyon 

 

1Engin Ağaçkıran, 1Emre Karaali, 1Ahmet Aras 

1Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı 

 

Amaç: Bilindiği gibi geminasyon(ikiz oluşma); embriolojik gelişim esnasında tek bir diş germinin 
kısmen ya da tamamen ikiye ayrılması sonucunda büyük kronlu bir diş oluşmasıdır. Bizde bu çalışmada, 
maksillersantral dişinde geminasyongörülen bir hastanın, estetik rehabilitasyonunu amaçladık. 

Olgu: Estetik kaygılar sebebiyle kliniğimize başvuran 11 yaşındaki erkek hastanın, yapılan ağız içi 
muayenesinde maksiler santral dişinde geminasyon anomalisi olduğu görüldü. Alınan radyografisinde 
geniş ve tek bir köke sahip olduğu belirlendi. Hastaya kompozitlaminateveneer yapılması planlandı. Dişin 
kron boyutlarını simetriğine uygun hale getirebilmek için, dişin kole kısmına pembe kompomer yardımı 
ile diş eti görünümü verildi. 

Sonuç: Hastanın 3 ay sonra yapılan kontrollerinde, ilgili dişindeki restorasyonda; herhangi bir fraktüre, 
renk değişikliğine rastlanmadı. Bu tedavi şeklinin; alternatif protetiktedavilere göre, oldukça hızlı, 
konservatif ve ekonomik olduğunu düşünmekteyiz. 
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Er:Yag Lazer ile Daimi Keser Dişlerin Sürme Yolunun Açılması: 3 Olgu Sunumu 

Selçuk SAVAŞ1, Fevzi KAVRIK1, Hüseyin AKÇAY2, Merve AKÇAY1 

1 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, İzmir 

2 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, 
İzmir 

 

Amaç:Anterior daimi dişlerin gömülü kalması estetik açıdan problem oluşturacağı gibi dental ark 
dizisinde düzensizliklerin olmasına da neden olabilmektedir. Bu olgu raporunda, daimi üst keser dişinde 
sürme güçlüğü görülen 3 hastanın Er:YAG lazer kullanılarak yapılan minimal invaziv cerrahi 
uygulamalarının sunulması amaçlanmıştır. 

Yöntem:8,9,12 yaşlarındaki üç çocuk hasta üst keser dişlerinin sürmemeleri şikayeti ile İzmir Katip 
Çelebi Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı'na başvurmuştur. Hastalardan alınan 
anamnez sonucunda herhangi bir sistemik rahatsızlıkları bulunmadığı ve ilaç kullanmadıkları tespit 
edilmiştir. Yapılanintraoral muayene sonucundaüst çene ön bölgede gömülü kalan daimi keser dişler 
tespit edilmiştir. Radyografik muayene sonucunda ise ilgili dişlerin kemik retansiyonu göstermediği ve 
sürme yolunda herhangi bir patoloji görülmediği tespit edilmiştir. Bu bulgulara dayanarak ilgili dişlerdeki 
fibrotik diş eti dokusunun Er:YAG lazer ileuzaklaştırılmana karar verilmiştir. Lokal anestezi altında, 
dişlerin sürmesini engelleyen fibrotik doku uzaklaştırılmış ve hastalar 1 ay aralıklarla kontrollere 
çağrılmıştır. Hastaların kontrol randevularında, dişin sürme hareketlerinin hızlandığı gözlenmiştir. 

Sonuç: Er:YAG lazer, özellikle pediatrik diş hekimliğinde, sürme yolunun açılması da dahil olmak üzere 
yumuşak doku cerrahisinde kullanılabilecek etkili bir tekniktir. Lazerler, ağrısız ve kanamasız olmaları, 
minimal anestezi kullanımı gerektirmeleri ve uygulandığı alanlarda sterilizasyonu sağlayarak, enfeksiyon 
riskini azaltmaları sebebiyle tercih edilmektedirler. Bu avantajlar göz önüne alındığında pediatrik 
hastaların, sürme yolu açılmasında lazer etkili bir yöntemdir. 
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Lateral Dişin TranspozisyonundaMultidisiplinerYaklaşım 

Selçuk Savaş1, Nazlı Candabakoğlu2,Ebru Küçükyılmaz1, İlknur Veli2 

 

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, PedodontiAnabilim Dalı, İzmir, Türkiye 
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye 

 

Amaç: Transpozisyon, iki komşu dişin karşılıklı yer değiştirmesiyle karakterize, nadir bir diş 
anomalisidir. Transpozisyon vakalarında tedavi; etkilenmiş dişlerin yerinde bırakılması, yer değiştirmiş 
dişlerden birinin çekimi veya dişlerin tamamen dental arktaki doğru anatomik pozisyonlarına getirilmesi 
şeklindedir. Bu olgu sunumunda, transpozisyon gözlenen alt sol lateral kesici dişe aitmultidisipliner 
tedavinin sunulması amaçlanmıştır. 

Yöntem: Dişlerindeki çapraşıklık şikâyeti ile kliniğimize başvuran hastanın (8; ♀)yapılan intraoral ve 
ekstraoral muayenesinde, 32 no’lu dişin premolar bölgesinde konumlandığı ve 33-34 no’lu dişlerin sürme 
yolunu engellediği tespit edilmiştir. 32 no’lu dişin komşu dişlerle ilişkisini daha detaylı incelemek ve 
ilgili dişin hareketine engel bir durumun olmadığından emin olmak için konik ışınlı bilgisayarlı tomografi 
ile sadece alt çene görüntüsü alınmıştır. Yapılan değerlendirmede,32 no’lu dişin vestibülde konumlandığı 
ve 33-34 no’lu dişlerin kökleri ile herhangi bir temasının olmadığı belirlenmiştir. Hasta, karma dentisyon 
döneminde olduğu için sabit ortodontik tedavi yerine hareketli apareyler ile tedavi yapılmasına karar 
verilerekmodifiye edilmiş vestibül arktan oluşan ortodontikbir aparey tasarlanmıştır. Hastaya, diş üzerine 
yerleştirilen bir buton ilevestibül arkın üzerine yerleştirilen bir hook arasında kullanılacak ağız içi elastik 
rondel verilmiştir ve hasta birer aylık aralıklarla takip edilmiştir. Yedinci ayın sonunda dişin anatomik 
olarak doğru pozisyonuna geldiği,aksının düzeldiği ve 33-34 no’lu dişlerin sürme yolunda bir engel 
kalmadığı görülmüştür. 
 
Sonuç: Transpozisyonungecikmiş tedavisi; malokluzyon gelişimi, dişlerden birinin gömük kalması, 
estetik bozukluk gibi komplikasyonlara yol açmaktadır. Bu olgulara erken tanı konabilmesi halinde, 
etkilenen dişlerin ve destek dokuların zarar görmeden, kısa sürede tedavisi mümkün olabilmektedir. Bu 
aşamada, pedodontistlerin doğru teşhis ve yeterli bilgi ile olgu komplike hale gelmeden yapacakları basit 
müdahalelerin, sabit tedavi gereksinimini önleyeceği düşünülmektedir. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Sayfa | 71 
P – 66 

Garreosteomyeliti: Bir Olgu Sunumu 
 

Ülkü Şermet Elbay1, Bahadır Kan2, Alper Sinanoğlu3 
 

1Kocaeli Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı 
2Kocaeli Üniversitesi Dişhekimliği, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Fakültesi 

3Kocaeli Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi,Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı 
 

