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Değerli Meslektaşlarım,

Türk Pedodonti Derneği’nin 23. Bilimsel Kongresi’ni 24-28 Eylül 2016 tarihleri arasında 
Kuşadası kalkışlı gemide gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz gibi, derneğimiz uzun yıllardır düzenli 
olarak kongre, sempozyum ve bilimsel toplantılar düzenlemektedir. Bu bilimsel 
aktivitelerimizdeki devamlılığı ve başarıları, sizlerin katkı ve katılımlarına borçluyuz. Bundan 
sonra da, ülkemizdeki Pedodonti başarısının daha da artması için hep birlikte çalışmaya 
devam edeceğimize inanıyoruz.

Bu kez, bir ilke imza atarak, kongremizi bir gemi yolculuğu sırasında gerçekleştiriyoruz. 
Bu güzel deneyime katılıp, bizleri yalnız bırakmayacağınız için şimdiden teşekkür ediyoruz. 
Programda da görebileceğiniz gibi, Ege denizinin görkemi içinde, birbirinden güzel Yunan 
Adalarını ziyaret edeceğiz. Denizde geçireceğimiz zamanlarda da, bilimsel programımızı 
gerçekleştireceğiz.

Türk Pedodonti Derneği yönetim kurulu olarak, bilimsel programın yanı sıra, keyifli 
paylaşımlar için, “Celestyal Nefeli” gemisinde Ege Denizi ve Adaların doğal güzellikleri içinde 
sizlerle birlikte olmanın heyecanını yaşıyoruz. Şimdiden sağlıklı, keyifli ve güneşli günlerle 
dolu bir kongre diliyoruz.

Bilimsel ve sosyal paylaşımlarımızla güzel bir kongre geçirmek ve derneğimizin prestijini ulusal 
ve uluslararası alanda bir adım daha öne taşımak ve sizlerin de desteği ile yeni adımlar 
atabilmek ümidiyle tüm meslektaşlarımı kongremize davet etmekten onur duyarız.

En içten sevgi ve saygılarımla.

Prof. Dr. Figen Seymen | Türk Pedodonti Derneği Başkanı
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24.09.2016 

15.00 -15.15    AÇILIŞ
15.15 -16.45    MINIMUM INTERVENTION DENTISTRY  AND THE TREATMENT           
     OF MOLAR INCISOR HYPOMINERALIZATION 
                         Esther Ruiz de Castañeda Regojo 
                        Patricia Gatón Hernández
                         Oturum Başkanları: İlknur Tanboğa, Figen Seymen
16.45-17.15      DİJİTAL DİŞHEKİMLİĞİ (CAD/CAM) - PEDODONTİ
                        Koray Gençay
                         Oturum Başkanları: Tezer Ulusu, Serap Akyüz
17.15-17.45     KAHVE ARASI
17.45-18.15     İYATROJENİK KÖK PERFORASYONLARININ TEDAVİSİ
                         Sözlü Sunum: Tayfun Alaçam 
               Oturum Başkanları: Nesrin Eronat, Cemal Eronat 
18.15-18.45     PEDİATRİK DENTAL TEDAVİLERDE SEDASYON 
                         Sözlü Sunum: Gülay Kip
                         Oturum Başkanları: Zeynep Aytepe, Alev Alaçam
18.45-19.30   AÇILIŞ KOKTEYLİ
21.00-22.30  Sözlü Poster Oturumları

25.09.2016

10.00-11.00  Öğretim Üyesi Toplantısı    
                         Pedodonti (Çocuk Dişhekimliği)  Eğitim Programları Değerlendirme ve        
     Ulusal ve Uluslararası Akreditasyon Süreci Çalıştayı

26-9-2016 

16.30-18.00  Sözlü Poster Oturumları
18.00-18.30  Kapanış

PROGRAM
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KONGRE 
KONUŞMACILARI



Esther Ruiz de Castañeda Regojo
Phd in Dentistry (University of Granada).
DDS(University of Granada)
Postgraduate program in Prosthetics Dentistry 
(International University of Catalonia)
Clinical Training  program in implantology. Perio Clinic Madrid
Postgraduate in  Esthetic Dentistry (University of Barcelona)
Member of Spanish Society for Prosthetics, 
IADT (International Association of Dental Traumatology)
European Board of Minimum Intervention Dentistry. 
Lecturer on Aesthetics with composites, 
Multidisciplinary Minimum Intervention Dentistry, 
Dental Trauma and Aesthetic

Patricia Gatón Hernández
Phd in Dentistry (Autonoma University of Santo Domingo).
DDS(International University of Catalonia )
Postgraduate program in Paediatric Dentistry 
(Children´s Hospital of Barcelona)
Clinical Training program in implantology. Perio Clinic Madrid
Postgraduate in Esthetic Dentistry (University of Barcelona)
Member of Spanish Society for Pediatric Dentistry, 
IADT (International Association of Dental Traumatology),
European Board of Minimum Intervention Dentistry, 
Lecturer on Aesthetics with composites,
Multidisciplinary Minimum Intervention Dentistry, 
Dental Trauma and Aesthetic

MINIMUM INTERVENTION DENTISTRY AND THE TREATMENT OF 
MOLAR INCISOR HIPOMINERALIZATION

Minimum Intervention Dentistry has been focused mainly on caries; although this 
concept, this philosophy, can be apply to every disease. Especially, Pediatric Dentistry 
can benefit from this philosophy. It follows three steps: individual risk assessment of 
the disease, early detection, and minimally invasive treatment. With the goals of 
arresting the progression and improving the maintenance of the patients, and also 
following the MIMD philosophy, we will review from the first visit to frequent 
treatments. We will also explain small changes, without big investments to improve 
the oral health and quality of life of our patients. We will focus our conference, 
especially in the treatment of molar-incisor hipomineralization, an increasing 
pathology. The early treatment of severe MIH and mantainence of the patient. Our 
goal, keeping patients stable until adolescence ends, with the best function and 
aesthetics possible.
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Patricia Gatón Hernández
Phd in Dentistry (Autonoma University of Santo Domingo).
DDS(International University of Catalonia )
Postgraduate program in Paediatric Dentistry 
(Children´s Hospital of Barcelona)
Clinical Training program in implantology. Perio Clinic Madrid
Postgraduate in Esthetic Dentistry (University of Barcelona)
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DİJİTAL DİŞHEKİMLİĞİ (CAD/CAM) - PEDODONTİ

Günümüzün yükselen trendi olan dijital dişhekimliği ile CAD/CAM restoratif 
tekniklerinin kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Pedodonti disiplininde de günü 
yakalamak adına bu noktada yapılabilecekleri, dijital dişhekimliği-pedodonti geçiş ve 
uygulama alanları konusunda olgular eşliğinde genel bir bilgi paylaşımında bulunmaya 
çalışacağız. Bunu yaparken endikasyonlar ve bunların geleneksel yöntemlere karşı 
avantaj ve dezavantajları tartışılacaktır. Kullanılacak materyaller ve onların uygun 
olduğu endikasyonlar konusunda bilgi verilecektir. CAD/CAM restorasyonları 
pedodontiyi bir adım ileri götürmede bizlere yardımcı olacaktır. Bu teknolojinin 
kullanımı ile gelecekte çocuk hastalarda daha kısa sürede daha başarılı restorasyonların 
yapılmasının önü açılacaktır.

Prof.Dr. Koray Gençay

Prof. Dr. Koray Gençay İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi’nden 1983 yılında mezun oldu ve aynı yıl İstanbul 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı’nda 
doktora öğrencisi olarak çalışmaya başladı. Doktora eğitimini 
1988 yılında tamamladı. 1994 yılında doçent ünvanını ve 2000 
yılında profesör ünvanını aldı. Halen İstanbul Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi 
olarak çalışmalarına devam etmektedir. 200’den fazla ulusal ve 
uluslar arası akademik yayını, iki kitap bölümü yazarlığı ve “Travma 
Olgularında tedavi Planlaması” adlı Türkçe’ye çevirdiği bir kitabı 
bulunmaktadır. Birçok bilimsel derginin danışmanlığını yapmakta 
ve yayın kurulunda yer almaktadır. Türk Pedodonti Derneği, 
European Academy of Paediatric Dentistry, International 
Association of Paediatric Dentistry, International Association of 
Dental Research ve International Association of Dental 
Traumatology üyesidir. Bir Galatarasay fanatiğidir ve ilgi alanları 
arasında başlıca futbol izlemek, bisiklet sürmek ve yelkencilik yer 
almaktadır.
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İYATROJENİK KÖK PERFORASYONLARININ TEDAVİSİ

Kök perforasyonları pulpa boşluğu ve periodonsiyum veya ağız boşluğu arasında yapay 
bir ilişkinin oluşmasıdır. Kök kanal tedavisi sırasında % 2-12 oranlarında 
oluşabilmektedir.
Perforasyon olgularında çabuk ve etkili bir tıkama ve ana kanaldaki başarılı bir tedavi iyi 
bir prognoz için önem taşır. Kök perforasyonlarında hermetik bir kapatma 
başarılamadığında kök kanalından veya periodontal dokudan yayılabilen bakteriyel 
enfeksiyon iyileşmeyi önleyebilir ve açılımın bulunduğu destek dokularda iltihabi 
gelişimlere neden olabilir. Bununla beraber erken tanı ve biyouygun bir materyalle 
hermetik ve etkili bir tıkama ile dişin uzun süre ağızda tutulabilmesini sağlayacak uygun 
koşullar yaratılabilir. 
Perforasyonların özel konumu ve klinik girişimlerde ulaşım güçlükleri etkili bir tıkamayı 
güçleştirmekte ve manuplasyonu güç olan güncel perforasyon tamir materyallerinin 
daha basit ve başarılı uygulamaları için hekimleri daha ileri yaklaşımlar arayışına 
itmektedir. Kanama kontrolünden sonra, materyallerin fiziksel özelliklerine 
formülasyon ve taşıyıcıları değiştirerek yapılan müdahaleler yanında, farklı uygulama 
aletleri ve yöntemleri denenerek klinik başarı oranı artırılmaya çalışılmaktadır. Kalsiyum 
silikat esaslı materyallerin kök kanalı ayrıntılarına elle yapılan uygulamalar yanında sonik 
veya ultrasonik olarak olarak gönderilmesi de mantıklı olabilir.
Bu sunumda geleneksel yöntemlerle MTA tıkamasında güçlüklerle karşılaşılan 
perforasyon olgularında MTA’nın farklı akışkanlıktaki karışımları ve bazı kalsiyum silikat 
esaslı ticari preparatların elle ve sonik ve ultrasonik kompaksiyonla uygulanması 
konusundaki yaklaşım önerilerimizden bahsedilecektir.

Prof.Dr. Tayfun Alaçam

1954 de Ankara’da doğdu. 1976 yılında Ankara Üniversitesi’nden 
mezun oldu.1981 de doktorasını aldı. 1985 yılından beri Gazi 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde çalışmaktadır. 1984 yılında 
doçent 1990 yılında profesör oldu. Anabilim dalı başkanlığı, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü müdür yardımcılığı, fakülte kurulu üyeliği, yayın 
komisyonu sekreterliği, bilimsel kurul üyeliği, vakıf genel sekreterliği 
ve Türk Endodonti Derneği başkanlığı gibi görevlerde bulundu. 105 
adet bilimsel yayını ve 5 adet ders kitabı bulunmaktadır.
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PEDİATRİK DENTAL TEDAVİLERDE SEDASYON

Pediatrik dental tedavilerde sedasyonun amacı çocuk için korku ve işlem sırasında 
ağrının engellenmesi, tedaviye uyumun arttırılması ve ileride gelişebilecek dişçi 
korkusu ve anksiyetesinin önlenmesi iken diş hekimi için dental işlemlerin 
kolaylaştırılması, ve hızlı bitirilmesidir. Genellikle tedaviye uyumu az olan, davranış 
problem olan, dental korku ve anksiyetesi olan, mental retarde çocuklarda sedasyon 
ihtiyacı olmaktadır. Sedasyon kararı verirken tedavinin aciliyeti, gerekliliği ve kapsamı 
da göz önünde bulundurulması gereken faktörlerdendir.
Çocuklarda dental işlemlerde güvenli bir sedasyon için sistemik yaklaşımda 
aşağıdakilere dikkat etmek gereklidir: çocuğu sedasyon işlemi ile hayati riske atabilecek 
medikal ve cerrahi durumların işlem öncesi dikkatle değerlendirilmesi, medical/dental 
deneyimli personel olmaksızın sedasyonun uygulanmaması, elektif işlemlerde yeterli 
açlık süresine dikkat edilmesi, damar yolunun açık tutulması, acil durumlarda ise 
sedasyon derecesi ile artan risklerin iyi değerlendirilmesi, büyük tonsil ve diğer 
anatomik havayolu bozukluklarının işlem sırasında değerlendirilmesi ve havayolunun 
acil durumlarda açık tutulması için yeterli deneyim tecrübenin ve uygun ekipmanın 
hazır bulunması, kullanılacak sedatiflerin farmakokinetik ve farmakodinamik etkileri ve 
diğer ilaçlar ile etkileşimlerinin iyi bilinmesi, tedavi ve sedasyon için yeterli sayıda 
personelin bulunması, monitörizasyon için uygun ekipmanın bulundurulması bunlardan 
bazılarıdır. Ayrıca, yeterli ve uygun bir postoperatif ayılma bölümünün bulunması, 
hastaneden çıkmadan medikal ve dental personel tarafından sedasyonun geri dönüp 
tam ayıklığın sağlandığının gözlenmesi ve taburcu sonrası için yeterli önerilerin 
verilmesi de dikkat edilmesi gereken diğer faktörlerdir.

Yrd.Doç.Dr. Gülay KİP

Amerika Birleşik Devletleri Davis Doğumlu Dr Gülay KİP lise 
öğrenimini Ankara Deneme Lisesinde tamamladıktan sonra Tıp 
eğitimini Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapmıştır. Tıpta 
uzmanlık eğitimini Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon animasyon Anabilim Dalında tamamlamıştır. Dr 
Gülay Kip halen Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
Pedodonti Anabilim Dalında çalışmaktadır.
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SÖZLÜ 
POSTER SUNUMLARI



24.09.2016

21:00- 22:30
Salon: Selena Lounge

Oturum 1 - Büyüme Gelişim - Kariyoloji - Koruyucu Dişhekimliği
Oturum Başkanları: Fahinur Ertuğrul, Serap Çetiner

OP1. 0068-Panoramik Radyografilerde Kök Gelişim Aşamaları Değerlendirilerek 
Belirlenen Yaş ile Kronolojik Yaş Arasındaki 
Uyumun Araştırılması
Burak Kerem Apaydın, Hilal Özbey

OP2. 0088 - Mandibular Kondiler Hipoplazi ve Koronoid Çıkıntı Hiperplazi 
Olgusunun Dental Volumetrik Tomografi İle Değerlendirilmesi: 
Vaka Raporu
İrfan Sarıca, Elif Kurtuldu, Binali Çakur, Ahmet Berhan Yılmaz

OP3. 0096 – Bir Olgu Sunumu: Hipo-hiperdonti
Elif Ece Kalaoğlu, Eda Haznedaroğlu, Ali Menteş 

OP4. 0063 - Pediatrik Kardiyoloji Uzmanlarının İnfektif Endokardit-Dental Tedavi 
Kapsamında Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi 
Didem Atabek, Serdar Kula, Nagehan Aktaş, Didem Sakaryalı, 
Nurhan Öztaş, Hilal Sillelioğlu

OP6. 0132 - Preeruptif intrakoronal rezorbsiyon: nadir görülen bir vaka
Ceren Deveci, İffet Yazıcıoğlu Sanrı, Ayşe Buse Serin, 
Muharrem Cem Doğan

OP7. 0019 - Minenin Asit Direncinin Arttırılmasında Er:YAG Lazerin Flor ile 
Birlikte Kullanımının Etkisi
Şule Bayrak, Elif İpek Yılmaz

OP8. 0057 - Sürmekte Olan Daimi Dişlere Uygulanan Farklı Fissür Örtücülerin 
Retansiyon Açısından Karşılaştırılması 
Burcu Güçyetmez Topal, Zuhal Kırzıoğlu
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24.09.2016

21:00- 22:30
Salon: Selena Lounge

Oturum 1 - Büyüme Gelişim - Kariyoloji - Koruyucu Dişhekimliği
Oturum Başkanları: Fahinur Ertuğrul, Serap Çetiner
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OP9. 0064 - Bir Meziodensin Daimi Maksiller Santral Diş Füzyonu: Olgu Sunumu
Nagehan Aktaş, Didem Atabek, Ezgi Karaçelebi

OP10. 0120 - 3 Boyutlu Diş Fırçalarının Plak Temizleme Etkinliğinin 
Değerlendirilmesi
Seda Önol, Zuhal Kırzıoğlu

OP12. 0158 - Farklı Görüntüleme Yöntemlerinin Fissür Örtücü Altındaki Çürük 
Teşhisindeki Başarısının İn Vitro Olarak Değerlendirilmesi
Aslı Soğukpınar, Merve Erkmen Almaz, Volkan Arıkan, Aylin Akbay Oba

OP13. 0018 - Yakın Kızılötesi Işın Transillüminasyon Yönteminin Posterior Süt 
Dişerinin Proksimal Lezyonlarında Kullanımının 
Sensitivite ve Spesifitesi
İffet Yazıcıoğlu Sanrı, Ceren Deveci, Ayşe Buse Serin, 
Muharrem Cem Doğan

OP14. 0070 - Mikroabrazyon ve Ev Tipi Ağartma Yönteminin Florozisli Dişlerdeki 
Etkinliği: İki Olgu Sunumu ve Altı Yıllık Sonuçlar
Başak Yazkan, Esra Uzer Çelik

OP15. 0115 - Bebeklerde, anne sütü, inek sütü ve hazır mama ile beslenmenin, erken 
çocukluk çağı çürüklerinin meydana gelmesi üzerine etkilerinin değerlendirilmesi
Çiğdem Küçükeşmen, Tuğba Yiğit

OP16. 0160 -  Dental ünit su sistemlerinde Legionella pneumophila varlığının 
real-time PCR ve standart kültür metotları 
kullanılarak değerlendirilmesi
Serap Çetiner, Aylin İslam, Meryem Güvenir, Kaya Süer, Tamer Şanlıdağ

Oturum 2 - Epidemiyoloji 
Oturum Başkanları: Ece Eden, Neşe Akal

OP17. 0008 - Okul Öncesi Çocuklarda Erken Çocukluk Dönemi Çürükleri 
Görülme Sıklığı ve Çeşitli Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi: 
Pilot Çalışma
Şirin Güner, Neslihan Özveren, Betül Kargül
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OP18. 0015 - İlkokul Öğretmenlerinin Oral Hijyen Temini ve Flor Uygulamaları 
Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi
İnci Akyıldız, Ece Şengün, Elif Kuru, Nazan Ersin 

OP19. 0031- The Index of Dental Anxiety and Fear (IDAF-4C) Ölçeğinin Türkçe'ye 
Uyarlanması ve Çocuk Hastalardaki Dental Kaygının Çeşitli Faktörlerle Olan İlişkisinin 
İncelenmesi
Burak Buldur, Jason Armfield

OP20. 0051- 4-6 Yaş Arası Çocuklarda Bruksizm Görülme Sıklığı ve Etiyolojik 
Faktörler ile İlişkilendirilmesi
Merve Çıtak, İnci Akyıldız, Handan Agen, Gülcan Coşkun Akar, 
Fahinur Ertuğrul, Nazan Ersin

OP21. 0054 - Diş hekimlerinin aşırı madde kaybına sahip daimi birinci azıların çekim 
endikasyonlarını belirlemedeki yaklaşımları ve daimi birinci büyük azıların dengeleme ve 
kompenzasyon çekimleri hakkındaki bilgi düzeyleri
Şeyma Keskin, Sera Şimşek Derelioğlu, Fatih Şengül

OP22. 0055 - Diş Hekimlerinin Süt Dişi Endodontik Tedavileri Hakkındaki 
Tercihlerinin Değerlendirilmesi
Esra Dursun, Fatih Şengül, Sera Şimşek Derelioğlu 

OP23. 0056 - Diş Hekimlerinin Kompozit Materyallerin, Bonding Ajanların 
Polimerizasyonu ve Polimerizasyon Amacıyla Kullanılan Işık Kaynakları Hakkındaki Bilgi 
Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Berrin Deniz Gören, Sera Şimşek Derelioğlu, Fatih Şengül

OP24. 0084- Karışık Dişlenme Döneminde Diş Eksiklikleri ve Birinci Daimi Azı 
Dişlerinin Çekim Sıklığının Değerlendirilmesi:
Seçkin Aksu, Taşkın Gürbüz, Fatih Şengül, Binali Çakır

OP25. 0094 - Süt Molar Dişlerde İnfraokluzyonun Etiyolojisi ve Görülme Sıklığı
Sibel Acar

OP26. 0111 - Çocuklarda Görülen Dental Anomalilerin Panoramik Radyografi ile 
Değerlendirilmesi
Aliye Tuğçe Gürcan, Merve Bayram, Beyza Ballı Akgöl

OP27. 0128 - Ebeveyn Ağız Sağlığı Okuryazarlığı ile Erken Çocukluk Dönemi Ağız 
Sağlığı Problemlerinin İlişkisi: Pilot Çalışma
Derya Tabakçılar, Kadriye Peker, Dilek Özge Yılmaz, Elif Bahar Tuna İnce, Koray Gençay
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OP28. 0143 - Çocuklarda Premolar Diş Eksikliği Prevalansının ve Dağılımının 
İncelenmesi
Hazal Ezgi Gerihan, Dilşah Çoğulu

OP29. 0170 - Türkiye'deki Eczacıların Oral Hijyen Ürünleriyle İlgili Bilgi ve 
Tutumlarının Değerlendirilmesi
Betül Şen, Elif Kanberoğlu, İlknur Tanboğa

OP30. 0164 - 3D Video Gözlük Kullanımının Ağrı ve Anksiyete Üzerine Etkisi
Zeliha Hatipoğlu, Erdem Palaz, Neşe Akal

OP31. 0098 - Beyaz Önlük Korkusu Gerçek mi?
Gizem İnan, Tezer Ulusu, Ahmet Coskun

OP32. 0062 - Ebeveynlerin psikolojik problemlerinin çocuktaki bruksizm ile 
ilişkisinin belirlenmesi
Tuğba Erol, Aslı Patır Münevveroğlu, Serhan Didinen

Oturum 3 - Dental materyaller 
Oturum Başkanları: Zeynep Ökte, Ayşegül Ölmez

OP33. 0012 - Süt dişlerinde uygulanan üç farklı restoratif materyallerin 18 aylık 
klinik değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma
Resmiye Ebru Tirali, Sevi Burçak Çehreli, Ersin Öğüş

OP34. 0024 - Çeşitli hemostatik ajanların kompozit rezin-dentin bağlanma 
dayanıklılığına etkisinin değerlendirilmesi
Ebru Delikan, Kenan Cantekin

OP36. 0074 - Bulk-fill restoratif materyallerin pulpa odasında oluşturduğu sıcaklık 
değişimlerinin ve nanosertliğinin incelenmesi
Halenur Altan, Mehmet Gökhan Tekin, Zeki Arslanoğlu, Gül Tosun, Osman Şahin

OP37. 0105 - LED ile ısı uygulamasının geleneksel yapıştırıcı cam iyonomer 
simanların mekanik özellikleri üzerine etkisi
Buşra Uysal, Beyza Ballı Akgöl, Tamer Tüzüner
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OP38. 0117 - Mikroabrazyon ve Beyazlatma ile Hipoplazi Tedavisi: 
Bir Olgu Sunumu
Nagehan Aktaş, Nihan Cevlek, Didem Atabek

OP40. 0153 - 0-6 yaş arası çocuklarda sıklıkla tüketilen besin ve ilaçların 
kompomer materyalinin yüzey pürüzlülüğü üzerinde etkisi
Gülsüm Duruk, Tamara Pelin Gündoğdu, Sinan Gündoğdu

OP43. 0173 -  Yüksek Viskoziteli Cam İyonomer Siman (Ionostar Molar) ile Cam 
Karbomer Simanın Sınıf II Süt Molar Dişlerinde 12 Aylık Klinik Başarılarının 
Değerlendirilmesi: Pilot Çalışma
Ece Turan,  Alp Abidin Ateşçi, Aslı Topaloğlu Ak,  Ece Eden

OP44. 0175 Gümüş (Ag) nanopartikülleri içeren diş fırçasının kısa dönem 
antibakteriyel etkinliği: İn vivo pilot çalışma
Özgül Baygın, Tamer Tuzuner, Nagehan Yılmaz, Simge Aksoy

Oturum 4 - Endodonti -Koruyucu Önleyici Ortodonti 
Oturum Başkanları: Nurhan Öztaş, Eda Haznedaroğlu      

OP45. 0026 - Kök Ucunda Lezyon Bulunan Alt Keser Dişin Tek Seans Kök Kanal 
Tedavisi Ve Takibi: Olgu Sunumu
İhsan Furkan Ertuğrul, Hilal Özbey

OP46. 0040 - Açık Apeksli Daimi Molar Dişte Revaskülarizasyon Tedavisi: 
Olgu Raporu
Murat Ünal, Seniha Güler, Elif Tekin

OP47. 0078 - Okluzal Travmaya Bağlı Olarak Gelişmiş Geniş Periapikal Lezyonlu 
Dişlerde Cerrahi Olmayan Endodontik Tedavi: 3 Olgu Sunumu
Didem Odabaşı, Sibel Yıldırım

OP48. 0079 - Diş Hekimliği Öğrencilerinin Süt Azı Dişlerinde Uyguladığı 
Amputasyon Tedavilerinin Retrospektif Değerlendirmesi
Ceylan Çağıl Yetiş, Tolga Emek, Zuhal Kırzıoğlu
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OP49. 0081- Bioseramik restoratif materyalin kök rezorbsiyonu tedavisinde 
kullanımı: bir olgu sunumu
Güler Burcu Bostancı, Nurgül Demir, Resmiye Ebru Tirali, Sevi Burçak Çehreli

OP50. 0093- Stajyer Öğrenciler Tarafından Yapılmış Olan Süt Molar Kanal Tedavisi 
Görmüş Dişlerin Başarılarının Değerlendirilmesi
Mihriban Dudu Gizem Özbay, Canan Bayraktar, Zuhal Kırzıoğlu 

OP52. 0137 - Nekrotik Genç Daimi Molar Dişte Rejeneratif Endodontik Tedavi: 
Olgu Raporu
Didem Sakaryalı, Alev Alaçam

OP53. 0020 - Füzyonlu Orta Kesici Dişin Ototransplantasyon ile Tedavisi: Bir Olgu 
Sunumu
Sermin Dicle Aksakal, Yeliz Güven, Abdulkadir Burak Çankaya, Koray Gençay, 
Oya Aktören

OP55. 0082 - Sınıf II Divizyon 1 Maloklüzyonun 'Multi-P' Aygıtı İle Erken Dönem 
Tedavisi:Olgu Sunumu
Volkan Çiftçi, Shain Barış, M. Serdar Toroğlu, M. Cem Doğan

OP56. 0129 - Labial frenulum kaynaklı ortahat diasteması: 
Bir olgu raporu
Erdem Palaz, Ayşegül Ölmez

OP57. 0135 - Erken dönemde koruyucu ortodontik tedaviler: Olgu serisi
Sabiha Ceren İlisulu, Sinem Uz, Derya Tabakçılar, Mine Koruyucu, 
Figen Seymen, Koray Gençay

OP58. 0163 - Çocuklarda Ön Çapraz Kapanış Tedavisi
Canan Akdik, Derya Ceyhan
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26.09.2016

16:30- 18:00
Salon: Selena Lounge

Oturum 5 - Dental Travma 
Oturum Başkanları: Şaziye Sarı, Senem Selvi Kuvvetli

OP59. 0009 - Komplike kuron-kök kırığı görülen bir dişin dekoronasyon ile tedavisi: 
Olgu raporu
Gökçen Deniz Bayrak, Zeynep Gülen Çukurova, Senem Selvi Kuvvetli

OP60. 0025 - Maksiller Santral Dişteki Komplike Kron-Kök Kırığının Multidisipliner 
Yaklaşımla Tedavisi: Olgu Sunumu
Özge İrem Can, İlhan Uzel, Önder Gürlek, Fahinur Ertuğrul

OP61. 0037 - Erzurum İli ve Çevresinde Çalışan Diş Hekimlerinin Dental Travma ve 
Tedavileri Hakkındaki Genel Yaklaşımları
Ezgi Ersoy, Fatih Şengül, Sera Şimşek Derelioğlu

OP63. 0047 - Gömülü Meziodensler Tarafından Kompleksleştirilmiş Bir Kron Kırığı 
Olgusunun Multidisipliner Tedavisi
Mesut Elbay, Ülkü Şermet Elbay, Ceren Uğurluel, Bahadır Kan, 
Eser Tutuş

OP64. 0053 - Komplike Kron Kök Kırığının MTA Uygulaması, Cerrahi Ekstrüzyon 
ve Kendi Parçası İle Tedavisi
Aysel Toprak, Ali Menteş, Serap Akyüz

OP65. 0060 - Çocuklarda mandibula ve maxilla fraktürlerinin aşamalı olarak 
radyolojik incelenmesi: 2 olgu sunumu
Gözde Derindağ, Nebiha Hilal Bilge, Hayati Murat Akgül, 
Abubekir Harorlı

OP66. 0065 - İki Farklı Travmatik Dental Yaralanmanın Tedavi Şekilleri
Ezgi Meriç, Behiye Bolgül

OP67. 0073 - Parsiyel Pulpotomi ve Kırık Diş Parçasının Yeniden Yapıştırılması
Özge Boğa Atılgan, Ece Eden
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OP68. 0077 - İntrüziv Lüksasyon Sonrası Görülen Pulpal Nekroz; Devam Eden 
Re-erüpsiyon
Gözde Pektaş, Didem Atabek

OP69. 0083 - Travma sonrası avulse olan sürekli dişlerin gecikmiş replantasyonu: İki 
olgu raporu
Zerrin Abbasoglu, İdil Gülten, Senem Selvi Kuvvetli

OP70. 0095 - İki Farklı Apeksifikasyon Yönteminin Klinik ve Radyografik Olarak 
Değerlendirilmesi
Gülhan Koyuncuoğlu, Gamze Aren

OP71. 0103 - Avülse lateral ve kanin dişlerin replantasyonu, 1,5 yıllık takip: Olgu 
sunumu
İrem Bağ, Onur Gezgin, Selin Bilgin, Firdevs Kahvecioğlu

OP72. 0104 - Süt kesicilerin şiddetli intrüziv lüksasyon yaralanmalarında tedavi 
yaklaşımı: İki olgu raporu
Kübra Tonguç Altın, Ceyda Özçakır Tomruk, Senem Selvi Kuvvetli

OP73. 0107 - Travma Geçirmiş Genç Daimi Orta Keser Dişte Gelişen Kök Kırığının 
Konservatif Tedavisi: Olgu Sunumu
Görkem Yahyaoğlu, Özge Yahyaoğlu

OP74. 0119 - Kron Fraktürü Olan İki Santral Dişin Kendi Kırık Parçaları ile 
Restorasyonu: Olgu Raporu
Mehmet Ünal, Mehmet Sinan Doğan, Özgür Doğan, Esra Ece Çakmak

OP75. 0145 - Horizontal kök kırığı ve palatinal luksasyon gözlenen üst sürekli kesici 
dişin tedavisi
Sermin Dicle Aksakal, Yeliz Güven, Cansu Akay, Oya Aktören

OP76. 0161 - Ortodontik Tedavi Gören Bir Hastada Orta Keser Dişin Travma 
Nedeniyle Olağandışı İntrüzyonu
Zülfikar Zahit Çiftçi, Mevlüt Çelikoğlu, Burcu Yağmur, Hüseyin Karayılmaz

OP77. 0165 - İntruziv Lüksasyonlu Genç Daimi Dişlerde Hangi Tedavi Yaklaşımını 
Uygulamalı? Olgu Sunumu
Derya Ceyhan, Zuhal Kırzıoğlu

OP78. 0168 - Avulsiyon sonrası ileri derecede dış rezorpsiyonun MTA ile onarımı
Pınar Algül Özekici, Elif Beril Gürdoğan, Senem Selvi Kuvvetli
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Oturum 6 - Oral Patoloji 
Oturum Başkanları: M. Cem Doğan,  Arzu Pınar Erdem

OP79. 0016 - Ameloblastik Fibro-odontoma: Olgu Sunumu
Mine Koruyucu, Abdulkadir Burak Çankaya, Figen Seymen, Koray Gençay

OP81. 0066 - Atipik Yerleşimli Bir Mukosel Olgusu: ‘Sublingual Mukosel’
Ezgi Meriç, Behiye Bolgül, Soydan Kılıç

OP82. 0067 - Mandibulada Oluşan Çift Taraflı Radiküler Kist: Bir Olgu Sunumu
Ezgi Meriç, Behiye Bolgül, Berk Turgay

OP83. 0086 - İki Köklü Alt Santral Kesici Dişin Endodontik ve Cerrahi Tedavisi: 
Olgu Sunumu
Hacer Nida Uğuz, Tayfun Turna, Muharrem Cem Doğan

OP84. 0100 - Süt Dişi ile İlişkili Bir Dentigeröz Kistin Konservatif Tedavisi
Yelda Kasımoğlu, Elif Bahar Tuna İnce, Abdulkadir Burak Çankaya, Nihan Aksakallı, 
Koray Gençay

OP85. 0110 - 17 aylık bebekte self-mutilasyon tanı ve tedavisi: Bir olgu sunumu
Esra Karaalioğlu, Mehmet Bani, Sevil Kahraman, Nurhan Öztaş 

OP86. 0113 - Süt dişinde idiopatik anjiogenezis: İnternal rezorbsiyon
Didem Odabaşı, Sibel Yıldırım

OP87. 0138 - Sert Damakta Görülen Lezyon
Zuhal Kırzıoğlu, Zeynep Betül Aktaş

OP88. 0155 - Periferal Dev Hücreli Granülom: Olgu Sunumu
Şeyma Edikli, Neşe Akal

OP90. 0058 - Santral dev hücreli reparatif granülom: Bir olgu raporu
Nebiha Hilal Bilge, Gözde Derindağ, Muhammed Akif Sümbüllü, Osman Murat Bilge

-19-



Oturum 6 - Oral Patoloji 
Oturum Başkanları: M. Cem Doğan,  Arzu Pınar Erdem

OP79. 0016 - Ameloblastik Fibro-odontoma: Olgu Sunumu
Mine Koruyucu, Abdulkadir Burak Çankaya, Figen Seymen, Koray Gençay

OP81. 0066 - Atipik Yerleşimli Bir Mukosel Olgusu: ‘Sublingual Mukosel’
Ezgi Meriç, Behiye Bolgül, Soydan Kılıç

OP82. 0067 - Mandibulada Oluşan Çift Taraflı Radiküler Kist: Bir Olgu Sunumu
Ezgi Meriç, Behiye Bolgül, Berk Turgay

OP83. 0086 - İki Köklü Alt Santral Kesici Dişin Endodontik ve Cerrahi Tedavisi: 
Olgu Sunumu
Hacer Nida Uğuz, Tayfun Turna, Muharrem Cem Doğan

OP84. 0100 - Süt Dişi ile İlişkili Bir Dentigeröz Kistin Konservatif Tedavisi
Yelda Kasımoğlu, Elif Bahar Tuna İnce, Abdulkadir Burak Çankaya, Nihan Aksakallı, 
Koray Gençay

OP85. 0110 - 17 aylık bebekte self-mutilasyon tanı ve tedavisi: Bir olgu sunumu
Esra Karaalioğlu, Mehmet Bani, Sevil Kahraman, Nurhan Öztaş 

OP86. 0113 - Süt dişinde idiopatik anjiogenezis: İnternal rezorbsiyon
Didem Odabaşı, Sibel Yıldırım

OP87. 0138 - Sert Damakta Görülen Lezyon
Zuhal Kırzıoğlu, Zeynep Betül Aktaş

OP88. 0155 - Periferal Dev Hücreli Granülom: Olgu Sunumu
Şeyma Edikli, Neşe Akal

OP90. 0058 - Santral dev hücreli reparatif granülom: Bir olgu raporu
Nebiha Hilal Bilge, Gözde Derindağ, Muhammed Akif Sümbüllü, Osman Murat Bilge

-19-

OP91. 0075 - 13 yaşındaki hastada 3.molar diş ile ilişkili dentigeröz kist vaka raporu
Elif Kurtuldu, İrfan Sarıca, Saadettin Dağıstan, Özkan Miloğlu 

OP92. 0097 - Bir Olgu Sunumu: İnfantil Hemanjiom
Alev Eda Okutan, Eda Haznedaroğlu, Ali Menteş

OP93. 0101 - Alt çenede transmigrasyon görülen kanin tedavisi: Bir olgu raporu
Elif Beril Gürdoğan, Ediz Deniz, Senem Selvi Kuvvetli

Oturum 7 - Sendromlar ve Genetik 
Oturum Başkanları: E. Bahar Tuna, Şule Bayrak

OP96. 0005 - Mukopolisakkaridoz tip VI: Nadir Görülen Bir Genetik Bozukluğun 
Ağız İçi Bulguları ve Tedavisi
Yıldırım Erdoğan, Hilal Özbey, Arif Bolaca

OP97. 0017 - Amelogenezis İmperfektalı Dişlerin Bağlanma Dayanımında 
Deproteinizasyonun Etkisi
Nuray Tüloğlu, Şule Bayrak, Emine Şen Tunç

OP98. 0033 - Nemalin Rod Miyopatisi: Nadir görülen bir genetik bozukluğun ağız 
içi bulguları
Arif Bolaca, Yıldırım Erdoğan, Hilal Özbey

OP99. 0038 - Nablus Mask-Like Facial Sendromlu Bir Çocuğun Genel Anestezi 
Altında Dental Tedavileri- Bir Olgu Nedeniyle
Sera Şimşek Derelioğlu, Gelengül Gürbüz Urvasızoğlu, Yasemin Güler, Fatma Songur

OP100. 0071 - Lignöz Gingivitisin Nadir Bir Nedeni Olarak Tip 1 Plazminojen 
Eksikliği
Hilal Özbey, Yıldırım Erdoğan, Arif Bolaca, Alper Kızıldağ

OP101. 0091 - Freeman Sheldon Sendromu: İki olgu sunumu
Selin Bilgin Özdemir, Firdevs Kahvecioglu, Safiye Seyhan
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OP102. 0102  - Femoral Fasiyal Sendromu:Olgu Bildirisi
Hazal Özcan, Dilara Bektaş, Mine Koruyucu, Figen Seymen

OP103.0112 - Sürekli Dişlerinde Anadonti Gözlenen Hastada Estetik ve 
Fonksiyonun Sağlanması: Olgu Sunumu
Dilek Özge Yılmaz, Derya Tabakçılar, Simin Kocaaydın, Mine Koruyucu, Figen Seymen, 
Koray Gençay

OP104. 0114 - Vacterl sendromu: bir olgu raporu
Zuhal Kırzıoğlu, Tuğba Yiğit

OP105. 0126 - Seckel Sendromu: 3 Olgu Sunumu
Derya Tabakçılar, Merve Bayraklı, Dilek Özge Yılmaz, Mine Koruyucu, Elif Bahar Tuna 
İnce, Figen Seymen, Koray Gençay

OP108. 0146 - Cherubism: Nadir görülen bir olgu sunumu
Mehmet Bani, İlkay Peker, Nurhan Öztaş

OP109. 0167 - Ektrodaktili Ektodermal Displazi - Yarık Dudak/Damak (ECC) 
Sendorumu: Bir Olgu Raporu
Dilara Salcıoğlu, Senem Selvi Kuvvetli

OP110. 0108 - Orofasiyal Regülasyon Terapisi: Olgu Sunumu
Doğa İlbeyli Çetintaş, Elif Sepet, Müzeyyen Çiyiltep 

OP111. 0131 - Amelogenezis imperfekta görülen hastada estetik ve koruyucu tedavi
Mihriban Gökcek, Simge Durmuşlar

OP112. O134 - Talasemi Major Hastası Çocuk ve Adölesanların Kraniofasiyal 
Yapılarının Sefalometrik Olarak Değerlendirilmesi
Ahmet Yalçın Güngör, Hande Yalçın Erman, Özge Erken Güngör, Hüseyin Karayılmaz, 
Zeynep Öztürk, Alphan Küpesiz
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Oturum 1 - Büyüme Gelişim - Kariyoloji - Koruyucu Dişhekimliği
Oturum Başkanları: Fahinur Ertuğrul, Serap Çetiner

OP1. 0068-Panoramik Radyografilerde Kök Gelişim Aşamaları Değerlendirilerek Belirlenen Yaş 
ile Kronolojik Yaş Arasındaki Uyumun Araştırılması
Burak Kerem Apaydın, Hilal Özbey

AMAÇ: Yaş tahmini; adli bilimlerde, arkeolojide, pediatrik endokrinolojide ve klinik diş 
hekimliğinde önemli rol oynamaktadır. Diş gelişiminin yaş tahmini için güvenilir bir yol olduğu 
bilinmektedir. Gelişmekte olan dişler, özellikle çocuklarda yaş tahmininde minimum hata ile 
kullanılabilmektedir. Bu çalışmanın amacı; Türk çocuklarında Willems metodunun doğruluğunu 
değerlendirmektir. GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışmada; Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi ile Pedodonti Ana Bilim Dallarına başvuran 200 hastanın 
(6-15 yaş) rutin muayeneleri için çekilmiş olan panoramik radyografileri kullanılmıştır. Her 
panoramik radyografide sol mandibuler 7 dişin (keserler, kanin diş, premolar dişler, 1. ve 2. molar 
dişler) gelişim aşamaları Willems metoduna uygun bir şekilde iki gözlemci tarafından 
değerlendirilerek tahmini diş yaşı elde edilmiştir. İstatistiksel analiz SPSS 16.0 programında 
yapılmıştır. Verilerin normalliğini değerlendirmek için Kolmogorov-Smirnov testi kullanılmıştır. 
Verilerin normal dağılım göstermesi sonucu kronolojik yaş ile tahmini diş yaşı arasındaki fark paired 
sample t testi ile değerlendirilmiştir. BULGULAR: Gruplar arası ayrım yapılmadığında; kronolojik 
yaş ile Willems metoduyla elde edilen tahmini yaş arasında iki gözlemcinin ölçümlerine göre de 
istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p¹=0,625, p²=0,420). Gruplar arası cinsiyete göre 
ayrıldığında ise erkeklerde ve kızlarda kronolojik yaş ile Willems metoduyla elde edilen tahmini yaş 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. SONUÇLAR: Kök gelişim aşamalarını 
kullanarak yapılan diş yaşı tahmin metodları, tahmini diş yaşı ile kronolojik yaş arasındaki ilişkiyi 
belirlemek için etkili bir yoldur. Willems metodu, Türk toplumunda kronolojik yaş ile tahmini diş 
yaşı arasındaki ilişkiyi güvenilir olarak belirleyebilmektedir.

OP2. 0088 - Mandibular Kondiler Hipoplazi ve Koronoid Çıkıntı Hiperplazi Olgusunun Dental 
Volumetrik Tomografi İle Değerlendirilmesi: Vaka Raporu
İrfan Sarıca, Elif Kurtuldu, Binali Çakur, Ahmet Berhan Yılmaz

GİRİŞ: Mandibular kondil hipoplazisi konjenital sebeplerle olabildiği gibi sıklıkla travma, infeksiyon 
ve post natal X ışınlarına maruz kalma gibi sebeplerle oluşmaktadır. Bu durum yüz dolgunluğu ve 
çenenin etkilenmiş tarafa doğru defleksiyonu ile karakterize fasiyal deformiteye sebep olmaktadır. 
Koronoid çıkıntı hiperplazisi ise koronoid çıkıntının normal kemik yapısı formunda olağan dışı 
uzaması olup nadir görünen bir durumdur, ilk etkisi ise ağız açıklığında kısıtlanmadır. OLGU 
RAPORU: 11 yaşında kliniğimize temporomandibular eklem patolojisi ön tanısı ile yönlendirilen 
erkek hastadan alınan anamnezde geçirilmiş travma ve hastaya yapılan klinik muayenede ağız 
açıklığında kısıtlanma, defleksiyon ve fasiyal asimetri tespit edilmiş olup sonrasında panoramik ve 
dental volumetrik görüntülemeye ihtiyaç duyulmuştur. Bu görüntülemeler sonrasında sol 
mandibular kondilde hipoplazi ve bilateral koronoid çıkıntılarda, solda daha belirgin olmak üzere, 
hipertrofi izlenmiştir. Ağız açık görüntülerde ise sol koronoid çıkıntının, ağız açılması sırasında, 
zigomatik kemiğin temporal yüzü ve zigomatik arkın medial yüzüne temas etmesi nedeniyle 
mandibulanın hareket kabiliyetini azalttığı(hipomobilite) ve ağız açıklığında kısıtlılık yarattığı 
belirlenmiştir. SONUÇ: Klinik ve radyolojik değerlendirme sonrası hastaya fonksiyonel ortopedik 
tedavi, koronoidektomi, fizyoterapi ve sonrasında ise oklüzyonun düzenlenmesi amacıyla 
ortodontik tedavi planlanmış olup hasta takibe bırakılmıştır.
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OP3. 0096 – Bir Olgu Sunumu: Hipo-hiperdonti
Elif Ece Kalaoğlu, Eda Haznedaroğlu, Ali Menteş 

GİRİŞ: Hipo-hiperdonti, aynı bireyde doğumsal diş eksikliği ve diş fazlalığının bir arada görüldüğü 
bir durumdur. Görülme sıklığı %0.002 ile %3.1 arasında değişir. Etiyolojisi tam olarak 
bilinmemektedir. Diş gelişiminin başlangıç evresinde, nöral krest hücrelerinde farklılaşma ve 
epitelyal-mezenkimal hücreler arasında etkileşimler ile migrasyon, proliferasyon ve 
diferansiyasyon evrelerindeki normalden sapma sonucunda gerçekleştiği düşünülmektedir. 
OLGU RAPORU: 11 yaşında bir kız hasta, üst damakta fark edilen fazla diş sebebiyle Marmara 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Kliniği’ne başvurmuştur. Herhangi bir sistemik 
hastalığı ve sendromu olmayan hastanın dental anamnezinde de herhangi bir travma geçmişi 
bulunmamaktadır. Klinik muayene sonucunda 11 nolu dişin palatinalinde orta hatta yakın, insiziv 
papilin sağında, konik şekilli ve sivri tüberküllü artı bir dişin varlığı saptandı. 53, 63, 16, 26, 36 ve 46 
nolu dişlerinde çürük varlığı tespit edildi. Oklüzyonda herhangi bir sorun oluşturmayan 
mesiodensin aynı seansta çekimi yapıldı. Kök oluşumunu tamamlamış dişin yaklaşık 5 mm kuron ve 
5 mm kök uzunluğuna sahip olduğu ölçüldü. İkinci büyük azı dişlerinin sürmemesi ve genel kontrol 
amacıyla panoramik röntgen alındı. Hastanın yaşı ve diş germlerinin oluşum aşaması göz önüne 
alındığında; üst ikinci büyük azı diş germlerinin eksik olduğu, üçüncü büyük azı germlerinin ise 
oluştuğu gözlendi. Alt çenede ise ikinci ve üçüncü büyük azı diş germlerinin oluşmadığı tespit 
edildi. SONUÇLAR: Bu olgu ile, özellikle karışık dişlenme döneminde; radyografik muayenenin 
erken tanı ve tedavideki önemi görülmektedir.

