
                                                                AMAÇ 

 

Yaşları 5- 15 arasında değişen 25 çölyak hastası ile benzer yaş ve cinsiyet özelliğine sahip 25 sağlıklı çocuk çalışmamıza dahil edildi. 

Kontrol grubu ve Çölyak hastası grubu aynı araştırmacı tarafından ayna, sond, uygun ışık ve hava su spreyi kullanılarak klinik olarak ve 

bitewing radyograflar kullanılarak radyografik muayene yapıldı. 
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Çölyak hastalığı, genetik yatkınlık gösteren kişilerde tahıllarda bulunan gluten ile ilişkili peptidlerin neden olduğu otoimmün bir 

hastalıktır. Hastalığın en yaygın klinik semptomları karın ağrısı, kronik kabızlık veya diare ve gelişim geriliğidir. Oral bulguları ise 

dental mine defeftleri, recurrent aftöz stomatit, anguler chelitis ’tir.  

Bu çalışmanın amacı çölyak hastalığı olan çocuklarda dental mine defekti, ağız içi aftöz lezyonlar ve DMFT/ dmft indeksini sağlıklı 

bireylerle karşılaştırarak farklılıkları belirlemektir 

                                                                  METODLAR 

                                                               SONUÇ 

Pediatri hekimleri ve dişhekimleri ( özellikle çocuk diş hekimleri) Çölyak Hastalığının ağız bulguları hakkında bilgili olmalıdırlar. Özellikle 

atipik çölyak hastalığının teşhisinde dişhekimleri ilk uzman olabilirler. 

                        
Cinsiyet                          

  

           N Ortalama yaş 
(yıl) 

Kız Erkek 

CD grup 25 8.94±2,08 15 10 

Kontrol 
grup 

25 9.66±4,26 14 11 

Toplam 50 9.30± 29 21 

Tablo 1. Çölyak hastası grubu ve kontrol grubunun yaş ve cinsiyet 

açısından değerlendirilmesi 

   CD group 

(n: 25) 

Control group 

   (n: 25) 

P value 

Yaş aralığı(yıl) 4-16   5-13   

Ortalama yaş 9.66± 4,2 8.94±2,08 ,45 

Ortalama dmft 3,25± 3,2 4,56±2,87 ,,19 

Ortalama DMFT 3,75±2,62 1,83±1,78 ˂0,01 

Tablo 2. The values of age and dmft/DMFT indices for children with 

Celiac disease and healthy control group 

Tablo 3. Çölyak hastası ve kontrol grubunda oral bulgular:     RAS: Recurrent aftöz stomatit 
                                                                                               DMD:Dental mine defekti 

                                                                  BULGULAR 

 Çölyak hastası grubu ve kontrol grubu arasında yaş ve 
cinsiyet yönünden istatistiksel olarak önemli bir fark yoktur . 
( P>0,05)   

 İki grup dmft değerleri açısından kıyaslandığında istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark olmadığı görüldü.   ( P>0,05)  
 

 DMFT değeri çölyak hastası grubunda kontrol grubuna göre daha yüksekti ve 
bu değer istatistiksel olarak anlamlı bulundu.(P<0,01)  

 Recurrent aftöz stomatit çölyak grubunda %60 oranında tespit edildi, kontrol grubunda bu oran %0 idi. 

 Dental mine defekti çölyak hastası grubunda %48 iken kontrol grubunda %16 olarak bulundu. İki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi.(P=0,01)  