 
Amaç:PeriostitisOssifikans olarak da bilinen GarreOsteomiyeliti özellikle çocukları ve gençleri etkileyen 
nonsüpüratifbirosteomiyelit türüdür. Bu hastalık; ciddi bir enfeksiyon veya irritasyon sonucu, kemiğin 
periost tabakasının fokal olarak kalınlaşmasına ve periferal reaktif kemik formasyonuna bağlı olarak 
oluşmaktadır. Alt çene, üst çeneye göre daha fazla etkilenmektedir. Klinik olarak, yavaş ilerleyen kemik 
sertliğinde bir şişlik şeklinde görülmektedir. Genelikle en sık rastlanan sebebinin alt birinci büyük azıların 
periapikalenfeksiyonu olduğu bildirilmiştir. Radyografik olarak Garreosteomiyeliti için soğan kabuğu 
görünümü patognamiktir. 
Olgu:Kocaeli Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti Kliniğine sol alt çene bölgesinde şişlik 
nedeniyle başvuran 12 yaşında erkek hastadançekilenokluzal film vetomografi sonucunda 
GarreOsteomiyeliti teşhisi konuldu. Aşırı madde ve kemik kaybı bulunan sol alt 1.molar dişin çekimi ve 
uzun dönem antibiyotik tedavisi planlandı. Dişin çekimini takiben 2 ay sure ile oral yoldan antibiyotik 
tedavisi uygulandı.  
Sonuç:Tedaviyi takibeden 6 aylık kontrol sonunda bölgenin asemptomatik olduğu ve kemikte gözlenen 
büyümenin kaybolduğu tespit edildi. 
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Aktinomikoz İle İlişkili Periferal Ossifiye Fibrom: Olgu Raporu 

Arife Kapdan, Tuğba Arı,  Murat Ünal 

Cumhuriyet Üniversitesi, DişHekimliği Fakültesi,Pedodonti Anabilim Dalı, Sivas, TÜRKİYE 

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, 12 yaşında bir erkek çocuğunda görülen aktinomikoz ile ilişkili 
periferalossifiyefibrom tedavisinin ve 6 aylık takip sürecinin değerlendirilmesidir. 

Olgu bildirimi: Fokalfibrözhiperplazi, pyojenikgranülom, periferal dev hücreli granülom ve 
periferalossifiyefibromu (POF) içeren birçok lokalize reaktif lezyon dişeti üzerinde oluşabilir. Klinik 
olarak bunları birbirinden ayırt etmek genellikle mümkün değildir. Lezyonun kesin tanısı için 
histopatolojik inceleme gereklidir. POF genç ve genç erişkinlerde sıklıkla maksiler anterior bölgede 
görülen reaktif gingival büyüme gösteren lezyonlardan biridir. Pembeden kırmızıya değişen renkte ve 
yaygın olarak kötü ağız hijyeni ve erken periodontal hastalık ile ilişkilidir. Bu lezyonun tedavisi cerrahi 
eksizyondur. Klinik, radyolojik ve histolojik özellikleri tartışmalıdır ve tedavi ve takip ile ilgili öneriler 
verilmektedir.12 yaşındaki erkek hasta sağ üst çene anterior bölgesindeki dişetinde şişlik şikayetiyle 
kliniğimize başvurdu. Başlangıç tedavisi olarak hastaya oral hijyen eğitimi verildi. Lezyon ağızda 
görülebilecek diğer patolojik oluşumlardan ayırıcı tanısını yapabilmek için lokal anestezi altında 
eksizyonel biyopsi ile alındı, plak ve diştaşları uzaklaştırıldı. 

Sonuç: Eksizyonel biyopsi sonrasında ışık mikroskobu altında histopatolojik olarak incelenen kitleye 
aktinomikoz apsesi ile ilişkili “PerifealOssifiyeFibrom” tanısı konuldu. Hastanın 6 ay sonraki kontrolünde 
lezyonun tekrar ettiği görüldü. 
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Deforme Olmuş Lingual Arkla İlişkili Şiddetli Kök Rezorbsiyonu: Bir Olgu Raporu 

 

Çiğdem Güler1, Nihal Beldüz Kara1, Gül Keskin2 

1Ordu Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, Ordu 

2İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, Malatya 

Amaç: Bu olgu raporunda, deforme olan lingual arkla ilişkili olarak sağ mandibular birinci büyük azı 
dişindeşiddetli kök rezorpsiyonu olan bir hastanın klinik ve radyografik bulguları sunulmuştur. 
 
Yöntem: 10 yaşındaki bir kız hasta, sağ mandibularbirinci büyük azı dişinde ağrı şikayeti ile Ordu 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı’na başvurdu. Hastanın herhangi bir 
sistemik rahatsızlığının, kötü ağız alışkanlığının, alerjisinin ve geçirdiği bir travmanın olmadığı tespit 
edildi. Anamnezinde hastanın mandibularbirinci büyük azı dişlerine daha önceden kanal tedavisi yapıldığı 
veyer kaybının önlenmesi için alt çene lingual arkının yapıldığı öğrenildi. Klinik muayenede, alt çene 
lingual arkının deforme olduğu tespit edildi. Radyografik muayenedesağ mandibular birinci büyük azı 
dişindeşiddetli kök rezorpsiyonunun olduğu görüldü. Aparey çıkartıldı. Sağ mandibular birinci büyük azı 
dişine şiddetli kök rezorpsiyonundan dolayı çekim endikasyonu koyuldu. 

Sonuçlar: Sabit yer tutucuların deformasyonu kök rezorpsiyonlarına neden olabilir. Hasta ve ebeveynler 
klinik ve radyografik kontroller hakkında bilgilendirilmelidir. 
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Birinci Büyük Azı Dişlerinde Yaygın İdiyopatik Kök Rezorpsiyonu: Bir Olgu Raporu 

Çiğdem Güler1, Gül Keskin2 

1 Ordu Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, Ordu 

2 İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, Malatya 

Amaç: Daimi dişlerin kök rezorpsiyonutravma, enflamasyon, diş reimplantasyonu, tümörler, kistler, 
oklüzal stresler, gömük dişler, ortodontik hareket, periodontitis ve beslenme alışkanlıkları gibi pek çok 
faktöre bağlanmıştır.Kök rezorpsiyonlarıeksternal, internal, invaziv, basınca bağlı ve idiyopatik olarak 
gelişenler olarak sınıflandırılabilir. Gelişiminde lokal veya sistemik faktörlerin etkisi bulunmayan ve 
herhangi bir nedene bağlanamayanlar idiyopatikkök rezorpsiyonları olarak tanımlanır. Bu olgu raporunda 
tüm birinci büyük azı dişlerinde yaygın idiyopatik kök rezorpsiyonu tespit edilen bir hastanın klinik ve 
radyografik bulguları sunulmuştur. 
 
Yöntem: 9 yaşındaki bir kız hasta, birinci büyük azı dişlerinde ağrı şikayeti ile İnönü Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı’na başvurdu. Anamnezinde hastanın sağ maksiller ve 
mandibularbirinci büyük azı dişlerine daha önceden kanal tedavisiyapıldığı vesol mandibularbirinci 
büyük azı dişine amalgam dolgu yapıldığı öğrenildi. Hastanın herhangi bir sistemik rahatsızlığının, kötü 
ağız alışkanlığının, alerjisinin ve geçirdiği bir travmanın olmadığı tespit edildi. Hastadan alınan 
radyografi sonucu tüm birinci büyük azı dişlerinde yaygın idiyopatik kök rezorpsiyonlarınınolduğu 
görüldü. Klinik muayenede, intraoral veya ekstraoral olarak herhangi bir anormal bulguya rastlanmadı. 
Hastanın hematolojik test sonuçlarının normal sınırlar içerisinde olduğu tespit edildi. Tüm birinci büyük 
azı dişlerineyaygın idiyopatik kök rezorpsiyonundan dolayı çekim endikasyonu koyuldu. 