OP4. 0063 - Pediatrik Kardiyoloji Uzmanlarının İnfektif Endokardit-Dental Tedavi Kapsamında 
Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi 
Didem Atabek, Serdar Kula, Nagehan Aktaş, Didem Sakaryalı, Nurhan Öztaş, Hilal Sillelioğlu

GİRİŞ:  İnfektif endokardit bakteriyemi sonucu endokardiyumda görülen hayatı tehdit eden bir 
enfeksiyondur. Girişimsel dental işlemler geçici bakteriyemiye neden olabilmektedirler. Kalp 
hastalığı bulunan bireylerde bu durum infektif endokardit ile sonuçlanabilmektedir. Amerikan 
Çocuk Dişhekimliği Birliği’nin yayınladığı rehber doğrultusunda risk grubundaki hastalara 
antibiyotik profilaksisi uygulanmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’deki pediatrik kardiyoloji 
uzmanlarının infektif endokardit profilaksisi konusundaki yaklaşımları değerlendirilmiştir. 
GEREÇ-YÖNTEM: İki bölümden oluşan anketler 15. Ulusal Pediatrik Kardioloji ve Kalp Cerrahisi 
Kongresi’nde 168 pediatrik kardiyoloji uzmanına uygulandı. Birinci bölüm katılımcının cinsiyeti, 
yaşı, çalıştığı kurum ve mesleki tecrübe yılı gibi demografik bilgilerden oluşturuldu. Anketin ikinci 
bölümü ise Amerikan Kalp Derneği’nin 2007 yılında belirlediği yeni infektif endokardit profilaksi 
rejimi temel alınarak, katılımcıların infektif endokardit risk grubundaki hastaların tedavisi hakkında 
bilgi ve davranışlarının değerlendirdiği sorulardan oluşturuldu. Ayrıca bu bölümde hekimlerin 
infektif endokardit risk grubundaki hastaların dental tedavisi ile ilgili olarak karşılaşılabilecek kritik 
durumlar konuşundaki yaklaşımları da sorgulandı. Verilerin analizi SPSS 21.0 paket programı ile 
yapılmıştır. BULGULAR: Sonuçlar değerlendirildiğinde kardiyoloji uzmanlarının %78.6 oranında 
yeni profilaksi rejimini kullandığı saptandı. Öte yandan hekimlerin %42.3’ünün rutin günlük 
aktiviteler sırasında bakteriyemi meydana gelme oranının dental işlemlerden daha fazla olduğunu 
bilmediği; %42.3’ünün farklı nedenle antibiyotik kullanan riskli hastaların diş tedavileri sırasında ek 
profilaksiye gerek olmadığını düşündüğü; %36.3’ünün kronik kalp hastalıklarının tümünde 
antibiyotik profilaksisi uygulanması gerektiğini düşündüğü bulgulandı. SONUÇLAR: Bakteriyal 
endokardit profilaksisi ile ilgili bilgilerin güncellemesi gerektiği; klinik uygulamalara rehber 
olabilecek güncel, ulaşılabilir yeni kaynaklar oluşturularak kullanımının yaygınlaştırılması gerektiği 
düşüncesindeyiz.
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OP5. 0116 - Erken çocukluk çağı çürükleri sonucunda çocuklarda gözlenen problemler
Tuğba Yiğit, Çiğdem Küçükeşmen

AMAÇ: Bu çalışmada, erken çocukluk çağı çürükleri (EÇÇ) sonucunda meydana gelen 
problemlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. GEREÇ- YÖNTEM-: Çalışmada, bilgilendirilerek 
gönüllü onam formu alınmış ebeveynlerin; herhangi sistemik problemi bulunmayan, en az bir 
çürük ve\veya çürük nedeniyle çekilmiş ve\veya dolgulu dişi bulunan bebek\çocukları yer almıştır. 
Çalışma, ebeveynleri tarafından anket formları doldurulan ve hekim tarafından, ağız içi 
muayeneleri yapılan 3-5 yaşlarındaki ‘255’i kız, 275’i erkek’, toplam 530 bebek\çocuk üzerinde 
yapılmıştır. İstatistikler, SPSS yazılım programı yardımıyla ‘t-Testi’ kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
Problemlerin değerlendirilmesinde; ‘ağırlık\boy-persentil, yemek yerken ağrı, konuşma ve estetik 
problemleri’ parametreleri incelenmiştir. BULGULAR: Çalışmada, dmfs değerleriyle, 
ağırlık-persentil değerleri arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). 
Çalışmamızda, dmfs değerleri sırasıyla; 3, 10 ve 25 persentilde bulunan çocuklarda en yüksek 
olarak gözlenmiştir. dmfs değerleriyle, boy-persentil değerleri arasındaki farklılık, istatistiksel 
olarak önemli bulunmamıştır (p>0.05). Çocukların %84,2’sinin, ebeveynleri tarafından diş 
hekimlerine, ancak bir şikayetleri olduğu zaman götürüldükleri tespit edilmiştir. 530 hastanın 
%71,3’ü ağrı, %22,3’ü estetik problemler nedeniyle kliniğimize başvurdukları belirlenmiştir. 
Konuşma problemleri (%8,7) ve eklem problemleri (%5,8), kliniğimize başvuran çocuklarda 
gözlenen diğer sorunlar arasındadır. Cinsiyete göre, estetik kaygılar değerlendirildiğinde, kızların 
%23,9’unda, erkeklerin %20,7’sinde estetik problemlerin bulunduğu saptanmıştır. Çocuğun yaşı 
arttıkça, dişlerinin görünümüyle ilgili estetik kaygıları da artmaktadır. Estetik problemler 3 yaşında 
%16,8 iken, 4 yaşında %23,2 ve 5 yaşında %25,2 olarak belirlenmiştir. SONUÇ: Ebeveynlerin diş 
hekimine başvuru nedenlerinin çoğunlukla ağrı şikayeti olduğu ve çocuklarını düzenli olarak diş 
hekimine götürme alışkanlıklarının bulunmadığı saptanmıştır. Ayrıca, çocuklara EÇÇ’den 
koruyucu tedavilerin de zamanında uygulanmadıkları belirlenmiştir. Bu nedenle ebeveynlerin ağız 
diş sağlığı konusunda bilgilendirilmelerinin oldukça önemli olduğu sonucuna varılmıştır.

OP6. 0132 - Preeruptif intrakoronal rezorbsiyon: nadir görülen bir vaka
Ceren Deveci, İffet Yazıcıoğlu Sanrı, Ayşe Buse Serin, Muharrem Cem Doğan

GİRİŞ:  Preeruptif intrakoronal rezorbsiyon dentin içinde, dentin-mine bileşiminde yerleşen ve 
kronun okluzal yüzünde yeralan bir lezyondur. Bu rezorbsiyon sürmemiş daimi dişte nadir olarak 
görülür ve asemptomatik olarak hastada başka nedenle çekilen radyografilerde rastlantısal olarak 
teşhis edilebilmektedir. Rezorbsiyon sürecinin etyolojisi ve bununla ilişkili faktörler tam olarak 
tanımlanamamıştır. Bu vaka sunumu rastlantısal olarak palatinal apse ile saptanan daimi 1. molar 
dişte preeruptif intrakoronal rezorbsiyonun tanı, tedavi ve diğer klinik durumlardan ayırt edilmesini 
amaçlamaktadır. Olgu raporu: 8 yaşında kız çocuğunda sağ alt çenede ağrı şikayeti ile kliniğe 
başvurdu. Ağız içi muayenesinde sağ üst çenede palatinal apseye rastlandı. Hastanın bu bölgede 
ağrısı olmadığı görüldü. Çekilen radyografide sağ üst daimi 1. molar dişin dentin-mine birleşiminde 
geniş radyolüsent alanlar görülmesi üzerine konik ışınlı bilgisayarlı tomografi çekilerek bu lezyonun 
palatinal bölgedeki apse ile ilişkisi tespit edildi. Enfeksiyon ilerlemiş olduğu için dişin çekilmesine 
karar verildi. Çekilen dişten alınan kesitlerde dentin-mine birleşiminde geniş radyolüsent alanlar 
mikroskop altında incelendi. SONUÇLAR: Preeruptif intrakoronal rezorbsiyon genellikle 
asemptomatik ilerlemektedir. Bu yüzden çocuk hastaların rutin muayene ve kontrollerinde 
radyografiler değerlendirilirken bu tanı da akılda tutulmalıdır.
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OP7.0019 - Minenin Asit Direncinin Arttırılmasında Er:YAG Lazerin Flor ile Birlikte Kullanımının 
Etkisi
Şule Bayrak, Elif İpek Yılmaz

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Erbiyum:İtriyum-Alüminyum-Garnet (Er:YAG) lazerin 
asidülofosfat florid (APF) jel ile kombine kullanımının süt dişi minesinin asit direncinin 
arttırılmasındaki etkisinin değerlendirilmesidir. GEREÇ-YÖNTEM: 40 adet süt azı dişi 
kullanılarak elde edilen mine örnekleri, rastgele 4 gruba ayrıldı; kontrol (herhangi bir işlem 
uygulanmayan), APF jeli, Er:YAG lazer ve Er:YAG lazer+APF jel. Gruplara göre yüzey tedavileri 
uygulandıktan sonra örnekler 7 gün boyunca pH siklusuna tabi tutuldu. Süt dişlerinin asit direnci, 
polarize ışık mikroskobu ile lezyon derinliği ölçümü yapılarak değerlendirildi. Elde edilen verilen 
istatistiksel analizinde tek yönlü varyans analizi ve Tukey Çoklu Karşılaştırma testleri kullanıldı. 
BULGULAR: En yüksek ortalama lezyon derinliği kontrol grubunda gözlendi (44,67±10,95), 
bunu sırasıyla Er:YAG lazer (37,13±6,45), APF jel (34,77±10,68) ve Er:YAG lazer+APF jel 
(33,63±7,74) grupları izledi. Er:YAG lazer ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık gözlenmezken (p>0,05), APF jel ve Er:YAG lazer+APF jel uygulanan grupların ortalama 
lezyon derinliğinin kontrol grubundan anlamlı olarak daha düşük olduğu saptandı (p<0,05). 
SONUÇ: İn vitro olarak yapılan bu çalışma sonucunda, süt dişi minesinin asit direncinin 
arttırılmasında Er:YAG lazerin florid jeli ile kombinasyonunun olumlu etkileri olduğu belirlendi.

OP8.0057 - Sürmekte Olan Daimi Dişlere Uygulanan Farklı Fissür Örtücülerin Retansiyon 
Açısından Karşılaştırılması 
Burcu Güçyetmez Topal, Zuhal Kırzıoğlu

AMAÇ: Bu çalışmada, sürmekte olan daimi birinci büyük azı dişlerine uygulanan üç farklı fissür 
örtücünün 15 ay sonunda retansiyon açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya etik izinleri ve onam imzaları alınmış, 5-8 yaşlarında, sağlıklı 87 
çocuk hasta dahil edilmiştir. Bu hastaların sürmekte olan daimi birinci büyük azı dişlerine giomer 
içerikli (BeautiSealant®), hidrofilik (Embrace WetBond®) ve hidrofobik yapıdaki rezin içerikli 
(Fissürit F®) fissür örtücüler uygulanmıştır. Fissür örtücülerin 15 ay sonunda Modifiye Simonsen 
Kriterleri’ne göre retansiyon kaybı ve yeni çürük oluşumu kaydedilmiş, sonuçlar istatistiksel olarak 
değerlendirilmiştir. BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen hastaların 231 adet daimi birinci büyük 
azı dişine fissür örtücüler uygulanmış, 15 ay sonunda retansiyon kaybı ve yeni çürük oluşumu 
açısından fissür örtücüler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). 
BeautiSealant ve Embrace WetBond uygulanan dişlerin % 22,2’sinde, Fissürit F uygulanan 
dişlerin % 29’ unda retansiyon kaybı ve yeni çürük oluşumu gözlenmemiştir. BeautiSealant 
uygulanan dişlerin %44.4’ ünde, Embrace WetBond uygulanan dişlerin %33.3’ ünde, Fissürit F 
uygulanan dişlerin ise %17.4’ ünde tam retansiyon kaybı görülmüştür. Parsiyel veya tam retansiyon 
kaybı sonucu BeautiSealant uygulanan 4 dişte, Fissürit F uygulanan 2 dişte yeni çürük oluşumu 
tespit edilmiştir. Embrace WetBond uygulanan dişlerde ise yeni çürük oluşumuna rastlanmamıştır. 
SONUÇLAR: Sürmekte olan daimi dişlere uygulanan geleneksel rezin içerikli bir fissür örtücü 
olan Fissürit F, retansiyon açısından en başarılı bulunmuştur. Tükürük ve nem ile kontaminasyon 
riskinin yüksek olduğu sürmekte olan dişlerde, giomer içerikli fissür örtücülerin klinik başarısı düşük 
bulunmuştur.
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OP9. 0064 - Bir Meziodensin Daimi Maksiller Santral Diş Füzyonu: Olgu Sunumu
Nagehan Aktaş, Didem Atabek, Ezgi Karaçelebi

GİRİŞ: Füzyon iki dental organın embriyolojik safhada birleşmesi ile oluşan bir dental anomalidir. 
Süt dentisyon ve daimi dentisyonda normal dişler arasında görülmekle birlikte sıklıkla 
supernumere dişin normal dişle füzyonu şeklinde de görülmektedir. Bu vaka raporu meziodens bir 
dişin daimi maksiller santral diş ile füzyonunun teşhis ve tedavisini tanımlamaktadır. OLGU 
RAPORU: 9 yaşındaki erkek hasta Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Kliniği’ne 
dişinin sürmemesi şikayeti ile başvurdu. Hastanın yapılan ağız içi muayenesinde maksiller sağ daimi 
santral dişinin sürmemiş olduğu ve palatinal yüzeyinde anormal formasyon olduğu gözlendi. Konik 
ışınlı bilgisayarlı tomografi ile yapılan radyografik incelemede sağ maksiller santral dişin meziodens 
ile füzyon olduğu tespit edildi. Tedavide mesiodensin dişten cerrahi olarak ayrılması ve dişin 
sürdürülmesi planlandı. Palatinal bölgeden tam kalınlık mukoperiosteal flep kaldırılarak meziodens 
frez ile uzaklaştırıldı. Cerrahi prosedürü takiben, dişin erüpsiyonu takip edildi. Çapraz kapanışta 
bulunan santral dişin tedavisi için 3 ay labio-lingual springli hawley kullanıldı. Maksiller sağ santal 
kesici dişin tedavisi estetik kompozit restorasyon ile tamamlandı. SONUÇLAR: Hastanın 12 ay 
sonra yapılan kontrolünde klinik ve estetik olarak başarı gözlenmiştir. Daimi dişlerin meziodens ile 
füzyonu vakalarında cerrahi, ortodonti ve restoratif tedavileri içeren multidisipliner yaklaşımlar ile 
başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

OP10. 0120 - 3 Boyutlu Diş Fırçalarının Plak Temizleme Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Seda Önol, Zuhal Kırzıoğlu 

"Bu çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
4554-D1-16 nolu proje ile desteklenmiştir."

AMAÇ: Bu çalışmada, çocuk hastalarda, dişlerin 3 yüzeyini de aynı anda kaplayacak şekilde farklı 
bir dizaynı bulunan 3 boyutlu diş fırçası ile klisik çocuk diş fırçasının plak temizleme etkinlikleri 
karşılaştırılmaktadır. GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamıza, 6-13 yaş aralığında, herhangi bir sağlık 
problemi bulunmayan, 40 kız ve 40 erkek olmak üzere, toplam 80 çocuk dahil edilmiş olup, bu 
çocuklar cinsiyet ve yaş bakımından birbirine eşit olacak şekilde 2 gruba ayrılmıştır. Çocukların, 
başlangıç Plak İndeksi (Pİ) (Löe ve Silness, 1964) ve Gingival İndeks (Gİ) (Löe ve Silness, 1963) 
değerleri kaydedilmiştir. Grup 1’deki çocuklara klasik bir çocuk diş fırçası, Grup 2’deki çocuklara ise 
3 boyutlu diş fırçası verilerek, diş fırçalama yöntemi anlatılmıştır. Aynı gün fırçalama sonrası, 1. 
Hafta, 2. Hafta ve 4. Hafta’da olmak üzere Pİ ve Gİ değerleri kaydedilmiş ve sonuçlar istatistiksel 
olarak analiz edilmiştir. BULGULAR: Çalışmadan elde edilen veriler ışığında, her iki grupta da, 4 
haftalık takip süreci sonunda, Pİ ve Gİ değerlerinde belirgin bir düşüş olduğu görülmüştür. Grup 
2’de, Grup 1’e göre daha fazla bir azalma meydana geldiği görülmüştür. Veriler istatistiksel olarak 
Mann-Whitney U ve Wilcoxon W testleriyle değerlendirildiğinde, plak temizleme etkinlikleri 
arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). SONUÇLAR: Yapılan çalışmanın sonucunda, 
sağlıklı çocuklarda 3 boyutlu diş fırçaları ile klasik diş fırçalarının plak temizlemedeki başarıları aynı 
bulunmuştur. Bununla birlikte, düzenli kontroller ve eğitimler sayesinde, çocukların diş fırçalamaya 
olan motivasyonlarının ve fırçalama etkinliklerinin arttığı gözlemlenmiştir.
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OP9. 0064 - Bir Meziodensin Daimi Maksiller Santral Diş Füzyonu: Olgu Sunumu
Nagehan Aktaş, Didem Atabek, Ezgi Karaçelebi

GİRİŞ: Füzyon iki dental organın embriyolojik safhada birleşmesi ile oluşan bir dental anomalidir. 
Süt dentisyon ve daimi dentisyonda normal dişler arasında görülmekle birlikte sıklıkla 
supernumere dişin normal dişle füzyonu şeklinde de görülmektedir. Bu vaka raporu meziodens bir 
dişin daimi maksiller santral diş ile füzyonunun teşhis ve tedavisini tanımlamaktadır. OLGU 
RAPORU: 9 yaşındaki erkek hasta Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Kliniği’ne 
dişinin sürmemesi şikayeti ile başvurdu. Hastanın yapılan ağız içi muayenesinde maksiller sağ daimi 
santral dişinin sürmemiş olduğu ve palatinal yüzeyinde anormal formasyon olduğu gözlendi. Konik 
ışınlı bilgisayarlı tomografi ile yapılan radyografik incelemede sağ maksiller santral dişin meziodens 
ile füzyon olduğu tespit edildi. Tedavide mesiodensin dişten cerrahi olarak ayrılması ve dişin 
sürdürülmesi planlandı. Palatinal bölgeden tam kalınlık mukoperiosteal flep kaldırılarak meziodens 
frez ile uzaklaştırıldı. Cerrahi prosedürü takiben, dişin erüpsiyonu takip edildi. Çapraz kapanışta 
bulunan santral dişin tedavisi için 3 ay labio-lingual springli hawley kullanıldı. Maksiller sağ santal 
kesici dişin tedavisi estetik kompozit restorasyon ile tamamlandı. SONUÇLAR: Hastanın 12 ay 
sonra yapılan kontrolünde klinik ve estetik olarak başarı gözlenmiştir. Daimi dişlerin meziodens ile 
füzyonu vakalarında cerrahi, ortodonti ve restoratif tedavileri içeren multidisipliner yaklaşımlar ile 
başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

OP10. 0120 - 3 Boyutlu Diş Fırçalarının Plak Temizleme Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Seda Önol, Zuhal Kırzıoğlu 

"Bu çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
4554-D1-16 nolu proje ile desteklenmiştir."

AMAÇ: Bu çalışmada, çocuk hastalarda, dişlerin 3 yüzeyini de aynı anda kaplayacak şekilde farklı 
bir dizaynı bulunan 3 boyutlu diş fırçası ile klisik çocuk diş fırçasının plak temizleme etkinlikleri 
karşılaştırılmaktadır. GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamıza, 6-13 yaş aralığında, herhangi bir sağlık 
problemi bulunmayan, 40 kız ve 40 erkek olmak üzere, toplam 80 çocuk dahil edilmiş olup, bu 
çocuklar cinsiyet ve yaş bakımından birbirine eşit olacak şekilde 2 gruba ayrılmıştır. Çocukların, 
başlangıç Plak İndeksi (Pİ) (Löe ve Silness, 1964) ve Gingival İndeks (Gİ) (Löe ve Silness, 1963) 
değerleri kaydedilmiştir. Grup 1’deki çocuklara klasik bir çocuk diş fırçası, Grup 2’deki çocuklara ise 
3 boyutlu diş fırçası verilerek, diş fırçalama yöntemi anlatılmıştır. Aynı gün fırçalama sonrası, 1. 
Hafta, 2. Hafta ve 4. Hafta’da olmak üzere Pİ ve Gİ değerleri kaydedilmiş ve sonuçlar istatistiksel 
olarak analiz edilmiştir. BULGULAR: Çalışmadan elde edilen veriler ışığında, her iki grupta da, 4 
haftalık takip süreci sonunda, Pİ ve Gİ değerlerinde belirgin bir düşüş olduğu görülmüştür. Grup 
2’de, Grup 1’e göre daha fazla bir azalma meydana geldiği görülmüştür. Veriler istatistiksel olarak 
Mann-Whitney U ve Wilcoxon W testleriyle değerlendirildiğinde, plak temizleme etkinlikleri 
arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p�0.05). SONUÇLAR: Yapılan çalışmanın sonucunda, 
sağlıklı çocuklarda 3 boyutlu diş fırçaları ile klasik diş fırçalarının plak temizlemedeki başarıları aynı 
bulunmuştur. Bununla birlikte, düzenli kontroller ve eğitimler sayesinde, çocukların diş fırçalamaya 
olan motivasyonlarının ve fırçalama etkinliklerinin arttığı gözlemlenmiştir.
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OP 11. 0136 - Çocukların ağız bakımı hakkında ebeveynlerin bilgi düzeyinin ölçülmesi: Bir anket 
çalışması
Gülsüm Duruk, Emine Oruç 

AMAÇ: Erken çocukluk çağı çürüğüne (EÇÇ) sıklıkla hatalı beslenme, gecikmiş ağız bakımı ve 
ebeveynlerin yanlış tutumları neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı farklı sosyo-ekonomik 
seviyedeki ebeveynlerin ağız bakımı hakkındaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesidir. 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya 246 ebeveyn katılmıştır (141 bayan, 105 erkek). Ebeveynlere 
çocuk ağız bakımı hakkında bir anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel olarak 
Spearman korelasyon testi ve Kruskal-Wallis testi ile analiz edilmiştir. BULGULAR: Çocukların 
ağız bakımı ile ilgili ailelerin görüşü; %81 uyurken beslenmeye karşı, %89 emziklerin tatlı gıdalara 
batırılmasına karşı, %42 dişler ağızda görünmeye başladığında temizlenmesinden yana, %32 süt 
dişlerinin tedavi edilebileceğini düşünüyor şeklindedir. %19 diş fırçalamanın ağız içinde ilk dişin 
sürmesiyle başladığını düşünürken, %37’si 2 yaş civarı, %44 ise 4 yaşından sonra olduğunu 
düşünmektedir. Oral hijyen eğitimini katılımcıların 22%’si diş hekiminden alırken, %45’i kendi 
ailelerinden almıştır. Ailelerden %53’ü flor ajanlarıyla ilgili bilgiye sahiptir. %71’i ağız diş sağlığı ile 
ilgili bilgi birikiminden memnun olmayıp, %70’i konuyla ilgili bilgi almak istemiştir. %24 aile 
çocuklarının diş fırçalamaları sırasında onlara eşlik etmektedir. Aileler aracılığıyla çocukların ilk diş 
fırçası sahibi olma yaşı ortalama 3.27±1.56’dır. Eğitim seviyesi ve doğru cevaplar arasında pozitif 
korelasyon vardır. Bayanların sorulara doğru cevabı erkeklerden daha fazladır (p<0.05). SONUÇ: 
Bayanlar erkeklere oranla çocukların ağız bakımı hakkında daha bilgili olup, birçok aile konuyla ilgili 
eğitime ihtiyaç duymaktadır. Ebeveynlere ağız diş sağlığı ile ilgili verilecek eğitim programlarıyla 
EÇÇ görülme oranı azaltılabilir.

OP12. 0158 - Farklı Görüntüleme Yöntemlerinin Fissür Örtücü Altındaki Çürük Teşhisindeki 
Başarısının İn Vitro Olarak Değerlendirilmesi
Aslı Soğukpınar, Merve Erkmen Almaz, Volkan Arıkan, Aylin Akbay Oba

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı daimi molar dişlerdeki fissür çürükleri ve fissür örtücü altındaki çürük 
lezyonlarının teşhisinde near-infrared light transillüminasyon, direkt dijital radyografi ve lazer 
floresan yöntemlerinin başarısının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesidir. GEREÇ -YÖNTEM: 
Çalışmamıza 12 çürüksüz ve 28 fissür çürüklü (16 kavitesiz ve 12 mikro kaviteli) toplam 40 adet 
daimi molar diş dahil edilmiştir. Bu dişlerin fissür bölgeleri; direkt dijital radyografi (Digora Optime, 
Soredex, Türkiye), lazer floresan teknoloji (Diagnodent Pen, Kavo, Almanya) ve near-infrared 
light transillüminasyon yöntemi (Diagnocam, Kavo, Almanya) kullanılarak çürük lezyonu ve 
derinliği açısından değerlendirilmiştir. Daha sonra fissürler üzerine opak fissur sealant (3M ESPE, 
Clipro Sealant, USA) uygulanmış ve ölçümler tekrarlanmıştır. Ölçümler histolojik kesitler ile 
karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Ölçümlerin tümü iki hekim tarafından ayrı olarak 
değerlendirilmiş, hekimler arasındaki ve görüntüleme yöntemleri arasındaki uyum istatistiksel 
olarak Kappa testi ile analiz edilmiştir. BULGULAR: İstatistiksel analiz sonucunda, hekimler 
arasında iyi düzeyde uyum olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca; fissür çürüklerinin tespitinde histolojik 
kesitlerle en iyi uyumun lazer floresan yöntemi ile, en zayıf uyumun ise direkt dijital radyografi ile 
elde edildiği gözlenmiştir. Fissür örtücü altındaki çürük lezyonlarında ise en iyi uyumu lazer 
floresan yöntemi, en zayıf uyumu ise near-infrared light transillüminasyon yöntemi göstermiştir. 
SONUÇ: Daimi dişlerde fissür çürüklerinin teşhisinde lazer floresan yönteminin, direkt dijital 
radyografi ve near-infrared light transillüminasyon yöntemlerine kıyasla daha doğru sonuçlar 
verdiği tespit edilmiştir.
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OP13. 0018 - Yakın Kızılötesi Işın Transillüminasyon Yönteminin Posterior Süt Dişerinin 
Proksimal Lezyonlarında Kullanımının Sensitivite ve Spesifitesi
İffet Yazıcıoğlu Sanrı, Ceren Deveci, Ayşe Buse Serin, Muharrem Cem Doğan

AMAÇ: Çalışmanın amacı Yakın Kızılötesi Işın Transillüminasyon Yöntemiyle (YKITY) ile süt 
dişlerinde posterior interproksimal bölge çürüklerinin saptanmasının değerlendirilmesidir. YKITY 
ile saptanan lezyonların X-ray’e alternatif olarak kullanılıp kullanılamayacağı incelendi. 
GEREÇ-YÖNTEM: Kliniğimize muayene amacı ile gelen 16 hastanın, 88 adet posterior sür dişi 
çalışmaya dahil edilmiştir. Görsel muayene, radyograf ve YKITY kullanılarak hastaların 
muayeneleri tamamlanmıştır. YKITY ile dentinde bir gölge tespit edildiğinde, bu gölge çürük varlığı 
olarak değerlendirilmiştir. BULGULAR: Çalışmanın sonucunda dişlerin %8’inde bitewing 
radyograf ile kavite gözlenmezken, dişlerin %10,2 unda YKITY ile kavite gözlenmemişti. YKITY’nin 
sensitivitesi %98,7, spesifitesi ise %66,7’dir. SONUÇ: YKITY kullanım kolaylığı, kısa uygulama 
süresi ve pratik bir yöntem olması nedeniyle bitewing radyografa alternatif olarak düşünülebilir.

OP14. 0070 - Mikroabrazyon ve Ev Tipi Ağartma Yönteminin Florozisli Dişlerdeki Etkinliği: İki 
Olgu Sunumu ve Altı Yıllık Sonuçlar
Başak Yazkan, Esra Uzer Çelik

GİRİŞ: Çocuk ve genç bireylerin psikolojik durumlarını ve sosyal hayatlarını etkileyen ve önemli bir 
estetik problem olan florozis renklenmelerine, farklı diş beyazlatma yöntemleri çözümler 
sunmaktadır. Bu olgu sunumunun amacı; mikroabrazyon ve ev tipi ağartma tedavisinin florozis 
kaynaklı renklenmeleri uzaklaştırmadaki etkinliğinin uzun dönemli değerlendirilmesidir. OLGU 
RAPORU: Diş Yüzey Florozis İndeksine (TSIF) göre 2-6 skorunu alan dişleri bulunan iki hasta 
estetik memnuniyetsizlikleri nedeniyle kliniğimize başvurdu. Olgulara tebeşirimsi beyaz ve 
kahverengi renklenmeleri uzaklaştırmak için mikroabrazyon tekniği (silikon karbit mikropartikülleri 
ve %6.6’lık hidroklorik asit, Opalustre, Ultradent) ve daha sonra ev tipi ağartma tekniği (%10’luk 
karbamit peroksit, Opalescence PF, Ultradent) uygulandı. Tedavi öncesi ve her seans sonunda 
dişlerden standart dijital fotoğraflar alındı. Florozis indeksindeki değişim, tebeşirimsi beyaz ve 
kahverengi renklenmelerdeki azalma ve görünümdeki iyileşme, fotoğraflar kullanılarak 
değerlendirildi. SONUÇLAR: Altı yıl sonra dişlerdeki florozis skorları TSIF: 0-3 olarak saptandı. 
Tedaviden hemen sonra gözlenen tebeşirimsi beyaz ve kahverengi renklenmelerde azalma ve 
görünümdeki iyileşmenin bozulmadığı belirlendi. Sonuç olarak, mikroabrazyon ve ev tipi ağartma 
tekniğinin kombine uygulanmasının, florozisli renklenmelerini gidermede uzun dönemde etkili 
bulunduğu söylenebilir.
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OP13. 0018 - Yakın Kızılötesi Işın Transillüminasyon Yönteminin Posterior Süt Dişerinin 
Proksimal Lezyonlarında Kullanımının Sensitivite ve Spesifitesi
İffet Yazıcıoğlu Sanrı, Ceren Deveci, Ayşe Buse Serin, Muharrem Cem Doğan

AMAÇ: Çalışmanın amacı Yakın Kızılötesi Işın Transillüminasyon Yöntemiyle (YKITY) ile süt 
dişlerinde posterior interproksimal bölge çürüklerinin saptanmasının değerlendirilmesidir. YKITY 
ile saptanan lezyonların X-ray’e alternatif olarak kullanılıp kullanılamayacağı incelendi. 
GEREÇ-YÖNTEM: Kliniğimize muayene amacı ile gelen 16 hastanın, 88 adet posterior sür dişi 
çalışmaya dahil edilmiştir. Görsel muayene, radyograf ve YKITY kullanılarak hastaların 
muayeneleri tamamlanmıştır. YKITY ile dentinde bir gölge tespit edildiğinde, bu gölge çürük varlığı 
olarak değerlendirilmiştir. BULGULAR: Çalışmanın sonucunda dişlerin %8’inde bitewing 
radyograf ile kavite gözlenmezken, dişlerin %10,2 unda YKITY ile kavite gözlenmemişti. YKITY’nin 
sensitivitesi %98,7, spesifitesi ise %66,7’dir. SONUÇ: YKITY kullanım kolaylığı, kısa uygulama 
süresi ve pratik bir yöntem olması nedeniyle bitewing radyografa alternatif olarak düşünülebilir.

OP14. 0070 - Mikroabrazyon ve Ev Tipi Ağartma Yönteminin Florozisli Dişlerdeki Etkinliği: İki 
Olgu Sunumu ve Altı Yıllık Sonuçlar
Başak Yazkan, Esra Uzer Çelik

GİRİŞ: Çocuk ve genç bireylerin psikolojik durumlarını ve sosyal hayatlarını etkileyen ve önemli bir 
estetik problem olan florozis renklenmelerine, farklı diş beyazlatma yöntemleri çözümler 
sunmaktadır. Bu olgu sunumunun amacı; mikroabrazyon ve ev tipi ağartma tedavisinin florozis 
kaynaklı renklenmeleri uzaklaştırmadaki etkinliğinin uzun dönemli değerlendirilmesidir. OLGU 
RAPORU: Diş Yüzey Florozis İndeksine (TSIF) göre 2-6 skorunu alan dişleri bulunan iki hasta 
estetik memnuniyetsizlikleri nedeniyle kliniğimize başvurdu. Olgulara tebeşirimsi beyaz ve 
kahverengi renklenmeleri uzaklaştırmak için mikroabrazyon tekniği (silikon karbit mikropartikülleri 
ve %6.6’lık hidroklorik asit, Opalustre, Ultradent) ve daha sonra ev tipi ağartma tekniği (%10’luk 
karbamit peroksit, Opalescence PF, Ultradent) uygulandı. Tedavi öncesi ve her seans sonunda 
dişlerden standart dijital fotoğraflar alındı. Florozis indeksindeki değişim, tebeşirimsi beyaz ve 
kahverengi renklenmelerdeki azalma ve görünümdeki iyileşme, fotoğraflar kullanılarak 
değerlendirildi. SONUÇLAR: Altı yıl sonra dişlerdeki florozis skorları TSIF: 0-3 olarak saptandı. 
Tedaviden hemen sonra gözlenen tebeşirimsi beyaz ve kahverengi renklenmelerde azalma ve 
görünümdeki iyileşmenin bozulmadığı belirlendi. Sonuç olarak, mikroabrazyon ve ev tipi ağartma 
tekniğinin kombine uygulanmasının, florozisli renklenmelerini gidermede uzun dönemde etkili 
bulunduğu söylenebilir.
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OP15. 0115 - Bebeklerde, anne sütü, inek sütü ve hazır mama ile beslenmenin, erken çocukluk 
çağı çürüklerinin meydana gelmesi üzerine etkilerinin değerlendirilmesi
Çiğdem Küçükeşmen, Tuğba Yiğit

AMAÇ: Çalışmada, bebekler ve küçük çocuklarda, gece hazır mama veya inek sütü yerine anne 
sütü kullanımının ve kullanma sürelerinin, erken çocukluk çağı çürüklerinin (EÇÇ) gelişimi üzerine 
etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmada, bilgilendirilmiş ve 
gönüllü onam formu alınmış ebeveynlerin; herhangi sistemik problemi bulunmayan, en az bir 
çürük ve\veya çürük nedeniyle çekilmiş ve\veya dolgulu dişi bulunan, 3-5 yaşlarındaki ‘255’i kız, 
275’i erkek’, toplam 530 bebek\çocuk dahil edilmiştir. Çalışma, hastaların ebeveynleri tarafından 
anket formlarının doldurulması ve hekim tarafından, ağız içi muayenelerinin yapılmasıyla 
gerçekleştirilmiştir. İstatistikler, SPSS yazılım programı yardımıyla ‘t-Testi’ kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. BULGULAR: Çalışmada, gece hazır mama veya inek sütü yerine, anne sütü 
alan çocukların dmfs değeri, 19,258 olarak saptanırken, anne sütü almayan çocukların oranıysa; 
%5,1 ve dmfs değerleri 31,037 olarak yüksek bulunmuştur. Çalışmada, dmfs değerlerinden elde 
edilen verilerle, çocukların gece anne sütüyle beslenmeleri arasındaki ilişki istatistiksel olarak 
anlamlılık göstermiştir (p<0,001). Bebeklerin anne sütü kullanım yaşları arttıkça, dmfs 
değerlerinin de yükseldiği gözlenmiş ve çalışmada en düşük dmfs değerine, sadece 12 ay boyunca 
anne sütü alan bebeklerde 17,413 oranında rastlanmıştır. Anne sütü yerine, hazır beslenen 
çocuklarda, dmfs değeri 30,25 gibi yüksek izlenmiştir. Anne sütü kullanım yaşıyla dmfs değerleri 
arasındaki farklılık da, istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,01). SONUÇ: Çalışmada, 
anne sütü almayan ve hazır mama/inek sütüyle beslenen çocuklarda, dmfs değerlerinin oldukça 
yüksek olduğu belirlenmiş ve en düşük dmfs değerlerinin, sadece 12 ay boyunca anne sütü almış 
olan çocuklarda olduğu saptanmıştır. EÇÇ’nin önlenmesinde, annelerin, en az 12 ay boyunca 
emzirmeye teşvik edilmeleri, gece emzirme sürelerini gereğinden fazla uzatmamaları konusunda 
bilgilendirilmeleri gerektiği sonucuna varılmıştır.

OP16. 0160 -  Dental ünit su sistemlerinde Legionella pneumophila varlığının real-time PCR ve 
standart kültür metotları kullanılarak değerlendirilmesi
Serap Çetiner, Aylin İslam, Meryem Güvenir, Kaya Süer, Tamer Şanlıdağ

AMAÇ: Araştırmamızın temel amaçları; dental ünitlerin su sistemlerinde (DUWL S) {Legionella 
pneumophila } ({L. pneumophila} ) prevelansını, real-time PCR ve standart kültür metotları, 
kullanılarak saptamak ve bununla birlikte DUWL S‘ deki L. pneumophila kontaminasyonu 
karşısında bir risk planlaması yapmaktır. GEREÇ-YÖNTEM: Araştırmamız kapsamında, Yakın 
Doğu Üniversitesi Di Hekimliği Fakültesi’ nde yer alan klinik departmanlara ait, rastgele seçilmiş 16 
adet dental ünite ait; hava/ su tabancaları, yüksek devirde çalışan el aletlerinden püsküren sular, 
kretuara ait sular ve musluklar ile fakülte binasına ait 1 adet soğuk su tankından olmak üzere toplam 
65 adet su örneği toplanmıştır. Tüm su örnekleri mebran filtreleme sistemi kullanılarak 
filtrelenmiştir. Filtrelenen örnekler, kültür metoduna uygun olarak; BCYE (buffered charcoal 
yeast extract agar ) üzerinde, 37 °C’ de 6- 14 gün süreyle inkübe edilmişlerdir. Real- time PCR 
(CFX 96-Real Time System) metodu için ise; kullanım talimatlarına uygun olarak, filtrelenen 
membranlardan DNA ekstraksiyonu yapılarak analizleri yapılmıştır. BULGULAR: Kültür metodu 
(0%) ile analizleri yapılan su örneklerinde {L. penumophila } tespit edilememesine rağmen; 
real-timr PCR (4,6%) analizlerinde, 2 adet klinik ünitlerine ait musluklarda ve 1 adet ameliyathane 
ünitine ait muslukta olmak üzere toplam 3 adet su örneğinde, {L. penumophila } tespit edilmiştir. 
SONUÇLAR: Araştırmamız sonucunda; DUWL S' nde rutin bir dezenfeksiyon protokolü ve 
musluklara ait filtre sistemlerinin düzenli değişim gerekliliği vurgulanarak; musluk sularının kullanım 
öncesinde, 5 dk. boyunca akıtıldıktan sonra kullanıma geçilmesi önerilmiştir.
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Oturum 2 - Epidemiyoloji 
Oturum Başkanları: Ece Eden, Neşe Akal

OP17. 0008 - Okul Öncesi Çocuklarda Erken Çocukluk Dönemi Çürükleri Görülme Sıklığı ve 
Çeşitli Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi: Pilot Çalışma
Şirin Güner, Neslihan Özveren, Betül Kargül

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; Trakya Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği 
Anabilim Dalı’na başvuran okul öncesi çocuklarda erken çocukluk dönemi çürükleri (EÇÇ) 
görülme sıklığı ve çeşitli risk faktörlerinin değerlendirilmesidir. GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya, 
Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı'na başvuran 3-5 
yaş aralığında olan süt dişlenme döneminde 110 çocuk dahil edilmiştir. Çocukların süt dişlerindeki 
çürüklerinin tespit edilmesinde Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) önerdiği dmf-t, (Çürük, çürük 
nedeniyle çekilmiş, dolgulu diş sayısı toplamı) ve dmf-s (Çürük, çürük nedeniyle çekilmiş, dolgulu 
diş yüzeylerinin toplamı) çürük indeksleri kullanılmıştır. Çocuğun yaşı, cinsiyeti, ebeveynin eğitim 
düzeyi, sosyoekonomik düzeyi gibi sosyo-demografik bilgileri içeren; bununla birlikte çocuğun 
ağız ve diş sağlığı ve beslenme alışkanlıkları ile ilgili sorulardan oluşan anket formu doldurulmuştur. 
BULGULAR: 52 (%47) kız ve 58 (%63) erkek olmak üzere 110 çocuğun yaş ortalaması 4.54± 
1.31 olarak tespit edilmiştir. 94 (%86) çocuğun anne sütü ile beslendiği ve 45 (%41) çocuğun 
biberon kullandığı belirlenmiştir. İlk fırçalamaya başlama yaşı ortalama 2.6 olarak bulunmuştur. 44 
çocuğun (%40) günde 2 kez diş fırçaladığı ve 106 çocuğun (%96) günde 1-3 kez ara öğün 
tükettiği saptanmıştır. Çocukların dmft değeri 10.09 ±4.92, dmfs ise 25.80± 16.84 olarak 
belirlenmiştir. SONUÇLAR: Beslenmenin ve ağız hijyenin erken yaş grubu çocuklarda çok önemli 
olduğu; beslenme ve ağız ve diş bakımı ile EÇÇ arasında ilişki olması nedeni ile erken dönemde ağız 
hijyeninin sağlanması ve beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi ile bu riskin azaltılabileceği 
düşürülebilecektir.

OP18. 0015 - İlkokul Öğretmenlerinin Oral Hijyen Temini ve Flor Uygulamaları Hakkındaki Bilgi 
Düzeylerinin Ölçülmesi
İnci Akyıldız, Ece Şengün, Elif Kuru, Nazan Ersin 

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı ilkokul öğretmenlerinin oral hijyen ve flor uygulamaları hakkındaki 
bilgi düzeylerinin ölçülerek gerekli bilgilendirmelerin yapılmasıdır. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışma 
İzmir ili Bornova ilçe merkezinde bulunan rastgele seçilmiş 5 ilköğretim okulunda görev yapmakta 
olan 95 öğretmen üzerinde yürütülmüştür. Çalışmaya sadece 1,2,3 ve 4. sınıf öğretmenleri dahil 
edilmiştir. Seçilen okullara gidilerek öğretmenlere 21 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. 
Anket sorularından ilki daha önce flor ile ilgili bilgilendirme semineri alınıp alınmadığını 
sorgulamaktadır. 10 soru oral hijyen ve ağız bakımı hakkındaki, 6 soru flor uygulaması hakkındaki 
bilgi düzeyini ölçmeye yöneliktir. 4 soru ise bilgilere bağlı öğretmenlerin kendi düşüncelerini 
yansıttığı sorulardır.Öğretmenlerin bilgi düzeyini artıracağını düşündüğümüz broşürler 
hazırlanarak dağıtılmıştır.Elde edilen veriler istatistiksel olarak korelasyon yöntemi ile analiz 
edilmiş,Ki-kare test ve Mann-Whitney test ile değerlendirilmiştir. BULGULAR: Çalışmaya katılan 
öğretmenlerin %51.6'sının flor ile ilgili hiçbir bilgilendirme semineri almadığı saptanmıştır. 16 bilgi 
ölçen soruya en çok doğru cevabı veren öğretmen oranı %5.3’tür. Doğru cevap verenler ile 
seminer alımı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur(p=0.036). Florun toksik 
etkisinin olduğunu bilmeyen öğretmenlerin %80'i kendilerini flor konusunda ailelere yönlendirme 
yapabilecek yeterlilikte görmektedir. Öğretmenlerin %53.7'si okul ortamının flor uygulamaya 
uygun olmadığını savunmaktadır. SONUÇ: Yapmış olduğumuz bu pilot çalışma sonucunda ilkokul 
öğretmenlerinin oral hijyen temini ve flor hakkında bilgilerinin yetersiz olduğu görülmüştür. Bu 
nedenle öğretmenlerin bilgi düzeyinin artırılmasının hem küçük yaştan itibaren çocuklara ağız ve 
diş sağlığının önemini kavratacağı hem de ilerleyen yaşlardaki çürük prevelansını azaltacağı 
düşünülmektedir.
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Oturum 2 - Epidemiyoloji 
Oturum Başkanları: Ece Eden, Neşe Akal

OP17. 0008 - Okul Öncesi Çocuklarda Erken Çocukluk Dönemi Çürükleri Görülme Sıklığı ve 
Çeşitli Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi: Pilot Çalışma
Şirin Güner, Neslihan Özveren, Betül Kargül

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; Trakya Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği 
Anabilim Dalı’na başvuran okul öncesi çocuklarda erken çocukluk dönemi çürükleri (EÇÇ) 
görülme sıklığı ve çeşitli risk faktörlerinin değerlendirilmesidir. GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya, 
Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı'na başvuran 3-5 
yaş aralığında olan süt dişlenme döneminde 110 çocuk dahil edilmiştir. Çocukların süt dişlerindeki 
çürüklerinin tespit edilmesinde Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) önerdiği dmf-t, (Çürük, çürük 
nedeniyle çekilmiş, dolgulu diş sayısı toplamı) ve dmf-s (Çürük, çürük nedeniyle çekilmiş, dolgulu 
diş yüzeylerinin toplamı) çürük indeksleri kullanılmıştır. Çocuğun yaşı, cinsiyeti, ebeveynin eğitim 
düzeyi, sosyoekonomik düzeyi gibi sosyo-demografik bilgileri içeren; bununla birlikte çocuğun 
ağız ve diş sağlığı ve beslenme alışkanlıkları ile ilgili sorulardan oluşan anket formu doldurulmuştur. 
BULGULAR: 52 (%47) kız ve 58 (%63) erkek olmak üzere 110 çocuğun yaş ortalaması 4.54± 
1.31 olarak tespit edilmiştir. 94 (%86) çocuğun anne sütü ile beslendiği ve 45 (%41) çocuğun 
biberon kullandığı belirlenmiştir. İlk fırçalamaya başlama yaşı ortalama 2.6 olarak bulunmuştur. 44 
çocuğun (%40) günde 2 kez diş fırçaladığı ve 106 çocuğun (%96) günde 1-3 kez ara öğün 
tükettiği saptanmıştır. Çocukların dmft değeri 10.09 ±4.92, dmfs ise 25.80± 16.84 olarak 
belirlenmiştir. SONUÇLAR: Beslenmenin ve ağız hijyenin erken yaş grubu çocuklarda çok önemli 
olduğu; beslenme ve ağız ve diş bakımı ile EÇÇ arasında ilişki olması nedeni ile erken dönemde ağız 
hijyeninin sağlanması ve beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi ile bu riskin azaltılabileceği 
düşürülebilecektir.