Sonuçlar: Yaygın idiyopatik kök rezorpsiyonunun birden fazla dişte görülmesi nadir bir olaydır. Bu 
durumun oluşumundan sorumlu özel hücresel mekanizmayı ve önleyici tedaviyi belirlemek için ilave 
çalışmaların yapılması gereklidir.  
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Molar Incisor Hypomineralization (MIH): Olgu Sunumu 

Cihan Öz,  Buket Erol Ayna 
 

Dicle Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı 

Amaç: Bu olgu sunumunda MolarIncisorHypomineralization (MIH) teşhisi konulan  hastanın estetik ve 
fonksiyonel gereksinimini karşılamak için uygulanan tedavi yöntemi anlatılmaktadır. 

Yöntem:Anterior dişlerinde ve Daimi Birinci Büyük Azılarında (DBBA)  zamanla artan kırılma, 
hassasiyet, renklenme ve çürükşikayetibulunan 14 yaşındaki bayan hasta Dicle ÜniversitesiDiş Hekimliği 
Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Kliniğinebaşvurmuştur. Hastanın beklentileri değerlendirildikten sonra 
ekonomik koşullar da göz önünde bulundurularak, direkt kompozitveneerrestorasyonu yapımına karar 
verildi.Dişler, bir dentinbonding sistem (Clearfil SE Bond, Kuraray) ve bir hibritrezin (Clearfil AP-X, 
Kuraray) kullanılarakrestore edildi.  

Bulgular ve Sonuç:Estetiği ve fonksiyonu yeniden sağlanan hastaya düzenli olarak 6 ayda bir kontrollere 
gelmesi tavsiye edildi. 
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Apeksifikasyon Tedavisi Başarısız Olan Kök Ucu Kapanmamış Üst Orta Keser Dişin MTA İle 
Tedavisi: Vaka Sunumu 

EsraKızılcı1, Pınar Demir1 

1İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Ana Bilim Dalı MALATYA/TÜRKİYE 

 

Amaç: Bu olgu sunumunda, 8 yaşındaki bir erkek hastada travma nedeniyle kök gelişimi durmuş ve apeksi açık 
üst sol santral dişin, başarısız olan kalsiyumhidroksit [Ca(OH)2] ileapeksifikasyon tedavisinden sonra mineral 
trioksitagregat (MTA) tıkaç ile yapılan apeksifikasyontedavisi anlatılmaktadır. 

Yöntem: Hasta travmadan 2 gün sonra İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti kliniğine 
başvurmuştur. Hastanınağız-içimuayenesinde 11 ve 21 numaralıdişlerdemobiliteolduğubelirlenmiştir.Ayrıca 21 
numaralıdişte 7 mm extrüzyonolduğutespitedilmiştir. 21 no’ 
ludişyenidenpozisyonlandırılarakhastayaortodontiktelvekompozitkullanılarakyarı-rijit splint yapılmıştır. 21 no’ 
ludiştenekrozgörülmesi nedeniyle splint çıkarılmadankanaltedavisinebaşlanılmıştır. Dişin apeksifikasyonu için 
biyomekanik temizleme sonrasında ve seanslararasında, 
kanaliçerisinesertdokuoluşumunuteşviketmesiiçinkalsiyumhidroksit [Ca(OH)2]patıyerleştirilmiştir. 9 
aysonraapeksinkapanmadığıvekökünortaüçlüsündedaralmaolduğutespitedilmiştir.Ortaüçlüdekidaralmatekraraçıl
arakkökünapikalkısmıMTAiledoldurulmuştur.Birhafta MTA’ nınsertleşmereaksiyonubeklenmiş, 
kökkanalınıngerikalankısmı gütaperka vekanalpatı (AH Plus)iledoldurulmuştur.Hasta 1.ve 3. 
Aylardakontroleçağrılmıştır. 

Sonuçlar:3.aykontrolündedişinklinikolarakasemptomatikolduğu, radyografikolarakdaherhangibirpatolojikbulgu 
(external rezorbsiyon, radyolüsensi) olmadığıbelirlenmiştir.Hastanıntakipleridevametmektedir. 
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Dentinogenezisimperfektalı Hastada İleri Derecede Pulpa Obliterasyonuna Bağlı Oluşan 
Lezyonların Tedavisi: Bir Olgu Sunumu 

Merve Meşe1, Merve Akçay1, Bilal Yasa2 

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, İzmir 

2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Tedavi Anabilim Dalı, İzmir 

  

Amaç: Dentinogenezisİmperfekta (Dİ), süt ve daimi dişleri etkileyebilen, otozomal dominant geçişli 
kalıtsal birhastalıktır. Klinik olarak dişlerde amber renginde görüntü ile karakterize olan hastalık, sıklıkla 
pulpa obliterasyonuna neden olabilmektedir. Bu olgu raporunda Tip II Dİ’lı bir hastada ileri derecede 
pulpa obliterasyonuna bağlı olarak gelişen lezyonların tedavilerinin sunulması amaçlanmıştır. 

Olgu:12 yaşındaki erkek hasta dişlerindeki estetik problem nedeniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı kliniğine başvurmuştur.  

Yapılan klinik muayenede, hastanın tüm dişlerinde generalizeamber rengi renklenmeler gözlenmiştir. 
Radyografik muayenesinde ise tüm dişlerin pulpalarındaobliterasyonlara rastlanmıştır. 31, 32, 41 ve 42 
numaralı dişlerde ise ileri derecede obliterasyona bağlı lezyonlar teşhis edilmiştir. Klinik ve radyografik 
bulgulara dayanarak, hastaya Tip II Dİ teşhisi konulmuş ve ilgili dişlere kök kanal tedavisi yapılmasına 
karar verilmiştir. 6 hafta boyunca kalsiyum hidroksit patı ile yapılan kanal pansumanının ardından daimi 
kanal dolguları yapılarak tedaviler tamamlanmıştır. 12 ay sonunda yapılan radyografik kontrolde ilgili 
dişlerdeki lezyonların iyileştiği görülmüştür. 

Sonuç: Tip II Dİ’lı hastalarda pulpa obliterasyonlarına bağlı olarak pulpa nekrozları ve lezyonları 
görülmesi olasıdır. Bu nedenle bu tür olgularda klinik ve radyografik takipler önem taşımaktadır. 
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EpidermolizisBülloza’nın Farklı Tiplerinin Gözlendiği İki Farklı Hastaya Dental Yaklaşımlar 

Zeki Arslanoğlu1,Osman Fatih Arpağ1,Mehmet Sinan Doğan2, Ahmet Aras2, Cihan Öz2,İbrahim Damlar1 

1 Mustafa Kemal Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi 

2 Dicle Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi 

 

Amaç: Bu olguda amaç; Epidermolizisbüllozanın (EB) hafif ve ağır seyrettiği EB simpleks ve 
distrofikEB’li hastaların ağız sağlığının sürdürülmesi için mümkün olan oral bölge uygulamalarının 
farklılığını sunmaktır.  

Yöntem: 

Vaka 1 

Kliniğimize 13 yaşında erkek hasta diş çürükleri şikayetiyle başvurdu. Hastanın alınan anamnezinde EB 
simpleks öyküsüne rastlandı. Ekstraoral muayenede yüz bölgesi ve vücudun diğer bölgelerinde büller 
gözlendi. İntraoral muayenede ağız içi yaygın diş çürüğü ile birlikte yanak ve dudak mukozasında çok 
sayıda bül mevcuttu. Ancak ağız açma kısıtlılığı olmayan hastanın dental girişimleri kolaylıkla sağlandı. 
Çürük dişler kompozit ile restore edildikten sonra detaylı ağız hijyen eğitimi verildi. Hastanın 3 aylık 
düzenli kontrolleri devam etmektedir.  