OP18. 0015 - İlkokul Öğretmenlerinin Oral Hijyen Temini ve Flor Uygulamaları Hakkındaki Bilgi 
Düzeylerinin Ölçülmesi
İnci Akyıldız, Ece Şengün, Elif Kuru, Nazan Ersin 

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı ilkokul öğretmenlerinin oral hijyen ve flor uygulamaları hakkındaki 
bilgi düzeylerinin ölçülerek gerekli bilgilendirmelerin yapılmasıdır. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışma 
İzmir ili Bornova ilçe merkezinde bulunan rastgele seçilmiş 5 ilköğretim okulunda görev yapmakta 
olan 95 öğretmen üzerinde yürütülmüştür. Çalışmaya sadece 1,2,3 ve 4. sınıf öğretmenleri dahil 
edilmiştir. Seçilen okullara gidilerek öğretmenlere 21 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. 
Anket sorularından ilki daha önce flor ile ilgili bilgilendirme semineri alınıp alınmadığını 
sorgulamaktadır. 10 soru oral hijyen ve ağız bakımı hakkındaki, 6 soru flor uygulaması hakkındaki 
bilgi düzeyini ölçmeye yöneliktir. 4 soru ise bilgilere bağlı öğretmenlerin kendi düşüncelerini 
yansıttığı sorulardır.Öğretmenlerin bilgi düzeyini artıracağını düşündüğümüz broşürler 
hazırlanarak dağıtılmıştır.Elde edilen veriler istatistiksel olarak korelasyon yöntemi ile analiz 
edilmiş,Ki-kare test ve Mann-Whitney test ile değerlendirilmiştir. BULGULAR: Çalışmaya katılan 
öğretmenlerin %51.6'sının flor ile ilgili hiçbir bilgilendirme semineri almadığı saptanmıştır. 16 bilgi 
ölçen soruya en çok doğru cevabı veren öğretmen oranı %5.3’tür. Doğru cevap verenler ile 
seminer alımı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur(p=0.036). Florun toksik 
etkisinin olduğunu bilmeyen öğretmenlerin %80'i kendilerini flor konusunda ailelere yönlendirme 
yapabilecek yeterlilikte görmektedir. Öğretmenlerin %53.7'si okul ortamının flor uygulamaya 
uygun olmadığını savunmaktadır. SONUÇ: Yapmış olduğumuz bu pilot çalışma sonucunda ilkokul 
öğretmenlerinin oral hijyen temini ve flor hakkında bilgilerinin yetersiz olduğu görülmüştür. Bu 
nedenle öğretmenlerin bilgi düzeyinin artırılmasının hem küçük yaştan itibaren çocuklara ağız ve 
diş sağlığının önemini kavratacağı hem de ilerleyen yaşlardaki çürük prevelansını azaltacağı 
düşünülmektedir.
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OP19. 0031- The Index of Dental Anxiety and Fear (IDAF-4C) Ölçeğinin Türkçe'ye 
Uyarlanması ve Çocuk Hastalardaki Dental Kaygının Çeşitli Faktörlerle Olan İlişkisinin 
İncelenmesi
Burak Buldur, Jason Armfield

AMAÇ: The Index of Dental Anxiety and Fear (IDAF-4C), Armfield tarafından geliştirilen ve 
dental kaygı ve korkuyu birçok açıdan ele alan, sağlam teorik ve psikolojk temeller üzerine 
oturtulmuş bir ölçektir. Bu çalışmada, IDAF-4C'nin Türkçe'ye uyarlanarak Türkçe versiyonun 
geliştirilmesi ve çocuk hastalardaki dental kaygının çeşitli faktörlerle olan ilişkisinin incelenmesi 
amaçlandı. GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmanın örneklemini, 12-14 yaş aralığında, ilk kez diş hekimine 
gelen 217'si erkek ve 224'ü kız olmak üzere 421 çocuk hasta oluşturdu. Dil geçerliliği, faktör analizi, 
geçerlik ve güvenirliği içeren psikometrik analizi ve çocuk hastalardaki dental kaygının diş çürüğü, 
ebeveyn dental kaygı düzeyi, diş hekimi ziyaret sıklığı ve davranış modeli arasıdaki ilişki incelendi. 
Ölçeğin dil geçerliliğine Pearson Momentler Çarpımı katsayısı ile bakıldı. Ölçeğin yapı geçerliğini 
belirlemek için açımlayıcı faktör analizi uygulandı. Ölçekte belirtilen faktörlerin iç güvenilirlik 
katsayısı Cronbach α ve intraclass correlation coefficient (ICC) değerleriyle hesaplandı. Dental 
kaygı ve ilgili faktörler arsasındaki korelasyona eta-kare (η2) katsayısı ile bakıldı. BULGULAR: 
Faktör analizi, IDAF-4C'nin Türkçe versiyonun tek faktör altında 8 maddeden oluştuğunu 
gösterdi. Ölçeğin iç güvenilirlik katsayısı Cronbach α=.92 olarak bulundu. IDAF-4C, The 
Children’s Fear Survey Schedule – Dental Subscale (CFSS-DS) ile yüksek korelasyon gösterdi 
(r=.82). Dental kaygı skorları istatistiksel olarak anlamlı biçimde bütün faktörlerle ilişkili bulundu 
(p<0.05). Kızlar erkeklerden daha yüksek dental kaygı skorları gösterdi (p<0.05). SONUÇLAR: 
Bu çalışma, IDAF-4C'nin Türkçe versiyonun dental kaygı ve korkuyu ölçmede geçerli ve güvenilir 
bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. Ölçeğin Türkçe versiyonun hem klinik hem de 
epidemiyolojik çalışmalarda kullanılması önerilmektedir.

OP20. 0051- 4-6 Yaş Arası Çocuklarda Bruksizm Görülme Sıklığı ve Etiyolojik Faktörler ile 
İlişkilendirilmesi
Merve Çıtak, İnci Akyıldız, Handan Agen, Gülcan Coşkun Akar, Fahinur Ertuğrul, Nazan Ersin

AMAÇ: Çocukluk bruksizmin erken dönemde etiyolojik faktörler ile birlikte belirlenebilmesi, 
çocuğun çene ve yüz gelişimindeki dinamik süreçlerinin sağlıklı tamamlanabilmesi açısından önem 
taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı 4-6 yaş arası çocuklarda bruksizm görülme sıklığı ve sebep 
olabilecek faktörlerin ilişkilendirilerek değerlendirilmesidir. YÖNTEM: Ege Üniversitesi Kampüsü 
içerisinde yer alan kreşlere kayıtlı, 4-6 yaş arası çocuklardan, herhangi bir zihinsel ya da bedensel 
rahatsızlığı olmayan 49 erkek, 41 kız çocuk değerlendirilmeye dahil edilmiştir. Bu kapsamda 
kreşlere gidilerek, gün ışığı altında ayna ve sond yardımıyla muayeneleri yapılmıştır. İntraoral 
muayene esnasında çürük, aşınma ve malokluzyona ait veriler kaydedilmiştir. Ekstraoral olarak ise 
temporomandibular eklem (TME) muayenesi yapılmış ve istirahat aralığı ve maksimum ağız açıklığı 
gibi parametreler değerlendirilmiştir. Ayrıca, çocukların ebeveynlerinin doldurması için anketler 
hazırlanmıştır. Bu anketlerde, sosyo-demografik veriler, çocuğun sistemik, emosyonel durumu ve 
alışkanlıklarına ilişkin bilgiler yer almıştır. Veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. 
BULGULAR: Çalışmaya katılan çocukların %37.7’sinde bruksizm varlığı saptanmıştır, ancak 
cinsiyet farkı gözlenmemiştir. Bu hastalarda TME şikayetleri, bruksizm olmayan hastalara oranla 
istatistiksel olarak daha fazla bulunmuştur (p=0.000). Artmış overjeti olan çocuklarda bruksizme 
daha sık rastlanmıştır (p=0.037). Sistemik hastalıklar, ilaç kullanımı, çocuğun emosyonel durumu, 
dft, maximum ağız açıklığı, istirahat aralığı ve overbite ile bruksizm arasında anlamlı bir ilişki 
saptanmamıştır. SONUÇ: Çocukluk bruksizmine neden olan etkenlerin zamanında 
belirlenebilmesi, bu etkenlere erken müdahale edilmesi ve çocuğa bakım verenlerin 
bilinçlendirilmesinin oldukça yararlı olacağı düşünülmektedir.
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OP21. 0054 - Diş hekimlerinin aşırı madde kaybına sahip daimi birinci azıların çekim 
endikasyonlarını belirlemedeki yaklaşımları ve daimi birinci büyük azıların dengeleme ve 
kompenzasyon çekimleri hakkındaki bilgi düzeyleri
Şeyma Keskin, Sera Şimşek Derelioğlu, Fatih Şengül

AMAÇ: Daimi birinci azı dişlerinin tedavi edilemeyecek kadar aşırı çürükleri ve gelişimsel 
defektleri zaman zaman bu dişlerin erken çekimlerinin yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. 
Aşırı harabiyete sahip daimi birinci azıların çekimi ileride oluşması istenen nötral oklüzyonun 
bozulmasına neden olabilmekte, bu sebeple dengeleme ve kompenzasyon çekimlerini de 
gerektirmektedir. Bu çalışmada; diş hekimlerinin aşırı madde kaybına sahip daimi birinci azıların 
çekim endikasyonlarını belirlemedeki yaklaşımlarının ve daimi birinci büyük azıların dengeleme ve 
kompenzasyon çekimleri hakkındaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.. 
GEREÇ-YÖNTEM: Katılımcıların daimi birinci azıların çekim endikasyonları hakkındaki bilgi 
düzeylerini ölçen bir anket formu hazırlandı. Katılımcılar, Türkiye’de farklı şehirlerde yaşayan 80 5. 
Sınıf stajyer diş hekimi, 89 diş hekimi, 187 uzman ve uzman adayı diş hekiminden oluşturuldu. 
Gruplar arasındaki istatistiksel farklılığın belirlenmesinde ki-kare ve one-way anova analizleri 
kullanılmıştır. BULGULAR: Tecrübe yıllarına göre anket skorlarındaki başarı oranları 
değerlendirildiğinde 10 yıldan fazla çalışan diş hekimleri ile 1-4 yıllık diş hekimleri arasında anlamlı 
farklılık bulunmuştur (p<0,05). Anket sorularına doğru cevap verme durumu değerlendirildiğinde 
pedodontistlerin yüz üzerinden 49 puanla en başarılı, stajyer öğrencilerin 41 puanla onları takip 
ettiği, ortodontistlerin 39,1, diş hekimlerinin ise 38,4 puan almışlardır. 6 yaş dişi çekimi öncesinde 
katılımcıların 24’ü pedodontistlere, 34’ü ortodontistlere danıştıklarını belirtirken, 238’i hem 
pedodontist hem de ortodontiste danışılmasının gerektiğini belirtmiş, 61’i ise yorumsuz kalmıştır. 
SONUÇLAR: Çalışmanın bulguları ışığında genel diş hekimlerinin daimi birinci azıların çekim 
endikasyonları, kompenzasyon ve dengeleme çekimleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları 
bu sebeple güncel bilgilerin takip edilmesi için meslek içi kursların düzenlenmesi ve genel diş 
hekimlerinin bu kurslara katılımının sağlanması oldukça önemlidir.

OP22. 0055 - Diş Hekimlerinin Süt Dişi Endodontik Tedavileri Hakkındaki Tercihlerinin 
Değerlendirilmesi
Esra Dursun, Fatih Şengül, Sera Şimşek Derelioğlu 

AMAÇ: Bu çalışma diş hekimlerinin süt dişi endodonti tedavilerini yapmayı tercih edip 
etmediklerini, tercih eden diş hekimlerinin süt dişi endodontik tedavileri hakkındaki tutumlarını 
belirlemek amacıyla farklı illerde yaşayan 207 diş hekimi ile yapılmıştır. GEREÇ-YÖNTEM: 
Katılımcılara çocuk hasta ve süt dişi tedavisi yapmayı tercih edip etmedikleri, süt dişi endodontik 
tedavi teknikleri ve süt dişi endodontik tedavilerinde kullanılan materyallerle ilgili tutumlarını 
belirlemeye yönelik çoktan seçmeli 12 sorudan oluşturulan anket uygulanmıştır. Gruplar arasındaki 
istatistiksel farklılığın belirlenmesinde ki-kare analizi kullanılmıştır. BULGULAR: Yapılan anket 
değerlendirmesinde katılımcıların 152’sinin (%73,4) 5 yıldır, 52’sinin (%26,6) ise 6 yıldan fazla 
süredir diş hekimliği yaptığı belirlenmiştir. Diş hekimlerinin %63,8’inin çocuk hasta bakmayı tercih 
etmedikleri gözlemlenmiştir. Çocuk hastada diş hekimlerinin %52,7’sinin pulpatomi, %20,8’inin 
pulpektomi yaptığı, endodontik tedavi ihtiyacında ise % 17,4’ünün pedodontiste yönlendirdiği ve 
%9,7’sinin süt dişlerini çektiği tespit edilmiştir. Yeni mezun diş hekimlerinin kullandıkları 
endodontik materyal, yöntem ve üst restorasyonlar bakımından, diğer diş hekimlerine göre daha 
güncel yaklaşımlar sergiledikleri tespit edilmiştir (p<0,05). SONUÇLAR: Diş hekimleri her ne 
kadar çocuk hasta bakmayı tercih etmeseler de endodontik tedavi ihtiyacı olan hastaları çok az diş 
hekiminin pedodontiste yönlendirdiği gözlemlenmiştir. Bu durumun yeterli sayıda pedodonti 
uzmanının bulunmamasından kaynaklandığını, pedodonti uzmanlığının yaygınlaşması ile birlikte 
pedodontistlere yönlendirilen hasta oranlarında artış olabileceğini düşünmekteyiz. Sonuçlarımız, 
süt dişi endodontik tedavileriyle ilgili olarak diş hekimlerine yönelik meslek içi kursların 
düzenlenmesi ve diş hekimlerinin bu kurslara katılımlarının sağlanmasının önemli olduğunu ortaya 
koymuştur.
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OP21. 0054 - Diş hekimlerinin aşırı madde kaybına sahip daimi birinci azıların çekim 
endikasyonlarını belirlemedeki yaklaşımları ve daimi birinci büyük azıların dengeleme ve 
kompenzasyon çekimleri hakkındaki bilgi düzeyleri
Şeyma Keskin, Sera Şimşek Derelioğlu, Fatih Şengül

AMAÇ: Daimi birinci azı dişlerinin tedavi edilemeyecek kadar aşırı çürükleri ve gelişimsel 
defektleri zaman zaman bu dişlerin erken çekimlerinin yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. 
Aşırı harabiyete sahip daimi birinci azıların çekimi ileride oluşması istenen nötral oklüzyonun 
bozulmasına neden olabilmekte, bu sebeple dengeleme ve kompenzasyon çekimlerini de 
gerektirmektedir. Bu çalışmada; diş hekimlerinin aşırı madde kaybına sahip daimi birinci azıların 
çekim endikasyonlarını belirlemedeki yaklaşımlarının ve daimi birinci büyük azıların dengeleme ve 
kompenzasyon çekimleri hakkındaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.. 
GEREÇ-YÖNTEM: Katılımcıların daimi birinci azıların çekim endikasyonları hakkındaki bilgi 
düzeylerini ölçen bir anket formu hazırlandı. Katılımcılar, Türkiye’de farklı şehirlerde yaşayan 80 5. 
Sınıf stajyer diş hekimi, 89 diş hekimi, 187 uzman ve uzman adayı diş hekiminden oluşturuldu. 
Gruplar arasındaki istatistiksel farklılığın belirlenmesinde ki-kare ve one-way anova analizleri 
kullanılmıştır. BULGULAR: Tecrübe yıllarına göre anket skorlarındaki başarı oranları 
değerlendirildiğinde 10 yıldan fazla çalışan diş hekimleri ile 1-4 yıllık diş hekimleri arasında anlamlı 
farklılık bulunmuştur (p<0,05). Anket sorularına doğru cevap verme durumu değerlendirildiğinde 
pedodontistlerin yüz üzerinden 49 puanla en başarılı, stajyer öğrencilerin 41 puanla onları takip 
ettiği, ortodontistlerin 39,1, diş hekimlerinin ise 38,4 puan almışlardır. 6 yaş dişi çekimi öncesinde 
katılımcıların 24’ü pedodontistlere, 34’ü ortodontistlere danıştıklarını belirtirken, 238’i hem 
pedodontist hem de ortodontiste danışılmasının gerektiğini belirtmiş, 61’i ise yorumsuz kalmıştır. 
SONUÇLAR: Çalışmanın bulguları ışığında genel diş hekimlerinin daimi birinci azıların çekim 
endikasyonları, kompenzasyon ve dengeleme çekimleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları 
bu sebeple güncel bilgilerin takip edilmesi için meslek içi kursların düzenlenmesi ve genel diş 
hekimlerinin bu kurslara katılımının sağlanması oldukça önemlidir.

OP22. 0055 - Diş Hekimlerinin Süt Dişi Endodontik Tedavileri Hakkındaki Tercihlerinin 
Değerlendirilmesi
Esra Dursun, Fatih Şengül, Sera Şimşek Derelioğlu 

AMAÇ: Bu çalışma diş hekimlerinin süt dişi endodonti tedavilerini yapmayı tercih edip 
etmediklerini, tercih eden diş hekimlerinin süt dişi endodontik tedavileri hakkındaki tutumlarını 
belirlemek amacıyla farklı illerde yaşayan 207 diş hekimi ile yapılmıştır. GEREÇ-YÖNTEM: 
Katılımcılara çocuk hasta ve süt dişi tedavisi yapmayı tercih edip etmedikleri, süt dişi endodontik 
tedavi teknikleri ve süt dişi endodontik tedavilerinde kullanılan materyallerle ilgili tutumlarını 
belirlemeye yönelik çoktan seçmeli 12 sorudan oluşturulan anket uygulanmıştır. Gruplar arasındaki 
istatistiksel farklılığın belirlenmesinde ki-kare analizi kullanılmıştır. BULGULAR: Yapılan anket 
değerlendirmesinde katılımcıların 152’sinin (%73,4) 5 yıldır, 52’sinin (%26,6) ise 6 yıldan fazla 
süredir diş hekimliği yaptığı belirlenmiştir. Diş hekimlerinin %63,8’inin çocuk hasta bakmayı tercih 
etmedikleri gözlemlenmiştir. Çocuk hastada diş hekimlerinin %52,7’sinin pulpatomi, %20,8’inin 
pulpektomi yaptığı, endodontik tedavi ihtiyacında ise % 17,4’ünün pedodontiste yönlendirdiği ve 
%9,7’sinin süt dişlerini çektiği tespit edilmiştir. Yeni mezun diş hekimlerinin kullandıkları 
endodontik materyal, yöntem ve üst restorasyonlar bakımından, diğer diş hekimlerine göre daha 
güncel yaklaşımlar sergiledikleri tespit edilmiştir (p<0,05). SONUÇLAR: Diş hekimleri her ne 
kadar çocuk hasta bakmayı tercih etmeseler de endodontik tedavi ihtiyacı olan hastaları çok az diş 
hekiminin pedodontiste yönlendirdiği gözlemlenmiştir. Bu durumun yeterli sayıda pedodonti 
uzmanının bulunmamasından kaynaklandığını, pedodonti uzmanlığının yaygınlaşması ile birlikte 
pedodontistlere yönlendirilen hasta oranlarında artış olabileceğini düşünmekteyiz. Sonuçlarımız, 
süt dişi endodontik tedavileriyle ilgili olarak diş hekimlerine yönelik meslek içi kursların 
düzenlenmesi ve diş hekimlerinin bu kurslara katılımlarının sağlanmasının önemli olduğunu ortaya 
koymuştur.
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OP23. 0056 - Diş Hekimlerinin Kompozit Materyallerin, Bonding Ajanların Polimerizasyonu ve 
Polimerizasyon Amacıyla Kullanılan Işık Kaynakları Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin 
Değerlendirilmesi
Berrin Deniz Gören, Sera Şimşek Derelioğlu, Fatih Şengül

AMAÇ: Bu çalışma diş hekimlerinin kompozit materyallerin, bonding ajanların polimerizasyonu ve 
polimerizasyon amacıyla kullanılan ışık kaynakları hakkındaki bilgi düzeylerini ve tutumlarını 
belirlemek amacıyla farklı illerde yaşayan 200 diş hekimi (154 diş hekimi ve 46 uzman) ile 
yapılmıştır. GEREÇ-YÖNTEM: Katılımcılara kompozit materyallerin polimerizasyon, şekli, süresi 
ve yöntemleri, ışık kaynaklarının çeşitleri ve kullanımları ile ilgili bilgi düzeylerini ve tutumlarını 
belirlemeye yönelik 24 çoktan seçmeli sorulardan oluşturulan anket uygulanmıştır. Anket soruları 
yüz yüze katılımcılara yöneltilmiştir. Gruplar arasındaki istatistiksel farklılığın belirlenmesinde 
ki-kare ve Mann-Whitney U yöntemleri kullanılmıştır. BULGULAR: Diş hekimlerinin % 81,0’inin 
ışık cihazı olarak LED ışık cihazını tercih ettiği belirlenmiştir. Diş hekimlerinin %33’ü ışık 
cihazlarındaki farklı kullanım modlarından en fazla soft-start yöntemini tercih ettiklerini 
belirtirken, %34’ü ise kullandığı mod hakkında bilgi sahibi olmadığını bildirmiştir. Sorulara verilen 
yanıtlar incelendiğinde, 4 yıllık diş hekimleri (63,6±12,5) ve 5 yıldan uzun süredir çalışan diş 
hekimlerinin (55,8±18,1) aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu tespit 
edilmiştir (p<0,001). BPA ile ilgili artık monomerler ve polimerizasyon büzülmesi hakkında daha 
başarılı sonuçlar sergiledikleri tespit edilmiştir (p<0,05). SONUÇLAR: Polimerizasyon 
cihazlarının doğru kullanımının artık monomerlerin, polimerizasyon büzülmesinin ve dolayısıyla 
mikrosızıntının azaltılmasında önemi büyüktür. Sonuçlarımız, polimerizasyonla ilgili diş 
hekimlerinin yeterince bilgiye sahip olmadığını, bu amaçla mezuniyet sonrası zaman zaman meslek 
içi kursların düzenlenmesi ve diş hekimlerinin bu kurslara katılımlarının sağlanmasının önemli 
olduğunu ortaya koymuştur.

OP24. 0084- Karışık Dişlenme Döneminde Diş Eksiklikleri ve Birinci Daimi Azı Dişlerinin 
Çekim Sıklığının Değerlendirilmesi:
Seçkin Aksu, Taşkın Gürbüz, Fatih Şengül, Binali Çakır

AMAÇ: Ağızda ilk süren diş grubunda yer alan ve sıklıkla çürüğe maruz kalmakta olan daimi birinci 
azı dişlerin erken kayıpları sık görülmektedir. Akut apikal apse, kronik apikal apse, aşırı kron 
harabiyeti ve internal rezorpsiyon gibi nedenlerle çekim endikasyonu verilen özellikle daimi birinci 
azılar olmak üzere mevcut diş eksiklikleri, ileri yaşlarda hastanın daha komplike tedavilere maruz 
kalmasına sebebiyet verebilir. Çalışmamızda kliniğimize 2015-2016 yılları arasında başvuran karışık 
dişlenme dönemindeki çocuk hastalarda çekim endikasyonu konulmuş daimi birinci azı dişleri ve 
diğer mevcut diş eksikliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. GEREÇ YÖNTEM: Bu 
retrospektif çalışmada, 2015-2016 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
Pedodonti Ana Bilim Dalı’na başvuran 7-12 yaş grubu toplam 1500 (750 erkek, 750 kız) sağlıklı 
çocuktan alınan panoramik röntgen kayıtları kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20.0 programı 
kullanılarak analiz edilmiştir. BULGULAR: Radyografiler incelendiğinde 25 erkek çocukta 62 
tane, 43 kız çocukta 85 tane olmak üzere diş eksikliğinin olduğu tespit edilmiştir. Her iki cinsiyette 
de 11 daimi birinci azı dişi için çekim endikasyonu verilmiştir. SONUÇLAR: Çocuklarda diş 
eksiklikleri dentofasiyal problemlere yol açabilmektedir. Özellikle okluzyonun anahtar dişi 
konumundaki daimi birinci azı dişlerin eksikliği bu sorunların önemli bölümünü oluşturmaktadır. Bu 
yüzden, karışık dişlenme döneminde çekim endikasyonu verilmiş veya mevcut eksiklikliği bulunan 
dişlerin neden olabileceği ileriye yönelik problemler açısından çeşitli koruyucu ortodontik ve 
konservatif tedavi yaklaşımlarının ele alınıp birlikte değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

-34-



OP25. 0094 - Süt Molar Dişlerde İnfraokluzyonun Etiyolojisi ve Görülme Sıklığı
Sibel Acar

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı Uşak bölgesinde yaşayan çocukların süt molar dişlerinde 
infraokluzyon görülme sıklığı ve diş gruplarına göre dağılımlarının belirlenmesidir. 
GEREÇ-YÖNTEM: Uşak Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Pedodonti Kliniğine 1 ay içerisinde 
başvuran 5-12 yaş aralığındaki 215 hasta süt molar dişlerinde infraokluzyon varlığı açısından 
incelenmiştir. İnfraokluzyon tespit edilen hastalar, infraokluze dişin bulunduğu bölge, 
infraokluzyonun şiddeti, eşlik eden diş anomalileri, kardeşlerinde infraokluzyon varlığı, daimi diş 
jermi eksikliği ve komşu dişte devrilme açısından incelenmiştir. BULGULAR: Oral ve radyolojik 
muayenesi yapılan 215 hastadan 20 tanesinde (% 9,3) en az bir infraokluze diş tespit edilmiştir. 
İnfraokluzyon en çok alt süt 1. Molar dişlerde(% 54,5) daha sonra alt süt 2. Molar dişlerde(% 33,3) 
gözlenmiştir. İnfraokluzyon seviyesinin çocukların % 45inde hafif düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 
Daimi diş jerminin eksikliği veya dişin bulunduğu bölgeyle infraokluzyon şiddeti arasında anlamlı bir 
ilişki bulunmamıştır. Şiddetli infraokluzyonun görüldüğü vakalarda komşu dişte devrilme olduğu 
görülmüştür. SONUÇLAR: Infraokluzyon süt dişlerinde sık gözlenen anomalilerden biridir. Uşak 
ilinde yaşayan çocuklarda görülme prevalansı genel populasyonla benzerdir. Daimi dişlerde 
oluşturabilecekleri etkiler açısından infraokluzyonun tespiti önem taşimaktadır.

OP26. 0111 - Çocuklarda Görülen Dental Anomalilerin Panoramik Radyografi ile 
Değerlendirilmesi
Aliye Tuğçe Gürcan, Merve Bayram, Beyza Ballı Akgöl

AMAÇ: Dental anomaliler süt ve sürekli dişlerin şekil, yapı, sayı ve büyüklüklerinde görülebilen 
normal dışı oluşumlardır. Bu çalışmanın amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi Dişhekimliği 
Fakültesi Pedodonti Kliniği’ne başvuran çocuklarda görülen dental anomalilerin sıklığının 
panoramik radyografilerle incelenip değerlendirilmesidir. GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışmaya, 
İstanbul Medipol Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti Kliniği’ne başvuran ve ilk 
muayenesi yapılan randomize seçilmiş 4-13 yaş arası 464 çocuk hasta dahil edilmiştir. Hastaların 
ilk muayenesi, hem ağız içi muayene hem de alınan panoramik radyografiler değerlendirilerek 
yapılmıştır. Yapılan değerlendirmelerde yaş, cinsiyet ve sistemik hastalık olup olmadığı 
kaydedilmiştir. Dişler germ eksikliği, süpernümerer diş, füzyon, geminasyon, taurodontizm, 
persiste süt dişi, enversiyon, meziodens, gömük diş, hiperdonti, hipodonti, malpozisyon, diastema, 
infrapozisyon, ektopik sürme açısından değerlendirilmiştir. Bulguların değerlendirilmesinde 
ki-kare ve Fisher exact testleri kullanılmıştır. BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen hastaların 235’i 
erkek, 229’u kızdır. Hastaların ortalama yaşı 8,53±1,93’tür. En çok görülen 3 anomali sırasıyla 
malpozisyon, germ eksikliği ve diastema bulunmuştur. Germ eksikliği en sık sürekli ikinci premolar 
dişlerde görülmüştür. Alt çenede üst çeneye göre ikinci premolar eksikliği görülme sıklığı daha 
fazla bulunmuştur. Diastema görülme sıklığı kız hastalarda erkek hastalara göre istatistiksel olarak 
anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,019) SONUÇLAR: Panoramik radyografilerin 
dental anomalilerin belirlenmesindeki önemi büyüktür. Daha kapsamlı epidemiyolojik sonuçlar için 
daha fazla sayıda hasta ile çalışmanın yürütülmesi planlanmaktadır.
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OP25. 0094 - Süt Molar Dişlerde İnfraokluzyonun Etiyolojisi ve Görülme Sıklığı
Sibel Acar

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı Uşak bölgesinde yaşayan çocukların süt molar dişlerinde 
infraokluzyon görülme sıklığı ve diş gruplarına göre dağılımlarının belirlenmesidir. 
GEREÇ-YÖNTEM: Uşak Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Pedodonti Kliniğine 1 ay içerisinde 
başvuran 5-12 yaş aralığındaki 215 hasta süt molar dişlerinde infraokluzyon varlığı açısından 
incelenmiştir. İnfraokluzyon tespit edilen hastalar, infraokluze dişin bulunduğu bölge, 
infraokluzyonun şiddeti, eşlik eden diş anomalileri, kardeşlerinde infraokluzyon varlığı, daimi diş 
jermi eksikliği ve komşu dişte devrilme açısından incelenmiştir. BULGULAR: Oral ve radyolojik 
muayenesi yapılan 215 hastadan 20 tanesinde (% 9,3) en az bir infraokluze diş tespit edilmiştir. 
İnfraokluzyon en çok alt süt 1. Molar dişlerde(% 54,5) daha sonra alt süt 2. Molar dişlerde(% 33,3) 
gözlenmiştir. İnfraokluzyon seviyesinin çocukların % 45inde hafif düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 
Daimi diş jerminin eksikliği veya dişin bulunduğu bölgeyle infraokluzyon şiddeti arasında anlamlı bir 
ilişki bulunmamıştır. Şiddetli infraokluzyonun görüldüğü vakalarda komşu dişte devrilme olduğu 
görülmüştür. SONUÇLAR: Infraokluzyon süt dişlerinde sık gözlenen anomalilerden biridir. Uşak 
ilinde yaşayan çocuklarda görülme prevalansı genel populasyonla benzerdir. Daimi dişlerde 
oluşturabilecekleri etkiler açısından infraokluzyonun tespiti önem taşimaktadır.

OP26. 0111 - Çocuklarda Görülen Dental Anomalilerin Panoramik Radyografi ile 
Değerlendirilmesi
Aliye Tuğçe Gürcan, Merve Bayram, Beyza Ballı Akgöl

AMAÇ: Dental anomaliler süt ve sürekli dişlerin şekil, yapı, sayı ve büyüklüklerinde görülebilen 
normal dışı oluşumlardır. Bu çalışmanın amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi Dişhekimliği 
Fakültesi Pedodonti Kliniği’ne başvuran çocuklarda görülen dental anomalilerin sıklığının 
panoramik radyografilerle incelenip değerlendirilmesidir. GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışmaya, 
İstanbul Medipol Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti Kliniği’ne başvuran ve ilk 
muayenesi yapılan randomize seçilmiş 4-13 yaş arası 464 çocuk hasta dahil edilmiştir. Hastaların 
ilk muayenesi, hem ağız içi muayene hem de alınan panoramik radyografiler değerlendirilerek 
yapılmıştır. Yapılan değerlendirmelerde yaş, cinsiyet ve sistemik hastalık olup olmadığı 
kaydedilmiştir. Dişler germ eksikliği, süpernümerer diş, füzyon, geminasyon, taurodontizm, 
persiste süt dişi, enversiyon, meziodens, gömük diş, hiperdonti, hipodonti, malpozisyon, diastema, 
infrapozisyon, ektopik sürme açısından değerlendirilmiştir. Bulguların değerlendirilmesinde 
ki-kare ve Fisher exact testleri kullanılmıştır. BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen hastaların 235’i 
erkek, 229’u kızdır. Hastaların ortalama yaşı 8,53±1,93’tür. En çok görülen 3 anomali sırasıyla 
malpozisyon, germ eksikliği ve diastema bulunmuştur. Germ eksikliği en sık sürekli ikinci premolar 
dişlerde görülmüştür. Alt çenede üst çeneye göre ikinci premolar eksikliği görülme sıklığı daha 
fazla bulunmuştur. Diastema görülme sıklığı kız hastalarda erkek hastalara göre istatistiksel olarak 
anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,019) SONUÇLAR: Panoramik radyografilerin 
dental anomalilerin belirlenmesindeki önemi büyüktür. Daha kapsamlı epidemiyolojik sonuçlar için 
daha fazla sayıda hasta ile çalışmanın yürütülmesi planlanmaktadır.
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OP27. 0128 - Ebeveyn Ağız Sağlığı Okuryazarlığı ile Erken Çocukluk Dönemi Ağız Sağlığı 
Problemlerinin İlişkisi: Pilot Çalışma
Derya Tabakçılar, Kadriye Peker, Dilek Özge Yılmaz, Elif Bahar Tuna İnce, Koray Gençay

GİRİŞ: Son yıllarda, ağız sağlığının geliştirilmesinde ağız sağlığı okuryazarlığını yükseltmeye yönelik 
çalışmalara ağırlık verilmektedir. Bu pilot çalışmanın amacı; erken çocukluk çağında çocuğu olan 
ebeveynlerin ağız sağlığı okuryazarlık düzeyi ile çocukların var olan ağız sağlığı problemleri 
arasındaki ilişkinin incelenmesidir. METOD: Çalışmamızın örneklemini, Mayıs 2015-Mayıs 2016 
tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı’na 
başvuran 0-6 yaş arası 100 çocuk ve velileri oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında; çocukların 
klinik parametreleri ile Diş Hekimliğinde Erişkin Okuryazarlığını Hızlı Değerlendirme Ölçeğinin 
Türkçe versiyonu (Rapid Estimate of Adult Literacy in Dentistry, REALD 30) ve 
sosyo-demografik bilgilerin yer aldığı anket formu kullanılmıştır. REALD-30; ebeveynlerin ağız 
sağlığı okuryazarlığını ölçmek için geliştirilen 30 diş hekimliği teriminden oluşan kelime okuma ve 
telaffuz testidir. Elde edilen veriler SPSS-IBM 21 paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. 
İstatistik analiz için tanımlayıcı istatistik, Mann Whitney U testi ve Spearman korelasyon katsayısı 
kullanılmıştır. BULGULAR: Ebeveynlerin REALD- 30 ölçeği puan ortalaması 18.91±5.99 olarak 
bulunmuştur. REALD-30 ölçeğinin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.86 belirlenmiştir. 
Ebeveynin cinsiyeti, medeni durumu, gelir düzeyi ile REALD-30 puanları arasında anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır (p>0.05). Eğitim düzeyi 8 yıl ve üstü olan ebeveynler, REALD-30 ölçeğinden 
anlamlı düzeyde fazla puan almışlardır (p<0.05). REALD-30 puanları ile "d" (r=- 0.32;p=0.001), 
"f" (r=-0.24;p=0.018) ve çocuğun ortodontik tedavi ihtiyacı (r=-0.35;p<0.001) arasında anlamlı 
düzeyde negatif korelasyon bulunmuştur. SONUÇ: Çalışmamız ebeveynlerin okuryazarlık düzeyi 
arttıkça çocukların ağzındaki ağız sağlığı problemlerinin azaldığını ve ebeveynlerin ağız sağlığı 
okuryazarlık düzeylerinin eğitim düzeyi ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Çocukların ağız sağlığı 
düzeyini iyileştirmek için, öncelikli olarak eğitim düzeyi düşük olan ebeveynlere yönelik ağız sağlığı 
okuryazarlığını artırmaya yönelik çalışmalara ihtiyaç vardır.

OP28. 0143 - Çocuklarda Premolar Diş Eksikliği Prevalansının ve Dağılımının İncelenmesi
Hazal Ezgi Gerihan, Dilşah Çoğulu

AMAÇ: Hipodonti, süt ya da daimi dentisyonda bir veya birden fazla dişin konjenital olarak 
eksikliğidir. Üçüncü molar dişler dışında en sık eksikliğine rastlanan dişler alt ikinci premolar 
dişlerdir. Bu çalışmanın amacı Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı’na 
dental tedavi ve rutin kontroller amacıyla başvuran hastalarda konjenital premolar diş eksikliği 
prevalansının ve dağılımının değerlendirilmesidir. GEREÇ-YÖNTEM: Haziran 2015-Haziran 
2016 tarihleri arasında kliniğimize başvuran 7-13 yaş arası (ort. 8,91 ± 3,71 yıl) 886 erkek, 1123 kız 
toplam 2009 çocuk hastadan çekilen panoramik radyografiler incelendi. Elde edilen veriler 
istatistiksel olarak ki-kare ve t-testi ile değerlendirildi. BULGULAR: Çalışmada konjenital diş 
eksikliği prevalansı %7,4, konjenital daimi premolar diş eksikliği prevalansı da %5,4 olarak saptandı. 
Tek taraflı premolar eksikliğinin çift taraflıdan daha sık görüldüğü izlendi (p>0,05). En sık eksikliği 
gözlenen premolar dişler sırasıyla alt sol ikinci premolar, alt sağ ikinci premolar ve üst sağ ikinci 
premolar olarak tespit edildi. SONUÇ: Konjenital premolar diş eksikliği fonksiyon ve çenelerin 
gelişimi açısından sorun yaratmaktadır. Bu nedenle erken dönemde teşhisi alternatif tedavi 
yaklaşımlarının belirlenmesi açısından önem taşımaktadır.
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OP29. 0170 - Türkiye'deki Eczacıların Oral Hijyen Ürünleriyle İlgili Bilgi ve Tutumlarının 
Değerlendirilmesi
Betül Şen, Elif Kanberoğlu, İlknur Tanboğa

AMAÇ: Çalışmamızın amacı Türkiye’deki eczacıların dental market ürünleri hakkındaki bilgi, tutum 
ve davranışlarının değerlendirilmesidir. GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamızın etiği Marmara 
üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul’undan alınmıştır(no:2016-22). Çalışmamız kesitsel tipte 
bir çalışma olup, çalışma gurubumuzu yaşları 23-58 aralığında olan 132 eczacı oluşturmaktadır. 26 
kapalı uçlu sorudan oluşan online anketin 2016 Mart ayında Eczacılar Odası’na kayıtlı eczacılara 
e-posta ile gönderilmiştir. Beş bölümden oluşan anketin birinci bölümü, eczacıların yaş, mezuniyet 
yılı gibi demografik bilgilerini içermektedir. İkinci bölüm dental market ürünlerinin eczanelerdeki 
stok miktarıyla ilgilidir. Üçüncü bölüm ise hastaların eczanelere en çok hangi dental problemlerle 
ve ne sıklıkla gittiği bilgilerini içermektedir. Dördüncü bölüm ise eczacıların hastalara tavsiyeleriyle 
ilgilidir. Son bölümde ise eczacıların bu konuda aldıkları eğitim bilgilerini içermektedir. 
BULGULAR: Katılımcıların yaş ortalaması 33.6 ± 8; %62.8’i kadın, %37.2’si erkektir. Eczacıların 
mezuniyet yılları 1979-2015 arasındadır ve Türkiye’deki 71 ilden katılım olmuştur. Eczanelerindeki 
stok miktarları değerlendirildiğinde, dental market ürünlerinin eczanelerdeki ürünlerin %5.8’ini 
oluşturduğu görülmektedir. Satış miktarlarına göre ürünlerin sıralanması değerlendirildiğinde ürün 
sıralamanın diş macunu, diş fırçası, gargaralar, emzik ve biberonlar, diş ipleri şeklinde devam 
etmektedir. Hastaların eczanelere dental problemlerle ilgili tavsiyeler için gelme sıklığı ortalama 
haftada bir veya ikidir. En çok bilgi alınmak istenen dental şikayet diş ağrısıdır. Eczacıların tavsiyede 
bulunurken en çok dikkate aldıkları şey diş hekimlerinin önerileri iken, sırasıyla çocuklarının 
deneyimleri, ürünlerin popülerliği, reklamlar da etkide bulunan diğer faktörlerdir. SONUÇLAR: 
Çalışmamızdaki veriler eczacıların ağız ve diş sağlığının geliştirilmesindeki önemini 
vurgulamaktadır. Türkiye’deki eczacıların dental market ürünleri ile konusunda bilgi düzeylerinin 
düşük olduğu görülmüştür ve eczacıların %69’u bu konuda yeterli bilgisi olmadığını 
düşünmektedir. 

OP30. 0164 - 3D Video Gözlük Kullanımının Ağrı ve Anksiyete Üzerine Etkisi
Zeliha Hatipoğlu, Erdem Palaz, Neşe Akal

AMAÇ: 6-10 yaş arası çocuklarda üst çenede diş çekimi sırasında 3D video gözlük kullanımının 
ağrı ve anksiyete üzerine etkisini incelemektir. GEREÇ-YÖNTEM: 6-10 yaşları arasında, daha 
önce hiç anestezi ve diş çekimi yapılmamış ve üst çenesinde süt molar dişlerinde çekim 
endikasyonu bulunan, Frankl sınıflaması 3 veya 4 olan 60 çocuk, her grupta 15 kız-15 erkek olacak 
şekilde rastgele 2 gruba ayrılmıştır. 30 tanesine ( kız, erkek) anlat-göster-uygula yöntemi 
uygulanarak; 30 tanesine ise (kız, erkek) 3D video gözlük (görsel-işitsel) ile çizgi film izletilerek diş 
çekimi yapılmıştır. Bu süreçte, işlemden 10 dakika önce MCDAS skalasına, nabız ve 
saturasyonuna; bukkal ve palatinal anestezi sırasında nabız ve saturasyona; lokal anestezi 
sonrasında MCDAS, Wong-Baker (WB), nabız ve saturasyona; diş çekiminden hemen sonra da 
WB, nabız ve saturasyon değerlerine bakılmıştır. Mann Whitney U ve Kruskal Wallis-H 
testlerinden yararlanılmıştır. BULGULAR: Çekimden sonra WB değerleri bakımından gruplar 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). 3D video gözlük grubunun 
çekimden sonra WB değeri, anlat-göster- uygula grubuna göre anlamlı derecede düşüktür. 
Gruplar arasında saturasyon değerleri açısından da anlamlı bir farklılık gözlenmektedir (p<0,05). 
3D video gözlük grubunun lokal anestezi sırasında saturasyon değeri anlat-göster-uygula grubuna 
göre anlamlı derecede düşüktür. SONUÇLAR: 3D video gözlük kullanılarak uygulanan görsel 
işitsel dikkat dağıtma yöntemi, diş çekimi öncesi ve sonrasında hastanın ağrı değerlerini azaltırken; 
anksiyete değerlerinde değişiklik gözlenmemiştir.
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OP29. 0170 - Türkiye'deki Eczacıların Oral Hijyen Ürünleriyle İlgili Bilgi ve Tutumlarının 
Değerlendirilmesi
Betül Şen, Elif Kanberoğlu, İlknur Tanboğa

AMAÇ: Çalışmamızın amacı Türkiye’deki eczacıların dental market ürünleri hakkındaki bilgi, tutum 
ve davranışlarının değerlendirilmesidir. GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamızın etiği Marmara 
üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul’undan alınmıştır(no:2016-22). Çalışmamız kesitsel tipte 
bir çalışma olup, çalışma gurubumuzu yaşları 23-58 aralığında olan 132 eczacı oluşturmaktadır. 26 
kapalı uçlu sorudan oluşan online anketin 2016 Mart ayında Eczacılar Odası’na kayıtlı eczacılara 
e-posta ile gönderilmiştir. Beş bölümden oluşan anketin birinci bölümü, eczacıların yaş, mezuniyet 
yılı gibi demografik bilgilerini içermektedir. İkinci bölüm dental market ürünlerinin eczanelerdeki 
stok miktarıyla ilgilidir. Üçüncü bölüm ise hastaların eczanelere en çok hangi dental problemlerle 
ve ne sıklıkla gittiği bilgilerini içermektedir. Dördüncü bölüm ise eczacıların hastalara tavsiyeleriyle 
ilgilidir. Son bölümde ise eczacıların bu konuda aldıkları eğitim bilgilerini içermektedir. 
BULGULAR: Katılımcıların yaş ortalaması 33.6 ± 8; %62.8’i kadın, %37.2’si erkektir. Eczacıların 
mezuniyet yılları 1979-2015 arasındadır ve Türkiye’deki 71 ilden katılım olmuştur. Eczanelerindeki 
stok miktarları değerlendirildiğinde, dental market ürünlerinin eczanelerdeki ürünlerin %5.8’ini 
oluşturduğu görülmektedir. Satış miktarlarına göre ürünlerin sıralanması değerlendirildiğinde ürün 
sıralamanın diş macunu, diş fırçası, gargaralar, emzik ve biberonlar, diş ipleri şeklinde devam 
etmektedir. Hastaların eczanelere dental problemlerle ilgili tavsiyeler için gelme sıklığı ortalama 
haftada bir veya ikidir. En çok bilgi alınmak istenen dental şikayet diş ağrısıdır. Eczacıların tavsiyede 
bulunurken en çok dikkate aldıkları şey diş hekimlerinin önerileri iken, sırasıyla çocuklarının 
deneyimleri, ürünlerin popülerliği, reklamlar da etkide bulunan diğer faktörlerdir. SONUÇLAR: 
Çalışmamızdaki veriler eczacıların ağız ve diş sağlığının geliştirilmesindeki önemini 
vurgulamaktadır. Türkiye’deki eczacıların dental market ürünleri ile konusunda bilgi düzeylerinin 
düşük olduğu görülmüştür ve eczacıların %69’u bu konuda yeterli bilgisi olmadığını 
düşünmektedir. 

OP30. 0164 - 3D Video Gözlük Kullanımının Ağrı ve Anksiyete Üzerine Etkisi
Zeliha Hatipoğlu, Erdem Palaz, Neşe Akal

AMAÇ: 6-10 yaş arası çocuklarda üst çenede diş çekimi sırasında 3D video gözlük kullanımının 
ağrı ve anksiyete üzerine etkisini incelemektir. GEREÇ-YÖNTEM: 6-10 yaşları arasında, daha 
önce hiç anestezi ve diş çekimi yapılmamış ve üst çenesinde süt molar dişlerinde çekim 
endikasyonu bulunan, Frankl sınıflaması 3 veya 4 olan 60 çocuk, her grupta 15 kız-15 erkek olacak 
şekilde rastgele 2 gruba ayrılmıştır. 30 tanesine ( kız, erkek) anlat-göster-uygula yöntemi 
uygulanarak; 30 tanesine ise (kız, erkek) 3D video gözlük (görsel-işitsel) ile çizgi film izletilerek diş 
çekimi yapılmıştır. Bu süreçte, işlemden 10 dakika önce MCDAS skalasına, nabız ve 
saturasyonuna; bukkal ve palatinal anestezi sırasında nabız ve saturasyona; lokal anestezi 
sonrasında MCDAS, Wong-Baker (WB), nabız ve saturasyona; diş çekiminden hemen sonra da 
WB, nabız ve saturasyon değerlerine bakılmıştır. Mann Whitney U ve Kruskal Wallis-H 
testlerinden yararlanılmıştır. BULGULAR: Çekimden sonra WB değerleri bakımından gruplar 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). 3D video gözlük grubunun 
çekimden sonra WB değeri, anlat-göster- uygula grubuna göre anlamlı derecede düşüktür. 
Gruplar arasında saturasyon değerleri açısından da anlamlı bir farklılık gözlenmektedir (p<0,05). 
3D video gözlük grubunun lokal anestezi sırasında saturasyon değeri anlat-göster-uygula grubuna 
göre anlamlı derecede düşüktür. SONUÇLAR: 3D video gözlük kullanılarak uygulanan görsel 
işitsel dikkat dağıtma yöntemi, diş çekimi öncesi ve sonrasında hastanın ağrı değerlerini azaltırken; 
anksiyete değerlerinde değişiklik gözlenmemiştir.
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OP31. 0098 - Beyaz Önlük Korkusu Gerçek mi?
Gizem İnan, Tezer Ulusu, Ahmet Coskun

GİRİŞ: Pediatristlerin ve pediatrik diş hekimlerinin hasta bakarken önlüklerini çıkarmaları konusu 
yıllardır süren bir tartışmadır. Anksiyeteyle ilgili faktörlerle birlikte, hekimlerin yaklaşımı ve 
görünüşü çocukla kurulan iletişimde etkili olmaktadır. Çocuklarda beyaz önlük korkusu olduğu 
sonucunu bulgulayan çalışmalar olduğu gibi; aksini iddia eden araştırmalar da mevcuttur. 
Çalışmalarda dental tücrübe ayrımı yapılmamıştır. Bu çalışmada amaç, Türk toplumundaki bu 
ayrımın yapıldığı 5-12 yaş çocuklarının diş hekimi kıyafet ve yardımcı ekipmanları hakkındaki 
tercihlerini araştırmaktır. Materyal-YÖNTEM: Çalışma Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
Pedodonti Anabilim Dalı’na 2016 Mayıs-Temmuz ayları arasında başvuran 5-12 yaş aralığındaki 
daha önce dental tecrübesi olan/olmayan 462 çocukta gerçekleştirilmiştir. Çocuklara beyaz 
önlüklü, renkli alt-üst takımlı, pediyatrik önlüklü, günlük kıyafetli ve formal kıyafetli erkek ve kız 
manken fotoğrafları gösterilerek tercihleri sorulmuştur. Yardımcı ekipman olan bone ve 
maskelerin farklı renk ve desenlerdeki örnekleri gösterilerek öncelikle bunları tercih edip 
etmedikleri, ardından hangisini tercih ettikleri sorulmuştur. Hastaya çeşitli renklerdeki eldivenler 
sunularak hastanın tercihi kayıt edilmiştir. BULGULAR: Dental tecrübesi olan ve olmayan 
çocuklar arasında tercihler açısından fark bulunmamıştır. Çocukların en çok beyaz önlük tercih 
ettiği; cinsiyete göre tercih açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadığı; çocukların yaşı 
büyüdükçe tercihlerin daha fazla beyaz önlük yönünde olduğu bulunmuştur. Hem kız hem erkek 
çocuklar beyaz maskeyi desenli maskeye tercih etmiştir. Erkeklerin beyaz eldiven, beyaz bone; 
kızların pembe eldiven, renkli bone tercih ettiği görülmüştür. SONUÇ: Tercihlerin dental 
tecrübeden ziyade, yaşa bağlı olarak beyaz önlük yönünde değişim gösterdiği görülmüştür. Bu da, 
çocukların erken yaşlarda diş hekimine gelmese bile, izlediği çizgi filmlerden, kitap ve dergilerden 
diş hekimi kıyafeti ve beyaz önlük konusunda fikir sahibi olduklarını düşündürmektedir.

OP32. 0062 - Ebeveynlerin psikolojik problemlerinin çocuktaki bruksizm ile ilişkisinin 
belirlenmesi
Tuğba Erol, Aslı Patır Münevveroğlu, Serhan Didinen

AMAÇ :Uyku bruksizmi, sebepleri tartışmalı olan, popülasyonda sık görülen, fizyolojik ve sosyal 
açıdan hayatı etkileyen multifaktöriyel bir rahatsızlıktır. Bu çalışmanın amacı, bruksizmli 100 
çocuğun ebeveynlerinin anksiyete ve depresyon seviyelerinin çocukların bruksizmi üzerindeki 
etkisini incelemektir. Ebeveynlerin anksiyete seviyelerinin ev içindeki stres düzeyini yükselteceği, 
bu nedenle çocuklarda bruksizm görülme olasılığının artacağı düşünülmüştür. GEREÇ VE 
YÖNTEM: İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı kliniğine 
rutin diş tedavileri için başvuran 5-12 yaşları arasında bulunan, aileleri tarafından bruksizm 
alışkanlığı olduğu bildirilen 100 çocukta, bu parafonksiyonun ebeveynlerin depresyon ve anksiyete 
seviyesi ile ilişkisi incelenmiştir. Çalışma sırasında ebeveynlerin anksiyete ve depresyon seviyesini 
ölçmek amacı ile üç adet psikolojik test uygulanmıştır. Elde edilen veriler, Spearman, Mann 
Whitney U, Wilcoxon, Kruskal Wallis, Ki kare testleri ile istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. 
BULGULAR: Bruksizm görülen çocukların ebeveynlerine uygulanan testlerin sonucunda çeşitli 
düzeylerde depresyon, anksiyete ve strese sahi p olduğu tespit edilmiştir. SONUÇLAR: 
Ebeveynlerin psikolojik problemlerinin çocuktaki bruksizm ile ilişkisinin belirlenmesine yönelik bu 
çalışmada bruksizmi bulunan çocukların, kendileriyle en çok vakit geçiren ebeveynine uygulanan 
psikolojik testlerin sonuçları farkındalık yaratması açısından önemlidir. Bu depresyon, anksiyete ve 
stres düzeylerinin çocuklar üzerinde etkisi olabileceği düşünülmektedir. Bu konuda ileri düzeyde 
çalışmalara ihtiyaç vardır.
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Oturum 3 - Dental materyaller 
Oturum Başkanları: Zeynep Ökte, Ayşegül Ölmez

OP33. 0012 - Süt dişlerinde uygulanan üç farklı restoratif materyallerin 18 aylık klinik 
değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma
Resmiye Ebru Tirali, Sevi Burçak Çehreli, Ersin Öğüş

AMAÇ: Süt dişlerinde restoratif materyal olarak kompomer sıklıkla tercih edilmesine rağmen son 
yıllarda cam iyonomer simanların yapısal ve klinik özelliklerindeki gelişmeler sonucunda kullanım 
sıklıkları artmıştır. Bu çalışmada süt dişi sınıf II kavitelerine uygulanan kompomer ve iki farklı 
güçlendirilmiş cam iyonomer materyallerin retrospektif olarak marjinal uyum, sekonder çürük, 
retansiyon açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışmada yaşları 
5-8 arasında değişen 37 çocuk 18 ay sonunda değerlendirilmiştir. Değerlendirme kliniğimizde 
rutin olarak kullanılan Nucleus sistemine tecrübeli bir klinisyenin yaptığı restorasyonlar ve 
modifiye Ryge kriterleri göz önüne alınarak koyduğu notlar üzerinden yapılmıştır. Kriterlere ilişkin 
notu bulunmayan dişler değerlendirmeye alınamamıştır. Çalışmada; tek şişe bonding sistemi 
(Prime & Bond NT) ile kullanılan Poliasit modifiye Rezin Kompozit (Kompomer) (Dyract XP) ve 
iki farklı güçlendirilmiş cam iyonomer restoratif materyalin (ChemFil Rock and GC Equia) sınıf II 
kavitelerde kullanılmış olma kriterleri aranmıştır. Başlangıç, 6 ve 18 aylık klinik incelemeleri 
deneyimli bir araştırmacı tarafından Ryge kriterleri esas alınarak yapılmıştır. 
Fisher-Freeman-Halton Exact Testi kullanılan materyaller arasındaki farkı değerlendirmek için 
kullanılmıştır. BULGULAR: 6 ayın sonunda sadece ChemFil grubunda %15, 18 ayın sonunda %35 
Charlie skoru test edilen tüm klinik durumlarda gözlenmiştir. Dyract XP ve Equia grupları 6.ayın 
sonunda hiç Charlie skoru göstermemiştir. Ancak 18. ayın sonunda Equia grubu dramatik bir 
şekilde marjinal adaptasyon (%33,3) dışındaki tüm klinik durumlarda %37,5 oranında Charlie 
skoru göstermiştir. SONUÇLAR: Bu çalışmada elde edilen verilere göre süt dişi sınıf II 
kavitelerinde özellikle retansiyon açısından kompomer güçlendirilmiş cam iyonomer simanlardan 
anlamlı düzeyde üstündür.

OP34. 0024 - Çeşitli hemostatik ajanların kompozit rezin-dentin bağlanma dayanıklılığına 
etkisinin değerlendirilmesi
Ebru Delikan, Kenan Cantekin

AMAÇ: Çalışmamızın amacı pulpatomi tedavileri sırasında kullanılan farklı hemostatik ajanların 
kompozit rezin- dentin bağlanması üzerine etkilerini belirlemektir. GEREÇ-YÖNTEM: 
Çalışmamızda kompozit rezinlerin baskı bağlanma dayanıklılığını incelemek amacıyla toplam 100 
adet çürüksüz çekilmiş süt molar dişi kullanılmıştır. Her grupta 20 diş olacak şekilde 5 farklı grup 
oluşturulmuştur: Grup I: Celox, Grup II: ABS (Ankaferd Blood Stopper), Grup III: Ferrik sülfat, 
Grup IV: Kan, Grup V: Kontrol. Grup I-III’ deki dişler belirlenen hemostatik ajan ile kontamine 
edilip hava su spreyi ile yıkandıktan sonra, Grup IV’deki dişler kan ile kontamine edilip hava su 
spreyi ile yıkandıktan sonra, Grup V’deki dişler ise herhangi bir ajanla kontamine edilmeksizin, hafif 
nemli dentin yüzeyine aynı çap ve yükseklikte kompozit rezin uygulanıp polimerize edilmiştir. 
İnstron cihazı kullanılarak SBS (Shear Bond Strength) bağlanma dayanımı değerlendirilmesinden 
sonra, ×20 büyütmeli stereomikroskop kullanılarak kopma türleri belirlenmiş ve SEM (Scanning 
Electron Microscopy) görüntüleri alınmıştır. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde ANOVA 
tek yönlü varyans analizi ve Tukey Post- hoc karşılaştırma testi kullanılmıştır. BULGULAR: Yapılan 
istatistiksel analiz sonucunda bağlanma direnci bakımından hemostatik ajanlar ve kontrol grubu 
arasında istatistiksel açıdan önemli fark gözlenmemiştir (p>0.05). Kullanılan hemostatik ajanlar 
arasında en yüksek bağlanma dayanımı Celox’ta bulunmuştur. Celox -ferrik sülfat ve ferrik sülfat- 
ABS grupları arasında anlamlı farklılık görülmezken (p>0.05), Celox- ABS arasında istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir (p<0.05). Tüm gruplarda en yaygın kopma adeziv tipte 
görülmüştür. SONUÇ: Pulpatomi tedavilerinde formokrezole alternatif olarak kullanılan 
hemostatik ajanlar olan ferrik sülfat, ABS ve kitosan içerikli Celox'un, dentin yüzeyinde adeziv 
sistemlerin bağlanma dayanımı üzerinde olumsuz yönde bir etkisine rastlanmamıştır.
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Oturum 3 - Dental materyaller 
Oturum Başkanları: Zeynep Ökte, Ayşegül Ölmez

OP33. 0012 - Süt dişlerinde uygulanan üç farklı restoratif materyallerin 18 aylık klinik 
değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma
Resmiye Ebru Tirali, Sevi Burçak Çehreli, Ersin Öğüş

AMAÇ: Süt dişlerinde restoratif materyal olarak kompomer sıklıkla tercih edilmesine rağmen son 
yıllarda cam iyonomer simanların yapısal ve klinik özelliklerindeki gelişmeler sonucunda kullanım 
sıklıkları artmıştır. Bu çalışmada süt dişi sınıf II kavitelerine uygulanan kompomer ve iki farklı 
güçlendirilmiş cam iyonomer materyallerin retrospektif olarak marjinal uyum, sekonder çürük, 
retansiyon açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışmada yaşları 
5-8 arasında değişen 37 çocuk 18 ay sonunda değerlendirilmiştir. Değerlendirme kliniğimizde 
rutin olarak kullanılan Nucleus sistemine tecrübeli bir klinisyenin yaptığı restorasyonlar ve 
modifiye Ryge kriterleri göz önüne alınarak koyduğu notlar üzerinden yapılmıştır. Kriterlere ilişkin 
notu bulunmayan dişler değerlendirmeye alınamamıştır. Çalışmada; tek şişe bonding sistemi 
(Prime & Bond NT) ile kullanılan Poliasit modifiye Rezin Kompozit (Kompomer) (Dyract XP) ve 
iki farklı güçlendirilmiş cam iyonomer restoratif materyalin (ChemFil Rock and GC Equia) sınıf II 
kavitelerde kullanılmış olma kriterleri aranmıştır. Başlangıç, 6 ve 18 aylık klinik incelemeleri 
deneyimli bir araştırmacı tarafından Ryge kriterleri esas alınarak yapılmıştır. 
Fisher-Freeman-Halton Exact Testi kullanılan materyaller arasındaki farkı değerlendirmek için 
kullanılmıştır. BULGULAR: 6 ayın sonunda sadece ChemFil grubunda %15, 18 ayın sonunda %35 
Charlie skoru test edilen tüm klinik durumlarda gözlenmiştir. Dyract XP ve Equia grupları 6.ayın 
sonunda hiç Charlie skoru göstermemiştir. Ancak 18. ayın sonunda Equia grubu dramatik bir 
şekilde marjinal adaptasyon (%33,3) dışındaki tüm klinik durumlarda %37,5 oranında Charlie 
skoru göstermiştir. SONUÇLAR: Bu çalışmada elde edilen verilere göre süt dişi sınıf II 
kavitelerinde özellikle retansiyon açısından kompomer güçlendirilmiş cam iyonomer simanlardan 
anlamlı düzeyde üstündür.

OP34. 0024 - Çeşitli hemostatik ajanların kompozit rezin-dentin bağlanma dayanıklılığına 
etkisinin değerlendirilmesi
Ebru Delikan, Kenan Cantekin

AMAÇ: Çalışmamızın amacı pulpatomi tedavileri sırasında kullanılan farklı hemostatik ajanların 
kompozit rezin- dentin bağlanması üzerine etkilerini belirlemektir. GEREÇ-YÖNTEM: 
Çalışmamızda kompozit rezinlerin baskı bağlanma dayanıklılığını incelemek amacıyla toplam 100 
adet çürüksüz çekilmiş süt molar dişi kullanılmıştır. Her grupta 20 diş olacak şekilde 5 farklı grup 
oluşturulmuştur: Grup I: Celox, Grup II: ABS (Ankaferd Blood Stopper), Grup III: Ferrik sülfat, 
Grup IV: Kan, Grup V: Kontrol. Grup I-III’ deki dişler belirlenen hemostatik ajan ile kontamine 
edilip hava su spreyi ile yıkandıktan sonra, Grup IV’deki dişler kan ile kontamine edilip hava su 
spreyi ile yıkandıktan sonra, Grup V’deki dişler ise herhangi bir ajanla kontamine edilmeksizin, hafif 
nemli dentin yüzeyine aynı çap ve yükseklikte kompozit rezin uygulanıp polimerize edilmiştir. 
İnstron cihazı kullanılarak SBS (Shear Bond Strength) bağlanma dayanımı değerlendirilmesinden 
sonra, ×20 büyütmeli stereomikroskop kullanılarak kopma türleri belirlenmiş ve SEM (Scanning 
Electron Microscopy) görüntüleri alınmıştır. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde ANOVA 
tek yönlü varyans analizi ve Tukey Post- hoc karşılaştırma testi kullanılmıştır. BULGULAR: Yapılan 
istatistiksel analiz sonucunda bağlanma direnci bakımından hemostatik ajanlar ve kontrol grubu 
arasında istatistiksel açıdan önemli fark gözlenmemiştir (p>0.05). Kullanılan hemostatik ajanlar 
arasında en yüksek bağlanma dayanımı Celox’ta bulunmuştur. Celox -ferrik sülfat ve ferrik sülfat- 
ABS grupları arasında anlamlı farklılık görülmezken (p>0.05), Celox- ABS arasında istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir (p<0.05). Tüm gruplarda en yaygın kopma adeziv tipte 
görülmüştür. SONUÇ: Pulpatomi tedavilerinde formokrezole alternatif olarak kullanılan 
hemostatik ajanlar olan ferrik sülfat, ABS ve kitosan içerikli Celox'un, dentin yüzeyinde adeziv 
sistemlerin bağlanma dayanımı üzerinde olumsuz yönde bir etkisine rastlanmamıştır.
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OP35. 0039 - Aşırı harabiyetli daimi 1. büyük azı dişlerinin inley fırını ile hazırlanan indirekt 
kompozit onley ve inleylerle estetik restorasyonu- Olgu Serisi
Ozan Barış Aydın, Sera Şimşek Derelioğlu, Ezgi Ersoy

GİRİŞ: Erken yaşta aşırı harabiyete sahip daimi 1. azı dişlerin direkt restorasyonu klinik ortamda 
güçlüklere neden olmaktadır. Kompozitin polimerizasyonun tam yapılamaması, izolasyon 
güçlükleri ve çok tabakalı kompozit restorasyonun polimerizasyon büzülmesinin de fazla oluşu 
restorasyonlarda mikrosızıntıyı ve tedavinin uzun vadede başarısızlığına sebep olabilmektedir. 
Bütün bu olumsuzlukları azaltmak amacıyla indirekt kompozit restorasyonlar yapılabilir. 
Çalışmamızın amacı; inley fırınıyla hazırlanan inley ve onley gibi indirekt restorasyonların yapıldığı 
8 adet olgu sunumunu rapor etmektir. OLGU RAPORU: Bu olgu serisinde, yaşları 9 ile 14 
arasında olan, 3 kız ve 5 erkek, aşırı harabiyetli molar dişlere sahip toplam 8 hastanın endodontik 
tedavili/tedavisiz 9 dişinde indirekt yöntemle hazırlanan inley/onley restorasyonlar rapor edilmiştir. 
Dişler indirekt restorasyonlara uygun olarak prepare edildi. Kaide materyali olarak Resin Modifiye 
Cam İyonomer Siman-RMCİS (Fuji II LC®) yerleştirildi. İnley/onley preperasyonlarını takiben 
alginate ile ölçü alınarak alçı modelller elde edildi. İnley kompoziti (GC Gradia Indirect Restoration 
System) ile hazırlanan inley/onley restorasyonlar inley fırınında polimerize edildi. Hasta ağzındaki 
uyumu kontrol edilen inley/onley restorasyonlar total-etch ve bonding ajan uygulamasını takiben 
dual kür self adeziv-rezin siman (RelyX Unicem) ile yapıştırıldı. Yükseklik kontrolü yapıldıktan 
sonra cilalama işlemi ile restorasyon bitirildi. SONUÇLAR: Hasta memnuniyetinin de oldukça iyi 
olduğu geri bildirimi alınan bu restorasyonlar, hastanın uzun süre ağzının açık kalmasının güç 
olduğu ve izolasyon güçlüğü yaşanan çocuk hastalarda, daha estetik sonuçlar ve daha başarılı 
restorasyonlar sağlaması, polimerizasyon büzülmesindeki olumsuzlukları azaltması, artık 
monomerlerin azalması gibi avantajları sebebiyle tavsiye edilebilir.

OP36. 0074 - Bulk-fill restoratif materyallerin pulpa odasında oluşturduğu sıcaklık 
değişimlerinin ve nanosertliğinin incelenmesi
Halenur Altan, Mehmet Gökhan Tekin, Zeki Arslanoğlu, Gül Tosun, Osman Şahin

AMAÇ: Isı veya ışıkla sertleşen bulk teknikle kaviteye uygulanan dolgu materyallerinin süt dişte 
oluşturacağı ısıl değişimin ölçülmesi amaçlanmıştır. GEREÇ YÖNTEM: Çalışmada periodontal 
nedenlerle çekilmiş alt daimi 1. molar kullanıldı. Dişin kök kısmı mine sement sınırının 2 mm altında 
dişin uzun aksına dik olacak şekilde ayrıldı. Kavite Black II prensibiyle şekillendirildi. Pulpa 
odasındaki sıcaklık değişimi J tipi termokapıl ile ölçüldü. Yüksek viskoziteli Cam İyonomer Siman 
(Equia), Cam Karbomer Siman, Sonicfill, XtraFill ve QuixFil marka restoratif materyallerin üretici 
firmanın tavsiye ettiği şekilde ve güçte ışık yoğunluğuna sahip cihazlar ile polimerize edildi. Pulpa 
odasında meydana gelen sıcaklık değişimi kaydedildi. İstatistik analizi olarak Mann Whitney U test 
ve Kruskal Wallis testleri yapıldı. BULGULAR: Pulpadaki sıcaklık değişimleri Equia (2.81 oC), cam 
karbomer siman (7.92 oC), Sonicfill (3.33 oC), XtraFil (3,43 oC), QuixFill (3.02 oC), 
değerindedir. SONUÇLAR: Pulpada sıcaklık değişimi 5.5 oC’ten yüksek olması istenmemektedir. 
Cam karbomer simanda polimerizasyon süresi azaltıldığında veya ısı uygulama süresinin 
kısaltıldığında pulpal hasarın azalacağını düşünmekteyiz. Yüksek viskoziteli cam iyonomer simanın 
süt dişlerinde pulpal hasar vermeden kullanılabilir.



OP37. 0105 - LED ile ısı uygulamasının geleneksel yapıştırıcı cam iyonomer simanların mekanik 
özellikleri üzerine etkisi
Buşra Uysal, Beyza Ballı Akgöl, Tamer Tüzüner

AMAÇ: Çocuk diş hekimliğinde yer tutucuların simantasyonu için kullanılan geleneksel yapıştırıcı 
cam iyonomer simanlara sertleşme esnasında LED ile ısı uygulamasının mekanik özellikleri üzerine 
etkisini in-vitro olarak değerlendirmektir. GEREÇ-YÖNTEM: Ketac Cem Radiopaque (3M 
ESPE, St. Paul, Minnesota, Amerika), Meron(VOCO, Cuxhaven, Almanya) ve Kavitan Cem 
(Spofadental, Markova, Çek Cumhuriyeti) marka geleneksel yapıştırıcı cam iyonomer simanlar, ısı 
kaynağı olarak 1200mW/cm² ışık yoğunluğuna sahip Elipar S10(3M ESPE) LED ışık cihazı 
kullanıldı. Basma dayanımı testi için 6mm yükseklik 4mm genişliğe, çapsal çekme dayanım testi 
için ise 3mm yükseklik 6 mm genişliğe sahip kalıplar hazırlandı. Materyaller ısı uygulanmayan 
kontrol grubu, 60 saniye ve 90 saniye LED ile ısı uygulanan çalışma grupları olmak üzere üç alt 
gruba ayrıldı (n=10). Isı uygulaması, ‘yönlendirilmiş sertleşme’ gerçekleşmesi için kalıba 
yerleştirilen simanların sertleşmesi esnasında uygulandı. Mekanik dayanıklılık testleri geleneksel 
cam iyonomer simanların sertleşme süresi bitiminden 24 saat sonra yapıldı. Elde edilen verilerin 
değerlendirilmesinde İki Yönlü ANOVA testi kullanıldı. Devam testleri olarak Tek Yönlü ANOVA 
testi ve post hoc değerlendirmelerinde Tukey HSD test ve/veya Tamhane’s T2 test kullanıldı. 
Anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi. BULGULAR: Çalışmada her üç materyalde çapsal 
çekme dayanıklılığı açısından kontrol grupları ve ısı uygulanan gruplar arasında istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık görülmemiştir. Isı uygulanan Meron ve Kavitan Cem siman örneklerinde basma 
dayanıklılığı artarken, Ketac Cem de belirgin bir etkisi olduğu görülmemiştir. SONUÇLAR: 
Çalışmamızda ısı uygulamasının geleneksel cam iyonomer simanların mekanik özelliklerini olumlu 
yönde etkilediği saptanmıştır. Ancak ısının mekanik özellikler üzerindeki etkisi materyalin içeriği, 
partikül boyutu, konsantrasyonu gibi pek çok faktörden etkilendiği için farklı materyallerde farklı 
sonuçlar gözlenebilmektedir.

OP38. 0117 - Mikroabrazyon ve Beyazlatma ile Hipoplazi Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
Nagehan Aktaş, Nihan Cevlek, Didem Atabek

GİRİŞ: Ön dişlerin gelişimi esnasında meydana gelen düzensizlikler sıkça estetik problemlere 
sebep olurlar. Mine hipoplazisi, bu durumu temsil eden genel bir tablodur. Etkilenen dişlerde her 
ne kadar çürük riskinin anlamlı şekilde arttığı söylenilmese de bu dişler hassasiyete ve daha da 
önemlisi görünümleri itibariyle psiko-sosyal problemler yaşanmasına sebep olabilmektedir. Bu 
durumun en kısa sürede uygun şekilde tedavi edilmesi gerekmektedir. OLGU RAPORU: 14 
yaşındaki erkek olguda, rengi beyazdan kahverengiye kadar farklılık gösteren hipoplastik mine 
alanlarını tedavi etmek için ardışık adımlar kullanılmıştır. Başlangıç olarak diş yüzeyini temizlemek 
ve ekstrinsik renklenmelerden arındırmak için polisaj uygulandı. Ardından mikroabrazyon karışımı 
olan Opalustre (Ultradent Products Inc.) ile hipoplazik alan aşındırıldı. Beyazlatma tedavisinin 
beyaz renkli lezyonlar ile diş yüzeyi arasındaki kontrastı azaltmak için endike olduğu ve 
mikroabrazyon tedavisi ile güvenle kombine edilebileceği bildirilmektedir. Hastanın arzuladığı 
estetik sonuçlar doğrultusunda bu işlem sonrasında hidrojen peroksit (Whiteness HP %35) ile 
tüm dişlere beyazlatma yapıldı. Hassasiyet oluşumunu engellemek amacı ile aynı seansta fluor 
uygulandı. Serbest oksijen radikallerinin uzaklaşması için 15 gün beklenilmesinin ardından 
kompozit rezin ile restorasyon yapılarak tedavi tamamlandı. SONUÇLAR: Mikroabrazyon 
tedavisi ardından yapılan beyazlatma ile hipoplazik dişlerde tatmin edici estetik sonuçlar 
alınabilmektedir.
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OP37. 0105 - LED ile ısı uygulamasının geleneksel yapıştırıcı cam iyonomer simanların mekanik 
özellikleri üzerine etkisi
Buşra Uysal, Beyza Ballı Akgöl, Tamer Tüzüner

AMAÇ: Çocuk diş hekimliğinde yer tutucuların simantasyonu için kullanılan geleneksel yapıştırıcı 
cam iyonomer simanlara sertleşme esnasında LED ile ısı uygulamasının mekanik özellikleri üzerine 
etkisini in-vitro olarak değerlendirmektir. GEREÇ-YÖNTEM: Ketac Cem Radiopaque (3M 
ESPE, St. Paul, Minnesota, Amerika), Meron(VOCO, Cuxhaven, Almanya) ve Kavitan Cem 
(Spofadental, Markova, Çek Cumhuriyeti) marka geleneksel yapıştırıcı cam iyonomer simanlar, ısı 
kaynağı olarak 1200mW/cm² ışık yoğunluğuna sahip Elipar S10(3M ESPE) LED ışık cihazı 
kullanıldı. Basma dayanımı testi için 6mm yükseklik 4mm genişliğe, çapsal çekme dayanım testi 
için ise 3mm yükseklik 6 mm genişliğe sahip kalıplar hazırlandı. Materyaller ısı uygulanmayan 
kontrol grubu, 60 saniye ve 90 saniye LED ile ısı uygulanan çalışma grupları olmak üzere üç alt 
gruba ayrıldı (n=10). Isı uygulaması, ‘yönlendirilmiş sertleşme’ gerçekleşmesi için kalıba 
yerleştirilen simanların sertleşmesi esnasında uygulandı. Mekanik dayanıklılık testleri geleneksel 
cam iyonomer simanların sertleşme süresi bitiminden 24 saat sonra yapıldı. Elde edilen verilerin 
değerlendirilmesinde İki Yönlü ANOVA testi kullanıldı. Devam testleri olarak Tek Yönlü ANOVA 
testi ve post hoc değerlendirmelerinde Tukey HSD test ve/veya Tamhane’s T2 test kullanıldı. 
Anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi. BULGULAR: Çalışmada her üç materyalde çapsal 
çekme dayanıklılığı açısından kontrol grupları ve ısı uygulanan gruplar arasında istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık görülmemiştir. Isı uygulanan Meron ve Kavitan Cem siman örneklerinde basma 
dayanıklılığı artarken, Ketac Cem de belirgin bir etkisi olduğu görülmemiştir. SONUÇLAR: 
Çalışmamızda ısı uygulamasının geleneksel cam iyonomer simanların mekanik özelliklerini olumlu 
yönde etkilediği saptanmıştır. Ancak ısının mekanik özellikler üzerindeki etkisi materyalin içeriği, 
partikül boyutu, konsantrasyonu gibi pek çok faktörden etkilendiği için farklı materyallerde farklı 
sonuçlar gözlenebilmektedir.

OP38. 0117 - Mikroabrazyon ve Beyazlatma ile Hipoplazi Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
Nagehan Aktaş, Nihan Cevlek, Didem Atabek

GİRİŞ: Ön dişlerin gelişimi esnasında meydana gelen düzensizlikler sıkça estetik problemlere 
sebep olurlar. Mine hipoplazisi, bu durumu temsil eden genel bir tablodur. Etkilenen dişlerde her 
ne kadar çürük riskinin anlamlı şekilde arttığı söylenilmese de bu dişler hassasiyete ve daha da 
önemlisi görünümleri itibariyle psiko-sosyal problemler yaşanmasına sebep olabilmektedir. Bu 
durumun en kısa sürede uygun şekilde tedavi edilmesi gerekmektedir. OLGU RAPORU: 14 
yaşındaki erkek olguda, rengi beyazdan kahverengiye kadar farklılık gösteren hipoplastik mine 
alanlarını tedavi etmek için ardışık adımlar kullanılmıştır. Başlangıç olarak diş yüzeyini temizlemek 
ve ekstrinsik renklenmelerden arındırmak için polisaj uygulandı. Ardından mikroabrazyon karışımı 
olan Opalustre (Ultradent Products Inc.) ile hipoplazik alan aşındırıldı. Beyazlatma tedavisinin 
beyaz renkli lezyonlar ile diş yüzeyi arasındaki kontrastı azaltmak için endike olduğu ve 
mikroabrazyon tedavisi ile güvenle kombine edilebileceği bildirilmektedir. Hastanın arzuladığı 
estetik sonuçlar doğrultusunda bu işlem sonrasında hidrojen peroksit (Whiteness HP %35) ile 
tüm dişlere beyazlatma yapıldı. Hassasiyet oluşumunu engellemek amacı ile aynı seansta fluor 
uygulandı. Serbest oksijen radikallerinin uzaklaşması için 15 gün beklenilmesinin ardından 
kompozit rezin ile restorasyon yapılarak tedavi tamamlandı. SONUÇLAR: Mikroabrazyon 
tedavisi ardından yapılan beyazlatma ile hipoplazik dişlerde tatmin edici estetik sonuçlar 
alınabilmektedir.
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OP39. 0124 - Rezin Modifiye Biyoaktif Cam İçerikli İki Kaide Materyalinin Fiziksel Özelliklerinin 
Rezin Modifiye Kaide Materyalleri İle Karşılaştırılması
Emre Korkut, Arslan Terlemez, Hazal Özer, Onur Gezgin, Yağmur Şener

AMAÇ: Günümüzde rezin modifiye kaide materyallerine kaviteye kimyasal bağlantı sağlaması, 
antibakteriyel özellikte olması, sert doku oluşumunu indüklemesi gibi özellikleri sebebiyle 
{biyoaktif cam} ilave edilmektedir. Çalışmamızın amacı Ca(OH)₂ içerikli biyoaktif özellikleri 
geliştirilen rezin modifiye kaide materyallerinin fiziksel özelliklerinin; biyoaktivitesi değiştirilmemiş 
rezin modifiye kaide materyallerle karşılaştırılmasıdır. GEREÇ-YÖNTEM: Theracal LC (Bisco, 
USA), Cal LC (Prevest DenPro, India), Biner LC (Meta BioMed, USA), Activa BioActive 
(Pulpdent, USA) olarak belirlenen çalışma gruplarımızın basma kuvvetine dirençleri, hacimce 
büzülme miktarları ve esneklik dirençleri ölçüldü. Basma dayanımı ve esneklik direnci ölçümü için 
Universal test cihazı kullanıldı. Elde edilen veriler Oneway Anova, Tukey HDS ve paired sample t 
testleri ile istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. BULGULAR: Yapılan testlerin istatistiksel 
analizleri sonucunda esneklik direncinin en yüksek olduğu grubun Biner LC olduğu (133,5�3,5); 
diğer gruplar arasında istatistiksel olarak fark bulunmadığı (p<0,005); hacimce büzülme ve basma 
dayanımında da tüm gruplar arasında istatistiksel olarak fark bulunmadığı bulunmuştur. SONUÇ: 
Rezin esaslı kaide materyallerinin biyoaktivitesinin yanısıra fiziksel özelliklerinin de geliştirilmesi için 
çalışmalar yapılmaktadır. Ancak bu materyallerin pulpaya da olan etkilerinin detaylı incelenmesi 
için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

OP40.0153 - 0-6 yaş arası çocuklarda sıklıkla tüketilen besin ve ilaçların kompomer materyalinin 
yüzey pürüzlülüğü üzerinde etkisi
Gülsüm Duruk, Tamara Pelin Gündoğdu, Sinan Gündoğdu

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı çocukların sıklıkla tükettiği solüsyonların çocuk diş hekimliğinde 
sıklıkla kullanılan bir restoratif materyal olan Poliasit Modifiye Kompozit Rezin (kompomer)’in 
yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisini araştırmaktır. GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmada Ferro Sanol® B 
(150ml) şurup, Augmentin®-BİD (400mg/57mg) süspansiyon, Calpol® (120 mg 150ml ) 
süspansiyon, Bebelac® 5 devam sütü, Danino® çilekli yoğurt, Nesquik® kakaolu süt, Cappy® 
portakal suyu restorasyon materyali olarak VOCO Glasiosite® Caps kompomer kullanıldı. Tüm 
besin ve ilaçların asiditesi ölçüldü. Restoratif materyal PDMS (polydimethylsiloxane) film üzerine 
yayıldı ve akrilik levha yardımıyla sıkıştırıldı. Materyal, üreticinin önerdiği doğrultuda 
WOODPECKER LED-C ışık cihazı ile 40 sn süresince tek yönden polimerize edildi. Kompomer 
plaktan kontrol grubuyla birlikte 8 grup olacak şekilde, 10’ar örnek elde edildi. Örnekler üzerindeki 
pürüzlülük, 0,5 mm çizgiler halinde Bruker® stylus profilometre ile ölçüldü ve değerler 
nanometre (nm) cinsinden kaydedildi. Sonrasında solüsyonların 1 yıllık yaklaşık kullanım süreleri 
hesaplanarak örnekler hazırlanan solüsyonlarda, kontrol grubu ise distile suda ağzı kapalı şekilde 
bekletildi. Pürüzlülük ölçümleri tekrarlandı. Her iki püzürlülük değerleri arasındaki fark 
hesaplanarak istatistiksel ölçümler buna göre yapıldı. Gruplar arası fark hesaplanırken Kruskal 
Wallis testi kullanıldı. BULGULAR: Kompomerin başlangıç ve sonrası yüzey pürüzlülüğü farkı 
kontrol grubunda 0,00 ± 0,00 iken, Cappy® portakal suyunda 21,6 ± 4,65 nm olarak kaydedildi. 
Cappy®’yi Calpol® ve Bebelac® 5 izledi. Augmentin® (0,89 ± 0,16 nm ) ve Nesquik® (2,1 ± 
0,57 nm) kontrol grubuna yakın değerler sergilemiştir. SONUÇLAR: Solüsyonların kompomer 
dolgu yüzeylerinde yüzey pürüzlülüğüne etkisi çeşitlilik sergilemekte olup, yüzey pürüzlülüğünün 
yanında aşınma miktarının da araştırıldığı ilave çalışmalara ihtiyaç vardır. Yüzey pürüzlülüğünü 
artıran solüsyonların tüketiminde daha dikkatli davranılmalıdır.
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OP41.0154 - Farklı Marka Kompomerlerin Cilalama İşlemi Sonrası Yüzey Pürüzlülüklerinin 
Değerlendirilmesi
Hüsniye Gümüş, Kenan Cantekin, Gülce Coşar

AMAÇ: Dental restorasyonlarda yüzey pürüzlülüğü, dental plak birikimi ve renk stabilitesini 
etkileyeceği için restorasyonların uzun dönem başarısında önemli bir kriterdir. Bu nedenle 
çalışmamızda süt dişlerinin restoratif tedavilerinde en yaygın olarak kullanılan farklı marka 
kompomerlerin cilalama işlemi sonrasında yüzey pürüzlülüklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmada 4 farklı kompomer markası kullanılmıştır. G1: Compoglass F; G2: 
Dyract XP; G3: 3M™ F2000; G4: Twinky Star çalışma gruplarını oluşturmaktadır. Her grup için 
8 örnek hazırlanmış, örnekler 2 mm yüksekliğinde 8 mm çapındaki silindir şeklindeki metal bloklara 
gömülmüştür. Valo ışık cihazı ile 20 saniye süreyle polimerizasyon sonrasında Sof-Lex XT diskleri 
kullanılarak cilalama yapılmıştır. Tüm örneklerin yüzey pürüzlülükleri (Ra) profilometre cihazı 
kullanılarak ölçülmüştür. Grupların yüzey pürüzlülükleri arasındaki istatistiksel farklılık One-Way 
ANOVA kullanılarak değerlendirilmiştir (p<0,05). BULGULAR: Çalışma gruplarımızın Ra 
değerleri G1: Compoglass grubunda 0,33±0,04; G2: Dyract XP grubunda 0,33±0,07; G3: 3M
™ F2000 0,53±0,04; G4: Twinky Star 0,39±0,08 olarak bulunmuştur. G3 grubunun Ra 
değeri diğer gruplardan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek (p<0,05) iken G1, G2 ve G4 
gruplarının Ra değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). 
SONUÇLAR: Farklı marka kompomerlerin yüzey pürüzlülüğünün değerlendirildiği çalışmamızda 
3M™ F2000’ün en pürüzlü yüzeye sahip olan restoratif materyal olduğu, diğer üç marka 
kompomerin ise aralarında önemli bir farklılık olmamakla birlikte daha az yüzey pürüzlülüğüne 
sahip olduğu görülmüştür.

OP42.0166 - Rezin Modifiye Cam İyonomer Restoratif Materyallere Biyoaktif Cam İlavesinin 
Fiziksel Özelliklerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Emre Korkut, Fatma Demiray, Onur Gezgin, Hazal Özer, Yağmur Şener

GİRİŞ: Günümüzde kullanılan restoratif materyallere antibakteriyel etkinlik kazandırmak amacıyla 
bazı ajanlar ilave edilmektedir. Bu sebeple son yıllarda diş hekimliğinde biyoaktif camlar da 
kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, biyoaktif cam içeren rezin modifiye cam iyonomer 
materyalin diğer rezin modifiye cam iyonomer restoratif materyallere göre fiziksel özelliklerinin 
değerlendirilmesidir. GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamızda değerlendirilmek üzere bir biyoaktif cam 
katkılı rezin modifiye cam iyonomer restoratif materyal ve üç rezin modifiye cam iyonomer 
restoratif materyal çalışma grupları olarak seçilmiştir.. Bu gruplar; Riva Light Cure (SDI, Victoria, 
Australia), GC Fuji IX GP® (GC Corporation, USA), GC Fuji II LC® (GC Corporation, USA), 
ve ACTIVA BioACTIVE (Pulpdent, USA)’den oluşmaktadır. Testler için numuneler hazırlandı 
(n=10). Yüzey sertliği için Vickers sertlik ölçüm cihazı, pürüzlülük için yüzey profilometre cihazı, 
basma ve eğilme için universal test cihazı, tensile için microtensile cihazı ile ölçümler yapıldı. Elde 
edilen verilerin tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Duncan testi yapıldı. BULGULAR: Yapılan 
testler ve istatistiksel analizler sonucunda; materyaller arasında Fuji IX'in yüzey sertliği ve basma 
dayanımı değerleri diğer gruplara oranla yüksek (8.58 +/- 0.55), (9.71 kgf/cm²) bulunmuştur. 
Pürüzlülük ve eğilme direnci değerleri açısından tüm gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 
fark bulunamamıştır (p<0.05). SONUÇLAR: Bu in vitro çalışma sonucunda biyoaktif içerikli 
rezin modifiye cam iyonomer simanın fiziksel özelliklerinin diğer rezin modifiye cam iyonomer 
simanlara göre bir farklılık göstermediği anlaşılmıştır. Fakat materyalin antibakteriyel özelliklerinin 
ve iyon salınımlarının incelenmesi için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
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OP41.0154 - Farklı Marka Kompomerlerin Cilalama İşlemi Sonrası Yüzey Pürüzlülüklerinin 
Değerlendirilmesi
Hüsniye Gümüş, Kenan Cantekin, Gülce Coşar

AMAÇ: Dental restorasyonlarda yüzey pürüzlülüğü, dental plak birikimi ve renk stabilitesini 
etkileyeceği için restorasyonların uzun dönem başarısında önemli bir kriterdir. Bu nedenle 
çalışmamızda süt dişlerinin restoratif tedavilerinde en yaygın olarak kullanılan farklı marka 
kompomerlerin cilalama işlemi sonrasında yüzey pürüzlülüklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmada 4 farklı kompomer markası kullanılmıştır. G1: Compoglass F; G2: 
Dyract XP; G3: 3M™ F2000; G4: Twinky Star çalışma gruplarını oluşturmaktadır. Her grup için 
8 örnek hazırlanmış, örnekler 2 mm yüksekliğinde 8 mm çapındaki silindir şeklindeki metal bloklara 
gömülmüştür. Valo ışık cihazı ile 20 saniye süreyle polimerizasyon sonrasında Sof-Lex XT diskleri 
kullanılarak cilalama yapılmıştır. Tüm örneklerin yüzey pürüzlülükleri (Ra) profilometre cihazı 
kullanılarak ölçülmüştür. Grupların yüzey pürüzlülükleri arasındaki istatistiksel farklılık One-Way 
ANOVA kullanılarak değerlendirilmiştir (p<0,05). BULGULAR: Çalışma gruplarımızın Ra 
değerleri G1: Compoglass grubunda 0,33±0,04; G2: Dyract XP grubunda 0,33±0,07; G3: 3M
™ F2000 0,53±0,04; G4: Twinky Star 0,39±0,08 olarak bulunmuştur. G3 grubunun Ra 
değeri diğer gruplardan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek (p<0,05) iken G1, G2 ve G4 
gruplarının Ra değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). 
SONUÇLAR: Farklı marka kompomerlerin yüzey pürüzlülüğünün değerlendirildiği çalışmamızda 
3M™ F2000’ün en pürüzlü yüzeye sahip olan restoratif materyal olduğu, diğer üç marka 
kompomerin ise aralarında önemli bir farklılık olmamakla birlikte daha az yüzey pürüzlülüğüne 
sahip olduğu görülmüştür.