Vaka 2 

Kliniğimize DistrofikEB’lı 21 yaşında erkek bir hasta yaygın diş çürüğü ve dişeti kanaması şikayeti ile 
başvurdu. Ekstraoral muayenede saç dökülmesi, ense bölgesinde çok sayıda akan bül, ayak ve el 
parmaklarında yapışıklıklar, ağız açmada kısıtlılık ve dudak yanak gerginliğine rastlandı. Ağız açmada 
kısıtlılıktan dolayı sınırlı gerçekleştirilen intraoral muayenedeanterior bölgede yoğun plak ve diş taşına 
rastlanmakla birlikte radyolojik muayenede posterior bölgede diş çürükleri gözlendi. Çürük dişlere 
erişimin imkansız olduğu hastamıza herhangi bir restoratif işlem yapılamadı. Ancak anterior bölgedeki 
diş taşı ve plak atravmatik yöntemler ile diş yüzeyinden uzaklaştırıldı. Çok yumuşak ve küçük başlı diş 
fırçası önerilerek ağız hijyen eğitimi verildi. Gargara reçete edildi. Hastanın aylık kontrolleri devam 
etmektedir.  

Sonuç: Epidermolizisbüllozalı hastalarda travmaya bağlı deride ve mukozada büller oluştuğundan ve 
iyileşmesi uzun sürdüğünden uygulanan dental girişimler mümkün olduğunca atravmatik olmalıdır. EB 
simpleks tipi tedaviye imkan tanırken ağır seyreden Distrofik EB tipi tedaviyi güçleştirmektedir.  
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Ön Çapraz Kapanış-12 Ay Takip: Olgu Sunumları 

Özgür Doğan1, Miraç Sezgi Tuna1 

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye 

 

Giriş: Gelişimi devam eden çocuklarda ensık karşılaşılan ortodontik problemlerden birisi ön çapraz 
kapanışlardır. Ön çapraz kapanışların tedavi planlamasında ilk adım, bu problemin dişsel mi yoksa yoksa 
iskeletsel olduğunun belirlenmesidir. Ön dişlerin anormal aksiyal inklinasyonları, persiste süt dişleri, 
anormal sürme yolu, yetersiz ark boyu uzunluğu, süt dişi travmaları, dudak ısırma alışkanlığı dişsel ön 
çapraz kapanışlara neden olur. İskeletsel ön çapraz kapanışlar ise genellikle maksiller retrognatizm, 
mandibular prognatizm veya bunların kombinasyonu ile ortaya çıkan problemlerin bir parçasıdır. Ön 
çapraz kapanışlar; ön diş kırıkları, anormal mine erozyonu, periodontal patolojiler ve estetik  problemlere 
neden olarak dentofasial kompleksin bütünlüğünü bozar.Bu posterde, dental anomali sınıfına giren dört 
farklı ön çapraz kapanış olgusunun dört farklı yöntem ile tedavisinden ve bir yıllık takibinden 
bahsedilecektir. 

Olgu Sunumu: Olgu 1: 8 yaşında kız hasta, kliniğimize ön çapraz kapanış şikayeti ile başvurmuştur.  
Birinci aşamada verenli plak ile santral dişin arktaki yerine getirilmesi, ikinci aşama asimetrik genişletme 
yaparak lateral dişin arktaki yerine getirilmesi ile tedavi  7 ayda tamamlanmıştır. 

Olgu 2:  8 yaşında erkek hasta, kliniğimize ön çapraz kapanış şikayeti ile başvurmuştur. Okluzyon 
yükseltilerek yapılan labio-lingual springler ile tedavi 3 ayda bitirilmiştir. 

Olgu 3: 7 yaşında kız hastakliniğimize ön çapraz kapanış şikayeti ile başvurmuştur. Oklüzyon 
yükseltilerek fan-type vida ve labio-lingual springler ile planlanan hareketli plak ile tedavi 8 ayda 
tamamlanmıştır. 

Olgu 4: 7 yaşındaki kız hasta, kliniğimize ön çapraz kapanış şikayeti ile başvurmuştur. Altön dişlerine 
kompozit rezin ile yapılan sabit ön eğik düzlem ile tedavi bir haftada bitirilmiştir. 

Sonuç: Ön çapraz kapanışın neden olduğu anormal  mandibula konumlanmasının alışkanlık haline 
gelmesi, buna bağlı çalışan çene kaslarının çalışmasını etkileyerek; anormal kemik gelişimine ve 
temporomandibular eklem hastalıklarına neden olur. Bu yüzden, en kısa zamanda ortodontik/ortopedik 
olarak tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu olgularda da yeterli overbite ve jet elde edildikten sonra tedavi 
bitirilmiş ve bir senelik takipler yapılmıştır. 
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Orofasial Hemanjiom’a Eşlik Eden Mandibular Hiperplazi: Olgu Sunumu 

Özgür Doğan¹,  Ayşe Tuba Altuğ² 

1Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye 

2Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Ana Bilim Dalı,Ankara,Türkiye 

Giriş: Vasküler anomaliler sık karşılaşılmayan anomaliler olmasına rağmen, baş ve boyun bölgesinde 
karşılaşılan tipleri benign tümorler olarak sınıflandırılır ve prevalansı 1/10000’dir . Bu tür anomaliler, 
genellikle hayatın ilk aylarında ortaya çıkar, hızlı bir proliferatif fazdan sonra yavaşca küçülme eğilimi 
gösteren lezyonlardır. Dilde ortaya çıkan vasküler malformasyonlar ise, ısırmaya bağlı travma ve kanama 
tehlikesi ayrıca nefes alıp-verme, çiğneme, yutma ve konuşma zorlukları gibi problemleri yanında getirir. 
Bununla birlikte dilin fizyolojik gelişimi engellenir ve havayolu açıklığı tehlikeye düşer. 
Hemanjiomaların çeşitli tedavi yollarından birisi de cerrahi tedavidir. Çenelerde görülen santral 
hemanjiomalar oldukça nadir görülen benign tumörlerdir. Bu tümorler kadınlarda ve mandibulada daha 
sık görülmektedir. Klinik olarak, en sık karşılaşılan bulgusu ağrısız kemik büyümesi ve dişeti 
kanamalarıdır. Kemik içindeki hemanjiomaların kesin teşhisi histopatolojik analiz ve anjiografi ile 
konulur. 

Olgu Sunumu: 11 yaşındaki hasta Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti kliniğine aynı 
fakültenin Ortodonti bölümü tarafından çürük dişlerinin tedavisi için konsülte edilmiştir. Hastadan alınan 
anamnezde doğumundan itibaren dilinin ve alt çenesinin büyümeye başladığı buna bağlı olarak 2 yaşında 
bir operasyon geçirdiği ancak; ilerleyen aylarda büyüme devam edince, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 
Amerika Johns Hopkins Hastanesine, tedavi olması için gönderilmiştir. 10/11/2011 tarihinde geçirdiği 
operasyon ve yapılan histopatolojik tetkik sonucunda dili, çene ucunu ve bukkal loju içine alacak şekilde 
genişleyen tarzda bir vasküler malformasyon çeşiti olan hemanjiom ve mandibular hiperplazi teşhisi 
konulmuştur.  

Sonuç: Hastanın takipleri hem Türkiye’de hem de Amerika’da halen yapılmaktadır. Diş hekimlerinin bu 
tür olguların travma ve durdurulamayan kanama riski taşıdığına dikkat etmesi gerekir. Ayrıca bu tür 
hastalar nefes alıp-verme, çiğneme, konuşma problemi nedeniyle takip edilmeli, ağızları sürekli açık 
olduğu için çürük riskine karşı sıkı takip yapılmalı ve profilaktik flor uygulamalarına ağırlık verilmelidir. 
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Dispeptik Yakınması Olan Çocuklarda Halitozis ve Ağız Bulgularının Değerlendirilmesi 

Damla Akşit Bıçak¹,Serap Akyüz¹,Burcin Alev2
,Ayşe Merve Usta³, Nafiye Urgancı³, Ayşen Yarat², 

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı¹ 

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalı, Biyokimya Bilim 
Dalı² 

Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji Ve Beslenme Bilim Dalı³ 

 

Giriş: Halitozis, ağız veya ağız dışı kaynağına bakılmaksızın hoş olmayan nefes kokusunu 
tanımlar.Halitozisinpatofizyolojik mekanizması net olarak bilinmemekle beraber 
Helicobacterpylori’ninhalitozis oluşumundaki rolü konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Bu 
çalışmadakiamacımız dispeptik yakınması olan ve olmayan çocuklarda  ağız bulgularının yanı sıra 
H.pylori ve halitozis arasındaki ilişkiyiiki farklı yöntem ile değerlendirmektir. 

Materyal ve Metod: Çalışmaya dispeptik yakınması olan ve endoskopi yapılmasına karar verilen 5-16 
yaşları arasında 70 çocuk dahil edildi. Çocukların demografik bilgilerinin yanısıra ağız-diş sağlığı 
bulguları kaydedildi. Araştırma grubunu oluşturan 70 çocuğun  gastrikH.pylori varlığı  histopatolojik 
olarak değerlendirildi. 12(%17)çocukta gastrikH.pylorinegatif, 58(%83) çocukta pozitif bulundu. Aynı 
yaş grubunda sağlıklı 30 çocuk kontrol grubunu oluşturdu. Toplam 100 çocukta halitozis varlığı objektif 
bir yöntem olan BANA testi ve subjektif bir yöntem olan organoleptik ölçüm metodu ile de 
değerlendirildi. 

Bulgular: BANA test sonuçlarına göre dispeptik yakınması bulunan çocuklarda halitozis kontrol grubuna 
göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.001). Organoleptik ölçüm sonuçları da bu bulguyu destekledi 
(p<0.05).Dispeptik yakınması bulunan gruptaH.pylorivarlığı pozitif veya negatif olançocuklarda ağız 
kokusu BANA test sonuçlarına göre anlamlı bir farklılık göstermedi. DMFT/S, dmft/s, gingival indeks, 
plak indeks değerleri dispeptik yakınması olan grupta kontrol grubuna göre yüksek bulundu. 
Streptococcusmutans ve laktobasil sayıları, pH ve tamponlama kapasitesi değerleri arasında ise iki grup 
arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı. 

Sonuç: Dispeptik yakınması bulunan çocuklarda ağız kokusu sağlıklı çocuklara göre daha fazla 
görülmektedir. Bu çocuklarda DMFT/S, dmft/s, gingival indeks ve plak indeks değerlerinin sağlıklı 
çocuklara oranlayüksek olması ağız kokusunun oral hijyen alışkanlıklarından da etkilendiğini 
göstermektedir. Ağız kokusu şikayeti ile diş hekimlerine başvuran hastaların, gastroenteroloji uzmanına 
yönlendirilmesi gelişebilecek mide enfeksiyonuna erken tanı koyulmasına yardımcı olabilir. 
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Juvenil İdiyopatik Artritli Hastalarda Kraniyofasiyal Bulgular 

Zeynep Aytepe1, Elif Yaman Dosdoğru1, Evren Öztaş2, Sezin Akçay Özer1, Canan Turan Irmak1, Özgür 
Kasapçopur3 

1İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı 
²İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı 

³İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
 

Giriş: Juvenilidiopatikartrit (JIA); 16 yaşından önce başlayan, eklemdeki enflamasyonla karakterize ve 
klinik olarak heterojen gruplar içeren kronik bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. JIA, hastanın yüz ve 
okluzal gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, JIA’lı hastaların karakteristik yüz 
özellikleri ile JIA’nın alt tipleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.  

Yöntem: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti ve Ortodonti kliniklerinde 29 hastanın 
dişsel, ağız içi ve yüz özellikleri, klinik (Temporamandibular eklem [TME] ağrısı, tutulumu ve sesi, ağız 
açmada deviyasyon, aktif ve pasif maksimum ağız açıklığı) ve radyografik (anteroposterior ve lateral 
sefalometrik) olarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular: JIA’ nınoligoartiküler, poliartiküler ve sistemik alt gruplarının eklem seslerivarlığı dağılımları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir. Sistemik grupta SNA(º) ve TAFH(mm) 
değerleri poliartikuler gruba göre oldukça yüksek bulunmuştur. 

Sonuçlar: JIA’ li hastalarda kraniofasiyal özellikler olumsuz yönde etkilenebilmektedir. JIA alt 
gruplarından sistemik grupta kraniofasiyal ve yüz özelliklerinin daha fazla etkilendiği gözlenmiştir. JIA 
alt grupların kraniyofasiyal özellikler üzerindeki etkisini daha net açıklamak için gruplardaki hasta 
sayısının daha fazla olduğu çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Mandibular Süt Dişleri İle İlişkili Odontojenikkeratokistin Konservatif Tedavisi:Olgu Raporu 

Tamer Tüzüner1, Yavuz Tolga Korkmaz2, Görkem Yahyaoğlu1, Ümmügülsüm Coşkun2, Mehmet 
Birol Özel3 

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı, Trabzon, 
Türkiye 

 2Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi AnabilimDalı, 
Trabzon, Türkiye 

3Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye 

 

Amaç:Odontojenikkeratokist çenelerde oluşan gelişimsel epitelyal bir kisttir ve çenede görülen tüm 
kistlerin %11’ini oluşturmaktadır. Genellikle sürmemiş dişlerin kuronlarıyla ilişkilidir. Her iki çenede 
görülmekle birlikte sıklıkla alt çenede lokalize olurlar. Mandibularamusu ve angulusmandibulada sıklıkla 
görülmekte ve belirgin ekspansiyon yapma potansiyeli, bitişik dokulara ilerleyebilme ve hızlı büyüme 
potansiyelinden dolayı çok büyük boyutlara ulaşabilmektedir. Keratokistler kemikteekspansiyon yapana 
kadar veya enfekte olana kadar belirti vermeden seyrederler.  

Yöntem: Bu olguda,Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti AD’nabaşvuran 8 
yaşındaki kız hastanın sol mandibulasında ağrısız şişlik hikayesi olduğuöğrenildi.Klinik ve 
radyolojikdeğerlendirmeler sonucunda sürmemiş sol mandibulardaimi kanin dişi yatay, daimi premolar 
dişleri ise distal pozisyona getirmiş geniş radyolüsent şeklinde birlezyon tespit edildi.Hastanın lezyon ile 
ilişkilisüt kanin ve 1.süt molar dişleriçekildikten sonra ilgili bölgeden biyopsi alındı vepatolojik olarak 
değerlendirilmesi için laboratuara gönderildi.Kaviterifocinle yıkandı ve diren,çekim soketine rifocinde 
bekletilip konularak mukozaya dikildi.Kiste marsupializasyonuygulandı. Yaklaşık 10 gün sonra dren 
çıkartılıp suturlar alındıktan sonra kistin direne olacağı çekim boşluğunun kapanmaması için yer tutucu 
şekline obturatör yapıldı. Obturatör dişlerin erüpsiyon seviyelerine göre aşamalı olarak kısaltıldı.Altı ay 
sonra kemik formasyonu ile birlikte mandibularkanin ve birinci premolardişlerin dental arkta sürme 
yoluna girdiği gözlemlendi.Mikroskobik incelemeye göre malign lezyonu düşündürecek bulgu 
saptanmamıştır. Klinik görüntüleri ve radyolojik bulgular ile birlikte histomorfolojik bulgular,  
parakeratotikodontojenik kist teşhisini ortaya koydu. Hastanın takibi devam etmektedir. 