OP42.0166 - Rezin Modifiye Cam İyonomer Restoratif Materyallere Biyoaktif Cam İlavesinin 
Fiziksel Özelliklerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Emre Korkut, Fatma Demiray, Onur Gezgin, Hazal Özer, Yağmur Şener

GİRİŞ: Günümüzde kullanılan restoratif materyallere antibakteriyel etkinlik kazandırmak amacıyla 
bazı ajanlar ilave edilmektedir. Bu sebeple son yıllarda diş hekimliğinde biyoaktif camlar da 
kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, biyoaktif cam içeren rezin modifiye cam iyonomer 
materyalin diğer rezin modifiye cam iyonomer restoratif materyallere göre fiziksel özelliklerinin 
değerlendirilmesidir. GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamızda değerlendirilmek üzere bir biyoaktif cam 
katkılı rezin modifiye cam iyonomer restoratif materyal ve üç rezin modifiye cam iyonomer 
restoratif materyal çalışma grupları olarak seçilmiştir.. Bu gruplar; Riva Light Cure (SDI, Victoria, 
Australia), GC Fuji IX GP® (GC Corporation, USA), GC Fuji II LC® (GC Corporation, USA), 
ve ACTIVA BioACTIVE (Pulpdent, USA)’den oluşmaktadır. Testler için numuneler hazırlandı 
(n=10). Yüzey sertliği için Vickers sertlik ölçüm cihazı, pürüzlülük için yüzey profilometre cihazı, 
basma ve eğilme için universal test cihazı, tensile için microtensile cihazı ile ölçümler yapıldı. Elde 
edilen verilerin tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Duncan testi yapıldı. BULGULAR: Yapılan 
testler ve istatistiksel analizler sonucunda; materyaller arasında Fuji IX'in yüzey sertliği ve basma 
dayanımı değerleri diğer gruplara oranla yüksek (8.58 +/- 0.55), (9.71 kgf/cm²) bulunmuştur. 
Pürüzlülük ve eğilme direnci değerleri açısından tüm gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 
fark bulunamamıştır (p<0.05). SONUÇLAR: Bu in vitro çalışma sonucunda biyoaktif içerikli 
rezin modifiye cam iyonomer simanın fiziksel özelliklerinin diğer rezin modifiye cam iyonomer 
simanlara göre bir farklılık göstermediği anlaşılmıştır. Fakat materyalin antibakteriyel özelliklerinin 
ve iyon salınımlarının incelenmesi için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
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OP43.0173 - Yüksek Viskoziteli Cam İyonomer Siman (Ionostar Molar) ile Cam Karbomer 
Simanın Sınıf II Süt Molar Dişlerinde 12 Aylık Klinik Başarılarının Değerlendirilmesi: Pilot Çalışma
Ece Turan,  Alp Abidin Ateşçi, Aslı Topaloğlu Ak,  Ece Eden

AMAÇ: Süt dişleri için en uygun restorasyon materyalinin seçimi diş hekimliğinde halen 
araştırılmaktadır. Cam iyonomer simanlar asitleme gerekmeden diş sert dokularına kimyasal olarak 
bağlanma gösterdikleri için süt dişlerinde sıkça kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 6-10 yaş 
arası çocuklarda sınıf ıı molar dişlerde iki farklı dolgu materyali olan cam karbomer siman ve yüksek 
viskoziteli cam iyonomer simanın (Ionostar Molar ) klinik başarılarının değerlendirilmesidir. 
GEREÇ-YÖNTEM: Bu pilot çalışmada Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti 
Anabilim dalına başvuran, süt molar dişlerinde pulpaya ulaşmamış sınıf II kavitelere sahip 6-10 yaş 
arası çocuklar muayene edilmiş ve ailelerinden onam alındıktan sonra randomize split mouth 
yöntemi ile süt molar dişler cam karbomer siman ve yüksek viskoziteli cam iyonomer siman ile 
restore edilmiştir. Hastalar 6. ve 12. aylarda kontrol seanslarında bağımsız bir gözlemci tarafından 
Modifiye Ryge Kriterlerine göre skorlanmıştır. Veriler istatistiksel olarak ki kare testi ile 
değerlendirilmiştir. BULGULAR: 12 ayda 64 hastada 128 restorasyon Modifiye Ryge kriterlerine 
göre (ki kare testi) istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmede cam karbomer 
siman ve yüksek viskoziteli cam iyonomer simanin marjinal bütünlük açısından 6. ay sonundaki 
başarı oranları sırasıyla %81 ve %75, 12. ay sonunda ise %55 ve %53 olarak bulunmuştur. 6. ve 12. 
ay sonunda yüksek viskoziteli cam iyonomer simanlar ile cam karbomer simanlar arasında klinik 
başarısı açısından aralarında anlamlı bir fark bulunamamıştır. (p > 0,005) SONUÇ: Yüksek 
viskoziteli cam iyonomer simanlar ve nanopartikül içeren cam iyonomer simanlar arasında 1 yıllık 
klinik takipte fark bulunmamıştır. Yeni materyallerin daha uzun süreli takibi olan çalışmalara ihtiyaç 
duyulmaktadır.

OP44.0175 - Gümüş (Ag) nanopartikülleri içeren diş fırçasının kısa dönem antibakteriyel 
etkinliği: İn vivo pilot çalışma
Özgül Baygın, Tamer Tuzuner, Nagehan Yılmaz, Simge Aksoy

AMAÇ: Bu çalışmada gümüş nanopartikülleri içeren diş fırçasının kısa dönem antibakteriyel 
etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. GEREÇ-YÖNTEM: 12-15 yaş aralığında, 
pedodonti kliniğine tedavi olmak için başvuran 20 çocuk hasta rastgele 2 gruba ayrıldı. Birinci 
gruba Misoka antibakteriyel diş fırçası (Macunsuz), ikinci gruba (kontrol) ise standart diş fırçası ve 
macunu verildi. Olguların tükürükteki S. Mutans (MS), Laktobasil (LB) düzeyleri, tükürük 
tamponlama kapasitesi (TTK), plak indeksi (Pİ) ve gingival kanama indeksi (GKİ) 2 farklı periyotta 
değerlendirildi. Prosedüre başlanmadan önce olguların ilk ölçümleri (T0), uygulamadan 4 hafta 
sonra 2. ölçümleri yapıldı (T1). Gümüş iyon ölçümleri SEM-EDX analizi ile T0 ve T1 periyotlarında 
Grup 1 için kaydedildi. Mann Whitney U ve Wilcoxon testleri istatiksel değerlendirmede kullanıldı 
(p<0.05). BULGULAR: Gruplar arasında MS, LB, TTK, Pİ ve GKİ skorlarında, T0 ve T1 
periyotlarında anlamlı bir fark bulgulanmadı (p>0.05). Grup 1 de T0-T1 periyotları 
karşılaştırıldığında; MS, Pİ ve GKİ skorlarında istatistiksel olarak anlamlı bir azalma saptandı 
(p<0.05). Grup 2 de ise Pİ skorundaki azalma dışında (p<0.05), diğer tüm klinik değerlerde 
anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05). Ayrıca Grup 1 de T1 periyodunda Ag iyon değerlerinde 
istatistiksel olarak anlamlı bir azalma saptandı (p<0.01). SONUÇLAR: İki diş fırçası arasında hiçbir 
zaman periyodunda istatiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0.05). Gümüş 
nanopartikülleri içeren diş fırçası, kısa süreli antibakteriyel etkinlikte, standart diş fırçası ve macunu 
ile uygulanan oral hijyen stratejilerine alternatif olarak düşünülebilir. Ancak ileriki çalışmalarda; 
farklı yaş gruplarında, daha fazla sayıdaki çocuk hastada bu diş fırçasının uzun süreli etkinliğinin 
değerlendirilmesinin daha güvenilir olacağı düşünülmektedir.
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Oturum 4 - Endodonti -Koruyucu Önleyici Ortodonti 
Oturum Başkanları: Nurhan Öztaş, Eda Haznedaroğlu      

OP45. 0026 - Kök Ucunda Lezyon Bulunan Alt Keser Dişin Tek Seans Kök Kanal Tedavisi Ve 
Takibi: Olgu Sunumu
İhsan Furkan Ertuğrul, Hilal Özbey

GİRİŞ : 13 yaşında erkek hasta ebeveyni ile birlikte kliniğimize alt keser dişindeki zaman zaman 
yoklayan ağrı şikayeti ile başvurdu. Hastadan alınan anamnezde, hastanın 1,5 yıl önce düştüğü ve 
ön dişlerinde kısa bir süre sallanma olduktan sonra kendiliğinden düzeldiği öğrenildi. OLGU 
RAPORU Yapılan radyolojik inceleme neticesinde 41 numaralı dişin kök ucunda yaklaşık 7-8 mm 
çapında PAI 4 (Periapikal İndeks) sınıfında bir lezyon tespit edildi. Klinik muayenede 41 numaralı 
dişte peküsyonda hafif bir ağrı mevcuttu. Alt ve üst çenede kaninden kanine yapılan elektrikli 
vitalite testinde yine 41 nolu diş negatif yanıt verdi. Yapılan tetkikler neticesinde 41 numaralı dişe 
kök kanal tedavisi tek seansta uygulandı ve hasta takibe alındı. SONUÇLAR 3 aylık, 6 aylık ve 1 
senelik kontrollerde lezyonun küçülerek son kontrolde neredeyse yok olduğu ve PAI 4’den PAI 1 
seviyesine gerilediği görüldü. Kontrollerde perküsyonda herhangi bir şikayeti olmayan hasta, alınan 
anamnezde de günlük yaşamda dişindeki hassasiyetin yok olduğunu bildirdi. Lezyon tek seans 
başarılı bir kök kanal tedavisi ile apikal rezeksiyon cerrahisine gerek duymadan iyileştirildi.

OP46. 0040 - Açık Apeksli Daimi Molar Dişte Revaskülarizasyon Tedavisi: Olgu Raporu
Murat Ünal, Seniha Güler, Elif Tekin

GİRİŞ : Bu olgu raporunda, nekrotik pulpalı açık apeksli alt birinci molar dişlerde revaskülarizasyon 
tedavisinin klinik başarısının takibi amaçlanmıştır. OLGU RAPORU: 9 yaşındaki erkek hasta alt sağ 
ve sol birinci molar dişlerdeki şikâyeti ile kliniğimize başvurmuştur. Hastaya yapılan ağız içi 
muayene sonrası gerekli radyografiler alınmış ve hastanın her iki dişine de revaskülarizasyon 
tedavisi planlanmıştır. Aynı seansta 46 numaralı dişe rejyonel anestezi sonrası rubberdam 
izolasyonu altında endodontik giriş kavitesi açıldı. Belirlenen kanal boyunda, %2,5 NaOCl 
irrigasyonu yapıldı. İrrigasyon sonrası üçlü antibiyotik patı (metronidazol, siprofloksasin, 
minosiklin) kanala yerleştirildi ve diş cam iyonomer dolgu materyali ile kapatıldı. Bir gün sonra 36 
numaralı dişe de yukarıda anlatılan işlemler uygulandı. Yapılan tedavilerin ardından 21 gün sonra 
üçlü antibiyotik patı uzaklaştırılıp, çalışma boyutunun 2 mm üzerinde kanal içinden kanatma 
sonrası tri kalsiyum silikat esaslı, Biodentine(Septodont, Saint Maurdes Fossés, France) materyali 
yerleştirildi. Aynı seansta kompozit rezin materyali ile gerekli restorasyon tamamlandı. Bir gün 
sonra aynı işlemler 36 numaralı dişe de uygulandı. Yapılan tedaviler sonrası hasta rutin kontrollere 
gelmiştir. Her iki dişe yapılan tedavi sonrası 1,3,6 ve 9. Ay takipleri yapılmış ve gerekli klinik ve 
radyografik kontrollerde herhangi bir başarısızlık tespit edilmediği görülmektedir. SONUÇ: Açık 
apeksli genç daimi dişlerde rejeneratif pulpa tedavileri, apeksifikasyon tedavisi gibi çok fazla seans 
gerektiren tedavilere alternatif tedavi yöntemi olarak düşünülebilir.
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Oturum 4 - Endodonti -Koruyucu Önleyici Ortodonti 
Oturum Başkanları: Nurhan Öztaş, Eda Haznedaroğlu      

OP45. 0026 - Kök Ucunda Lezyon Bulunan Alt Keser Dişin Tek Seans Kök Kanal Tedavisi Ve 
Takibi: Olgu Sunumu
İhsan Furkan Ertuğrul, Hilal Özbey

GİRİŞ : 13 yaşında erkek hasta ebeveyni ile birlikte kliniğimize alt keser dişindeki zaman zaman 
yoklayan ağrı şikayeti ile başvurdu. Hastadan alınan anamnezde, hastanın 1,5 yıl önce düştüğü ve 
ön dişlerinde kısa bir süre sallanma olduktan sonra kendiliğinden düzeldiği öğrenildi. OLGU 
RAPORU Yapılan radyolojik inceleme neticesinde 41 numaralı dişin kök ucunda yaklaşık 7-8 mm 
çapında PAI 4 (Periapikal İndeks) sınıfında bir lezyon tespit edildi. Klinik muayenede 41 numaralı 
dişte peküsyonda hafif bir ağrı mevcuttu. Alt ve üst çenede kaninden kanine yapılan elektrikli 
vitalite testinde yine 41 nolu diş negatif yanıt verdi. Yapılan tetkikler neticesinde 41 numaralı dişe 
kök kanal tedavisi tek seansta uygulandı ve hasta takibe alındı. SONUÇLAR 3 aylık, 6 aylık ve 1 
senelik kontrollerde lezyonun küçülerek son kontrolde neredeyse yok olduğu ve PAI 4’den PAI 1 
seviyesine gerilediği görüldü. Kontrollerde perküsyonda herhangi bir şikayeti olmayan hasta, alınan 
anamnezde de günlük yaşamda dişindeki hassasiyetin yok olduğunu bildirdi. Lezyon tek seans 
başarılı bir kök kanal tedavisi ile apikal rezeksiyon cerrahisine gerek duymadan iyileştirildi.

OP46. 0040 - Açık Apeksli Daimi Molar Dişte Revaskülarizasyon Tedavisi: Olgu Raporu
Murat Ünal, Seniha Güler, Elif Tekin

GİRİŞ : Bu olgu raporunda, nekrotik pulpalı açık apeksli alt birinci molar dişlerde revaskülarizasyon 
tedavisinin klinik başarısının takibi amaçlanmıştır. OLGU RAPORU: 9 yaşındaki erkek hasta alt sağ 
ve sol birinci molar dişlerdeki şikâyeti ile kliniğimize başvurmuştur. Hastaya yapılan ağız içi 
muayene sonrası gerekli radyografiler alınmış ve hastanın her iki dişine de revaskülarizasyon 
tedavisi planlanmıştır. Aynı seansta 46 numaralı dişe rejyonel anestezi sonrası rubberdam 
izolasyonu altında endodontik giriş kavitesi açıldı. Belirlenen kanal boyunda, %2,5 NaOCl 
irrigasyonu yapıldı. İrrigasyon sonrası üçlü antibiyotik patı (metronidazol, siprofloksasin, 
minosiklin) kanala yerleştirildi ve diş cam iyonomer dolgu materyali ile kapatıldı. Bir gün sonra 36 
numaralı dişe de yukarıda anlatılan işlemler uygulandı. Yapılan tedavilerin ardından 21 gün sonra 
üçlü antibiyotik patı uzaklaştırılıp, çalışma boyutunun 2 mm üzerinde kanal içinden kanatma 
sonrası tri kalsiyum silikat esaslı, Biodentine(Septodont, Saint Maurdes Fossés, France) materyali 
yerleştirildi. Aynı seansta kompozit rezin materyali ile gerekli restorasyon tamamlandı. Bir gün 
sonra aynı işlemler 36 numaralı dişe de uygulandı. Yapılan tedaviler sonrası hasta rutin kontrollere 
gelmiştir. Her iki dişe yapılan tedavi sonrası 1,3,6 ve 9. Ay takipleri yapılmış ve gerekli klinik ve 
radyografik kontrollerde herhangi bir başarısızlık tespit edilmediği görülmektedir. SONUÇ: Açık 
apeksli genç daimi dişlerde rejeneratif pulpa tedavileri, apeksifikasyon tedavisi gibi çok fazla seans 
gerektiren tedavilere alternatif tedavi yöntemi olarak düşünülebilir.
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OP47. 0078 - Okluzal Travmaya Bağlı Olarak Gelişmiş Geniş Periapikal Lezyonlu Dişlerde 
Cerrahi Olmayan Endodontik Tedavi: 3 Olgu Sunumu
Didem Odabaşı, Sibel Yıldırım

GİRİŞ: Periapikal enflamasyon genellikle kök kanal sistemindeki bakteri enfeksiyonunun direkt 
etkisiyle oluşmaktadır. Ancak nadiren de olsa herhangi bir çürük veya periodontal problem 
olmaksızın okluzal travmaya bağlı geniş periapikal lezyon oluşabilmektedir. Etkenin ortadan 
kaldırılması ile beraber, cerrahi olmayan endodontik tedavi uygulaması geniş periapikal lezyonların 
başarılı bir şekilde iyileşmesini sağlamaktadır. OLGU: Bu olgu sunumunda her üçü de daha önce 
birkaç kez uzun süreli antibiyotik kullanmış olduğu halde Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı kliniğine, mandibular anterior bölgede ağrı şikayeti ile başvuran 
11 ve 12 yaşlarında kız ve 13 yaşında erkek olmak üzere üç hastada gerçekleştirilen endodontik 
tedaviler ve bu hastaların en az bir yıl olmak üzere takipleri yer almaktadır. Klinik muayenesi yapılan 
hastalarda, dişlerde çürük lezyonu ya da herhangi bir restorasyon görülmedi. Alınan radyografta 
mandibular kesici dişlerde periapikal lezyon gözlendi. Her üç hastada da 31 ve 41 numaralı dişlere 
kök kanal tedavisi başlandı. Gerekli kök kanal şekillendirilmesinin ardından 3 hafta boyunca 
Ca(OH)2 ile pansuman yapıldı. İlgili dişlerin tamamında tedavi başlangıcını takiben klinik 
semptomların kaybolduğu, perküsyona duyarlılığın 2 hafta içerisinde azaldığı görüldü. 
Semptomların ortadan kalkmasının ardından kanal dolgusu ve üst restorasyonu yapılarak tedavi 
tamamlandı. 1 yıllık takibi sonucu apikal lezyonlarda iyileşme görüldü. SONUÇ: Kliniklere başvuran 
okluzal travma sonucu oluşan periapikal lezyonlu hastalarda etkenin ortadan kaldırılmasını takiben 
endodontik tedavi ile apse drenaji sağlanmalıdır. Geniş periapikal lezyon bulunan dişlerde yeterli 
dezenfeksiyon, uygun tedavi ve düzenli takipler ile uygulanan geleneksek kök kanal tedavisi cerrahi 
tedaviye gereksinim olmaksızın büyük çoğunlukla başarılı sonuçlar verebilmektedir.

OP48. 0079 - Diş Hekimliği Öğrencilerinin Süt Azı Dişlerinde Uyguladığı Amputasyon 
Tedavilerinin Retrospektif Değerlendirmesi
Ceylan Çağıl Yetiş, Tolga Emek, Zuhal Kırzıoğlu

AMAÇ: Diş hekimliği öğrencilerinin pedodonti stajlarında, süt dişlerinde uyguladığı ilk 
amputasyon tedavilerinin klinik ve radyografik açıdan retrospektif değerlendirilmesidir. 
GEREÇ-YÖNTEM: SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti AD staj kliniklerinde 2014-2016 
yılları arasında tedavi görmüş, 4-8 yaş aralığındaki hastaların süt azı dişlerinde yapılan amputasyon 
tedavilerine ait klinik ve radyografik kayıtlar incelenmiştir. Ulaşılabilen hastalar kontrole çağırılarak 
muayene edilmiş ve radyografileri alınmıştır. İncelenen dişlerde klinik olarak; restorasyon durumu, 
dişeti, apse-fistül varlığı, perküsyon hassasiyeti, dişte renk değişimi ya da mobilite varlığı 
değerlendirilmiştir. Radyografik açıdan ise, patolojik rezorpsiyon, internal-eksternal rezorpsiyon, 
furkasyonda radyolüsensi görülen olgular başarısız olarak nitelendirilmiştir. BULGULAR: Çalışma 
kapsamında, 219 hastaya (225 diş) ait kayıtlar incelenmiştir. Kontrol randevusuna gelebilen 98 
hastanın (110 diş) takibi yapılmıştır. Dişlerin tamamında ferrik sülfat amputasyonu uygulanmıştır. 
İncelenen dişlerin %68'inin (75 diş) ağızda mevcut olduğu, %18'inin (20 diş) fizyolojik ve %14'ünün 
(15 diş) patolojik nedenlerle çekildiği görülmüştür. Amputasyon işlemi sonrası yapılan üst 
restorasyonların %25'inin kısmen ya da tamamen düştüğü tespit edilmiştir. Klinik değerlendirme 
kriterlerine göre ağızda kalan dişlerin 18'inin (%24) başarısız olduğu, radyografik olarak ise bu 
değerin %49'a ulaştığı hesaplanmıştır. SONUÇ: Diş hekimliği öğrencileri tarafından yapılan süt 
dişi amputasyon tedavilerinde toplamda %70 klinik, %51 radyografik başarı elde edilmiştir. Klinik 
tecrübesi az olan stajyer öğrenciler tarafından, ilk defa yapılan amputasyon tedavilerinde elde 
edilen başarı oranlarının ümit verici olduğu görülmüş ve başarı oranlarını arttırmak adına teorik ve 
pratik eğitimlerde neler yapılması gerektiği tartışılmıştır.

-46-



OP49. 0081- Bioseramik restoratif materyalin kök rezorbsiyonu tedavisinde kullanımı: bir olgu 
sunumu
Güler Burcu Bostancı, Nurgül Demir, Resmiye Ebru Tirali, Sevi Burçak Çehreli

GİRİŞ: Dental travmaya uğrayan dişlerin ileri dönem başarısı erken dönem acil müdahalenin 
uygun koşullarda yapılmasına bağlıdır. Klinik ve radyografik değerlendirmeler ışığında kökün 
gelişim durumuna göre en kısa sürede endodontik tedaviye başlanmalı ve uygun kanal içi ajanlar 
kullanılarak pulpa boşluğunda rezorptif inflamatuar aktivitenin önlenmesi amaçlanmalıdır. Bu vaka 
raporunda dental yaralanmayı takiben gelişen pulpa nekrozu, yüzey rezorbsiyonu ve enflamatuar 
rezorbsiyonun kortikosteroid içeren bir kanal patı ve bioseramik esaslı bir restoratif materyal ile 
tedavisi bildirilmektedir. OLGU RAPORU: 11 yaşındaki bayan hasta 11 ve 12 nolu dişlerinde lateral 
luksasyon, 22 nolu dişinde avulsiyon yaralanması ile bir diş hekimine başvurmuştur. Acil tedavi 
olarak avulse olan diş yerine yerleştirilmiş ve hastaya splint uygulanmıştır. Hasta 3 hafta içinde 
yaşadığı şehir olan Ankara’ya dönerek kliniğimize 11 nolu dişinde ağrı şikayeti ile başvurmuş ve 
acilen kanal tedavisi yapılarak splinti çıkartılmıştır. İki hafta sonraki kontrol seansında alınan 
radyografide, 21 ve 22 nolu dişlerinde enflamatuar ve yüzey rezorbsiyonu görülmüştür. 
Ekstirpasyonu takiben her iki dişte de kanal içine önce 2 hafta boyunca CaOH takip eden 2 hafta 
boyunca da rezorbsiyonun ilerlemesini önlemek amacı ile kortikosteroid ve antibiyotik içeren kanal 
patı uygulanmıştır. Periapikal röntgenlerde rezorbsiyon aktivitesinin durduğu gözlendiğinde 12 
nolu diş MTA apikal tıkaç ve gutta percha, 22 nolu diş ise bioseramik esaslı bir restoratif materyal 
olan Biodentine ile kanal tedavisi tamamlanmıştır.6 aylık kontrol sonrasında rezorbsiyon 
lakünlerinin iyileştiği gözlenmiştir. SONUÇLAR: Dental yaralanma sonrasında hızlı gelişen 
rezorbsiyon kortikosteroidli pat ile kontrol altına alınmıştır. Bioseramik ile kanal tedavisi 
rezorbsiyonun tamirinde etkili bulunmuş ve renklenmeye yol açmamıştır. 

OP50. 0093- Stajyer Öğrenciler Tarafından Yapılmış Olan Süt Molar Kanal Tedavisi Görmüş 
Dişlerin Başarılarının Değerlendirilmesi
Mihriban Dudu Gizem Özbay, Canan Bayraktar, Zuhal Kırzıoğlu

AMAÇ: Çalışmamızın amacı; ilk defa süt molar dişlere kanal tedavisi uygulayan diş hekimliği 
öğrencilerinin klinik ve radyografik olarak başarılarının değerlendirilmesidir. Başarısızlık sebepleri 
belirlenerek başarı oranının arttırılması için eğitim programı içinde neler yapılabileceğinin ortaya 
konulması hedeflenmektedir. GEREÇ-YÖNTEM: Kliniğimizde en az 2 yıllık pedodonti eğitimi 
almış kişiler tarafından endikasyonu onaylanmış, aynı tip işlem basamakları ve restoratif materyal 
uygulanmış, belirli kriterlere sahip, gerekli kayıtları tutulmuş ve onamları alınmış 100 hastadan 
takibe gelen 70 hasta (74 diş) çalışmaya dahil edilmiştir. 6 - 36 ay süre içinde takip edilmiş olan 
dişler, klinik ve radyografik başarı, pat rezorpsiyonu ve çekim açısından değerlendirilmiştir. 
BULGULAR: Çalışmaya dahil olan dişlerin % 70,3’ünün ağızda mevcut olduğu ve % 5,4’ünün 
fizyolojik nedenlerle düştüğü tespit edilmiştir. En çok kanal tedavisi yapılan dişler alt süt II. molar 
dişler olmuştur. Süt I. molar dişler en az tedavi endikasyonu almış dişler olarak belirlenmiştir. 
Başarısızlık nedeni, sekonder çürük gelişimi, kısmi ya da total restorasyon kaybı ve periapikal lezyon 
gelişimi olarak tespit edilmiştir ve oranları sırasıyla % 66,2, % 58,1 ve % 33,8 olmuştur. 25 dişte (% 
33,8), kök rezorpsiyonuna göre pat rezorpsiyonunun fazla olduğu görülmüştür. Tedavinin başarısız 
olması nedeniyle çekilen dişlerin oranı, 1. yılda % 4, 2. yılda % 13,5 ve 3. yılda % 6,8 olarak 
belirlenmiştir. SONUÇ: Klinik deneyimi sınırlı stajyer öğrenciler tarafından yapılmış süt molar dişi 
kanal tedavilerindeki başarısızlık nedeni; sekonder çürük oluşumu ve hastanın oral hijyen eksikliği 
olmuştur. Bu nedenle madde kaybı fazla olan kanal tedavisi yapılacak süt molar dişlerde, üst 
restorasyon materyali olarak paslanmaz çelik kuron ile restorasyon önerilmektedir.
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OP49. 0081- Bioseramik restoratif materyalin kök rezorbsiyonu tedavisinde kullanımı: bir olgu 
sunumu
Güler Burcu Bostancı, Nurgül Demir, Resmiye Ebru Tirali, Sevi Burçak Çehreli

GİRİŞ: Dental travmaya uğrayan dişlerin ileri dönem başarısı erken dönem acil müdahalenin 
uygun koşullarda yapılmasına bağlıdır. Klinik ve radyografik değerlendirmeler ışığında kökün 
gelişim durumuna göre en kısa sürede endodontik tedaviye başlanmalı ve uygun kanal içi ajanlar 
kullanılarak pulpa boşluğunda rezorptif inflamatuar aktivitenin önlenmesi amaçlanmalıdır. Bu vaka 
raporunda dental yaralanmayı takiben gelişen pulpa nekrozu, yüzey rezorbsiyonu ve enflamatuar 
rezorbsiyonun kortikosteroid içeren bir kanal patı ve bioseramik esaslı bir restoratif materyal ile 
tedavisi bildirilmektedir. OLGU RAPORU: 11 yaşındaki bayan hasta 11 ve 12 nolu dişlerinde lateral 
luksasyon, 22 nolu dişinde avulsiyon yaralanması ile bir diş hekimine başvurmuştur. Acil tedavi 
olarak avulse olan diş yerine yerleştirilmiş ve hastaya splint uygulanmıştır. Hasta 3 hafta içinde 
yaşadığı şehir olan Ankara’ya dönerek kliniğimize 11 nolu dişinde ağrı şikayeti ile başvurmuş ve 
acilen kanal tedavisi yapılarak splinti çıkartılmıştır. İki hafta sonraki kontrol seansında alınan 
radyografide, 21 ve 22 nolu dişlerinde enflamatuar ve yüzey rezorbsiyonu görülmüştür. 
Ekstirpasyonu takiben her iki dişte de kanal içine önce 2 hafta boyunca CaOH takip eden 2 hafta 
boyunca da rezorbsiyonun ilerlemesini önlemek amacı ile kortikosteroid ve antibiyotik içeren kanal 
patı uygulanmıştır. Periapikal röntgenlerde rezorbsiyon aktivitesinin durduğu gözlendiğinde 12 
nolu diş MTA apikal tıkaç ve gutta percha, 22 nolu diş ise bioseramik esaslı bir restoratif materyal 
olan Biodentine ile kanal tedavisi tamamlanmıştır.6 aylık kontrol sonrasında rezorbsiyon 
lakünlerinin iyileştiği gözlenmiştir. SONUÇLAR: Dental yaralanma sonrasında hızlı gelişen 
rezorbsiyon kortikosteroidli pat ile kontrol altına alınmıştır. Bioseramik ile kanal tedavisi 
rezorbsiyonun tamirinde etkili bulunmuş ve renklenmeye yol açmamıştır. 

OP50. 0093- Stajyer Öğrenciler Tarafından Yapılmış Olan Süt Molar Kanal Tedavisi Görmüş 
Dişlerin Başarılarının Değerlendirilmesi
Mihriban Dudu Gizem Özbay, Canan Bayraktar, Zuhal Kırzıoğlu

AMAÇ: Çalışmamızın amacı; ilk defa süt molar dişlere kanal tedavisi uygulayan diş hekimliği 
öğrencilerinin klinik ve radyografik olarak başarılarının değerlendirilmesidir. Başarısızlık sebepleri 
belirlenerek başarı oranının arttırılması için eğitim programı içinde neler yapılabileceğinin ortaya 
konulması hedeflenmektedir. GEREÇ-YÖNTEM: Kliniğimizde en az 2 yıllık pedodonti eğitimi 
almış kişiler tarafından endikasyonu onaylanmış, aynı tip işlem basamakları ve restoratif materyal 
uygulanmış, belirli kriterlere sahip, gerekli kayıtları tutulmuş ve onamları alınmış 100 hastadan 
takibe gelen 70 hasta (74 diş) çalışmaya dahil edilmiştir. 6 - 36 ay süre içinde takip edilmiş olan 
dişler, klinik ve radyografik başarı, pat rezorpsiyonu ve çekim açısından değerlendirilmiştir. 
BULGULAR: Çalışmaya dahil olan dişlerin % 70,3’ünün ağızda mevcut olduğu ve % 5,4’ünün 
fizyolojik nedenlerle düştüğü tespit edilmiştir. En çok kanal tedavisi yapılan dişler alt süt II. molar 
dişler olmuştur. Süt I. molar dişler en az tedavi endikasyonu almış dişler olarak belirlenmiştir. 
Başarısızlık nedeni, sekonder çürük gelişimi, kısmi ya da total restorasyon kaybı ve periapikal lezyon 
gelişimi olarak tespit edilmiştir ve oranları sırasıyla % 66,2, % 58,1 ve % 33,8 olmuştur. 25 dişte (% 
33,8), kök rezorpsiyonuna göre pat rezorpsiyonunun fazla olduğu görülmüştür. Tedavinin başarısız 
olması nedeniyle çekilen dişlerin oranı, 1. yılda % 4, 2. yılda % 13,5 ve 3. yılda % 6,8 olarak 
belirlenmiştir. SONUÇ: Klinik deneyimi sınırlı stajyer öğrenciler tarafından yapılmış süt molar dişi 
kanal tedavilerindeki başarısızlık nedeni; sekonder çürük oluşumu ve hastanın oral hijyen eksikliği 
olmuştur. Bu nedenle madde kaybı fazla olan kanal tedavisi yapılacak süt molar dişlerde, üst 
restorasyon materyali olarak paslanmaz çelik kuron ile restorasyon önerilmektedir.
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OP51. 0118 - Mineral Trioksit Aggregate (MTA) ile Tek Seans Süt Dişi Endodontik Tedavisi: 3 
Yıllık Takip
Berna Gökkaya, Betül Kargül

GİRİŞ: Mineral trioksit aggregate (MTA) biyouyumluluğu, alkalen pH’sı ve yüksek bir apikal 
sızdırmazlık kapasitesi olan bir materyaldir ve tek seansta yerleştirilebilmesi, mutajenik olmaması, 
sert doku oluşumunu uyarabilmesi, tam bir kalsifik bariyer oluşturması ve yeterli düzeyde tıkama 
özelliğinin olması en önemli özellikleridir. OLGU RAPORU: Bu olgu sunumu, 5 yaşında bir kız 
çocuğunun lezyonlu sağ alt süt V numaralı dişinin tek seansta MTA ile tedavisidir. Alınan 
anamnezde dişte uzun süredir ağrı şikayeti olduğu öğrenilmiştir. Periapikal radyografide dişte 
furkasyon bölgesinde ve mezial kökü tamamen çevreleyen büyük bir lezyon varlığı; klinik 
muayenede ise sağ alt süt V te perküzyona hassasiyeti olduğu, diş etinde şişlik ve kızarıklık varlığı 
gözlemlenmiştir. İlk seansta çok iyi biyouyumluluğa, sızdırmazlığa ve kemik yapımını stimüle etme 
yeteneğine sahip Mineral Trioksit Aggregate (MTA) (Angelus, Londrina, Brezilya) ile kanal 
dolgusu yapılmış ve restorasyon kompozit dolgu materyali (Esthet-X, Dentsply, Germany) ile 
bitirilmiştir. Tedavi sonrası 6.,12.,24. aylarda ve 3. yıldaki klinik ve radyografik muayenede dişin 
sağlıklı olduğu saptanmıştır. SONUÇLAR: Bu olgu raporu ile daimi 1. Daimi molar dişi sürmemiş 
küçük yaş grubu çocuklarda, lezyonlu süt ikinci molar dişin kanal tedavisi amacıyla Mineral Trioksit 
Aggregate ile tek seansta kanal tedavisinde iyi bir alternatif olduğu düşüncesi desteklenmektedir.

OP52. 0137 - Nekrotik Genç Daimi Molar Dişte Rejeneratif Endodontik Tedavi: Olgu Raporu
Didem Sakaryalı, Alev Alaçam

GİRİŞ: Nekrotik genç daimi dişlerin tedavisinde uzun dönem süren apeksifikasyon tedavisi yerine 
rejeneratif endodontik tedavi yapılabilmektedir. Tedavinin temel prensibi, apikal bölgedeki 
dokuların stimulasyonu ile revaskülarizasyon sağlanması ve kök ucu kapanmasının teşvik 
edilmesidir. Olgu Raporu: Diş çürüğü şikayetiyle kliniğe başvuran 8 yaşında erkek hastanın genç 
daimi dişine uygulanan rejeneratif endodontik tedavinin basamakları sunuldu. Hastaya yapılan 
klinik ve radyografik muayenede, sol mandibular daimi birinci molar dişinde asemptomatik derin 
dentin çürüğü, kök gelişiminin tamamlanmadığı ve periapikal bölgede radyolusent alan olduğu 
görüldü. Kök ucu gelişimi henüz tamamlanmamış nekrotik dişe, rejeneratif endodontik tedavi 
yapılmasına karar verildi. Rubber-dam izolasyonu altında lokal anestezi yapılmasının ardından kök 
kanal giriş kavitesi açıldı ve nekrotik pulpa ekstripe edildi. Ekstirpasyonun ardından üçlü antibiotik 
pat (Metronidazol, Siprofloksasin ve Minosiklin) ile pansuman yapıldı. 2 hafta sonra, diş 
asemptomatik olduğu için apikal bölge irrite edilerek pıhtı oluşumu, kök kanalının kanla dolması için 
beklendi ve Biodentine™ pulpa odasına hafif basınçla kondanse edildi. Daimi restorasyon olarak 
ise, cam iyonomer siman kaide üzerine kompozit rezin ve üzeri de paslanmaz çelik kron yapıldı. 1 
yıllık takip süreci sonunda asemptomatik olan dişin kök gelişimi Image J Software Programı ile 
değerlendirildi. SONUÇLAR: Bu olgu raporunda, derin dentin çürüğü nedeniyle nekroze olan 
genç daimi molar dişe, kalsiyum silikat bazlı bir materyal olan Biodentine™ kullanılarak yapılan 
rejeneratif endodontik tedavinin 1 yıllık klinik ve radyografik başarısı aktarıldı. Rejeneratif 
endodontik tedavi yapılan genç daimi dişlerde, kök ucu kapanması sağlanmakta ve asemptomatik 
olarak ağızda korunmaktadır. Ayrıca, bu dişlerde gözlenen kök kanal tedavisi güçlüğünü ve kron kök 
kırığı gibi komplikasyonları da ortadan kaldırmaktadır.
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OP53. 0020 - Füzyonlu Orta Kesici Dişin Ototransplantasyon ile Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
Sermin Dicle Aksakal, Yeliz Güven, Abdulkadir Burak Çankaya, Koray Gençay, Oya Aktören

GİRİŞ: Füzyon, estetik, periodontal ve ortodontik problemlere neden olan bir dental anomalidir. 
Bu olgu sunumunda süpernümerer diş ile füzyona uğramış üst orta kesici dişin çekilerek, çekim 
soketine gömük bir süpernümerer dişin ototransplantasyonu sunulmuştur. OLGU RAPORU: 8 
yaşında erkek hasta İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı’na üst 
ön bölgedeki “büyük diş” şikayeti ile başvurdu. Ağız içi muayenede sol üst orta kesicinin 
meziyo-distal boyutunun geniş olduğu ve kesici kenarında belirgin bir çentik varlığı görüldü. 
Radyografik muayenede füzyonlu dişin geniş bir pulpa odası ve tek bir geniş kök kanalı olduğu 
tespit edildi. Panoramik radyografide sağ üst kesici bölgesinde gömük bir süpernümerer diş 
saptandı. Multidisipliner tedavide füzyonlu üst orta kesici dişin çekimi ve gömük olan 
süpernümerer dişin füzyonlu dişin soketine ototransplantasyonu ve 2 hafta süreyle fleksibl splint 
ile stabilizasyonu planlandı. 3 aylık latent dönem sonrası sabit ortodontik tedaviye başlanarak üst 
kesici dişlerin ideal dizilimi sağlandı ve dişin vitalitesini koruduğu gözlendi. SONUÇ: Ön bölgedeki 
füzyonlu dişlerin geniş kuronal pulpaya sahip olmaları, diş boyutlarının küçültülmesi sırasında pulpa 
vitalitesinin korunmasını güçleştirmekte ve bu dişlerin estetik olarak tedavisini zorlaştırmaktadır. 
Özellikle uygun bir donör dişin var olduğu benzer olgularda estetik ve fonksiyonun sağlanmasında 
ototransplantasyon uygun bir tedavi seçeneği olarak değerlendirilmelidir.

OP54. 0061- Parmak Emme Alışkanlığının Hareketli Apareylerle Tedavisi: Bir Vaka 
Serisi
R. Gözde Kırzıoğlu Ercan, Kenan Cantekin

GİRİŞ: Çocukluk döneminde gözlenen zararlı oral alışkanlıklar, belirli bir yaşa kadar engellenmediği 
takdirde süt ve daimi dişlenme döneminde malokluzyonlara neden olabilen patolojik durumlardır. 
En sık rastlanılan zararlı alışkanlıkların başında parmak ve dudak emme gibi parafonksiyonel emme 
alışkanlıkları gelmektedir. Bu alışkanlıklardan parmak emme alışkanlığı ilk 6-12 aylık dönemde 
normal bir davranış olarak kabul edilmektedir. Psikologlar, bu sürenin uzamasının sebebi olarak oral 
hazzın yetersiz olmasının veya derin psikolojik sorunların varlığını savunurlarken, davranış bilimciler 
ise parmak emmenin sadece bebeklikten gelen bir alışkanlığın devamı olduğunu savunmaktadırlar. 
Dört yaşından sonra süregelen bu alışkanlıklar patolojik olarak değerlendirilmektedir ve karışık 
dişlenme dönemine kadar devam eden alışkanlıkları bulunan hastalarda; ön açık kapanış, artmış 
overjet, maksiller darlık ve çapraz kapanışlar gibi maloklüzyonlara sebep olabilmektedir. Biz de bu 
olgu serisini alışkanlık kırıcı apareylerin etkinliğini değerlendirmek için gerçekleştirdik. OLGU 
RAPORU: Kliniğimize parmak emme şikayetiyle başvuran ve bu alışkanlığa bağlı olarak anterior 
open-bite, maksiller darlık, artmış overjet gibi anomalilere sahip olan, 8-12 yaş arası dört hastaya 
paravanlı alışkanlık kırıcı aparey uygulandı. Tüm hastaların 1 yıl boyunca takipleri gerçekleştirildi. 
Tedavi sonucunda tüm hastalardaki open-bite anomalisi düzeldi. Bir hastada var olan maksiller 
darlık ve posterior çapraz kapanışı düzeltmek için, hastanın alışkanlık kırıcı apareyine vida 
eklenerek, üst çene genişletmesi yapıldı. Tedavi sonunda, hastanın posterior çapraz kapanışı ve 
maksiller darlığı düzeldi. Ayrıca hastaların tümü, tedavilerinin sonunda parmak emme 
alışkanlıklarını bıraktılar. SONUÇLAR: Hastalara erken dönemde alışkanlık kırıcı aparey ile yapılan 
müdahale başarılı sonuçlar vermiştir. Bu konuda daha geniş çaplı ve daha uzun dönem takipli 
çalışmalara ihtiyaç vardır.
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OP53. 0020 - Füzyonlu Orta Kesici Dişin Ototransplantasyon ile Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
Sermin Dicle Aksakal, Yeliz Güven, Abdulkadir Burak Çankaya, Koray Gençay, Oya Aktören

GİRİŞ: Füzyon, estetik, periodontal ve ortodontik problemlere neden olan bir dental anomalidir. 
Bu olgu sunumunda süpernümerer diş ile füzyona uğramış üst orta kesici dişin çekilerek, çekim 
soketine gömük bir süpernümerer dişin ototransplantasyonu sunulmuştur. OLGU RAPORU: 8 
yaşında erkek hasta İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı’na üst 
ön bölgedeki “büyük diş” şikayeti ile başvurdu. Ağız içi muayenede sol üst orta kesicinin 
meziyo-distal boyutunun geniş olduğu ve kesici kenarında belirgin bir çentik varlığı görüldü. 
Radyografik muayenede füzyonlu dişin geniş bir pulpa odası ve tek bir geniş kök kanalı olduğu 
tespit edildi. Panoramik radyografide sağ üst kesici bölgesinde gömük bir süpernümerer diş 
saptandı. Multidisipliner tedavide füzyonlu üst orta kesici dişin çekimi ve gömük olan 
süpernümerer dişin füzyonlu dişin soketine ototransplantasyonu ve 2 hafta süreyle fleksibl splint 
ile stabilizasyonu planlandı. 3 aylık latent dönem sonrası sabit ortodontik tedaviye başlanarak üst 
kesici dişlerin ideal dizilimi sağlandı ve dişin vitalitesini koruduğu gözlendi. SONUÇ: Ön bölgedeki 
füzyonlu dişlerin geniş kuronal pulpaya sahip olmaları, diş boyutlarının küçültülmesi sırasında pulpa 
vitalitesinin korunmasını güçleştirmekte ve bu dişlerin estetik olarak tedavisini zorlaştırmaktadır. 
Özellikle uygun bir donör dişin var olduğu benzer olgularda estetik ve fonksiyonun sağlanmasında 
ototransplantasyon uygun bir tedavi seçeneği olarak değerlendirilmelidir.