Sonuç: Mevcut bulgular,marsupializasyonun çocuklarda odontojenikkeratokist kist ile ilgili dişlerin 
erüpsiyonunu teşvik edebileceğini ortaya koymaktadır. Çocuk diş hekimliği alanında uygun teşhis ve 
multidisipliner tedavi planlaması ile birlikte cerrahi yerine konservatif tedavi seçimlerinin yararlı olacağı 
düşünülebilir.  
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Konjenital Majör Tükürük Bezi Ve Lakrimal Punktum Agenesisi: 

3 Vaka Raporu 

İsmet Rezani Toptancı1, Selahattin Balsak2, Serkan Dedeoğlu3, 

Faruk Önen4,  Tahsin Çelepkolu5,Mehmet Sinan Doğan1 

1Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği A.D. 

2Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları A.D. 

3Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz A.D. 

4 Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyodiagnostik A.D. 

5Dicle Üniversitesi Aile Hekimliği A.D. 

Amaç: Majör tükürük bezleri stomadiumunektodermal hattından gelişirler. Ektodermal yapıları etkileyen 
durumlar bu bezlerdehipoplazi veya aplazi oluşmasına neden olmaktadırlar. Major tükürük bezlerinin 
olmaması oldukça nadir görülen bir durumdur. Önceki çalışmalarda tükürük bezlerinde agenesis görülen 
vakalarda, ektodermden köken alan yapılarında etkilenebildiği rapor edilmiştir. Bu yapılardan en belirgin 
olanı lakrimal punktumdur. Majör tükürük bezlerindeki agenesisparsiyel veya total olabilir. Bu hastalarda 
tükürük seviyesinin azlığına veya yokluğuna bağlı olarak rampant çürükler ve ağız kuruluğu en belirgin 
şikâyetlerdir. Bu çalışmada total tükrük bezi agenezisi olan anne ve iki çocuğu değerlendirilmiştir. 

Olgu: Dört yaşında erkek çocuğu hasta yaygın çürük ve ağız kuruluğu şikâyeti ile kliniğimize başvurdu. 
Yapılan klinik muayene ve radyografik incelemelerde hastanın majör tükürük bezlerinin olmadığı, alınan 
ailevi hikâyede annede ve sekiz aylık kız kardeşte de benzer şikâyetlerin olduğu saptanmıştır. Yapılan 
muayeneler sonucunda anne, dört yaşındaki erkek çocuk ve sekiz aylık kız çocukta majör tükürük 
bezlerinin olmadığı anlaşılmıştır. Hastalar aile hekimi, göz ve kulak-burun- boğaz uzmanları ile birlikte 
değerlendirilmiş, annede tüm dişlerin porselen kron-köprü protez yapıldığı görülmüştür. Alınan 
Tomografi ve MRI tetkikleri ile majör tükürük bezlerinin yerinde yağ dokusunun toplandığı, stenon ve 
warthon kanallarının oluşmadığı görülmüştür. Her üç hastaya da yaş guruplarına uygun dozda yapay 
tükürük ve suni gözyaşı verilmiş, takibe alınmıştır. Dört yaşındaki hastanın dolguları yapılmayabaşlanmış 
ve devam etmektedir. Sekiz aylık hastanın sürmekte olan dişlerinin etkilenmemesi için topikal flor 
uygulaması yapılmış ve yapay tükürük verilmiştir.  

Sonuç:Bilateral majör tükrük bezi agenezisi vakaları ile ilgili çalışmalar sınırlı sayıdadır. Yapılan literatür 
çalışmalarında aynı aileden birden fazla kişide bilateral majör tükrük bezi ve lakrimal punktum 
agenezisinin rapor edilmediği gözlemlenmiştir. Bu çalışma bilateral majör tükürük bezi agenesisininX’e 
bağlı ailesel geçiş özelliği taşıyabileceğini düşündürmektedir. 
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Amelogenezis İmperfekta’lı Üç Kardeşte Protetik Rehabilitasyon: Olgu Serisi 
 

Mine Koruyucu,E. Bahar Tunaİnce, Figen Seymen, Koray Gençay 
 

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı, İstanbul, TÜRKİYE 
 
Giriş: Amelogenezis Imperfekta (AI) herhangi bir sistemik hastalık olmaksızın süt ve sürekli dişlerde 
mine yapısında belirgin bozuklukla karakterize nadir görülen kalıtsal bir anomalidir. AIolgularında 
estetik, fonksiyonel ve buna bağlı psikososyal sorunlar nedeni ile tedavi gereksinimi doğmaktadır.Bu olgu 
serisinde kliniğimize başvurmuş AI’lı üç kardeşin estetik, fonksiyonel ve psikososyal problemlerinin 
giderilmesi amacı ile uygulanan protetik tedaviler ve uzun dönem sonuçları sunulmaktadır. 
 
Olgu serisi:3. dereceden akraba evliliği bulunan total diş eksikliği olan sağlıklı baba ile sağlıklı annenin 
23, 19 ve 14 yaşlarındaki (2 erkek, 1 kız) çocuklarında hipoplastik tipAI teşhis edilmiştir. Olgularınklinik 
muayenesinde,sürekli dişlerdesürme gecikmesi, süt ve sürekli dişlerin mine tabakasında parlaklık, 
dişlerinkesilmiş diş görünümünde olduğu saptanmıştır. Süt dişi kuronlarının konik ve silindirik yapıda 
olduğu ve dişlerin arasında kontak noktaların bulunmadığı, dişlerdeki aşınmadan dolayı dikey boyutun ve 
alt yüz yüksekliğinin düşük veolguların sınıf 3 maloklüzyona eğilimli olduklarıbelirlenmiştir. Radyolojik 
bulgularincelendiğinde, hastaların süt ve sürekli diş minelerinin ince olduğu ve bazı dişlerde kök 
anomalilerininbulunduğu saptanmıştır.Tedavi planlamasında 23 yaşındaki erkek ve 14 yaşındakikız 
olguiçin sürekli dişlerde sürmesi gecikmesi nedeni ilegeçici olarak overdenture türü total protez, tüm 
dişlerin sürdüğü görülen 19 yaşındaki diğer erkek olguiçin alt-üst metal altyapılı porselen sabit protez 
yapımına karar verilmiştir. Yapılan protetik tedaviler ile hastaların dikey boyutu yükseltilmiş, 
dişlerdekiaşınma ve hassasiyet önlenmiş, estetik sağlanmış ve fonksiyon yeniden 
kazandırılmıştır.Hastalar 6 ayda bir düzenli olarak kontrol randevularına çağrılarak gereken durumlarda 
protezleri yenilenmiştir.6 yıllık takip sonunda hastaların halen protezlerini sorunsuz olarak kullandıkları 
görülmüştür. 
 
Sonuç: AI’lı hastaların tedavi planlamasında hastanın yaşı, sosyoekonomik durumu, hastalığın tipi, 
şiddeti ve hastanın ağız içi durumu gibi pek çok faktör etkili olmaktadır. Bu tür hastalarda zamanla 
birlikte doku yıkımının artması ve erken diş kayıplarının önlenmesi açısından tedaviye mümkün 
olduğunca erken yaşlarda başlamak önemli olmaktadır. 
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Sendroma Bağlı Olmayan Oligodonti Vakasının Multidisipliner Tedavisi 

Özlem Martı AKGÜN1, Serkan GÖRGÜLÜ 2, Ceren YILDIRIM 1, Feridun BAŞAK1 

1GATA Diş Hekimliği Bilimleri Merkezi Çocuk Diş Hekimliği A.D. 

2GATA Diş Hekimliği Bilimleri Merkezi Ortodonti A.D. 

Amaç: Bu vaka raporunda, sendroma bağlı olmadan oligodontisi bulunan 14yaşındaki kız hastanın 
ortodontik ve protetik tedavisi sunulmuştur. 

Yöntem:14 yaşındaki kız hasta GATA Dişhekimliği Merkezi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı’na 
konuşma, estetik, beslenme ve psikolojik sorunları nedeniyle birlikte başvurdu. Yapılan muayenede üst 
çenededaimi ön kesici dişler, sağ ve sol üst birinci küçük azı dişi, ikinci süt azı dişi ve birinci büyük azı 
dişleriharicindeki dişlerin olmadığı görüldü. Alt çenede ise sadece sol alt daimi büyük azı dişi mevcuttu. 
Ekstraoral muayenede,hastanın belirgin bir gelişimsel problemi olmadığı saptandı. Anamnezinde 
herhangi bir sistemik veya konjenital hastalığının olmadığı öğrenildi. Hastada ektodermal displazi 
bulgularına rastlanmadı. Hasta çürük olan süt azı dişinin restorasyonu yapıldıktan sonra kapanış 
bozukluğu ve ortodontik yönden değerlendirilmesi amacıyla Ortodonti kliniğine sevk edildi. Yapılan 
muayene ve incelemeler sonucunda üst çenede diş eksikliğine bağlı sagittal ve transversal yetersizlik 
tespit edildi. Üst çenenin gelişim geriliğine bağlı Sınıf III kapanış ve nazolabial açıda artış görüldü. 
Dudak dış desteğinin olmaması sebebi ile üst dudak bölgesindeki çöküklüğe bağlı olarak iç bükey bir 
profil ve alt ön yüz yüksekliğinde azalma mevcuttu. Hastaya 3 yönlü maksiller ekspansiyon apareyi 
uygulandı. Diş eksikliğinin fazla olması ve hem fonksiyon hem de estetiğin yerine getirilmesi amacıyla 
aparey protez şeklinde dizayn edildi. Alt çeneye ise klasik hareketli protez uygulandı. Uygulanan tedavi 
ile hastanın normal çiğneme ve konuşma fonksiyonları tekrar kazandırıldı. Ayrıca estetiğin de 
düzelmesiyle birlikte hastanın kendine olan güveni tekrar yerine geldi. Hasta 6 aylık periyodik kontrollere 
çağırıldı. Yapılan periyodik kontrollerde çene ve diş gelişimine göre hastanın apareyinin yenilenmesine 
karar verildi. Periyodik amaçlı kontrollerinin hasta sabit protetik tedavi görebilecek yaşa gelene kadar 
devam etmesine karar verildi. 

Sonuçlar:Oligodontisi olan çocuklardauygun ortodontik tedavi ve protetik restorasyonların yapılması 
hastanın büyüme ve psikolojik gelişimine katkı sağlayacaktır.Bu tür vakalarda estetik ve fonksiyonun 
kazanılması amacıyla multidisipliner yaklaşımların uygulanması en ideal tedavi yaklaşımı olacaktır. 
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İzole Çoklu Diş Eksikliği Olgusuna Multidisipliner Yaklaşım 

Sertaç Peker ¹, Begün Gür Türker ²,BelenÇapan ¹ ,Serap Akyüz¹,Sibe Biren ³ 

1Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 

2Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 

3Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 

 

Amaç: Diş eksikliği genellikle bir sendroma eşlik ederken, nadir de olsa izole diş eksikliği 
görülebilmektedir. Bu olgu bildiriminde çoklu diş eksikliği görülen 6 yaşındaki hastaya kaybolan estetik 
ve fonksiyonunun geri kazandırılması amaçlanmıştır. 

Yöntem: Çoklu diş eksikliğine bağlı estetik, çiğneme bozukluğu nedeniyle Marmara Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi Pedodonti Kliniğine başvuran 6 yaşındaki erkek hastaya, yapılan intraoral  muayene 
sonucunda  yüksek frenulum tanısı kondu. Hastada sadece 16,24,26,36 ve 46 nolu daimi diş germlerinin 
bulunduğu, diğer tüm daimi diş germlerin eksik olduğu saptandı. Hastanın daha önce yapılan genetik 
değerlendirmesinde herhangi bir sendrom saptanmadığı görüldü.Hastanın sefalometrik analizinde saggital 
ve vertikal yön değerlendirmeleri yapılmıştır.13.2 olarak hesaplanan Vücut Kitle İndeksi WHO’nun 
2007 değerlerine göre %3 persentil aralığında olup bu sonuca göre hasta düşük kilolu olarak 
değerlendirildi.Hastanın yüksek frenulumu diode lazer (810 nm Cheese, Gigaalaser, China) ile sedasyon 
altında 2,5W Pulse Mode ile kaldırıldıktan sonra yardımcı tedavi ve kas stimulasyonunu sağlamak 
amacıyla üst çeneye overlay geçiş protezi, alt çeneye ise dişli çocuk protezi uygulandı. Bu protezler ile 
kaybolan estetik ve fonksiyon düzenlendi, kaybolan dikey boyut yükseltildi.Protez uygulamasından sonra 
hastanın büyüme gelişimi takibe alındı. 

Sonuç :Çokludiş eksikliği olgularında overlay protezler alternatif bir tedavi yöntemi olabilir. 
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Sendrom İle İlişkili Olmayan Diş Sert Doku Anomalileri: Bir Olgu Sunumu 

Özge Gönenç1, Elif Sungurtekin Ekçi1, Didem Özdemir Özenen1, İpek İşcan2, Nüket Sandallı1 

1Doktora Öğrencisi, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı 

2Doktora Öğrencisi, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı 

Amaç: Dişanomalilerinin genetik, sistemik, travmatik, çevresel veyalokal faktörlerin sonucunda 
gelişebildiği bilinse de, çok sayıda diş eksikliğinin etiyolojisi her hastada kesin bir nedene 
bağlanamamaktadır. Beş ya da daha fazla sayıda sürekli diş germ eksikliğinin gözlendiği ve bir sendromla 
ilişkilendirilemeyen hastalara çok sık rastlanmamakla birlikte bu durumun birçok farklı gen mutasyonuna 
bağlı olabileceği (LTBP3, AXIN2, PAX9, MSX1) bildirilmiştir. Bu olgu sunumunda, oligodonti ile birlikte 
taurodontizm, kısa kökler ve mikrodontinin görüldüğü bir hastanınağız içi bulguların değerlendirilmesi ve 
multidisipliner tedavisi amaçlanmıştır.  

Yöntem: 15 yaşındaki kız hasta 10.01.2013 tarihinde Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
Pedodonti Anabilim Dalı’na estetik problemi ve diş ağrıları şikayetiylebaşvurdu. Hastanın ağız-dışı 
muayenesinde normal dışı bir bulgu saptanmadı. Hastanın ağız-içi muayenesinde, oligodonti, 
mikrodontive birden çok diş çürüğü olduğu gözlendi. Radyografik muayenesinde isebeşsürekli diş 
germininkonjenital olarak eksikliği, ayrıca alt birinci büyük azı dişlerinde taurodontizmve üst çenedeki 
birçok dişinde kök kısalığı olduğu görüldü. Alınan hasta geçmişinde akraba evliği bulunmayan sağlıklı 
anne-babanın ikinciçocuğu olan hastanınailesindebilinen diş eksikliği, mikrodonti ve taurodontizm 
olmadığı bildirildi. Ön bölge dişlerindeki estetik bozukluklar ve çok sayıda diş eksikliği nedeniyle 
hastanın üst çenesine overdentureprotez uygulandı. Arka bölgelerde çürük olan dişlerin endodontik ve 
restotatif tedavileri ardından alt çenedeki yer kaybını önlemek amacıyla hareketli dişli yer tutucu 
uygulaması yapıldı. 