OP54. 0061- Parmak Emme Alışkanlığının Hareketli Apareylerle Tedavisi: Bir Vaka 
Serisi
R. Gözde Kırzıoğlu Ercan, Kenan Cantekin

GİRİŞ: Çocukluk döneminde gözlenen zararlı oral alışkanlıklar, belirli bir yaşa kadar engellenmediği 
takdirde süt ve daimi dişlenme döneminde malokluzyonlara neden olabilen patolojik durumlardır. 
En sık rastlanılan zararlı alışkanlıkların başında parmak ve dudak emme gibi parafonksiyonel emme 
alışkanlıkları gelmektedir. Bu alışkanlıklardan parmak emme alışkanlığı ilk 6-12 aylık dönemde 
normal bir davranış olarak kabul edilmektedir. Psikologlar, bu sürenin uzamasının sebebi olarak oral 
hazzın yetersiz olmasının veya derin psikolojik sorunların varlığını savunurlarken, davranış bilimciler 
ise parmak emmenin sadece bebeklikten gelen bir alışkanlığın devamı olduğunu savunmaktadırlar. 
Dört yaşından sonra süregelen bu alışkanlıklar patolojik olarak değerlendirilmektedir ve karışık 
dişlenme dönemine kadar devam eden alışkanlıkları bulunan hastalarda; ön açık kapanış, artmış 
overjet, maksiller darlık ve çapraz kapanışlar gibi maloklüzyonlara sebep olabilmektedir. Biz de bu 
olgu serisini alışkanlık kırıcı apareylerin etkinliğini değerlendirmek için gerçekleştirdik. OLGU 
RAPORU: Kliniğimize parmak emme şikayetiyle başvuran ve bu alışkanlığa bağlı olarak anterior 
open-bite, maksiller darlık, artmış overjet gibi anomalilere sahip olan, 8-12 yaş arası dört hastaya 
paravanlı alışkanlık kırıcı aparey uygulandı. Tüm hastaların 1 yıl boyunca takipleri gerçekleştirildi. 
Tedavi sonucunda tüm hastalardaki open-bite anomalisi düzeldi. Bir hastada var olan maksiller 
darlık ve posterior çapraz kapanışı düzeltmek için, hastanın alışkanlık kırıcı apareyine vida 
eklenerek, üst çene genişletmesi yapıldı. Tedavi sonunda, hastanın posterior çapraz kapanışı ve 
maksiller darlığı düzeldi. Ayrıca hastaların tümü, tedavilerinin sonunda parmak emme 
alışkanlıklarını bıraktılar. SONUÇLAR: Hastalara erken dönemde alışkanlık kırıcı aparey ile yapılan 
müdahale başarılı sonuçlar vermiştir. Bu konuda daha geniş çaplı ve daha uzun dönem takipli 
çalışmalara ihtiyaç vardır.
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OP55. 0082 - Sınıf II Divizyon 1 Maloklüzyonun 'Multi-P' Aygıtı İle Erken Dönem Tedavisi:Olgu 
Sunumu
Volkan Çiftçi, Shain Barış, M. Serdar Toroğlu, M. Cem Doğan

GİRİŞ: Ortodonti pratiğinde Sınıf II iskeletsel anomaliler maksillanın önde konumlanması, 
mandibulanın geride konumlanması veya bu iki durumun kombinasyonu ile karakterizedir. Sınıf II 
divizyon 1 kapanış bozukluğu ise genellikle mandibulanın geride konumlanmasıyla gelişen ve 
çocuklarda sık karşılaşılan ortodontik bir problemdir. Anomalinin tedavisinde hem mandibulanın 
büyümesini tetiklemek hem de çevre yumuşak dokularda ve kaslarda düzeltim sağlamak amacıyla 
birçok fonksiyonel aygıt kullanılmaktadır. Son yıllarda bu tip anomalilerin tedavisinde 
Myofonksiyonel apareyler de kullanılmaya başlanmıştır. Kullanımlarının kolay olması, ekonomik 
maliyetleri ve hastalar tarafından kolay kabul edilmeleri bu apareylerin avantajları arasında 
sayılmaktadır. Bu olgu raporunda karma dişlenme dönemindeki sınıf II divizyon 1 kapanış 
bozukluğuna sahip erkek hastanın erken dönemde Multiple Positioner (Multi-P) aygıtı ile tedavisi 
sunulmakta ve tedavinin sonuçları değerlendirilmektedir. OLGU RAPORU: Çukurova 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim dalı kliniğine alt çenesinin geride olması 
şikayetiyle başvuran 10 yaşında kız çocuğunun yapılan klinik ve radyolojik muayenesinin sonunda 
iskeletsel Sınıf II divizyon 1 maloklüzyona sahip olduğu belirlenmiştir. Hastaya tüm gece ve gün 
içerisinde 5-6 saat olmak üzere Multi-P aygıtı 20 ay boyunca aktif bir şekilde, 6 ay boyunca 
yalnızca geceleri pekiştirme amaçlı olarak kullandırılmıştır. Tedavi başlangıcı ve tedavi sonunda 
alınan sefalometrik filmler tedavi başlangıçı ve tedavi sonunda değerlendirildiğinde hastanın 
IMPA, SNA, SNB, ANB, ANS-Xi-Pm, U1-FH ve U1-SN açılarında ve Witts, Overjet, Overbite 
ve efektif mandibula büyüme değerlerinde değişiklikler bulunmuştur. TARTIŞMA: Fonksiyonel bir 
aparey olan Multi-P aygıtı, rutin ortodontik tedavilere alternatif bir tedavi yöntemi olabilir. Ancak 
bu konuda daha kapsamlı klinik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

OP56. 0129 - Labial frenulum kaynaklı ortahat diasteması: 
Bir olgu raporu
Erdem Palaz, Ayşegül Ölmez

GİRİŞ: Orta hat diasteması, hastalarda psikolojik ve estetik birtakım rahatsızlık ve sıkıntılar 
yaratmaktadır. Maksiller orta hat diasteması, birçok etyolojik faktörün (dişetine uzanan frenulum, 
meziodens vb…) klinik bir işaretidir. OLGU RAPORU: Labial frenulum kaynaklı olarak orta hat 
diasteması 3,5 mm olan ve lateral kesici dişlerinin süremediği gözlenen 10 yaşındaki erkek hastaya 
ilk seansta V plasti tekniğiyle frenektomi işlemi uygulandı. 1 hafta yara yeri iyileşmesi beklendi. Yara 
iyileşmesini takiben hastadan ölçü alındı ve 11 ve 21 nolu dişleri mezialize edecek bir aparey 
planlanıp aynı gün hastaya uygulandı. 1 aylık süreç içerisinde 11 ve 21 nolu dişler arasındaki mesafe 
1mm'ye düşürüldükten sonra idame tedavi olarak aparey 1 ay daha kullandırıldı. SONUÇLAR: 
Frenulumdan kaynaklanan orta hat diasteması kapatıldı ve hastanın dişlerinin normal bir şekilde 
sürebilmesi için yer kazandırıldı.
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OP57. 0135 - Erken dönemde koruyucu ortodontik tedaviler: Olgu serisi
Sabiha Ceren İlisulu, Sinem Uz, Derya Tabakçılar, Mine Koruyucu, Figen Seymen, Koray Gençay

GİRİŞ: Koruyucu ortodontik tedavide amaç, erken dönemde meydana gelen anomalileri veya 
normal gelişime engel olan faktörleri ortadan kaldırmak ve sabit ortodontik tedaviye göre daha 
ucuz ve basit tedavi yöntemleri kullanılarak ileride ortaya çıkabilecek ciddi problemleri 
engellemektir. Bu olgu serisinde, erken dönem koruyucu ortodontik tedavi uygulanmış olguların 
uzun dönem takipleri sunulacaktır. OLGU RAPORU: 7-10 yaş arası 10 hasta (6 kız, 4 erkek), ön 
dişlerinde estetik şikayeti ile kliniğimize başvurmuştur. Atipik yutkunma paternine sahip ön açık 
kapanışı bulunan 2 hastada kafesli hareketli aparey uygulanmış, 4 aylık tedavinin ardından ön açık 
kapanış düzeltilmiştir. Ön çapraz kapanış bulunan bir hastada vidalı genişletme apareyi uygulanmış, 
6 ay süresince kademeli olarak aktive edilerek maksiller ekspansiyonun yanında ideal kapanış ve 
overjet sağlanmıştır. Maksiller darlık nedeniyle çapraz kapanış ve aynı zamanda atipik yutkunma 
paterni bulunan bir hastada, 3 yönlü vidalı aparey dil önleyici ile beraber 6 ay uygulanmış, ideal 
kapanış ve maksiller genişleme sağlanmıştır. Ön bölgede tek dişi çapraz kapanışta bulunan 6 
hastada da okluzyonu yükseltilmiş zemberekli diş atlatma apareyi 2-6 ay süresince uygulanmış, 
zemberek düzenli aktive edilerek normal kesici diş ilişkisine ulaşılmıştır. SONUÇ: Günümüzde, 
erken ortodontik tedavi kararı oldukça tartışmalı bir konu olup, konuyla ilgili çeşitli görüşler yer 
almaktadır. Malokluzyonun tipi, etyolojisi, hastanın büyüme-gelişim paterni ve kooperasyon 
düzeyi göz önünde bulundurularak her hasta bireysel olarak değerlendirilmelidir.

OP58. 0163 - Çocuklarda Ön Çapraz Kapanış Tedavisi
Canan Akdik, Derya Ceyhan

GİRİŞ: Bu sunumda, ön bölgede çapraz kapanışı olan çocuklarda ısırma plaklı hareketli aktif aparey 
tedavisini sunarak ön çapraz kapanış tedavisinde kullanılan yöntemlere, bu yöntemlerin avantaj ve 
dezavantajlarına ait güncelleme yapmak amaçlanmıştır. OLGU: Ön dişlerindeki çapraşıklık ve 
estetik memnuniyetsizlik nedeniyle kliniğimize başvuran, sağlıklı, yaşları 9-15 arasında değişen 7 
çocuğun yapılan klinik muayenesinde, bir veya daha fazla üst ön kesici dişinin alt ön kesici dişlerinin 
arkasında konumlandığı belirlenmiştir. Çocuklarda öncelikle üst dişlerin labial hareketine izin 
verecek meziodistal mesafenin yeterli olup olmadığı kontrol edilmiş, iskeletsel anomalilerinin 
olmadığı doğrulanmıştır. Bu değerlendirmelerin ardından ısırma plaklı hareketli aktif aparey 
yapılmasına karar verilmiştir. Hazırlanan apareyler hastaların ağzına uyumlandırılarak aktive 
edilmiştir. Hastalar düzenli olarak kontrollere çağrılmış, değerlendirmeleri yapılmıştır. Tedavi 
süreleri; karma dişlenme döneminde 4-6 hafta, daimi dişlenme döneminde 7-8 hafta olmuş, bu 
sürelerin sonunda üst ön kesici dişlerin olması gereken pozisyonda konumlandığı görülmüştür. 
SONUÇ: Çocuk hastalarda çalışma süresinin sınırlılığı, ağız içerisine yerleştirilen sabit bir sistemin 
yaratabileceği psikolojik olumsuzluklar nedeniyle ısırma plaklı hareketli aktif aparey tercih 
edilmiştir. Ekonomik olması, yumuşak dokularda hasar meydana getirmemesi, kullanımının kolay 
olması gibi avantajları da tercih edilebilirliğini arttırmıştır. Bu apareyin dezavantajı olarak bilinen 
rahat olmaması ve kolay tolere edilmemesi özelliğiyle hastalarımızda karşılaşılmamıştır. Çalışmaya 
dahil edilen hastaların kooperasyonlarının iyi olduğu, apareyi kullanmada ve oral hijyenlerini 
sağlamada güçlük yaşamadıkları, tedavinin sonunda dişlerin olması gereken pozisyonda 
konumlandığı, estetiğin sağlandığı, dişetlerinin sağlıklı olduğu görülmüştür. Isırma plaklı hareketli 
aktif apareyler, farklı yaşlardan çocuk hastalarda ön çapraz kapanış tedavisinde kısa sürede sonuç 
sunan, hekimler tarafından rahatlıkla uygulanan, motivasyon sağladığında hastalar tarafından 
kolaylıkla tolere edilen bir yöntem olarak düşünülmektedir.
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OP57. 0135 - Erken dönemde koruyucu ortodontik tedaviler: Olgu serisi
Sabiha Ceren İlisulu, Sinem Uz, Derya Tabakçılar, Mine Koruyucu, Figen Seymen, Koray Gençay

GİRİŞ: Koruyucu ortodontik tedavide amaç, erken dönemde meydana gelen anomalileri veya 
normal gelişime engel olan faktörleri ortadan kaldırmak ve sabit ortodontik tedaviye göre daha 
ucuz ve basit tedavi yöntemleri kullanılarak ileride ortaya çıkabilecek ciddi problemleri 
engellemektir. Bu olgu serisinde, erken dönem koruyucu ortodontik tedavi uygulanmış olguların 
uzun dönem takipleri sunulacaktır. OLGU RAPORU: 7-10 yaş arası 10 hasta (6 kız, 4 erkek), ön 
dişlerinde estetik şikayeti ile kliniğimize başvurmuştur. Atipik yutkunma paternine sahip ön açık 
kapanışı bulunan 2 hastada kafesli hareketli aparey uygulanmış, 4 aylık tedavinin ardından ön açık 
kapanış düzeltilmiştir. Ön çapraz kapanış bulunan bir hastada vidalı genişletme apareyi uygulanmış, 
6 ay süresince kademeli olarak aktive edilerek maksiller ekspansiyonun yanında ideal kapanış ve 
overjet sağlanmıştır. Maksiller darlık nedeniyle çapraz kapanış ve aynı zamanda atipik yutkunma 
paterni bulunan bir hastada, 3 yönlü vidalı aparey dil önleyici ile beraber 6 ay uygulanmış, ideal 
kapanış ve maksiller genişleme sağlanmıştır. Ön bölgede tek dişi çapraz kapanışta bulunan 6 
hastada da okluzyonu yükseltilmiş zemberekli diş atlatma apareyi 2-6 ay süresince uygulanmış, 
zemberek düzenli aktive edilerek normal kesici diş ilişkisine ulaşılmıştır. SONUÇ: Günümüzde, 
erken ortodontik tedavi kararı oldukça tartışmalı bir konu olup, konuyla ilgili çeşitli görüşler yer 
almaktadır. Malokluzyonun tipi, etyolojisi, hastanın büyüme-gelişim paterni ve kooperasyon 
düzeyi göz önünde bulundurularak her hasta bireysel olarak değerlendirilmelidir.

OP58. 0163 - Çocuklarda Ön Çapraz Kapanış Tedavisi
Canan Akdik, Derya Ceyhan

GİRİŞ: Bu sunumda, ön bölgede çapraz kapanışı olan çocuklarda ısırma plaklı hareketli aktif aparey 
tedavisini sunarak ön çapraz kapanış tedavisinde kullanılan yöntemlere, bu yöntemlerin avantaj ve 
dezavantajlarına ait güncelleme yapmak amaçlanmıştır. OLGU: Ön dişlerindeki çapraşıklık ve 
estetik memnuniyetsizlik nedeniyle kliniğimize başvuran, sağlıklı, yaşları 9-15 arasında değişen 7 
çocuğun yapılan klinik muayenesinde, bir veya daha fazla üst ön kesici dişinin alt ön kesici dişlerinin 
arkasında konumlandığı belirlenmiştir. Çocuklarda öncelikle üst dişlerin labial hareketine izin 
verecek meziodistal mesafenin yeterli olup olmadığı kontrol edilmiş, iskeletsel anomalilerinin 
olmadığı doğrulanmıştır. Bu değerlendirmelerin ardından ısırma plaklı hareketli aktif aparey 
yapılmasına karar verilmiştir. Hazırlanan apareyler hastaların ağzına uyumlandırılarak aktive 
edilmiştir. Hastalar düzenli olarak kontrollere çağrılmış, değerlendirmeleri yapılmıştır. Tedavi 
süreleri; karma dişlenme döneminde 4-6 hafta, daimi dişlenme döneminde 7-8 hafta olmuş, bu 
sürelerin sonunda üst ön kesici dişlerin olması gereken pozisyonda konumlandığı görülmüştür. 
SONUÇ: Çocuk hastalarda çalışma süresinin sınırlılığı, ağız içerisine yerleştirilen sabit bir sistemin 
yaratabileceği psikolojik olumsuzluklar nedeniyle ısırma plaklı hareketli aktif aparey tercih 
edilmiştir. Ekonomik olması, yumuşak dokularda hasar meydana getirmemesi, kullanımının kolay 
olması gibi avantajları da tercih edilebilirliğini arttırmıştır. Bu apareyin dezavantajı olarak bilinen 
rahat olmaması ve kolay tolere edilmemesi özelliğiyle hastalarımızda karşılaşılmamıştır. Çalışmaya 
dahil edilen hastaların kooperasyonlarının iyi olduğu, apareyi kullanmada ve oral hijyenlerini 
sağlamada güçlük yaşamadıkları, tedavinin sonunda dişlerin olması gereken pozisyonda 
konumlandığı, estetiğin sağlandığı, dişetlerinin sağlıklı olduğu görülmüştür. Isırma plaklı hareketli 
aktif apareyler, farklı yaşlardan çocuk hastalarda ön çapraz kapanış tedavisinde kısa sürede sonuç 
sunan, hekimler tarafından rahatlıkla uygulanan, motivasyon sağladığında hastalar tarafından 
kolaylıkla tolere edilen bir yöntem olarak düşünülmektedir.

-51-

Oturum 5 - Dental Travma 
Oturum Başkanları: Şaziye Sarı, Senem Selvi Kuvvetli

OP59. 0009 - Komplike kuron-kök kırığı görülen bir dişin dekoronasyon ile tedavisi: 
Olgu raporu
Gökçen Deniz Bayrak, Zeynep Gülen Çukurova, Senem Selvi Kuvvetli

GİRİŞ:  Genç hastalarda sürekli kesici dişlerin travma nedeniyle erken kaybedilmesi estetik ve 
fonksiyonel pek çok soruna yol açmaktadır. Erken dönemde meydana gelen travma olgularında, 
ileri dönemde gerçekleştirilebilecek estetik tedavilerin sağlanabilmesi için en uygun tedavi 
yönteminin belirlenmesi gerekmektedir. Büyüme ve gelişim tamamlanana kadar alveol kemiğinin 
vertikal ve horizontal yönde korunması oldukça önemlidir. Bunun sağlanabilmesi için alternatif 
tedavi yöntemleri uygulanmaya başlanmıştır. Bu yöntemlerden biri, diş kuronunun çıkarılarak 
kökün alveoler soket içinde bırakılması aşamalarını içeren dekoronasyon işlemidir. OLGU 
RAPORU: Travma hikayesiyle Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği 
Anabilim Dalı’na başvuran 10 yaşındaki erkek hastanın ağız içi muayenesinde 21 numaralı dişinde 
komplike kuron-kök kırığı tespit edildi. Radyolojik muayenede kırık hattının kökün 1/3 koronal 
bölgesine doğru uzandığı görüldü. 21 numaralı dişe dekoronasyon uygulanarak, erken diş çekimine 
bağlı oluşabilecek alveol kemik kaybının önlenmesi amaçlandı. Eksik diş boşluğu hareketli dişli 
protez ile restore edildi. Hasta 3 ve 6 aylık aralıklarla kontrol randevularına çağırıldı, 2 sene 
boyunca takip edildi. Takip süresi boyunca hastada, ilgili bölgede alveol kemik seviyesinde azalma 
oluşmadığı, 21 nolu dişin kökünde herhangi bir enfeksiyon bulgusu ve rezorpsiyon meydana 
gelmediği gözlendi. SONUÇLAR: Komplike kuron-kök kırığı bulunan dişlerin tedavisi mümkün 
olmadığında çekim seçeneğinden önce alveol kemik kaybının önlenmesi amacı ile dekoronasyon 
uygulanabilir. Bu olgu raporu, dekoronasyon uygulamasının 2 yıllık takip sonucunda başarılı bir 
alternatif tedavi olduğunu göstermiştir.

OP60. 0025 - Maksiller Santral Dişteki Komplike Kron-Kök Kırığının Multidisipliner Yaklaşımla 
Tedavisi: Olgu Sunumu
Özge İrem Can, İlhan Uzel, Önder Gürlek, Fahinur Ertuğrul

GİRİŞ: Anterior bölgede travma sonrası meydana gelen komplike kron-kök kırıklarının tedavisinde 
fonksiyonun tekrar kazandırılması ve estetiğin sağlanması oldukça önemlidir. Bu olgu sunumunda 
kök kırıkları tedavisinde güncel bir yaklaşım olan yeni nesil adeziv sistemlerin kullanımı vaka 
üzerinden bildirilmektedir. OLGU RAPORU: 10 yaşında sistemik hastalığı olmayan erkek hasta 
travma hikayesiyle kliniğimize başvurmuştur. Ağız içi muayenesinde maksiller sol santral kesici 
dişte komplike kron-kök kırığı tespit edilmiştir. Anterior bölgeden alınan periapikal radyografide 
kırık hattının kökün orta üçlüsüne kadar ilerlediği gözlenmiştir. İlk seans pulpa dokusu ekstirpe 
edilmiş, kanal kalsiyum hidroksit ile doldurulmuştur. İkinci seans diş cerrahi olarak ekstrakte 
edilmiş, üzerindeki periodontal dokular serum fizyolojik ile uzaklaştırılmıştır. Kuru bir çalışma 
alanında kırık parçalara asitleme işlemi yapılmış, tekrar yıkama ve kurulama işlemleri uygulanmıştır. 
4-META/MMA-TBB (4-methacryloxyethyl trimellitate anhydride methyl methacrylate) içeren, 
kimyasal olarak polimerize olan adeziv sistemle kırık parçalar bir araya getirilmiş ve diş uygun 
pozisyonda reimplante edilmiştir. Ortodontik tel ve kompozit ile 11, 21 ve 22 numaralı dişlere 
yarı-esnek splint uygulanmıştır. Üçüncü seansta dişin kanal tedavisi tamamlanmıştır. Üç hafta 
sonra splint çıkarılmasını takiben indirekt yöntemle kompozit ile dişin restorasyonu 
tamamlanmıştır. SONUÇLAR: 3 ve 6 aylık kontrol randevularında dişin klinik ve radyolojik olarak 
asemptomatik olduğu gözlenmiştir. Perküsyon ve palpasyon bulguları negatif bulunmuş, 
mobilitenin fizyolojik sınırlar dahilinde olduğu saptanmıştır. Klinik olarak ankiloz bulgusuna 
rastlanmamıştır. Radyografik incelemelerde diş ve periodontal dokular sağlıklı olarak izlenmiş, 
herhangi bir radyolusensi veya patolojiye rastlanmamıştır. Dişin uzun dönem takibi devam 
edecektir. Komplike kron-kök kırıklarının multidisipliner tedavisinde, yeni nesil adeziv sistemlerin 
kullanımının, özellikle anterior bölgede estetik ve fonksiyonel açıdan başarılı bir tedavi yöntemi 
olduğu gözlenmiştir.
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OP61. 0037 - Erzurum İli ve Çevresinde Çalışan Diş Hekimlerinin Dental Travma ve Tedavileri 
Hakkındaki Genel Yaklaşımları
Ezgi Ersoy, Fatih Şengül, Sera Şimşek Derelioğlu

AMAÇ: Diş hekimliğinde dental travmalarla sık karşılaşılmamakla birlikte, yapılan acil müdahaleler 
tedavinin prognozunu önemli derecede etkilemektedir. Bu çalışmada dental travmalarda farklı 
durumlarda genel diş hekimlerinin yaklaşımlarının ve son kılavuzlar hakkındaki bilgi düzeylerinin 
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmada katılımcıların dental 
travmalar hakkındaki bilgi düzeylerini ölçen 12 sorudan oluşan çoktan seçmeli bir anket formu 
hazırlanmıştır. Anket çalışmasına Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde çalışan 142 ve Atatürk 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde uzmanlık yapan 54 diş hekimi olmak üzere toplam 196 diş 
hekimi katılmıştır. Gruplar arasındaki istatistiksel farklılığın belirlenmesinde ki-kare ve 
Mann-Whitney U analizleri kullanılmıştır. BULGULAR: Katılımcıların doğru cevap puanları 
değerlendirildiğinde diş hekimleri (53,2±15,4) ile uzman adayları (64,2±11,4) arasında istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,001). En çok doğru cevap verilen soru % 86,2 ile “Kök 
formasyonu tamamlanmamış, pulpası açık mine-dentin kırığı olan hasta, kazadan 1 saat sonra 
kliniğe geliyor. Bu vakanın tedavisinde hangi medikamenti kullanırsınız?” sorusuyken, katılımcıların 
en çok bilmiyorum yanıtını verdikleri soru %12,2 ile “Hasta kliniğinize gelmeden 1 gün önce kaza 
geçiriyor ve 41 no’lu dişinde hafif ağrısı verdır. Klinik muayenesinde mine dentini içeren pulpası 
açılmamış bir diş kırığı mevcuttur. Acil tedavi olarak ne yapılmalıdır ?” sorusuydu. Tüm soruları 
doğru bilen diş hekimi ve uzmanlık öğrencisi yoktu. SONUÇLAR: Çalışmanın bulguları ışığında diş 
hekimlerinin dental travmalara acil müdahale konusunda son kılavuzları takip etmedikleri ve bu 
konuda yetersiz bilgiye sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Güncel bilgilerin takip edilmesi için meslek 
içi kursların düzenlenmesi ve diş hekimlerinin bu kurslara rutin katılımının sağlanması oldukça 
önemlidir.

OP62. 0045 - İntrüze Olan Maksiller Kesici Dişin Ortodontik Aparey İle 
Repozisyonlandırılması: Vaka sunumu
Oğuz Senek, Mustafa Aydınbelge

GİRİŞ: Çocukluk çağında dentoalveolar travma sıkça karşılaşılan bir durumdur ve acil tedavi 
gerektirir. Komplike olmayan kron kırığı pulpaya ulaşmamış mine veya mine dentin düzeyindeki 
fraktürlerdir. İntrüzyon ise, travmaya bağlı olarak dişin alveol kemik içerisinde apikal yönde yer 
değiştirmesidir. Bu tip yaralanmalar genellikle maksiller kesici dişlerde görülür ve ciddi pulpal ve 
periodontal hasarla ilişkilidir. Travma nedeniyle komplike olmayan kron kırığı ile birlikte intrüze 
olmuş kesici dişlerin tedavisi ve prognozu, hastanın yaşına, dentisyon tipine, kök gelişimine ve 
travmanın ciddiyetine bağlı olarak değişebilmektedir. Olgu RAPORU: Bu olgu sunumunda, 
travmaya bağlı olarak, komplike olmayan kron kırığı oluşan ve kök ucu kapalı maksiller kesici dişi 
intrüze olan 11 yaş 9 aylık erkek çocuğuna uygulanan ortodontik aparey ile tedavi yaklaşımı 
sunulmuştur. SONUÇ: Sonuç olarak, diş vitalitesi korunmuş ve restoratif olarak tedavi edilip 
takibe alınmıştır. Ortodontik aparey ile repoze edilen diş klinik ve radyografik olarak 
asemptomatiktir ve takibi kliniğimizde devam etmektedir.
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OP63. 0047 - Gömülü Meziodensler Tarafından Kompleksleştirilmiş Bir Kron Kırığı Olgusunun 
Multidisipliner Tedavisi
Mesut Elbay, Ülkü Şermet Elbay, Ceren Uğurluel, Bahadır Kan, Eser Tutuş

GİRİŞ: Çocuklar sıklıkla dental travmaya maruz kalmaktadır ve travmaya maruz kalan diş 
zamanında tedavi edilmediğinde ciddi komplikasyonlar oluşabilmektedir. Açık kapanış, üst kesici 
dişlerin protrüzyonu ile artmış overjet gibi faktörler travma olguları ile ilişkili risk faktörleri olarak 
tanımlanmaktadır. Son yıllarda mesiodenslerin de dental travma olgularının oluşum ve tedavi 
sürecinde risk oluşturabileceği bildirilmektedir. Bu olgu raporunda, komplike olmayan kron kırığı 
bulunan, apeksifikasyonu tamamlanmamış santral dişin geç tedavisi sebebiyle meydana gelmiş 
olan kistik oluşum ve bununla ilişkilenmiş gömülü mesiodenslerin multidisipliner tedavisi 
sunulmuştur. OLGU RAPORU: Bir yıl önce geçirdiği travma sebebiyle dişinin kırılması şikayetiyle 
Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Kliniğine Başvuran 11 
yaşındaki erkek hastanın muayenesinde, apikal gelişimini tamamlamamış olan sağ üst santral dişte 
komplike olmayan kron kırığı ve aynı dişin apikalinde uniloküler sınırları belirgin radyolusent oluşum 
ve bununla ilişkili 2 adet gömülü mesiodens izlenmiştir. Tedavi protokolünde sırayla; kök gelişimi 
tamamlanmamış olan dişin kök kanal tedavisi ve kırığın kompozit rezin ile estetik rehabilitasyonu, 
gömülü mesiodenslerin cerrahi olarak çekimi, lezyonun eksizyonu ve aynı seans sağ üst santral 
dişin MTA ile retrograd dolgusunun tamamlanması gerçekleştirilmiştir. SONUÇLAR: Hastanın 1 
yıllık takibinde apikalde iyileşme radyografik olarak izlenmiş ve hastanın estetiğinden memnun 
olduğu öğrenilmiştir. Bu olgu raporunda dental yaralanmalar arasında basit sayılabilecek olan kron 
kırığı bulunan diş, zamanında tedavi edilmediği için devital hale gelmiş ve kistik oluşuma neden 
olmuştur. Aynı olguda mesiodenslerin varlığı radyografik muayenede tesadüfen tespit edilmiştir. 
Bu nedenle toplumun dental travmalar sonrası acil müdahalenin gerekliliği ve rutin dental 
muayenelerin önemi konusunda farkındalığının artırılması için pedodontislere büyük görev 
düşmektedir.

OP64. 0053 - Komplike Kron Kök Kırığının MTA Uygulaması, Cerrahi Ekstrüzyon ve Kendi 
Parçası İle Tedavisi
Aysel Toprak, Ali Menteş, Serap Akyüz

GİRİŞ: Dental travma 8-10 yaş arası çocuklarda oldukça yaygın olarak görülür ve en çok üst kesici 
dişler etkilenmektedir. Hem pulpa hem de periodontal ligament etkilendiği için komplike kron kök 
kırığı en tehlikeli yaralanmalardan biridir. Bu vaka sunumunda travmaya uğramış açık apeksli ön 
kesici dişin MTA (Mineral Trioksit Agregat) ile apikal bariyer oluşturarak kanal tedavisi yapılıp 
cerrahi ekstrüzyon ile kron boyu uzatma sonrası kendi parçası da kullanılarak restorasyonu 
tamamlanmış ve uzun yıllar kullanımına olanak sağlanmıştır. OLGU RAPORU: Sistemik olarak 
sağlıklı 9 yaşındaki erkek hasta travma öyküsüyle aynı gün kliniğimize başvurdu. Yapılan 
muayenesinde hastanın 11 numaralı dişinde vertikal yönde komplike kron kök kırığı, 12 ve 21 
numaralı dişlerinde komplike olmayan kron kırıkları saptandı. Yumuşak dokular normal 
görünümdeydi. Apeksi açık olan 11 numaralı dişin hareketli parçası alınarak restorasyon gününe 
kadar serum fizyolojik içerisinde saklandı. Dişin pulpal ekstirpasyonu sağlandı. Sonrasında MTA ile 
apikal bariyer ve kanal dolumu yapıldı. Dolumdan 4 hafta sonra cerrahi olarak diş soketinden 
yükseltildi ve 2 hafta boyunca splintlendi. Splint çıkarıldıktan sonra hareketli parça bond sistemi ile 
dişe yapıştırıldı ve kompozit rezin ile restorasyon tamamlandı. 21 numaralı dişe mölleme yapılarak 
flor uygulandı.12 numaralı dişe kompozit rezin restorasyon yapıldı. MTA ile kanal dolumu yapılan 11 
numaralı dişte 14 gün, 1 ay ve 6 aylık kontrollerde herhangi bir klinik semptom veya radyografik 
olarak periapikal dokularda radyolusensi izlenmedi. Hasta halen takibimiz altındadır. SONUÇ: 
MTA travmaya uğramış açık apeksli dişlerde güvenle kullanılabilecek biyouyumlu bir materyaldir. 
Cerrahi olarak kron boyu uzatma işlemi mevcut kronun restorasyon yapmaya izin vermediği 
koşullarda uygulanan bir metoddur.
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OP65. 0060 - Çocuklarda mandibula ve maxilla fraktürlerinin aşamalı olarak radyolojik 
incelenmesi: 2 olgu sunumu
Gözde Derindağ, Nebiha Hilal Bilge, Hayati Murat Akgül, Abubekir Harorlı 

GİRİŞ: Mandibula ve maxilla fraktürlerinde teşhis hastanın hikayesi, klinik muayene bulguları ve 
radyolojik görüntüleme yöntemleri neticesi konur. Radyolojik görüntüleme yöntemi olarak 
çoğunlukla panoramik radyografi ve TME(Temporomandibular Eklem) radyografisi kullanılırken, 
günümüzde fraktürlerin kesin teşhisinde öne çıkan bir yöntem olarak KIBT(Konik Işınlı Bilgisayarlı 
Tomografi) de kullanılabilmektedir. Pediatrik yaş grubunda en sık kondil fraktürü görülmektedir. 
Bunu parasimfizis, korpus ve angulus fraktürleri izlemektedir. Bu olgu sunumunun amacı, 
çocuklardaki mandibula ve maxilla fraktürlerinin teşhisinin, tedavi sürecinin ve tedavi sonucunun 
radyolojik yöntemlerle incelenmesidir. OLGU RAPORLARI: Olgu 1: 14 yaşında kız çocuğu 
kliniğimize travma hikayesiyle, ağız kısıtlılığı, ağrı ve şişlik şikayetiyle gelmiştir. Alınan panoramik 
radyografi ve TME radyografisi sonucunda hastada sol mandibular kondil fraktürü ve sağ 
mandibular korpus fraktürü teşhis edilmiştir. Bu teşhis KIBT ile de desteklenmiştir. Tedavi olarak 
kapalı redüksiyon tercih edilmiştir. Arch barlar ile MMF(Mandibulamaxillar Fiksasyon) 
planlanmıştır. Olgu 2: 9 yaşında erkek çocuğu kliniğimize travma hikayesiyle, üst dudak ve burun 
çevresinde şişlikle ve kanamayla gelmiştir. Alınan panoramik radyografi ve TME radyografisi 
sonucunda hastada sağ mandibular kondil fraktürü ve premaxiller bölgede alveol fraktürü teşhis 
edilmiştir. Bu teşhis KIBT ile de desteklenmiştir. Tedavi olarak açık redüksiyon tercih edilmiştir. 
Plak ve vidalar ile rijit fiksasyon planlanmıştır. SONUÇLAR: İki olgu da planlanmış şekilde opere 
edilmiştir. Olgu 1’de tedavi sonunda panoramik radyografi ve TME radyografisi alınmıştır. Olgu 
2’de tedavi sonunda panoramik radyografi ve periapikal radyografi alınmıştır. Hastalar tedavi 
sonrası 1. ve 6. ayda alınan panoramik radyografiler, TME radyografileri ve periapikal radyografiler 
ile takip edilmektedir. Bu takip sürelerince her iki olguda da herhangi bir komplikasyon 
görülmemiştir.

OP66. 0065 - İki Farklı Travmatik Dental Yaralanmanın Tedavi Şekilleri
Ezgi Meriç, Behiye Bolgül

GİRİŞ: Daimi dişlerin travmatik yaralanmaları, çocuk ve genç erişkinlerde sıklıkla 
gerçekleşmektedir. Dental travma dişlerde kırılma ve/veya yer değiştirmeye, destek dokularda 
ayrılma ve ezilme ile sonuçlanan akut ileti veya enerji boşalması olarak tanımlanmaktadır. OLGU 
RAPORU: Olgu-1 11 yaşındaki erkek hasta merdivenlerden düşme sebebiyle önce başka bir 
hekime sonra da Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı’na 
yönlendirilmiştir. Yapılan muayenesinde 11 nolu dişinde ekstrüzyon ve 22 no’lu dişinde lateral 
lüksasyon olduğu görüldü. 21 no’lu diş avülse olmuş ve tekrar repoze edilemeyeceği söylendiği için 
hasta dişi atmış olarak kliniğimize geldi. Dişler nazikçe repoze edilerek 2 hafta süreyle splint 
uygulandı. Birer ay aralıklarla yapılmış vitalite testleri sonucu her seansta 11 no'lu diş yapılan 
testlere negatif yanıt verdi. 3. ayın sonunda 11 no’lu dişte renk değişikliği meydana geldi ve 22 no’lu 
dişin vital olduğu görüldü. 11 no’lu dişin kanal tedavisi ve estetik restorasyonu yapıldı. Hasta takip 
altındadır. Olgu-2 7 yaşındaki erkek hasta oyun oynarken tahtaya çarparak düşmüş ve ağzını 
açamama şikayeti ile önce başka bir kuruma başvurmuştur. Daha sonra Mustafa Kemal 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı’na yönlendirilmiştir. Yapılan klinik ve 
radyografik muayenesinde sağ kondil boynunda ve alt anterior alveol kemiğinde kırık olduğu ve 41 
no’lu dişin ekstrüze olduğu gözlendi. Dişler nazikçe repoze edilerek 2 hafta süreyle splint 
uygulandı. 6. Ay kontrolünde tüm dişlerin vital olduğu ve eklem bölgesi için kırık hattının ve 
anterior alveol kırık hattının iyileştiği gözlendi. Hasta takip altındadır. SONUÇLAR: Erken 
müdahale, doğru bir teşhis, tedavi planlaması ve takip; olumlu bir tedavi sonucu elde edilmesi 
açısından önemlidir.
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OP65. 0060 - Çocuklarda mandibula ve maxilla fraktürlerinin aşamalı olarak radyolojik 
incelenmesi: 2 olgu sunumu
Gözde Derindağ, Nebiha Hilal Bilge, Hayati Murat Akgül, Abubekir Harorlı 

GİRİŞ: Mandibula ve maxilla fraktürlerinde teşhis hastanın hikayesi, klinik muayene bulguları ve 
radyolojik görüntüleme yöntemleri neticesi konur. Radyolojik görüntüleme yöntemi olarak 
çoğunlukla panoramik radyografi ve TME(Temporomandibular Eklem) radyografisi kullanılırken, 
günümüzde fraktürlerin kesin teşhisinde öne çıkan bir yöntem olarak KIBT(Konik Işınlı Bilgisayarlı 
Tomografi) de kullanılabilmektedir. Pediatrik yaş grubunda en sık kondil fraktürü görülmektedir. 
Bunu parasimfizis, korpus ve angulus fraktürleri izlemektedir. Bu olgu sunumunun amacı, 
çocuklardaki mandibula ve maxilla fraktürlerinin teşhisinin, tedavi sürecinin ve tedavi sonucunun 
radyolojik yöntemlerle incelenmesidir. OLGU RAPORLARI: Olgu 1: 14 yaşında kız çocuğu 
kliniğimize travma hikayesiyle, ağız kısıtlılığı, ağrı ve şişlik şikayetiyle gelmiştir. Alınan panoramik 
radyografi ve TME radyografisi sonucunda hastada sol mandibular kondil fraktürü ve sağ 
mandibular korpus fraktürü teşhis edilmiştir. Bu teşhis KIBT ile de desteklenmiştir. Tedavi olarak 
kapalı redüksiyon tercih edilmiştir. Arch barlar ile MMF(Mandibulamaxillar Fiksasyon) 
planlanmıştır. Olgu 2: 9 yaşında erkek çocuğu kliniğimize travma hikayesiyle, üst dudak ve burun 
çevresinde şişlikle ve kanamayla gelmiştir. Alınan panoramik radyografi ve TME radyografisi 
sonucunda hastada sağ mandibular kondil fraktürü ve premaxiller bölgede alveol fraktürü teşhis 
edilmiştir. Bu teşhis KIBT ile de desteklenmiştir. Tedavi olarak açık redüksiyon tercih edilmiştir. 
Plak ve vidalar ile rijit fiksasyon planlanmıştır. SONUÇLAR: İki olgu da planlanmış şekilde opere 
edilmiştir. Olgu 1’de tedavi sonunda panoramik radyografi ve TME radyografisi alınmıştır. Olgu 
2’de tedavi sonunda panoramik radyografi ve periapikal radyografi alınmıştır. Hastalar tedavi 
sonrası 1. ve 6. ayda alınan panoramik radyografiler, TME radyografileri ve periapikal radyografiler 
ile takip edilmektedir. Bu takip sürelerince her iki olguda da herhangi bir komplikasyon 
görülmemiştir.

OP66. 0065 - İki Farklı Travmatik Dental Yaralanmanın Tedavi Şekilleri
Ezgi Meriç, Behiye Bolgül

GİRİŞ: Daimi dişlerin travmatik yaralanmaları, çocuk ve genç erişkinlerde sıklıkla 
gerçekleşmektedir. Dental travma dişlerde kırılma ve/veya yer değiştirmeye, destek dokularda 
ayrılma ve ezilme ile sonuçlanan akut ileti veya enerji boşalması olarak tanımlanmaktadır. OLGU 
RAPORU: Olgu-1 11 yaşındaki erkek hasta merdivenlerden düşme sebebiyle önce başka bir 
hekime sonra da Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı’na 
yönlendirilmiştir. Yapılan muayenesinde 11 nolu dişinde ekstrüzyon ve 22 no’lu dişinde lateral 
lüksasyon olduğu görüldü. 21 no’lu diş avülse olmuş ve tekrar repoze edilemeyeceği söylendiği için 
hasta dişi atmış olarak kliniğimize geldi. Dişler nazikçe repoze edilerek 2 hafta süreyle splint 
uygulandı. Birer ay aralıklarla yapılmış vitalite testleri sonucu her seansta 11 no'lu diş yapılan 
testlere negatif yanıt verdi. 3. ayın sonunda 11 no’lu dişte renk değişikliği meydana geldi ve 22 no’lu 
dişin vital olduğu görüldü. 11 no’lu dişin kanal tedavisi ve estetik restorasyonu yapıldı. Hasta takip 
altındadır. Olgu-2 7 yaşındaki erkek hasta oyun oynarken tahtaya çarparak düşmüş ve ağzını 
açamama şikayeti ile önce başka bir kuruma başvurmuştur. Daha sonra Mustafa Kemal 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı’na yönlendirilmiştir. Yapılan klinik ve 
radyografik muayenesinde sağ kondil boynunda ve alt anterior alveol kemiğinde kırık olduğu ve 41 
no’lu dişin ekstrüze olduğu gözlendi. Dişler nazikçe repoze edilerek 2 hafta süreyle splint 
uygulandı. 6. Ay kontrolünde tüm dişlerin vital olduğu ve eklem bölgesi için kırık hattının ve 
anterior alveol kırık hattının iyileştiği gözlendi. Hasta takip altındadır. SONUÇLAR: Erken 
müdahale, doğru bir teşhis, tedavi planlaması ve takip; olumlu bir tedavi sonucu elde edilmesi 
açısından önemlidir.
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OP67. 0073 - Parsiyel Pulpotomi ve Kırık Diş Parçasının Yeniden Yapıştırılması
Özge Boğa Atılgan, Ece Eden

GİRİŞ: Travma sonucu kırılan ön dişlerin tedavi seçeneklerinden biri de kırık parçanın dişe adeziv 
sistemle yeniden yapıştırılmasıdır. Bu olguda MTA ile yapılan parsiyel pulpotomi sonrası kırık 
restorasyonunda orjinal diş parçasının dişe adeziv sistemle yeniden yapıştırılması ve 16 aylık takibi 
sunulmaktadır. OLGU RAPORU: 10 yaşındaki erkek hasta travma nedeni ile Ege Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi Pedodonti acil bölümüne başvurdu. Alınan anamnezde okulda düşüp dişini 
tuğlaya çarptıktan 1 saat sonra kliniğe ulaştığı öğrenildi. Yapılan oral ve radyolojik muayenede 
sistemik olarak sağlıklı hastada, üst sol santral dişinde komplike kuron kırığı olduğu ve hastada üst 
daimi lateral diş germlerinin bulunmadığı gözlendi. Kırık diş parçası olay yerinde hastanın 
arkadaşları tarafından bulundu ve süt dolu bir kavanozda kliniğe getirildi. 1 mm’den büyük olan 
pulpal açıklığa MTA kullanarak parsiyel pulpotomi tedavisi yapıldı. Kırık diş parçası Clearfil SE bond 
(Kuraray) ve akışkan kompozit olarak G-aenial Universal Flo (GC-Europe) kullanılarak yapıştırıldı. 
16 aylık klinik ve radyolojik tetkikte dişte herhangi bir semptom olmadığı ve dişin vital olduğu tespit 
edildi. SONUÇLAR: Travma ile oluşan pulpal açılmalarda biyoaktif özelliklerinden dolayı MTA’nın 
kullanılması çok başarılı sonuçlar vermektedir. Parsiyel pulpotominin başarısındaki en önemli 
etkenlerden bir diğeri de sızdırmaz restorasyonun yapılabilmesidir. Adeziv sistemlerdeki 
gelişmeler, kırık diş parçasının yeniden yapıştırılmasına olanak vermesi ile estetik ve mikrosızıntı 
açısından başarılı sonuçlar doğurmaktadır. Bu vakada, üst daimi lateral diş germlerinin eksik oluşu 
daimi ön dişlerin estetik ve fonksiyonel açıdan ağızda tutulmasının önemini artırmaktadır. Hasta 6 
ay ara ile sürme takibi ve prognoz açısından düzenli kontrollere çağrılmaktadır.

OP68. 0077 - İntrüziv Lüksasyon Sonrası Görülen Pulpal Nekroz; Devam Eden Re-erüpsiyon
Gözde Pektaş, Didem Atabek

GİRİŞ: İntrüziv lüksasyon; dişin travma sonucu alveol kemiği içerisine yer değiştirmesi olarak 
tanımlanır. Uygulanacak tedavinin tipi hastanın yaşına, dişin kök gelişim durumuna ve travmanın 
şiddetine bağlı olarak değişmektedir. Bu olgu raporunda dental travma geçiren bir çocuk hastanın 
dişlerine uygulanan tedavi yaklaşımı sunulmaktadır. OLGU RAPORU: 9 yaşındaki erkek hasta 
travma nedeniyle kliniğimize başvurmuştur. Yapılan klinik muayene sonucunda daimi üst sağ 
santral dişinde (#11) komplike olmayan kron kırığı, üst sol santral dişinde (#21) komplike olmayan 
kron kırığı ve intrüzyon görülmüş, diş etinde kanama ve ödem tespit edilmiştir. Radyografik 
muayene sonucu her iki dişin de kök gelişimini henüz tamamlamadığı görülmüştür. Kök gelişim 
aşaması göz önünde bulundurulduğunda dişin kendiliğinden sürmesi için takip edilmesine karar 
verilmiştir. Takiplerde mine-dentin kırığı görülen 11 numaralı dişte pulpal nekroz görülmüş ve 
apeksifikasyon tedavisine başlanmıştır. İntrüze olan 21 numaralı dişin ise kendiliğinden sürdüğü 
gözlemlenmiş ancak inflamatuar kök rezorpsiyonu gelişmesi üzerine kök kanal tedavisine 
başlanmıştır. 6 aylık kalsiyum hidroksit tedavisi sırasında rezorpsiyonun durduğu, dişin sürme 
sürecinin devam ettiği ve apeksin kapandığı tespit edilmiş, kanal tedavisi tamamlanmıştır. 
SONUÇLAR: İntrüze olmuş immatür dişlerin tedavisinde spontan sürmeyi beklemek en sık 
tercih edilen tedavi seçeneğidir. Periodontal dokuların ciddi derecede hasara uğradığı bu 
yaralanma tipinde dişlerin iyileşme periyodunda en yaygın olarak gözlenen komplikasyonlar ise; 
pulpa nekrozu, inflamatuar kök rezorpsiyonu ve ankilozdur. Bu olguda kalsiyum hidroksit tedavisi 
kök rezorpsiyonunu durdurmuş ve apikal kapanmayı sağlamıştır. Kanal tedavisine başladıktan sonra 
da sürmenin devam etmesi dikkat çekicidir. 12 aylık takipte tedavinin estetik ve fonksiyon 
açısından başarılı olduğu gözlemlenmiştir.
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OP69. 0083 - Travma sonrası avulse olan sürekli dişlerin gecikmiş replantasyonu: İki olgu raporu
Zerrin Abbasoglu, İdil Gülten, Senem Selvi Kuvvetli

GİRİŞ: Avulsiyona uğrayan sürekli dişlerin saklanma koşulları, replantasyon için geçen süre ve 
uygulanan tedavi yöntemi prognozun temel belirleyicileridir. Bu olgu raporunda Y.Ü. Diş Hekimliği 
Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği AD Kliniği’ne başvuran iki geç replantasyon olgusu sunulmaktadır. 
OLGU RAPORU: I- 8 yaşında erkek çocuk, düşmeye bağlı travmatik yaralanma nedeniyle 
başvurdu. Üst sağ sürekli orta kesici dişin 24 saat önce avulse olduğu ve bir diş hekimi tarafından 
replante edildiği öğrenildi. Ağız-içi muayenede üst orta kesici dişlerde komplike olmayan kuron 
kırığı ve splint uygulanmamış olması nedeni ile üst sağ orta kesici dişin supra oklüzyonda olduğu 
görüldü. Diş repoze edilerek 2 hafta süre ile yarı-rijid splintleme yapıldı. Üst sağ sürekli orta kesici 
dişe 7 gün sonra rejeneratif endodontik tedavi protokolü uygulandı ve kırık restorasyonları 
tamamlandı. 4 yıldır devam eden periyodik kontrollerde, klinik olarak semptomsuz olan üst sağ 
orta kesici dişte ankiloz geliştiği ve simetrik dişe göre infra pozisyonda yer aldığı görüldü. II. 8 
yaşında kız çocuk, düşmeye bağlı travmatik yaralanmadan 90 dk sonra başvurdu. Ağız-içi 
muayenesinde üst sol sürekli orta kesici dişte avulsiyon ve üst sağ sürekli orta kesici dişte lateral 
lüksasyon olduğu görüldü. Kuru olarak getirilen diş replante ve lüksasyona uğrayan diş repoze 
edilerek 2 hafta süre ile yarı-rijid splintleme yapıldı. 7 gün sonra üst sol sürekli orta kesici dişe MTA 
ile kanal tedavisi uygulandı. Endodontik tedavi sonrası 6. aydaki kontrolünde, dişin fizyolojik 
sınırlarda mobil olduğu, fonksiyon görebildiği ve erken enflamatuar rezorpsiyon bulgusuna 
rastlanılmadığı görüldü. SONUÇLAR: Avulse olmuş sürekli dişlerde geç replantasyon tedavisinin 
prognozu konusunda kanıtlara varabilmek için, olguların uzun dönem izlenmesi gerekmektedir.

OP70. 0095 - İki Farklı Apeksifikasyon Yönteminin Klinik ve Radyografik Olarak 
Değerlendirilmesi
Gülhan Koyuncuoğlu, Gamze Aren

GİRİŞ: Olgunlaşmamış dişlerin pulpa dokusu dental travma sonucu zarar görebilir. Travma sonucu 
pulpası nekrozu gelişen olgunlaşmamış sürekli dişlerdeki endodontik patolojinin yönetiminde 
revaskülarizasyon tedavisi hızla kabul edilen bir tedavi alternatifi haline gelmiştir. Bu prospektif 
çalışmanın amacı travma görmüş olgunlaşmamış sürekli dişlerde rejeneratif endodontik tedavi 
(RET) (kan pıhtısı ile yapı iskelesi) ve mineral trioksit agregat (MTA) apikal tıkama yöntemleri ile 
sağlanan tedavi başarılarının klinik ve radyografik olarak incelenmesidir. GEREÇ-YÖNTEM: 
Travmaya bağlı sürekli üst ön kesici dişlerinde apikal lezyonu bulunan 7-12 yaş grubundaki 45 
çocuk hastanın toplam 50 adet dişine apeksifikasyon tedavisi uygulanmıştır. Üniversitemizin 
kliniğine direk başvuran hastaların dişlerinden 25’i rejeneratif endodonti ile apeksifikasyon (Grup 
1) ve önceden tedavisine başlanmış olan 25’i ise MTA ile apeksifikasyon (Grup 2) gruplarına 
ayrılmıştır. Takip süresi 24 ay olarak gerçekleştirilmiştir. Tüm dişlerin sağkalım ve klinik başarı 
oranlarının analizine ek olarak işlem öncesi ve sonrasında alınan radyografilerdeki kök boyu ve kök 
ucu genişliğindeki değişim oranları hesaplanarak değerlendirilmiştir. BULGULAR: 24 aylık takip 
süresi sonrasında, olguların tümünde radyografik inceleme sonrasında periapikal iyileşme 
gözlenmiştir. Grup 1’de kök boyunda belirgin bir artış gözlenirken, kök ucu genişliğinde ise azalma 
saptanmıştır. SONUÇ: Rejeneratif endodontik tedavi yöntemi travmaya uğramış periapikal 
lezyonlu sürekli dişlerde kök gelişiminin devamlılığı ve vitalitesinin sağlanmasına olanak 
tanımaktadır.
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OP69. 0083 - Travma sonrası avulse olan sürekli dişlerin gecikmiş replantasyonu: İki olgu raporu
Zerrin Abbasoglu, İdil Gülten, Senem Selvi Kuvvetli

GİRİŞ: Avulsiyona uğrayan sürekli dişlerin saklanma koşulları, replantasyon için geçen süre ve 
uygulanan tedavi yöntemi prognozun temel belirleyicileridir. Bu olgu raporunda Y.Ü. Diş Hekimliği 
Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği AD Kliniği’ne başvuran iki geç replantasyon olgusu sunulmaktadır. 
OLGU RAPORU: I- 8 yaşında erkek çocuk, düşmeye bağlı travmatik yaralanma nedeniyle 
başvurdu. Üst sağ sürekli orta kesici dişin 24 saat önce avulse olduğu ve bir diş hekimi tarafından 
replante edildiği öğrenildi. Ağız-içi muayenede üst orta kesici dişlerde komplike olmayan kuron 
kırığı ve splint uygulanmamış olması nedeni ile üst sağ orta kesici dişin supra oklüzyonda olduğu 
görüldü. Diş repoze edilerek 2 hafta süre ile yarı-rijid splintleme yapıldı. Üst sağ sürekli orta kesici 
dişe 7 gün sonra rejeneratif endodontik tedavi protokolü uygulandı ve kırık restorasyonları 
tamamlandı. 4 yıldır devam eden periyodik kontrollerde, klinik olarak semptomsuz olan üst sağ 
orta kesici dişte ankiloz geliştiği ve simetrik dişe göre infra pozisyonda yer aldığı görüldü. II. 8 
yaşında kız çocuk, düşmeye bağlı travmatik yaralanmadan 90 dk sonra başvurdu. Ağız-içi 
muayenesinde üst sol sürekli orta kesici dişte avulsiyon ve üst sağ sürekli orta kesici dişte lateral 
lüksasyon olduğu görüldü. Kuru olarak getirilen diş replante ve lüksasyona uğrayan diş repoze 
edilerek 2 hafta süre ile yarı-rijid splintleme yapıldı. 7 gün sonra üst sol sürekli orta kesici dişe MTA 
ile kanal tedavisi uygulandı. Endodontik tedavi sonrası 6. aydaki kontrolünde, dişin fizyolojik 
sınırlarda mobil olduğu, fonksiyon görebildiği ve erken enflamatuar rezorpsiyon bulgusuna 
rastlanılmadığı görüldü. SONUÇLAR: Avulse olmuş sürekli dişlerde geç replantasyon tedavisinin 
prognozu konusunda kanıtlara varabilmek için, olguların uzun dönem izlenmesi gerekmektedir.

OP70. 0095 - İki Farklı Apeksifikasyon Yönteminin Klinik ve Radyografik Olarak 
Değerlendirilmesi
Gülhan Koyuncuoğlu, Gamze Aren

GİRİŞ: Olgunlaşmamış dişlerin pulpa dokusu dental travma sonucu zarar görebilir. Travma sonucu 
pulpası nekrozu gelişen olgunlaşmamış sürekli dişlerdeki endodontik patolojinin yönetiminde 
revaskülarizasyon tedavisi hızla kabul edilen bir tedavi alternatifi haline gelmiştir. Bu prospektif 
çalışmanın amacı travma görmüş olgunlaşmamış sürekli dişlerde rejeneratif endodontik tedavi 
(RET) (kan pıhtısı ile yapı iskelesi) ve mineral trioksit agregat (MTA) apikal tıkama yöntemleri ile 
sağlanan tedavi başarılarının klinik ve radyografik olarak incelenmesidir. GEREÇ-YÖNTEM: 
Travmaya bağlı sürekli üst ön kesici dişlerinde apikal lezyonu bulunan 7-12 yaş grubundaki 45 
çocuk hastanın toplam 50 adet dişine apeksifikasyon tedavisi uygulanmıştır. Üniversitemizin 
kliniğine direk başvuran hastaların dişlerinden 25’i rejeneratif endodonti ile apeksifikasyon (Grup 
1) ve önceden tedavisine başlanmış olan 25’i ise MTA ile apeksifikasyon (Grup 2) gruplarına 
ayrılmıştır. Takip süresi 24 ay olarak gerçekleştirilmiştir. Tüm dişlerin sağkalım ve klinik başarı 
oranlarının analizine ek olarak işlem öncesi ve sonrasında alınan radyografilerdeki kök boyu ve kök 
ucu genişliğindeki değişim oranları hesaplanarak değerlendirilmiştir. BULGULAR: 24 aylık takip 
süresi sonrasında, olguların tümünde radyografik inceleme sonrasında periapikal iyileşme 
gözlenmiştir. Grup 1’de kök boyunda belirgin bir artış gözlenirken, kök ucu genişliğinde ise azalma 
saptanmıştır. SONUÇ: Rejeneratif endodontik tedavi yöntemi travmaya uğramış periapikal 
lezyonlu sürekli dişlerde kök gelişiminin devamlılığı ve vitalitesinin sağlanmasına olanak 
tanımaktadır.
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OP71. 0103 - Avülse lateral ve kanin dişlerin replantasyonu, 1,5 yıllık takip: Olgu sunumu
İrem Bağ, Onur Gezgin, Selin Bilgin, Firdevs Kahvecioğlu

GİRİŞ: Dişin alveolar soketten tamamen ayrılması olarak tanımlanan avülsiyon pulpal ve 
periodontal dokunun şiddetli hasarıyla karakterizedir. Avülsiyon olgularında, avülse olan dişin 
soketine derhal yerleştirilemediği durumlarda kök yüzeyindeki periodontal ligament hücrelerinin 
canlılığını sürdürmelerine yardımcı olacak bir solüsyon içerisinde saklanması büyük önem 
taşımaktadır. OLGU RAPORU: Okulda düşmüş ve banka çarpmış olan 13 yaşındaki kız hasta, 
kliniğimize 12 ve 13 nolu dişleri avülse olmuş şekilde başvurmuştur. Avülse dişlere ilave olarak 11 
nolu dişte minimal şiddette lateral lüksasyon olduğu gözlenmiştir. Yaralanma sonrasında avülse 
dişlerin 4 saat kuru kaldığı, sonrasında sağlık ocağının önerisiyle süt içerisine alındığı ve 1,5 saat de 
süt içerisinde olduğu öğrenilmiştir. Avülse dişlere elde kanal tedavisi yapıldıktan sonra kuru kalma 
süresi göz önünde bulundurularak kök yüzeyi kazınmış ve % 2’lik sodyum florür içerisinde 
bekletilmiştir. Replante edildikten sonra sarmal ortodontik telle 2 hafta splint uygulanmıştır. Tedavi 
sonrası hastaya yaşına ve kilosuna uygun olarak doksisiklin reçete edilmiş ve tetanoz aşısı için 
yönlendirilmiştir. Lateral lüksasyona uğrayan dişin minimal etkilenmiş olması sebebiyle vitalite 
kontrolleri yapılmış ve kanal tedavisine gerek duyulmamıştır. Kontrolleri 4 hafta, 3 ay, 6 ay ve 1 yıl 
sonunda yapılan hasta 1,5 yıl takip edilmiştir. Replante edilen dişlerde kontrol seansları boyunca 
renk değişikliği, mobilite, radyografik değerlendirmede kök rezorpsiyonu gözlenmemiştir. 
SONUÇLAR: Yapılan konrollerde replante edilen dişlerin memnuniyet verici klinik ve radyografik 
sonuçlarının olduğu görülmüştür. Travmaya uğrayan dişler hem estetik hem de fonksiyonel olarak 
sağlıklı durumunu 4 saat kuru kalmasına rağmen koruyabilmiştir. Bu vakada olduğu gibi avülse 
dişler bir süre kuru kalmış olsalar dahi uygun bir solüsyon içerisinde bekletilmeleri ve tedavilerinin 
yapılması ile olumlu prognoz gösterebilirler.

OP72. 0104 - Süt kesicilerin şiddetli intrüziv lüksasyon yaralanmalarında tedavi yaklaşımı: İki olgu 
raporu
Kübra Tonguç Altın, Ceyda Özçakır Tomruk, Senem Selvi Kuvvetli

GİRİŞ: İntrüziv lüksasyon süt dişini saran destek dokuların esnek olduğu 1-3 yaşlarındaki 
çocuklarda ve %4-22 oranı ile üst süt kesicilerde daha sık görülmektedir. Tedavi planı travmanın 
şiddetine, yer değiştirme miktarına ve yönüne bağlı olarak değişmektedir. Bu raporda, genellikle 
olumsuz prognoz gösterdiği bilinen ve arkasından gelen sürekli dişin mine epiteline gelecek zararı 
azaltmak ve ankiloz riskini önlemek amacıyla çekimi önerilen; düşme hikayesi ile Yeditepe 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı’na başvuran iki şiddetli 
intrüzyon olgusu sunulmaktadır. OLGU RAPORU OLGU I: 2,5 yaşındaki erkek hastanın ağız içi 
ve radyolojik muayenesinde üst sol süt orta kesici dişinin tamamen intrüze olduğu tespit edildi. İlgili 
dişin çekimi genel anestezi altında gerçekleştirildi. Hastanın 3 aylık kontrolleri devam etmektedir. 
OLGU II: 2 yaşındaki kız hastanın ağız içi muayenesinde üst sol süt orta kesici dişinde şiddetli 
intrüzyon olduğu tespit edildi. Yapılan radyografik incelemede intrüze olan dişin kökünün komşu 
dişlerle aynı uzunlukta olduğu görüldü ve kök ucu izlendi. 4 hafta sonraki kontrolde süt dişinde 
sürme olmadığı görüldü. 8 hafta sonraki kontrolde yapılan radyografik incelemede süt dişi 
kökünün etrafındaki kemikte rezorpsiyon izlendi. İntrüze dişin çekimine karar verilerek genel 
anestezi altında gerçekleştirildi. Hastanın takibi her üç ayda bir yapılmaktadır. SONUÇLAR: 
Sürekli kesicilerin kuronunda görülen hipoplazi, dişin gömülü kalması, bu dişlerdeki 
malformasyonlar ve sürme bozuklukları süt dişlerinin intrüzyonunun ardından en sık rastlanan 
sekellerdir. Bu potansiyel riskler nedeniyle, şiddetli intrüzyon görülen bir süt kesicinin çekimi 
önerilmektedir. İntrüzyon yaralanmalarının ardından ebeveynleri sürekli dişlerin gelişimindeki olası 
komplikasyonlar hakkında bilgilendirmek çok önemlidir.
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OP73. 0107 - Travma Geçirmiş Genç Daimi Orta Keser Dişte Gelişen Kök Kırığının Konservatif 
Tedavisi: Olgu Sunumu
Görkem Yahyaoğlu, Özge Yahyaoğlu

GİRİŞ: Horizontal kök kırığı, diş kökünün uzun aksına dikey olarak kesen fraktür çizgisiyle 
karakterizedir. Fraktürler sıklıkla kökün orta üçlüsünde nadiren apikal üçlüde oluşur. Üst orta 
keserler travmadan en çok etkilenen dişlerdir. Bu olgu sunumunun amacı, herhangi bir endodontik 
ve restoratif tedavi gereksinimi olmadan travma sonucu genç daimi sol üst orta keser dişte gelişen 
horizontal kök kırığının konservatif tedavisini göstermektir. OLGU RAPORU Sekiz yaşındaki 
erkek hasta, Dentrabzon Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’ne, travma nedeni ile başvurdu. Klinik ve 
radyolojik değerlendirmeler; travmaya uğramış apeksi açık daimi sol üst santral diş kökünün orta 
üçlüsünde kök kırığı olduğu ve bu nedenle simetrisine göre bir miktar uzadığı gözlemlendi. Klinik 
olarak uzayan parçanın mümkün olduğu kadar repozisyonu sağlanarak 4 hafta süreyle semi rijit 
olarak splintlendi ve hastanın düzenli olarak klinik takibi sağlandı. Altı aylık takip periyodunda, klinik 
ve radyolojik olarak dişte herhangi bir semptoma ve patolojiye rastlanmadı. Pulpa testine cevap 
pozitifti. Hastanın rutin takibine devam edilmektedir. SONUÇLAR Travma sonucu orta 
üçlüsünde kök kırığı gelişen apeksi açık daimi dişlerin, zamana bağlı olarak uygun teşhis ve tedavi 
planlaması ile herhangi bir endodontik ve restoratif tedaviye gereksinim duyulmadan diş pulpasının 
canlı kalarak iyileşebildiği görülebilmektedir. Daha sağlıklı sonuçlar alabilmek için daha uzun süreli 
takibe ihtiyaç duyulmaktadır.

OP74. 0119 - Kron Fraktürü Olan İki Santral Dişin Kendi Kırık Parçaları ile Restorasyonu: Olgu 
Raporu
Mehmet Ünal, Mehmet Sinan Doğan, Özgür Doğan, Esra Ece Çakmak 

GİRİŞ: Travma sonucu gerçekleşen diş yaralanmaları, çocukluk yaşlarından itibaren ve özellikle 
okul çağlarında arkadaşlarıyla oyun esnasında sıklıkla görülebilmektedir. Kırılmış bir anterior diş, 
kırık parçasının kalan diş dokusuna adezivler aracılığı ile yapıştırılması ile restore edilebilir ve kırık 
parçanın kullanılarak restorasyonun tamamlanması beklenen estetik kaygıları giderebilmektedir. 
OLGU RAPORU: Bu vakada, self etch bir adeziv sistemin (Clearfi SE Bond) ve kompozit 
materyali (3M Z550 - A2) kullanarak kırık parçanın dişe yeniden yapıştırıldığı konservatif bir 
yaklaşımdan bahsedilmektedir. Bu tedavinin 1 yıllık takibi sonrasında yapılan muayene sonucunda 
dişin canlılığını koruduğu, hassasiyetin olmadığı ancak kırık hattındaki restorasyon materyallerinde 
hafif bir renk değişimi olduğu ancak hastanın estetik ve fonksiyon açısından oldukça memnun 
olduğu gözlendi. SONUÇLAR: Bu vakanın 1 yıllık takibinde; dişlerin vitalitesinin devam etmesi ve 
tedavi esnasında hastanın kendi dişinin kullanılabilmesi ile dişlerin estetik olarak travma öncesi 
görüntüsünde olması hasta memnuniyetini olumlu yönde etkilemiştir. Kron kırıklarında, bu tarz 
tedavilerin yapılması ile estetik ve fonksiyon yönünden başarılı sonuçlar elde edilebileceğini de 
ortaya koymaktadır. Diş hekimlerinin hastalarına bir travma ile karşılaştıklarında, dişlerinin kırılması 
veya alveolden tamamen çıkması gibi durumlarda yapılması gerekenleri anlatarak önceden 
bilgilendirmeleri, tedavilerinin başarısı açısından önem taşımaktadır.
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OP73. 0107 - Travma Geçirmiş Genç Daimi Orta Keser Dişte Gelişen Kök Kırığının Konservatif 
Tedavisi: Olgu Sunumu
Görkem Yahyaoğlu, Özge Yahyaoğlu

GİRİŞ: Horizontal kök kırığı, diş kökünün uzun aksına dikey olarak kesen fraktür çizgisiyle 
karakterizedir. Fraktürler sıklıkla kökün orta üçlüsünde nadiren apikal üçlüde oluşur. Üst orta 
keserler travmadan en çok etkilenen dişlerdir. Bu olgu sunumunun amacı, herhangi bir endodontik 
ve restoratif tedavi gereksinimi olmadan travma sonucu genç daimi sol üst orta keser dişte gelişen 
horizontal kök kırığının konservatif tedavisini göstermektir. OLGU RAPORU Sekiz yaşındaki 
erkek hasta, Dentrabzon Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’ne, travma nedeni ile başvurdu. Klinik ve 
radyolojik değerlendirmeler; travmaya uğramış apeksi açık daimi sol üst santral diş kökünün orta 
üçlüsünde kök kırığı olduğu ve bu nedenle simetrisine göre bir miktar uzadığı gözlemlendi. Klinik 
olarak uzayan parçanın mümkün olduğu kadar repozisyonu sağlanarak 4 hafta süreyle semi rijit 
olarak splintlendi ve hastanın düzenli olarak klinik takibi sağlandı. Altı aylık takip periyodunda, klinik 
ve radyolojik olarak dişte herhangi bir semptoma ve patolojiye rastlanmadı. Pulpa testine cevap 
pozitifti. Hastanın rutin takibine devam edilmektedir. SONUÇLAR Travma sonucu orta 
üçlüsünde kök kırığı gelişen apeksi açık daimi dişlerin, zamana bağlı olarak uygun teşhis ve tedavi 
planlaması ile herhangi bir endodontik ve restoratif tedaviye gereksinim duyulmadan diş pulpasının 
canlı kalarak iyileşebildiği görülebilmektedir. Daha sağlıklı sonuçlar alabilmek için daha uzun süreli 
takibe ihtiyaç duyulmaktadır.

OP74. 0119 - Kron Fraktürü Olan İki Santral Dişin Kendi Kırık Parçaları ile Restorasyonu: Olgu 
Raporu
Mehmet Ünal, Mehmet Sinan Doğan, Özgür Doğan, Esra Ece Çakmak 

GİRİŞ: Travma sonucu gerçekleşen diş yaralanmaları, çocukluk yaşlarından itibaren ve özellikle 
okul çağlarında arkadaşlarıyla oyun esnasında sıklıkla görülebilmektedir. Kırılmış bir anterior diş, 
kırık parçasının kalan diş dokusuna adezivler aracılığı ile yapıştırılması ile restore edilebilir ve kırık 
parçanın kullanılarak restorasyonun tamamlanması beklenen estetik kaygıları giderebilmektedir. 
OLGU RAPORU: Bu vakada, self etch bir adeziv sistemin (Clearfi SE Bond) ve kompozit 
materyali (3M Z550 - A2) kullanarak kırık parçanın dişe yeniden yapıştırıldığı konservatif bir 
yaklaşımdan bahsedilmektedir. Bu tedavinin 1 yıllık takibi sonrasında yapılan muayene sonucunda 
dişin canlılığını koruduğu, hassasiyetin olmadığı ancak kırık hattındaki restorasyon materyallerinde 
hafif bir renk değişimi olduğu ancak hastanın estetik ve fonksiyon açısından oldukça memnun 
olduğu gözlendi. SONUÇLAR: Bu vakanın 1 yıllık takibinde; dişlerin vitalitesinin devam etmesi ve 
tedavi esnasında hastanın kendi dişinin kullanılabilmesi ile dişlerin estetik olarak travma öncesi 
görüntüsünde olması hasta memnuniyetini olumlu yönde etkilemiştir. Kron kırıklarında, bu tarz 
tedavilerin yapılması ile estetik ve fonksiyon yönünden başarılı sonuçlar elde edilebileceğini de 
ortaya koymaktadır. Diş hekimlerinin hastalarına bir travma ile karşılaştıklarında, dişlerinin kırılması 
veya alveolden tamamen çıkması gibi durumlarda yapılması gerekenleri anlatarak önceden 
bilgilendirmeleri, tedavilerinin başarısı açısından önem taşımaktadır.
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OP75. 0145 - Horizontal kök kırığı ve palatinal luksasyon gözlenen üst sürekli kesici dişin tedavisi
Sermin Dicle Aksakal, Yeliz Güven, Cansu Akay, Oya Aktören

GİRİŞ: Dentin, sement ve pulpa dokularını içeren ve tüm travmatik yaralanmaların % 0.5-7.1’ ini 
oluşturan kök kırıklarının prognozunda, kırık çizgisinin lokalizasyonu, kök gelişim derecesi, kuronal 
parçanın mobilite düzeyi, pulpanın durumu gibi faktörler rol oynamaktadır. Kırık hattının apikal 
üçte birlik bölümde olduğu kök kırıklarının ise tüm kök kırıkları içinde en iyi prognoza sahip olduğu 
ve bu olguların tedavisinde genellikle «izle ve gör» tekniği önerildiği görülmektedir. Bu olgu 
sunumunda, horizontal kök kırığı ve palatinal luksasyon gözlenen orta genç sürekli kesici dişte 
gerçekleştirilen tedavi yaklaşımı bildirilmektedir. OLGU RAPORU: 9 yaşında kız çocuğu üst çene 
ön bölgeye gelen travma nedeni ile İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti 
Anabilim Dalı Kliniği’ne başvurmuştur. Klinik muayenede üst sağ orta genç sürekli kesici dişin 
palatinale doğru lükse olarak çapraz kapanışta olduğu, mobilitesinin bulunmadığı ve vitalometrik 
teste yanıtının negatif olduğu gözlenmiştir. Radyografik muayenede ise dişin apikal üçte birlik 
bölümünde yatay kırık varlığı saptanmıştır. Tedavi; ilk 5 ay süresince okluzyon yükseltici hareketli 
aparey kullanımı, düzenli vitalite ve radyografik kontrol, 6. ayda başlanan sabit ortodontik tedavi ile 
pozisyonunun düzeltilmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir. Dişin ilk 6 ay süresince negatif olan vitalite 
değerlerinin 6. ayda pozitif olduğu gözlenmiş ve bunu takiben gerçekleştirilen sabit ortodontik 
tedavi ile diş 5 ayda normal konumuna getirilmiştir. Olgunun 3 yıllık klinik ve radyografik 
kontrolünde ise dişin sağlıklı ve asemptomatik olarak fonksiyonda olduğu belirlenmiştir. 
SONUÇLAR: Çocuklarda oluşan horizontal kök kırığı ve luksasyon olgularında, dişte 
revitalizasyonun sağlanarak fonksiyonel ve estetik sonuçların elde edilebilmesinde izlenilecek 
konservatif ve multidisipliner tedavi yaklaşımları dişin prognozunda önemli rol oynamaktadır.

OP76. 0161 - Ortodontik Tedavi Gören Bir Hastada Orta Keser Dişin Travma Nedeniyle 
Olağandışı İntrüzyonu
Zülfikar Zahit Çiftçi, Mevlüt Çelikoğlu, Burcu Yağmur, Hüseyin Karayılmaz

GİRİŞ: Travma sonrası daimi dişlerin intrüze olması çok sık karşılaşılan bir durum değildir ve dental 
travmaların ancak % 0,3-1,9’unda görülmektedir. Travmaya bağlı olarak diş ve çevre dokularda 
meydana gelen şiddetli hasar, iyileşme sürecinde, pulpa nekrozu, kök rezorpsiyonu, marjinal kemik 
kaybı ve ankiloz gibi komplikasyonların görülebilmesine neden olmaktadır. Bu olgu raporunda, 
sabit ortodontik tedavi gören bir hastada, üst çene bölgesine alınan darbeye bağlı olarak, tek bir 
dişte görülen olağandışı, şiddetli intrüzyon yaralanmasının sunulması amaçlanmıştır. OLGU 
RAPORU: Herhangi bir sistemik hastalığı olmayan, 1 yıldır sabit ortodontik tedavi gördüğü 
öğrenilen Z.M. isimli 14 yaşındaki hasta, 3 gün önce evde düşerek geçirmiş olduğu travma 
nedeniyle kliniğimize başvurmuştur. Ağız içi muayenesinde; 21 no’lu dişin braketten ayrılarak 
kuronunun tamamen intrüze olduğu, komşu dişler ve çevre dokularda ise herhangi bir 
yaralanmanın olmadığı belirlenmiştir. Radyografik muayenede ise ilave bir bulguya 
rastlanmamıştır. Hastanın ortodontik tedavisinin devam ediyor olması nedeniyle, intrüze dişin 
ortodontik olarak ekstrüze edilmesine karar verilmiştir. Ortodontik ekstrüzyon sonrası klinik ve 
radyolojik olarak herhangi bir komplikasyon tespit edilmeyen hastanın rutin kontrollerle halen 
takibine devam edilmektedir. SONUÇ: Sabit ortodontik tedavi gören bir hastanın, braket ve ark 
teli ile komşu dişlere sabitlenmiş olmasına rağmen sadece tek bir dişin intrüze olması nedeniyle 
sunduğumuz bu olgu raporunda, şiddetli intrüzyon olgularındaki mevcut tedavi yaklaşımları güncel 
literatür bilgisi ışığında gözden geçirilmiştir.
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OP77. 0165 - İntruziv Lüksasyonlu Genç Daimi Dişlerde Hangi Tedavi Yaklaşımını Uygulamalı? 
Olgu Sunumu
Derya Ceyhan, Zuhal Kırzıoğlu

GİRİŞ: İntrüziv lüksasyon yaralanması genç daimi dişlerde meydana geldiğinde, hangi tedavi 
şeklinin uygulanması gerektiğinin kararını vermek güçlük yaratmaktadır. Bu sunumda, 8 yaşındaki 
çocuk hastanın şiddetli derecede intrüze olan genç daimi dişlerinin tedavisi ve sonuçlarını sunarak 
literatürdeki intrüzyon yaralanmaları tedavi stratejilerine, sonuçlarına katkı sağlamak 
amaçlanmıştır. OLGU RAPORU: Düşerek yaralandıktan 4 gün sonra kliniğimize getirilen, sağlıklı 
8 yaşındaki hastanın muayenesinde; üst daimi sol santral-lateral kesici dişlerinde intrüzyon, mine 
kırıkları ve dişetinde kanama alanları, alt daimi kesici dişler bölgesinde lingual yönde lüksasyon, 
alveol segmentte mobilite, dişetinde hematom olduğu görüldü. Kök gelişimleri devam ettiğinden 
intrüze dişlerin spontan sürmeye bırakılmasına karar verildi, alt çenedeki lükse dişler repoze 
edilerek şinelendi. Hastanın 1 hafta sonraki kontrolünde, dişetindeki kanama alanlarının ve 
hematomun kaybolduğu, intrüze dişlerin sürmekte olduğu görüldü. Alt çenedeki şinenin 
kaldırılmasından sonra gelmeyen hastanın 20 ay sonraki klinik muayenesinde; intrüze dişlerin 
sürdüğü, fonksiyonda olduğu, renk değişikliği bulunmadığı ve simetriğine göre dişeti seviyesi daha 
yukarıda konumlanan santral kesici dişin vital, lateral kesici dişin ise devital olduğu, alt kesici dişler 
bölgesinde patoloji olmadığı izlendi. Radyografik muayenede; intrüze dişlerin köklerinin 
simetriklerine göre daha kısa, periodontal aralıklarının normal, santral kesici dişin pulpasında 
kalsifiye alanlar, lateral kesici dişin pulpasının ise tamamen kalsifiye olduğu görüldü. Sonuç Karar 
verilen tedavi şekli, kök gelişim derecesi, intrüzyon miktarı, hekimin tecrübesi prognozu etkileyen 
önemli faktörler olarak bildirilse de oluşabilecek komplikasyonları en aza indirecek yaklaşımlar 
konusunda kesinlik bulunmamaktadır. Kök ucu açık dişlerde spontan sürmenin daha az 
komplikasyonlara yol açtığı fikri, sunduğumuz olgu göz önüne alındığında tartışmalıdır. Erken 
endodontik müdahaleler için hastaların uzun dönem takip randevularına düzenli gelmesi önemlidir.

OP78. 0168 - Avulsiyon sonrası ileri derecede dış rezorpsiyonun MTA ile onarımı
Pınar Algül Özekici, Elif Beril Gürdoğan, Senem Selvi Kuvvetli

GİRİŞ: Sürekli diş dizisinde meydana gelen travmatik yaralanmaların %1-16’sını avulsiyon 
oluşturmakta olup en sık üst orta kesici dişler etkilenmektedir. Avulse olan dişlerin tedavisindeki 
ana amaç, diş ve çevre dokuların bütünlüğünü mümkün olduğunca hasardan korumak ve pulpa 
enflamasyonunu önlemek olmalıdır. Kök kanalındaki inflamasyonun kontrol altında tutulması dış 
rezorpsiyon gibi komplikasyonların gelişmesini önlemek amacıyla önem taşımaktadır. Dış 
rezorpsiyon, diş kökü sert dokularının dramatik bir şekilde kaybıyla sonuçlanan durum olarak kabul 
edilmektedir. Son yıllarda, MTA kullanılarak dış rezorpsiyon defektlerinin tedavi edildiği başarılı 
olgular bildirilmiştir. Bu materyalin bu tip olgularda tercih edilmesinin nedeni, uygulandığı alanda 
biyolojik olarak uygun bir yüzey sağlayarak olası kemik ve sement oluşumuna izin vermesidir. 
OLGU RAPORU: On üç yaşındaki erkek hasta, 3 yıl önce replante edilen sol üst sürekli orta 
kesici dişin aşırı mobilitesi şikayetiyle Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş 
Hekimliği Anabilim Dalı’na başvurdu. Radyografik incelemede dişe avulsiyon sonrası gecikmiş 
replantasyon yapıldığı, kanal tedavisi yapılmadığı ve ileri derecede inflamatuar dış kök rezorpsiyonu 
geliştiği tespit edildi. Güncel endodontik tedavi protokollerine uygun olarak ilk seans Ledermix 
uygulanmasının ardından 14 gün sonra tüm kanal MTA ile dolduruldu. Bir ay sonraki kontrol 
seansında dişin asemptomatik ve fizyolojik sınırlarda mobil olduğu ve radyolojik olarak hızla 
ilerleyen rezorpsiyonun yavaşladığı saptandı. Hastanın aylık kontrolleri düzenli olarak devam 
etmektedir. SONUÇLAR: Avulsiyonun meydana geldiği travma olgularında hastaya göre doğru 
tedavi protokolünün seçilmesi önem taşımaktadır. Avulse olmuş genç sürekli dişlerin geç 
replantasyonu ve yetersiz tedavisi sonucu oluşan dış kök rezorpsiyonun MTA ile onarılmasının 
başarısı hakkında kesin sonuçlara ulaşabilmek için daha fazla uzun dönem klinik çalışmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır.
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OP77. 0165 - İntruziv Lüksasyonlu Genç Daimi Dişlerde Hangi Tedavi Yaklaşımını Uygulamalı? 
Olgu Sunumu
Derya Ceyhan, Zuhal Kırzıoğlu

GİRİŞ: İntrüziv lüksasyon yaralanması genç daimi dişlerde meydana geldiğinde, hangi tedavi 
şeklinin uygulanması gerektiğinin kararını vermek güçlük yaratmaktadır. Bu sunumda, 8 yaşındaki 
çocuk hastanın şiddetli derecede intrüze olan genç daimi dişlerinin tedavisi ve sonuçlarını sunarak 
literatürdeki intrüzyon yaralanmaları tedavi stratejilerine, sonuçlarına katkı sağlamak 
amaçlanmıştır. OLGU RAPORU: Düşerek yaralandıktan 4 gün sonra kliniğimize getirilen, sağlıklı 
8 yaşındaki hastanın muayenesinde; üst daimi sol santral-lateral kesici dişlerinde intrüzyon, mine 
kırıkları ve dişetinde kanama alanları, alt daimi kesici dişler bölgesinde lingual yönde lüksasyon, 
alveol segmentte mobilite, dişetinde hematom olduğu görüldü. Kök gelişimleri devam ettiğinden 
intrüze dişlerin spontan sürmeye bırakılmasına karar verildi, alt çenedeki lükse dişler repoze 
edilerek şinelendi. Hastanın 1 hafta sonraki kontrolünde, dişetindeki kanama alanlarının ve 
hematomun kaybolduğu, intrüze dişlerin sürmekte olduğu görüldü. Alt çenedeki şinenin 
kaldırılmasından sonra gelmeyen hastanın 20 ay sonraki klinik muayenesinde; intrüze dişlerin 
sürdüğü, fonksiyonda olduğu, renk değişikliği bulunmadığı ve simetriğine göre dişeti seviyesi daha 
yukarıda konumlanan santral kesici dişin vital, lateral kesici dişin ise devital olduğu, alt kesici dişler 
bölgesinde patoloji olmadığı izlendi. Radyografik muayenede; intrüze dişlerin köklerinin 
simetriklerine göre daha kısa, periodontal aralıklarının normal, santral kesici dişin pulpasında 
kalsifiye alanlar, lateral kesici dişin pulpasının ise tamamen kalsifiye olduğu görüldü. Sonuç Karar 
verilen tedavi şekli, kök gelişim derecesi, intrüzyon miktarı, hekimin tecrübesi prognozu etkileyen 
önemli faktörler olarak bildirilse de oluşabilecek komplikasyonları en aza indirecek yaklaşımlar 
konusunda kesinlik bulunmamaktadır. Kök ucu açık dişlerde spontan sürmenin daha az 
komplikasyonlara yol açtığı fikri, sunduğumuz olgu göz önüne alındığında tartışmalıdır. Erken 
endodontik müdahaleler için hastaların uzun dönem takip randevularına düzenli gelmesi önemlidir.

OP78. 0168 - Avulsiyon sonrası ileri derecede dış rezorpsiyonun MTA ile onarımı
Pınar Algül Özekici, Elif Beril Gürdoğan, Senem Selvi Kuvvetli

GİRİŞ: Sürekli diş dizisinde meydana gelen travmatik yaralanmaların %1-16’sını avulsiyon 
oluşturmakta olup en sık üst orta kesici dişler etkilenmektedir. Avulse olan dişlerin tedavisindeki 
ana amaç, diş ve çevre dokuların bütünlüğünü mümkün olduğunca hasardan korumak ve pulpa 
enflamasyonunu önlemek olmalıdır. Kök kanalındaki inflamasyonun kontrol altında tutulması dış 
rezorpsiyon gibi komplikasyonların gelişmesini önlemek amacıyla önem taşımaktadır. Dış 
rezorpsiyon, diş kökü sert dokularının dramatik bir şekilde kaybıyla sonuçlanan durum olarak kabul 
edilmektedir. Son yıllarda, MTA kullanılarak dış rezorpsiyon defektlerinin tedavi edildiği başarılı 
olgular bildirilmiştir. Bu materyalin bu tip olgularda tercih edilmesinin nedeni, uygulandığı alanda 
biyolojik olarak uygun bir yüzey sağlayarak olası kemik ve sement oluşumuna izin vermesidir. 
OLGU RAPORU: On üç yaşındaki erkek hasta, 3 yıl önce replante edilen sol üst sürekli orta 
kesici dişin aşırı mobilitesi şikayetiyle Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş 
Hekimliği Anabilim Dalı’na başvurdu. Radyografik incelemede dişe avulsiyon sonrası gecikmiş 
replantasyon yapıldığı, kanal tedavisi yapılmadığı ve ileri derecede inflamatuar dış kök rezorpsiyonu 
geliştiği tespit edildi. Güncel endodontik tedavi protokollerine uygun olarak ilk seans Ledermix 
uygulanmasının ardından 14 gün sonra tüm kanal MTA ile dolduruldu. Bir ay sonraki kontrol 
seansında dişin asemptomatik ve fizyolojik sınırlarda mobil olduğu ve radyolojik olarak hızla 
ilerleyen rezorpsiyonun yavaşladığı saptandı. Hastanın aylık kontrolleri düzenli olarak devam 
etmektedir. SONUÇLAR: Avulsiyonun meydana geldiği travma olgularında hastaya göre doğru 
tedavi protokolünün seçilmesi önem taşımaktadır. Avulse olmuş genç sürekli dişlerin geç 
replantasyonu ve yetersiz tedavisi sonucu oluşan dış kök rezorpsiyonun MTA ile onarılmasının 
başarısı hakkında kesin sonuçlara ulaşabilmek için daha fazla uzun dönem klinik çalışmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır.
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Oturum 6 - Oral Patoloji 
Oturum Başkanları: M. Cem Doğan,  Arzu Pınar Erdem

OP79. 0016 - Ameloblastik Fibro-odontoma: Olgu Sunumu
Mine Koruyucu, Abdulkadir Burak Çankaya, Figen Seymen, Koray Gençay

GİRİŞ: Ameloblastik fibro-odontoma, ameloblastik fibroma ve birleşik odontomanın özelliklerini 
taşıyan iyi huylu bir tümör olarak bildirilmektedir. Sıklıkla erkeklerde, ilk on yılda gözlenen bu 
tümör, ağrısız kitle şeklinde üst veya alt çenede şişlik olmaksızın dişlerin sürmesini engelleyen 
patolojik bir oluşum olarak ortaya çıkmaktadır. Radyolojik olarak; sınırları belirgin, düzensiz şekil ve 
boyutlarda, çeşitli miktarlarda radyoopak madde içeren uniloküler veya multiloküler karışık kitle 
şeklindedir. Bu olgu sunumunda, lokalize ameloblastik fibro-odontomalı erkek olguda tümörün 
klinik, radyolojik ve histopatolojik bulguları sunulacaktır. OLGURAPORU: 2 yaşında erkek hasta 
sol üst çenesindeki şişlik ve sürmemiş dişleri için İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 
Pedodonti Anabilim Dalı kliniğine yönlendirilmiştir. Klinik muayenede yüzde hafif asimetri ile 61 ve 
62 numaralı süt dişlerinin sürmemiş olması nedenleri ile değerlendirilmiştir. Panoromik röntgen 
incelemesinde sol üst çenede sinüsün altında büyük ve karışık radyolusent lezyon izlenmiştir. 
Lezyonun lokalizasyonunun belirlenmesi için 3 boyutlu bilgisayarlı tomografi alınmıştır. Tomografi 
sonucunda sol üst çenede hipodens, ekspansil bir lezyon saptanmıştır. Eksizyonel biyopsi genel 
anestezi altında alınmıştır. Mikroskopik olarak lezyon, ameloblastik fibro-odontomanın histolojik 
özelliklerini göstermiştir. Patolojik değerlendirmede 3x2.1x1.5 cm ve 2.5x1.5x1 cm ölçülerinde, 
üzerlerinde pembe-beyaz renkli doku ile örtülü, kesitleri beyaz renkli, sert kıvamlı 2 adet yuvarlak 
sert doku oluşumu izlenmiştir. Kalsifiye alanlar yer yer yüzeyi düzgün yuvarlak, yer yer düzensiz 
amorf görünümdedir. Lezyon ile birlikte 11 ve 12 nolu dişler de alınmak zorunda kalmıştır. SONUÇ: 
Bu lezyonların doğru teşhisi, odontojenik tümörler ile ayırıcı tanıyı yapmak ve geniş bir cerrahi 
operasyonu önlemek açısından gereklidir. 3 yıllık takibin ardından hastanın yaşının etkisi ile 
operasyon bölgesinde kemik oluşumunun optimal düzeyde olduğu görülmüştür.

OP80. 0041 - 5 Aylık Bir Bebekte Palatal Pyojenik Granulom: Bir Olgu Sunumu
Zeynep Aslı Güçlü, Zeynep Işık

GİRİŞ: Maksillofasiyal bölgedeki patolojik durum ve lezyonları inceleyen araştırmalarda pediatrik 
popülasyonda oldukça geniş bir dizi patolojinin oluşabileceği gösterilmiştir. Patolojik lezyonların 
prevalansı ve klinik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak doğru teşhis ve bunun sonucunda uygun 
bir tedavi planı oluşturulması için önemlidir. Pyojenik Granülom (PG) oral kavitenin yumuşak doku 
büyümelerinden biridir ve infantil yaşta nadir görülen bir patolojidir. OLGU RAPORU: Erciyes 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Kliniğine beslenememe şikayetiyle getirilen 5 aylık 
bir bebekte üst çene palatinal bölgede, insiziv papillanın yaklaşık 1 cm önünde lobular, düzgün 
yüzeyli, fibröz bir sapla bağlı, kolaylıkla kanayan kitle tespit edilmiştir. Aileden alınan medikal 
anamnezde prenatal dönemde, doğumda ve postnatal dönemde herhangi bir patolojik durum 
olmadığı, dental anamnezde ise kitlenin kısa sürede büyüme gösterdiği öğrenilmiştir. Kitlenin 
yerleşim yeri ve hastanın yaşı göz önünde bulundurulduğunda ilk tanı konjenital epulis olarak 
düşünülmüştür. Kitle genel anestezi altında monopolar koterle tamamen eksize edilmiş ve 
histopatolojik incelemeye gönderilmiştir. Histopatolojik inceleme sonucunda kitlenin Pyojenik 
Granülom (PG) olduğu öğrenilmiştir. 1 hafta sonraki takip randevusunda; başarılı bir iyileşme 
gözlenmiştir. 3 aylık ve 6 aylık takiplerde herhangi bir rekürrense rastlanmamıştır. SONUÇLAR: 
Pediatrik popülasyonda görülen patolojilerin prevalansı göz önünde bulundurularak dikkatli bir 
muayene yapılmalı tüm intraoral ve ekstraoral yapılar dikkatli değerlendirilmelidir. Bu vakada üst 
çene palatinal bölgede kısa sürede oluşmuş ve hızlı büyüyen kitle cerrahi olarak eksize edilmiş ve 
bebek normal beslenmesine geri dönmüştür.
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OP81. 0066 - Atipik Yerleşimli Bir Mukosel Olgusu: ‘Sublingual Mukosel’
Ezgi Meriç, Behiye Bolgül, Soydan Kılıç

GİRİŞ: Mukoseller, içi mukus dolu kesecikler olup oral kavitenin sık görülen yumuşak doku 
lezyonlarındandır. Mukus, majör ve minör tükürük bezlerinin salgısal ürünüdür. Etyolojisinde 
duktus veya asinuslarda lokalize mukusun ekstravazasyonu yani çevre dokulara yayılması yer alır. 
Bu nedenle “mukus ekstravazasyon kisti” olarak da adlandırılır. Bu durum sıklıkla lokal travma ve 
irritasyon ile oluşmaktadır. Anestezi sonrası veya kötü bir alışkanlık olarak kronik ısırma ve darbe en 
sık karşılaşılan travma biçimleri olup, lokal irritasyona sebep olarak sıcak ve toksik maddeler başta 
gelmektedir. OLGU RAPORU: 9 yaşındaki erkek hasta 1 haftadır var olan dil altındaki hiperplazik 
kızarıklık şikayeti ile Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim 
Dalı’na başvurdu. İntraoral muayenede dil altında hiperplazik, hiperemik lezyon olduğu görüldü. 
Lezyonun palpasyonda yumuşak kıvamlı ve ağrısız olduğu gözlendi. Hastanın ağız hijyeninin düşük 
olduğu förüldü. Cerrahi Anabilim Dalı ile yapılan konsültasyon sonucu hastaya beslenme 
önerilerinde bulunuldu. 10 gün sonra lezyonun eksizyon gerektirmeksizin spontan bir şekilde 
iyileştiği görüldü. SONUÇLAR: Mukoseller travma, kronik ısırma ve sigara kullanımı haricinde 
farklı etyolojik faktörler nedeniyle de oluşabilmektedir. Mukosellerin %70’inden fazlasının minör 
tükürük bezlerinden kaynaklandığı ve alt dudakta lokalizasyon gösterdiği bildirilmiştir. Bu vakada da 
olduğu gibi dil altında lokalize mukosel olguları genellikle travmatik yaralanma sonucu meydana 
gelmektedir. Hasta takip altındadır.