Sonuçlar: Oligodonti, mikrodonti, kök kısalığı ve taurodontizmin bir arada bulunduğu ve bir sendromla 
ilişkilendirilememiş bu hastanın estetik şikayetlerinin giderilmesi amacıyla protetikrehabilitasyonu 
multidisipliner bir yaklaşımla yapılmıştır. Hastanın gerek birden fazla diş sert doku anomalisi bulunması 
gerekse büyüme ve gelişiminin devam etmesi göz önünde bulundurulduğunda, sık kontrollerle takip 
edilmesi uygun görülmüştür. 
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Nonsendromik Süpernümerer Dişlerde Tedavi Yaklaşımı: Olgu Sunumu 

 

Pelin Barlak, Mine Koruyucu, Figen Seymen, Koray Gençay 

İstanbul Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 

 

Amaç: Süpernümerer dişler, diş arkında fazladan yer alan dişlerdir. Sıklıkla üst çene ön bölgede lokalize 
olmaktadırlar. Tek veya çok sayıda, tek taraflı veya çift taraflı olarak, sürmüş veya gömülü, bir veya her 
iki çenede birden oluşabilirler. Süpernümerer dişler bazı sendromlarla birlikte görülebildikleri gibi, 
sendroma bağlı olmayan ve etyolojisi bilinmeyen nedenlerle de oluşabilmektedir. Non sendromik 
süpernümerer dişlerin toplumda görülme sıklığı %0.1- %3.8 arasında değişmektedir. Ark dışında 
kaldıkları için çapraşıklıklara neden olarak hastalarda estetik sorunlara yol açmaktadırlar. 

Yöntem: 11 yaşında erkek olgunun klinik ve radyografik kontrolünde  üst çenesinde iki adet 
süpernümerer orta kesici diş (normal diş formunda) saptanmıştır. Ortodontik olarak planlama yapıldıktan 
sonra dört adet santral kesiciden ikisi çekilmiş ve sınıf I azı kapanışına sahip hastada ortodontik tedavi ile 
levelling yapılıp hastanın mevcut estetiği rehabilite edilmiştir.  

Sonuç: Süpernümerer dişler bazı olgularda gömülü kalabileceği gibi bazı olgularda da ağızda sürmüş 
olarak yer alabilirler. Bu dişler eger sürmüş ise klinik muayenede kolayca tespit edilebilirkengömük 
kaldıkları durumlarda ise radyografik olarak lokalizasyonları saptanabilmektedir. Süpernümerer dişler 
tedavi edilmedikleri sürece hastalarda estetik sorunlara neden olmaktadır. Süpernümerer dişlerin 
tedavisinde multidisipliner yaklaşım gerekmektedir. Dişlerin yapısına ve olgunun estetik gereksinimine 
göre çekim planlaması yapılmalıdır. Bu olgu sunumunda hastanın süpernümererkesici  dişleriortodontik 
tedavi gereksinimi değerlendirilerek çekilmiş ve estetik sorunlar giderilmiştir. 
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Üst Çenede Keserler BölgesindeBulunan Süpernümerer Dişlerin Neden Olduğu Komplikasyonlar 
ve Tedavi Yaklaşımları: Üç Olgu Raporu 

  

Kenan Cantekin1, Hüsniye Gümüş1, Mustafa Aydınbelge1 

1 Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Ana Bilim Dalı, Kayseri 

 

Amaç:Süpernümerer dişler dental arkta fazladan bulunan dişlerdir. Bu tür dişler genellikle üst çenede 
keserler bölgesinde yer alırlar ve bazı komplikasyonlara neden olabilirler. Dişin bulunduğu bölgedeki 
daimi dişlerin sürmesinde gecikme veya sürememesi, kök gelişiminde gecikme veya anomali ile 
dileserasyon, komşu dişte yer değişimi, rotasyon veya kök rezorbsiyonu Süpernümerer dişlerin neden 
olduğu komplikasyonlardan bazılarıdır. Bu olgu raporunda üst çene keserler bölgesinde yer alan 
süpernümerer dişlerin neden olduğu komplikasyonlar ve tedavi yaklaşımları değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 

Yöntem: Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Bölümüne muayene için başvurmuş, 
alınan tıbbi anamnezlerinde herhangi bir gelişimsel ve sistemik hastalığı bulunmayan; yedi, dokuz ve on 
dört yaşında, süpernümerer dişe sahip üç hasta değerlendirilmiştir. Hastalarda var olan süpernümerer 
dişlerin neden olduğu veya olabileceği komplikasyonlar belirlenmiştir. Bu komplikasyonlara yönelik 
tedavi yaklaşımları literatürlerle birlikte değerlendirilmiştir. 
 
 Sonuç: Süpernümerer dişlerin erken dönemde teşhis ve tedavisi konusunda pedodontislere büyük 
sorumluluk düşmektedir. Erken dönemde yapılan doğru yaklaşımlar ile dental anomaliler ile ilişkili 
potansiyel ortodontik problem ve/veya dental patolojiler daha oluşmadan önlenebileceğine veya bu tür 
problemlerin minimum seviyeye indirilebileceğine inanılmaktadır. 
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Apert Sendromunun orafacial bulguları ve dental tedavisi: Bir Olgu Raporu 

Kenan Cantekin1, Serap Avcı1, 

1 Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Ana Bilim Dalı, Kayseri 

 

Amaç:Apertsendromu şiddetli kraniyositozis, kraniyofasiyal anomaliler, el ve ayakların simetrik şekilde 
sindaktili olması ve diş anomalilerini içeren nadir görülen konjenital bir hastalıktır. Bu raporun amacı 
Apertsendromlu 11 yaşındaki erkek bir hastanın genel ve orafasiyal bulgularını ve hastanın dental 
tedavisini ortaya koymaktır. 

Yöntem: 11 yaşındaki erkek hasta Apertsendromu ön tanısı ile Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi Pedodonti Kliniğine diş tedavileri için başvurmuştur. Hastanın birinci dereceden akraba evliliği 
sonucu dünyaya geldiği öğrenilmiştir. Ağız dışı klinik bulgularında; kraniofasial bozukluklar; geniş ve 
düz alın, temporal kemiklerde çöküklük, hipertelorizm, basık burun kökü, çıkık ve kısa burun, orta yüz 
geriliği, hipotonik dudaklar gözlemlenmiştir. El ve ayaklarda ise simetrik sindaktili ve parmak eksiklikleri 
tespit edilmiştir. Ağız içi bulgularında ise; ön açık kapanış, posteriror sol tarafta baş başa sağda ise çapraz 
kapanış olup hastanın genel oklüzyon ve kapanış sınıflandırılması Class 3’dür. Üst çenenin dar ve 
hipoplazik olması sonucu geç erüpsiyon ve çapraşıklık mevcuttur. Yer darlığı nedeniyle her iki taraftaki 
üst çenedaimikanin dişlerin gömülü kaldığı ve geç erüpsiyon sebebiyle de her iki daimi üst birinci molar 
dişlerinin de henüz sürmemiş olduğu görülmüştür. Hastanın gerekli dental tedavileri genel anestezi 
altında yapılmış olup, tedavi sonrasında şarjlı diş fırçası kullanımı önerilmiştir ve ebeveynine oral hijyen 
eğitimi verilmiştir. 
Sonuç: Kroniosinostosis, kraniafasial anomaliler, sindaktili ve dental anomali gibi bulguların Apert 
sendromu ile ilişkili olduğu görülmüştür. 

 

 

 

 

 