OP82. 0067 - Mandibulada Oluşan Çift Taraflı Radiküler Kist: Bir Olgu Sunumu
Ezgi Meriç, Behiye Bolgül, Berk Turgay

AMAÇ: Radiküler kistler çenelerin enflamatuar kistleridir ve en yaygın görülen odontojenik 
kistlerdendir. Bir çürük kavitesi pulpa dokusuna ulaşır ve bunu takiben periapikal dokularda kronik 
inflamatuar granülasyon dokusu ortaya çıkarsa, bu durum kistik bir lezyonun oluşmasına sebep 
olabilmektedir. Genişleyen epitel dokusunun merkezindeki hücrelerin dejenerasyonunu takiben 
kist şekillenebilir. OLGU RAPORU: 12 yaşındaki erkek hasta dişlerindeki çürükler ve apse şikayeti 
ile Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı’na başvurdu. 
Alınan panoramik radyografisinde 36 ve 46 numaralı dişlerindeki ilerlemiş çürükleri sebebiyle 
meydana gelen ve mandibuler kortekse kadar uzanan kistik oluşumlar gözlendi. Lokal anestezi 
altında 36 ve 46 no’lu dişlere ait olan kök parçaları çekilip lezyonlar tek parça olarak kapsülüyle 
birlikte enükle edildi. Çıkarılan dokular histopatolojik olarak incelenmiş ve radiküler kist epiteli ile 
uyumlu olduğu rapor edilmiştir. SONUÇ: Operasyonu takiben 14. gün,1 ay ve 3 ay sonra yapılan 
kontrollerde herhangi bir komplikasyon ile karşılaşılmadı. Hasta ve ebeveyn 37 ve 47 no’lu dişlerin 
sürmesi tamamlanınca yer tutucularının yapılması gerektiği konusunda bilgilendirildi. Hasta takip 
altına alındı.
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OP81. 0066 - Atipik Yerleşimli Bir Mukosel Olgusu: ‘Sublingual Mukosel’
Ezgi Meriç, Behiye Bolgül, Soydan Kılıç

GİRİŞ: Mukoseller, içi mukus dolu kesecikler olup oral kavitenin sık görülen yumuşak doku 
lezyonlarındandır. Mukus, majör ve minör tükürük bezlerinin salgısal ürünüdür. Etyolojisinde 
duktus veya asinuslarda lokalize mukusun ekstravazasyonu yani çevre dokulara yayılması yer alır. 
Bu nedenle “mukus ekstravazasyon kisti” olarak da adlandırılır. Bu durum sıklıkla lokal travma ve 
irritasyon ile oluşmaktadır. Anestezi sonrası veya kötü bir alışkanlık olarak kronik ısırma ve darbe en 
sık karşılaşılan travma biçimleri olup, lokal irritasyona sebep olarak sıcak ve toksik maddeler başta 
gelmektedir. OLGU RAPORU: 9 yaşındaki erkek hasta 1 haftadır var olan dil altındaki hiperplazik 
kızarıklık şikayeti ile Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim 
Dalı’na başvurdu. İntraoral muayenede dil altında hiperplazik, hiperemik lezyon olduğu görüldü. 
Lezyonun palpasyonda yumuşak kıvamlı ve ağrısız olduğu gözlendi. Hastanın ağız hijyeninin düşük 
olduğu förüldü. Cerrahi Anabilim Dalı ile yapılan konsültasyon sonucu hastaya beslenme 
önerilerinde bulunuldu. 10 gün sonra lezyonun eksizyon gerektirmeksizin spontan bir şekilde 
iyileştiği görüldü. SONUÇLAR: Mukoseller travma, kronik ısırma ve sigara kullanımı haricinde 
farklı etyolojik faktörler nedeniyle de oluşabilmektedir. Mukosellerin %70’inden fazlasının minör 
tükürük bezlerinden kaynaklandığı ve alt dudakta lokalizasyon gösterdiği bildirilmiştir. Bu vakada da 
olduğu gibi dil altında lokalize mukosel olguları genellikle travmatik yaralanma sonucu meydana 
gelmektedir. Hasta takip altındadır.

OP82. 0067 - Mandibulada Oluşan Çift Taraflı Radiküler Kist: Bir Olgu Sunumu
Ezgi Meriç, Behiye Bolgül, Berk Turgay

AMAÇ: Radiküler kistler çenelerin enflamatuar kistleridir ve en yaygın görülen odontojenik 
kistlerdendir. Bir çürük kavitesi pulpa dokusuna ulaşır ve bunu takiben periapikal dokularda kronik 
inflamatuar granülasyon dokusu ortaya çıkarsa, bu durum kistik bir lezyonun oluşmasına sebep 
olabilmektedir. Genişleyen epitel dokusunun merkezindeki hücrelerin dejenerasyonunu takiben 
kist şekillenebilir. OLGU RAPORU: 12 yaşındaki erkek hasta dişlerindeki çürükler ve apse şikayeti 
ile Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı’na başvurdu. 
Alınan panoramik radyografisinde 36 ve 46 numaralı dişlerindeki ilerlemiş çürükleri sebebiyle 
meydana gelen ve mandibuler kortekse kadar uzanan kistik oluşumlar gözlendi. Lokal anestezi 
altında 36 ve 46 no’lu dişlere ait olan kök parçaları çekilip lezyonlar tek parça olarak kapsülüyle 
birlikte enükle edildi. Çıkarılan dokular histopatolojik olarak incelenmiş ve radiküler kist epiteli ile 
uyumlu olduğu rapor edilmiştir. SONUÇ: Operasyonu takiben 14. gün,1 ay ve 3 ay sonra yapılan 
kontrollerde herhangi bir komplikasyon ile karşılaşılmadı. Hasta ve ebeveyn 37 ve 47 no’lu dişlerin 
sürmesi tamamlanınca yer tutucularının yapılması gerektiği konusunda bilgilendirildi. Hasta takip 
altına alındı.
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OP83. 0086 - İki Köklü Alt Santral Kesici Dişin Endodontik ve Cerrahi Tedavisi: Olgu Sunumu
Hacer Nida Uğuz, Tayfun Turna, Muharrem Cem Doğan

GİRİŞ: Bir dişin oluşumu sırasında, diş germinin bir kısmı ya da tamamı sistemik, lokal, ya da kalıtsal 
nedenlerle etkilenebilir. Dişin kalsifikasyonuna kadar şekillendirici hücrelerin bu durumdan 
etkilenmesi sonucu sayı, boyut, şekil, pozisyon, sürme ve yapısal anomaliler gelişebilir.Talon 
tüberkülü, maksiller ve mandibular anterior dişlerin singulum bölgesindeki fazla tüberküldür. Ender 
görülen diş anomalilerden olan talon tüberkülü, bazen meziyodens, makrodonti, posterior dişlerde 
dens evajinatus, kürek şeklinde kesici dişler, dens invajinatus veya aşırı gelişmiş karabelli tüberkülü 
gibi diğer dental anomalilerle birlikte de izlenebilir. OLGU RAPORU: 10 yaşında sistemik hastalığı 
bulunmayan erkek hasta kliniğimize alt molar dişindeki çürük nedeniyle başvurmuştur. Yapılan 
radyografik ve klinik muayenede 31 numaralı dişin tolon tüberkülü ve çift köklü olduğu, mandibular 
anterior bölgede ise 2X3 cm boyutlarında dişlerin kökleriyle ilişkili radyoopak iyi sınırlı radyolusent 
lezyon gözlenmiştir. 41,42,31,32 numaralı dişlere yapılan elektrikli pulpa testi sonucunda dişlerin 
devital olduğu tespit edilmiştir. Dişlere uygulanan kanal tedavisinin ardından kist cerrahi olarak 
eksize edildi.31 numaralı dişin köklerinden kısa ve kanal tedavisi için uygun görülmeyeni eksize 
edildi. SONUÇLAR: Vakanın 3 aylık takibi mevcuttur. Kliniğimizde kontrolleri devam etmektedir.

OP84. 0100 - Süt Dişi ile İlişkili Bir Dentigeröz Kistin Konservatif Tedavisi
Yelda Kasımoğlu, Elif Bahar Tuna İnce, Abdulkadir Burak Çankaya, Nihan Aksakallı, Koray Gençay

GİRİŞ: Dentigeröz kistler çocuklarda en sık görülen kemik lezyonlarıdır. Daimi dişlerin kuronları ile 
ilişkide olup sıklıkla gömük alt çene üçüncü büyük azı dişleri, üst çene köpek dişleri, üst çene 
üçüncü büyük azı dişleri ve nadiren artı dişler ile birlikte görülmektedir. Radyografik olarak 
sklerotik kenarlara sahip, sınırları belirgin, uniloküler radyolusens bir alan halinde izlenmektedir. 
OLGU RAPORU: Bu olgu raporunda amaç, 7 yaşındaki erkek çocukta sürmemiş alt çene küçük 
azı dişleri ile ilişkili dentigeröz kistin tedavisinin sunulmasıdır. Hasta, İstanbul Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi Pedodonti Ana Bilim Dalı Kliniği'ne alt çene sağ bölgede ağrısız bir şişlik 
şikayeti ile başvurdu. Ağız dışı muayenede hastanın yüzünün sağ tarafında asimetri görüldü. Alınan 
panoramik radyografi ve üç boyutlu bilgisayarlı tomografide 22.5 mm genişliğinde, sklerotik 
hatlara sahip, geniş, sınırları belirgin, uniloküler radyolusent bir lezyon saptandı. Birinci ve ikinci süt 
azı dişlerinin nekroz olduğu tespit edildi. Lokal anestezi altında birinci ve ikinci süt azı dişlerinin 
çekimi sonrası, çekim soketinden bir pencere açıldı. Kist bölgesinden epitel dokusu örneği alındı. 
Histopatolojik olarak iltihaplı odontojenik kist tanısı kondu. 18 ay sonra lezyonun bulunduğu 
bölgede kemik formasyonu ve alt çene ikinci küçük azı dişinin sürdüğü görüldü. SONUÇLAR: 
Klinik ve radyografik bulguların dikkatli bir şekilde yorumlanarak doğru tanının konması ve etyolojik 
faktörlerin belirlenmesi ile dentigeröz kistler, ciddi bir cerrahi tedavi yerine konservatif bir şekilde 
tedavi edilebilmektedir.
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OP85. 0110 - 17 aylık bebekte self-mutilasyon tanı ve tedavisi: Bir olgu sunumu
Esra Karaalioğlu, Mehmet Bani, Sevil Kahraman, Nurhan Öztaş 

GİRİŞ: Bu olgu raporunda 17 aylık erkek bebekte gözlenen, self-mutilasyona bağlı doku 
yaralanmasının multidisipliner tedavi planlaması ve 12 aylık takibi sunulmaktadır. OLGU 
RAPORU: 17 aylık erkek bebek Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı 
Kliniği’ne dudak ısırma ve emme şikayeti ile getirildi. Hastanın herhangi bir sistemik hastalık veya 
sendromu bulunmadığı belirlendi. Hastanın muayenesinde üst ve alt keser dişlerin sürdüğü ve alt 
dudak bölgesinde yaygın ülsere alanlar ile birlikte doku kaybı tespit edildi. Hastanın alt dudağını 
ısırdığı ve/veya emdiği ve bu durumun self-mutilasyon olduğu düşünüldü. Etkeni ortadan 
kaldırmak amacıyla silikon ölçü materyali ile üst çeneden ölçü alınarak akrilik plak yapıldı ve cam 
iyonomer siman ile üst kesici dişlere yapıştırıldı. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’nda 
ülsere alanlar insize edilerek yara kenarları oluşturulup primer kapatıldı. 1. hafta kontrolünde 
hastanın alt kesici dişleri ile dudağını ısırmaya devam etmesi nedeniyle alt çeneye de akrilik plak 
yapılarak cam iyonomer siman ile simante edildi. Alt dudakta süturların açılması ve yeniden 
ülserasyon oluşması sebebiyle cerrahi prosedür tekrarlandı ve primer kapatma sağlandı. 
SONUÇLAR: 1. hafta kontrolünde hastanın akrilik plaklarını kullandığı ve herhangi bir olumsuz 
durum olmadığı tespit edildi. 1. ay kontrolünde alt çenede bulunan plağın düştüğü tespit edildi, 
ancak hasta ısırma alışkanlığını terk ettiğinden tekrar yapıştırılmadı. 5. ay kontrolünde ise dudaktaki 
iyileşmenin kabul edilebilir düzeyde olduğu gözlendi ve üst çenedeki plak çıkarıldı. 12. ay 
kontrolünde alışkanlığın tekrarlanmadığı tespit edildi ve ülsere dokuların iyileştiği belirlendi. Bu 
bağlamda oral self-mutilasyon olgularında hastaya özgü tedavi planlaması yapılması ve 
multidisipliner yaklaşım düşünülmesi önerilmektedir.

OP86. 0113 - Süt dişinde idiopatik anjiogenezis: İnternal rezorbsiyon
Didem Odabaşı, Sibel Yıldırım

GİRİŞ: Bu histolojik araştırmada, ilerleyen IR nedeniyle çekilen çürüksüz, periodontal problemi 
olmayan veya okluzal travmaya maruz kalmamış süt üst ikinci azı dişinde gerçekleştirilen histolojik 
araştırma bulguları yer almaktadır. Hematoksilen-eozin, Masson’s tricrome ve Giemsa ile boyanan 
kesitlerde, rezorpsiyon alanında granülamatoz doku belirginken, doku boyunca tipik, yaygın bir 
anjiogenez gözlenmiştir. Bu alanda yer yer kronik iltihap hücreleri mevcut olup, rezorpsiyona yol 
açan çok çekirdekli dev hücrelerin (odontoklast) dentini rezorbe etmekte oldukları gözlenmiştir. 
Ayrıca pulpa boynuzlarına yakın dentin-pulpa arayüzünde dentin benzeri bir (tamir) dokunun 
depolandığı izlenmiştir. BULGULAR: Kronik iltihaba yol açan herhangi bir etken olmaksızın, süt 
dişi pulpasında damarlanmada böylesi aşırı bir artışın, tıpkı tümoral oluşumlar veya geniş enfeksiyöz 
hastalıklardaki gibi sebebi bilinmeyen hücre proliferasyonuna ve hücre farklanmalarına sebep 
olduğu düşünülmektedir. Literatürde diş pulpasına ait herhangi bir tümoral oluşum bildirilmemiştir. 
SONUÇ: Bu olguda gösterilen veriler ışığında IR’un süt dişi pulpasından kaynaklı bir kanser 
öncüsü olup olmadığının araştırılmasının, kanser literatürüne katkı sağlayabileceği 
düşünülmektedir
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OP87. 0138 - Sert Damakta Görülen Lezyon
Zuhal Kırzıoğlu, Zeynep Betül Aktaş

GİRİŞ: Mukozal dokularda meydana gelen pigmente lezyonlar, endojen ya da ekzojen kaynaklı pek 
çok etkenden köken alabilmektedir. Bu durum, travmatik lezyonlar, infeksiyonlar, gelişimsel 
anomaliler, alerjik reaksiyonlar, immünolojik hastalıklar, premalign lezyonlar, malign neoplazmlar 
ve sistemik hastalıklar gibi pek çok nedenden kaynaklanabilmektedir. OLGU RAPORU 14 
yaşındaki E.K. isimli kız hasta, 2-3 gündür süren damakta yanma ve renk değişikliği şikayetiyle 
kliniğimize başvurmuştur. Alınan anamnezde, herhangi bir sistemik hastalığının olmadığı ve ilaç 
kullanmadığı öğrenilmiştir. Hasta, herhangi bir mekanik travma, termal ya da kimyasal yanık 
oluşturabilecek bir faktöre maruziyetini hatırlamadığını belirtmiştir. Hastanın ekstraoral 
muayenesinde, dudak çevresinde herpetik lezyonlar gözlemlenmiştir. Anamnez 
derinleştirildiğinde, vücudunda başka herhangi bir lezyon olmadığı, sadece saç dökülmesi şikayeti 
olduğu öğrenilmiştir. Hastanın intraoral muayenesinde, sert damakta orta hatta yakın bölgede, 
16-17 numaralı dişlerin hizasında ülsere alan ve önde rugalara kadar devam eden, orta hattı 
geçmeyen hemorajik bölge görülmüştür. Üst çenede, 15 numaralı dişte 2 ay önce, 25 nolu dişte 1 
ay önce yapılan amalgam restorasyonlar olduğu gözlemlenmiştir. Alınan radyografilerde herhangi 
bir patolojik durum bulunmadığı görülmüştür. Tedavilerini gerçekleştiren hekimle ulaşıldığında, 
seanslar esnasında lezyonların bulunmadığı öğrenilmiştir. Hasta, intraoral muayenesinin ardından, 
yakın dokuların ve sistemik durumun değerlendirilmesi için diğer medikal bölümlere konsülte 
edilmiştir. Konsültasyon sonucunda, hastada sadece demir eksikliği anemisi olduğu tespit edilmiş 
ve hekimi tarafından demir takviyesi verilmiştir. Farklı herhangi bir bulgu görülmediğinden, 1 hafta 
bekleme süresi verilmesi uygun görmüştür. SONUÇLAR Lezyonun, 1 haftalık takip süreci 
sonrasında tamamen kaybolduğu görülmüştür. Hastanın, bu durumun tekrarlaması durumunda, 
tekrar kliniğimize başvurması istenmiştir.

OP88. 0155 - Periferal Dev Hücreli Granülom: Olgu Sunumu
Şeyma Edikli, Neşe Akal

GİRİŞ: Periferal Dev Hücreli Granüloma (PDHG), alveolar kemiği ve diş etini ilgilendiren nadir 
görülen, reaktif bir lezyondur. PDHG genellikle yetişkinlerde ve kadınlarda görülür. Bununla ilgili 
çocuklarda rapor edilen vaka sayısı literatürde sınırlıdır. Etiyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte 
kötü oral hijyen, düşük sosyoekonomik statü gibi birçok faktörle ilişkilendirilir. Bu vakada 
PDHG'nin zayıf oral hijyen ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Olgu Raporu: 9 yaşında erkek hasta 
Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim dalına dişlerinin sallanması 
şikayetiyle başvurmuştur. Alınan anamnezde sistemik hastalığı olmadığı öğrenilen hastanın 
dişleriyle ilgili ağrı şikayeti mevcut değildir. Yapılan ağız içi muayenede sol üst premolar bölgede 
koyu kırmızı renkte, saplı, ağrısız, kanamalı doku büyümesi görülmüştür. Radyografik incelemede 
ilgili bölgede kemik rezorbsiyonu görülmemiştir. Yumuşak doku tamamen eksize edilerek alınan 
biyopsi sonucu yapılan histopatolojik incelemede PDHG tanısı konmuştur. ilgili bölgedeki mobil 
dişler çekilerek hasta 12 ay takip edilmiştir. SONUÇ: Periodonsiyumu ilgilendiren lezyonların tanı 
ve tedavisi dikkatlice yapılmalıdır. Böyle vakalardaki en önemli nokta tekrar görülme riski nedeniyle 
hastanın düzenli takibidir.

-66-



OP89. 0156 - Rejyonel Odontodisplazi: Olgu Sunumu
Pınar Önal, Nurhan Öztaş

GİRİŞ: Rejyonel Odontodisplazi ektoderm ve mezoderm kökenli dokuları etkileyen, nadir görülen, 
gelişimsel bir dental anomalidir. Hem süt hem daimi dentisyonu etkileyebilir. Genellikle bir grup 
dişi etkiler, orta hattı geçmez. Diş sürmesinde gecikme, erken diş kayıpları, diş dizisinde boşluklar 
gibi klinik komplikasyonlar ile ilişkili olarak genellikle çocukluk çağında fark edilir. Etkilenmiş dişler 
klinik olarak hipoplastik ve hipokalsifiye görünümlü, sarımsı/kahverengi renkte ve anormal 
morfolojiye sahiptir. Radyografik olarak ise dişler mine ve dentin kalınlığında azalmaya bağlı olarak 
geniş bir pulpa odası ve kök kanalına sahip 'hayalet benzeri' olarak görülürler. Olgu Raporu: 33 aylık 
kız hasta Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim dalına sol üst molar 
bölgede ağrı ve şişlik şikayetiyle başvurmuştur. Klinik muayenede 2.süt azı dişinin henüz sürmediği 
ve dişetinde kızarıklık ve şişlik olduğu görülmüştür. Radyografik muayenede ilgili bölgede 
radyolüsent lezyon görülmüştür ve her iki süt azı dişinin kök apeksleri açıktır, geniş bir pulpa 
odasına sahiptirler. Hastanın yaşının küçük olması sebebiyle dişlerin çekimi antibiyotik baskısı 
altında sedasyon ile gerçekleştirilmiş ve çekilen dişler histopatolojik incelemeye gönderilmiştir. 
Histopatoloji raporu klinik tanıyı destekleyecek şekilde Rejyonel Odontodisplazi olarak gelmiştir. 
SONUÇ: Bu olgularda tedavi, dişlerin etkilenme derecesine bağlıdır ve her vakada fonksiyonel ve 
estetik ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Bu vakada hasta, radyografide 
görüldüğü üzere sürmekte olan daimi 1. azı dişi de etkilendiği için, diş sürene kadar tekip altında 
tutulacaktır.

OP90. 0058 - Santral dev hücreli reparatif granülom: Bir olgu raporu
Nebiha Hilal Bilge, Gözde Derindağ, Muhammed Akif Sümbüllü, Osman Murat Bilge

GİRİŞ: Çene kemiklerinin santral dev hücreli granülomları; genellikle neoplastik olmayan kemik 
lezyonlarıdır ve çene kemiklerinin benign tümörlerinin %7 lik kısmını kapsar. Mandibulada ve 
kadınlarda daha sıktır. Santral dev hücreli reparatif granülomların hiperparatiroidzm, anevrizmal 
kemik kisti ve cherubism ile ayırıcı tanısı yapılmalıdır. OLGU RAPORU: Bu olgu raporunda 
kliniğimize sol maksiller anterior bölgede şişlik ve ağrı şikayeti ile getirilen 11 yaşındaki erkek hastada 
saptanan santral dev hücreli reparatif granülomun klinik, radyografik ve histopatolojik bulguları 
sunulmaktadır. Hastadan alınan panoramik radyografide 11 nolu dişin distalinden başlayarak 25 
nolu dişin mezialine kadar uzanan, burun tabanında yükselmeye sebep olan unilokuler radyolusent 
alan izlenmiştir. Hastadan alınan konik ışınlı bilgisayarlı tomografide sol maksillar anterior bölgede 
bukkal kortikal kemikte ekspansiyona; bukkal-palatinal kortikal kemikte incelme ve perforasyona 
sebep olan litik lezyon alanı izlenmiştir. Cerrahi olarak çıkarılan lezyon üzerinde yapılan 
histopatolojik inceleme sonucu santral dev hücreli reparatif granülom tanısı konmuştur. Kesin 
tanıya ulaşmak için paratiroid hormon seviyeleri değerlendirilip hiperparatiroidzm elimine 
edilmiştir. SONUÇLAR: Santral dev hücreli reparatif granülom gibi etyolojisi ve patogenezi tam 
bilinmeyen lezyonların tanısında konik ışınlı bilgisayarlı tomografi oldukça yararlıdır. Ayırıcı tanıda 
hiperparatiroidizme bağlı gelişen Brown tümörler, tutulum bölgesinde yabancı cisim varsa yabancı 
cisim dev hücreli granülomu başta düşünülmelidir. Kan biyokimya değerleri ve histopatolojik 
inceleme kesin tanı konulması için yapılması gerekli işlemlerdir.
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Nebiha Hilal Bilge, Gözde Derindağ, Muhammed Akif Sümbüllü, Osman Murat Bilge
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cisim dev hücreli granülomu başta düşünülmelidir. Kan biyokimya değerleri ve histopatolojik 
inceleme kesin tanı konulması için yapılması gerekli işlemlerdir.
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OP91. 0075 - 13 yaşındaki hastada 3.molar diş ile ilişkili dentigeröz kist vaka raporu
Elif Kurtuldu, İrfan Sarıca, Saadettin Dağıstan, Özkan Miloğlu 

GİRİŞ: Dentigeröz kistler, sıklıkla mandibular 3. Molar dişler olmak üzere gömülü dişlerle birlikte 
görülen odontojenik kistlerdir. Dentigeröz kist, sürmemiş bir dişin kuronu çevresinde, dental 
epitelden gelişen kisttir. Çocuklarda yaygın olarak görülmeyen dentigeröz kistler genellikle 2. Ve 
5. dekat arasında görülür. Radiküler kistlerden sonra çenelerde en sık rastlanan odontojenik 
kistlerdir. Dentigeröz kistlerin, komşu anatomik yapılarda perforasyona, lezyondaki ekspansiyona 
bağlı patolojik fraktürlere, dişlerde yer değiştirmeye ve neoplastik değişimlere neden olabildiği 
bildirilmektedir. OLGU RAPORU: Bu vaka raporunda kliniğimize ağrı ve şişlik şikayeti ile başvuran, 
anamnezinde herhangi bir sistemik hastalığı olmadığı belirtilen 13 yaşındaki erkek hastada 
saptanan 48 numaralı diş ile ilişkili dentigeröz kistin klinik, radyolojik ve histopatalojik 
değerlendirilmesi sunulmaktadır. Hastadan alınan panoramik radyografide 48 numaralı dişin 
kuronunu saran, ramusa kadar uzanan unilokuler, radyolusent lezyon alanı gözlenmiştir. Lezyonun 
anatomik yapılarla olan ilişkisini saptamak ve cerrahi müdahaleye kılavuz olması amacıyla ileri 
görüntüleme yöntemi olarak kullanılan konik ışınlı bilgisayarlı tomografi kesitlerinde; lezyonun 
bukkal ve lingual ekspansiyona neden olduğu, kortikal perforasyon oluşturduğu ve mandibular 
kanal ile ilişkili hipodens, litik lezyon alanı gözlenmiştir. Genel anestezi altında opere edilen ve 
eksizyonel biyopsi alınan hastanın histopatalojik incelemesinde dentigeröz kist ile uyumlu patoloji 
izlenmiştir. Hastanın klinik, radyolojik ve histopatolojik bulgulara dayanarak dentigeröz kist tanısı 
konulmuştur. SONUÇLAR: Kemikte perforasyonlara neden olan, büyük boyutlara ulaşan 
lezyonların anatomik yapılarla olan ilişkisinin incelenmesinde, yapılacak cerrahi müdahaleye kılavuz 
olması açısından konik ışınlı bilgisayarlı tomografi oldukça faydalıdır. Lezyonların kesin tanısında 
tomografik incelemenin yanında histopatolojik inceleme ayrıca önem taşımaktadır.

OP92. 0097 - Bir Olgu Sunumu: İnfantil Hemanjiom
Alev Eda Okutan, Eda Haznedaroğlu, Ali Menteş

GİRİŞ: İnfantil hemanjiom; %50-60 oranında baş ve boyun bölgesini etkileyen, bebeklerde 
görülen (1 yaş altı bebeklerin %10’u), iyi huylu damarsal tümörlerdir. Kadınlar ve erkeklerde 
görülme oranı 3:1 ve 5:1 olarak bildirilmiştir. Sıklıkla prematüre doğum, düşük doğum ağırlığı, 
plesental anomaliler ve çoklu doğumlarla birliktelik gösterilmiştir. Çoğu infantil hemangiomlar 
zararsızdır ve spontan olarak gerileriler. Yaklaşık olarak %10-20 hastada medikal tedaviye ihtiyaç 
duyulur. Hemanjiomlarda en sık görülen komplikasyon ülserleşmedir. Hemanjiomların 
enfeksiyonları derin dokulara inerek selülit ya da osteomyelite neden olabilir. Kalp yetmezliği geniş 
hemanjiomların komplikasyonudur. OLGU RAPORU: 14 yaşındaki erkek hasta Marmara 
üniversitesi Pedodonti Anabilim Dalı’ na 26 numaralı diş ağrısı sebebiyle başvurdu. Yapılan klinik ve 
radyografik muayene sonucunda; 14, 15, 16, 36 ve 46 nolu dişlerinin restorasyonuna, 26 numaralı 
dişin de çekimine karar verildi. Baş ve boyun bölgesinin sol tarafında hemanjiomu olduğu ve çekimi 
planlanan dişin de hemanjiom sınırları içerisinde yer aldığı tespit edildi. Çekim sırasında 
gelişebilecek kanama durumunun değerlendirilebilmesi açısından konsültasyon formu hazırlandı 
ve hasta doktoruna yönlendirildi. Eşlik eden başka organ hemanjiomlarının olmadığı batın 
ultrasonu ve kraniyal mr ile anlaşıldı. Hemogram sonucunda da trombosit düzeyi normal olarak 
görüldü. Standart kanama kontrolü yöntemleriyle dişin çekimi herhangi bir komplikasyon 
gelişmeden gerçekleştirildi. SONUÇLAR: Hemanjiomlar histolojik olarak endotel hücre 
lobüllerinden oluşan kapsülsüz kitlelerdir. Fibröz septalar arasında kan dolu damarsal alanlar 
şeklindedir. Bu nedenle kolayca kanama ve çap artışı gösterebilirler. Hemanjiom sınırları içerisinde 
yapılması düşünülen girişimsel her işlemden önce kanama problemi açısından önlem alınması 
gerekir. Olası komplikasyonların önüne geçilmesi için; koruyucu diş hekimliği uygulamaları, 
beslenme ve oral hijyen alışkanlıklarının geliştirilmesi çok önemlidir.
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OP93. 0101 - Alt çenede transmigrasyon görülen kanin tedavisi: Bir olgu raporu
Elif Beril Gürdoğan, Ediz Deniz, Senem Selvi Kuvvetli

GİRİŞ: Dental transmigrasyon, sürmemiş bir dişin orta hattı geçerek çenenin karşı tarafına 
hareket etmesi olarak tanımlanmaktadır. Ender rastlanan bir durum olup, yakın zamanda yapılan 
bir çalışmaya göre son 50 yıl içerisinde 185 transmigre kanin olgusu bildirilmiş bulunmaktadır. 
Transmigre kanin varlığı komşu dişlerde hasar, kök rezorpsiyonu ve inklinasyon, kapanış 
bozuklukları, enfeksiyon ve kist gibi komplikasyonlara yol açabilmektedir. OLGU RAPORU: 
Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı’na alt çenesinde 
gömük kanin ve ağrı şikayetiyle başvuran 11 yaşındaki erkek hastanın mevcut iki panoramik 
radyografisi incelendiğinde sol alt çene gömük kanin dişinin mezioangular pozisyonda orta hattı 
aştığı ve etrafında kistik lezyonun geliştiği saptandı. Ağız dışı muayenede hastanın çene ucunda 
kızarıklık ve ödem gözlendi. Ağız-Diş-Çene Cerrahisi Anabilim Dalı ile yapılan konsültasyon 
sonucu dişin cerrahi olarak çekimine ve çevreleyen kistin enükleasyonuna karar verildi. Gömük 
kanin dişi cerrahi olarak çıkarıldı ve kistik lezyon enükle edildikten sonra patolojiye gönderildi. 
Operasyonun ardından yapılan patolojik incelemede enfekte dentigeröz kist tanısı konuldu. 
Komşu dişlerin vitalitesi açısından hastanın takibi devam etmektedir. SONUÇLAR: 
Transmigrasyon görülen kanin dişlerine çocuk diş hekimi tarafından erken tanı konması ve 
multidisipliner bir yaklaşım ile tedavi ve takip edilmesi gelecekte oluşabilecek komplikasyonların 
önlenmesi nedeniyle önem taşımaktadır.

OP94. 0122 - İnverse Erüpsiyon Gösteren Maksiller Daimi Santral Dişin Tedavisi
Mustafa Aydınbelge, Ayşe Derya Bayat, Osman Etöz

GİRİŞ: Dişlerin gelişimlerinden önce, gelişimleri sırasında ve gelişimlerinden sonra çeşitli 
faktörlerin etkisi altında kalabildikleri,bu faktörlerin etkili oldukları dönem etki sürelerine bağlı 
çeşitli patolojik durumların ortaya çıkabileceği bilinmektedir. Söz konusu patolojik faktör dişlerin 
gelişimlerinden önce ya da gelişimleri sırasında etkisini gösterirse “Gelişim Bozuklukları”, dişlerin 
gelişiminden sonra etkili olurlarsa “Edinsel Bozukluklar” ortaya çıkar. İnversiyon bir gelişim 
anomalisi olup dişin sürme doğrultusu ile tamamen ters yönde olmasıdır. Olgu Raporu: Erciyes 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Kliniği'ne burnunda ağrı şikayetleri ile 
başvuran 9 yaşında erkek hastanın, Klinik muayene ve radyografik inceleme sonucunda 21 
numaralı dişinde inversiyon tespit edildi.Hastamızdan alınan tomografi sonucunda dişin burun 
tabanına yakın, ters konumlandığı bu durumun bölgedeki ağrının sebebi olabileceği değerlendirildi. 
İlk olarak 6 ay boyunca hastamıza hareketli bir ekspansiyon apareyi kullandırılarak üst çene 
genişletildi. 21 numaralı diş için yer açıldı. 6 ayın sonunda genel anestezi altında 21 numaralı diş kök 
ve kronu zarar görmeden çekildi.Kökü yaklaşık 90 derece eğimli diş düzeltilip yerleştirildiğinde kök 
ucu bukkalden soket dışında kaldığı için bukko-lingual yönde ters olacak şekilde sokete yerleştirildi 
ve komşu dişlere geçici olarak kompozitle splintlendi. Operasyondan 1 hafta sonra splintleri rijit 
splintlerle değiştirildi. Altı ay boyunca her ay kliniğimize çağrılan hastamızda dişin vitalitesi, kemik 
soketindeki iyileşme radyografik olarak takip edildi. Altıncı ayın sonunda dişin restorasyonu 
tamamlandı.Hastamızın 2 yıllık takibi sonucunda diş vitalitesinin devam ettiği,kök gelişiminin 
tamamlandığı görüldü. Hastamızın takipleri 3 aylık periyotlarla devam etmektedir. SONUÇ: 
İnversiyon nadir görülen klink vakalardan birisi olup, alternatif tedavi yöntemleri ile dişin ağızda 
kalma süresi uzatılarak hasta konforu sağlanabilmektedir.
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OP93. 0101 - Alt çenede transmigrasyon görülen kanin tedavisi: Bir olgu raporu
Elif Beril Gürdoğan, Ediz Deniz, Senem Selvi Kuvvetli

GİRİŞ: Dental transmigrasyon, sürmemiş bir dişin orta hattı geçerek çenenin karşı tarafına 
hareket etmesi olarak tanımlanmaktadır. Ender rastlanan bir durum olup, yakın zamanda yapılan 
bir çalışmaya göre son 50 yıl içerisinde 185 transmigre kanin olgusu bildirilmiş bulunmaktadır. 
Transmigre kanin varlığı komşu dişlerde hasar, kök rezorpsiyonu ve inklinasyon, kapanış 
bozuklukları, enfeksiyon ve kist gibi komplikasyonlara yol açabilmektedir. OLGU RAPORU: 
Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı’na alt çenesinde 
gömük kanin ve ağrı şikayetiyle başvuran 11 yaşındaki erkek hastanın mevcut iki panoramik 
radyografisi incelendiğinde sol alt çene gömük kanin dişinin mezioangular pozisyonda orta hattı 
aştığı ve etrafında kistik lezyonun geliştiği saptandı. Ağız dışı muayenede hastanın çene ucunda 
kızarıklık ve ödem gözlendi. Ağız-Diş-Çene Cerrahisi Anabilim Dalı ile yapılan konsültasyon 
sonucu dişin cerrahi olarak çekimine ve çevreleyen kistin enükleasyonuna karar verildi. Gömük 
kanin dişi cerrahi olarak çıkarıldı ve kistik lezyon enükle edildikten sonra patolojiye gönderildi. 
Operasyonun ardından yapılan patolojik incelemede enfekte dentigeröz kist tanısı konuldu. 
Komşu dişlerin vitalitesi açısından hastanın takibi devam etmektedir. SONUÇLAR: 
Transmigrasyon görülen kanin dişlerine çocuk diş hekimi tarafından erken tanı konması ve 
multidisipliner bir yaklaşım ile tedavi ve takip edilmesi gelecekte oluşabilecek komplikasyonların 
önlenmesi nedeniyle önem taşımaktadır.

OP94. 0122 - İnverse Erüpsiyon Gösteren Maksiller Daimi Santral Dişin Tedavisi
Mustafa Aydınbelge, Ayşe Derya Bayat, Osman Etöz

GİRİŞ: Dişlerin gelişimlerinden önce, gelişimleri sırasında ve gelişimlerinden sonra çeşitli 
faktörlerin etkisi altında kalabildikleri,bu faktörlerin etkili oldukları dönem etki sürelerine bağlı 
çeşitli patolojik durumların ortaya çıkabileceği bilinmektedir. Söz konusu patolojik faktör dişlerin 
gelişimlerinden önce ya da gelişimleri sırasında etkisini gösterirse “Gelişim Bozuklukları”, dişlerin 
gelişiminden sonra etkili olurlarsa “Edinsel Bozukluklar” ortaya çıkar. İnversiyon bir gelişim 
anomalisi olup dişin sürme doğrultusu ile tamamen ters yönde olmasıdır. Olgu Raporu: Erciyes 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Kliniği'ne burnunda ağrı şikayetleri ile 
başvuran 9 yaşında erkek hastanın, Klinik muayene ve radyografik inceleme sonucunda 21 
numaralı dişinde inversiyon tespit edildi.Hastamızdan alınan tomografi sonucunda dişin burun 
tabanına yakın, ters konumlandığı bu durumun bölgedeki ağrının sebebi olabileceği değerlendirildi. 
İlk olarak 6 ay boyunca hastamıza hareketli bir ekspansiyon apareyi kullandırılarak üst çene 
genişletildi. 21 numaralı diş için yer açıldı. 6 ayın sonunda genel anestezi altında 21 numaralı diş kök 
ve kronu zarar görmeden çekildi.Kökü yaklaşık 90 derece eğimli diş düzeltilip yerleştirildiğinde kök 
ucu bukkalden soket dışında kaldığı için bukko-lingual yönde ters olacak şekilde sokete yerleştirildi 
ve komşu dişlere geçici olarak kompozitle splintlendi. Operasyondan 1 hafta sonra splintleri rijit 
splintlerle değiştirildi. Altı ay boyunca her ay kliniğimize çağrılan hastamızda dişin vitalitesi, kemik 
soketindeki iyileşme radyografik olarak takip edildi. Altıncı ayın sonunda dişin restorasyonu 
tamamlandı.Hastamızın 2 yıllık takibi sonucunda diş vitalitesinin devam ettiği,kök gelişiminin 
tamamlandığı görüldü. Hastamızın takipleri 3 aylık periyotlarla devam etmektedir. SONUÇ: 
İnversiyon nadir görülen klink vakalardan birisi olup, alternatif tedavi yöntemleri ile dişin ağızda 
kalma süresi uzatılarak hasta konforu sağlanabilmektedir.
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OP95. 0133 - Mandibulada odontoma nedeniyle gömülü kalan süt kanin: Olgu bildirimi
Ebru Şenyiğit, Salih Doğan, Osman Etöz, Cihan Topan

GİRİŞ: Gömülü dişler sürme zamanı geçtiği halde kemik ve yumuşak doku içinde kısmen yada 
tamamen gömülü kalarak oklüzyonda yerini alamamış dişlerdir. Dişlerin gömülü kalmasında rol 
oynayan lokal faktörlerden birisi olan odontomalar, kaynağını doku değişimine uğramış epitelyum 
mezenkim dokulardan alan, içerisinde mine, sement ve bağ dokusu bulunan benign mikst 
odontojenik tümörlerdir. Odontomalar çoğunlukla daimi dişlerin gömülü kalmalarında rol 
oynarken süt dişlerinde nadir olarak görülürler. Olgu Raporu: Bu olguda Erciyes Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı kliniğine sağ mandibular anterior bölgede görülen 
ağrısız şişlik ve sağ alt kanin dişin sürmemesi şikayeti ile başvuran 3 yaşındaki erkek hastanın yapılan 
klinik ve radyolojik muayenesinde sağ mandibular süt kanin dişinin sürmemiş olduğu tespit 
edilmiştir. Yapılan radyografik incelemeler neticesinde odontoma varlığı tespit edilen hastada, 
sürmemiş sağ mandibular süt kanin dişi ile ilişkili odontomanın cerrahi olarak eksizyonu ve gömülü 
süt kanin dişinin sürdürülmesi rapor edilmiştir. SONUÇ: Bu olgu raporunun sonucuna 
odontomalar diş erüpsiyonunu engellememeleri ve kist oluştumamaları için eksize edilmesi 
gerektiği, erken dönemde tespit edilen olgularda eksizyon sonrasında alttaki süt dişinin spontan 
erüpsiyonun oluştuğu gözlenmiştir.
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Oturum 7 - Sendromlar ve Genetik 
Oturum Başkanları: E. Bahar Tuna, Şule Bayrak

OP96. 0005 - Mukopolisakkaridoz tip VI: Nadir Görülen Bir Genetik Bozukluğun Ağız İçi 
Bulguları ve Tedavisi
Yıldırım Erdoğan, Hilal Özbey, Arif Bolaca

AMAÇ: Mukopolisakkaridoz tip VI (MPS VI), diğer adıyla Maroteaux-Lamy Sendromu, 
Arilsülfataz B (ARSB) genindeki mutasyonlar nedeniyle ARSB enzimatik aktivitesinde bozukluk 
oluşması yüzünden meydana gelen ve nadir görülen, otozomal resesif geçişli, lizozomal depo 
hastalığıdır. ARSB enzimi, bir glikozaminoglikan olan dermatan sülfat moleküllerinin yıkımında rol 
alır. MPS VI hastalarında, yıkıma uğramayan dermatan sülfat molekülleri, birçok doku ve organda 
ilerleyici şekilde birikerek, genişleme ve enflamasyonlara sebep olur. Hastalığın genel 
karakteristiği; kısa boy, kaba yüz görünümü, makrosefali, eklem deformiteleri, organomegali, 
solunum fonksiyon bozuklukları, korneada bulanıklaşma, kalp kapağı problemleridir. Çoklu organ 
tutulumuna rağmen zeka normaldir. Hastaların büyük bölümü 2. veya 3. dekatta, özellikle kalp 
kapağı problemleri veya solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle hayatını kaybeder. OLGU 
RAPORU: 3 yaşında MPS VI tanısı konmuş olan 7 yaşında kız hasta, sendromun genel 
karakteristiğine uymaktadır. Klinik-radyografik ağız içi muayenesinde; kalın vermilyon çizgisi, 
diastema, ön açık kapanış, gingival hiperplazi, mine hipoplazisi, makroglossi, dentigeröz benzeri 
kistler, gömük dişler, geniş-düz damak, ağız açıklığında kısıtlılık, geniş alveoler yapıya rastlanmıştır. 
Hasta, restoratif ve basit cerrahi işlemler uygulandıktan sonra dentigeröz benzeri kistlerin, 
ortodontik ve gingival problemlerin gözlemlenmesi için takibe alınmıştır. SONUÇ: Dünyada şu 
anda yaşayan yaklaşık 1000 MPS VI hastası olduğu tahmin edilmektedir. Diş hekimlerinin rutin 
karşılaştıkları bir hastalık grubu değildir. Kalp ve solunum problemleri olan, kısa yaşam süresine 
sahip bu çocuklarda genel ağız sağlığı stratejisi; oral hijyen davranışlarının geliştirilmesini ve 
sürdürülmesini sağlamak, koruyucu tedavilere yönelmek, ileri ve karmaşık cerrahi işlemlerden 
kaçınmaya çalışmak ve semptomatik müdahaleleri ön plana almak şeklinde sıralanabilir.

OP97. 0017 - Amelogenezis İmperfektalı Dişlerin Bağlanma Dayanımında Deproteinizasyonun 
Etkisi
Nuray Tüloğlu, Şule Bayrak, Emine Şen Tunç

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, hipokalsifiye amelogenezis imperfektalı süt dişlerinde farklı dentin 
deproteinizasyon işlemlerinin kompozit rezinlerin dentine mikrogerilim bağlanma dayanımı (μ
TBS) üzerine etkisinin değerlendirilmesidir. GEREÇ-YÖNTEM: Hem hipokalsifiye amelogenezis 
imperfektadan etkilenmiş hem de sağlıklı çocuklardan elde edilen sağlam süt azı dişlerinin dentin 
yüzeyleri açığa çıkarıldı. Örnekler yüzey hazırlama işlemlerine göre rastgele 3 gruba ayrıldı; 
Kontrol, Sodyum hipoklorit (NaOCl) ve Klordioksit (ClO₂). Adeziv işlemlerin ardından kompozit 
rezin ile üst yapı oluşturuldu. Universal test makinesi kullanılarak μTBS ölçüldü ve elde edilen 
veriler tek yönlü ANOVA ve Tukey testleri kullanılarak analiz edildi. BULGULAR: Sağlam süt 
dişlerine ait tüm grupların µTBS değerlerinin, amelogenezis imperfekta gruplarına göre anlamlı 
olarak daha yüksek olduğu saptandı (p<0,05). Hem sağlam süt dişlerinde hem de amelogenezis 
imperfektalı dişlerde kontrol ve NaOCl gruplarının µTBS değerleri arasında anlamlı bir farklılık 
gözlenmezken (p>0,05); ClO₂ grubunun µTBS değerlerinin hem kontrol gruplarından hem de 
NaOCl gruplarından anlamlı olarak daha yüksek olduğu tespit edildi (p<0,05). SONUÇ: İn vitro 
olarak yapılan bu çalışma sonucunda, ClO₂ ile deproteinizasyon işlemlerinin hipokalsifiye 
amelogenezis imperfektadan etkilenmiş süt dişlerinde kompozit rezinlerin dentine mikrogerilim 
bağlanma dayanımını arttırdığı belirlendi.
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Oturum 7 - Sendromlar ve Genetik 
Oturum Başkanları: E. Bahar Tuna, Şule Bayrak

OP96. 0005 - Mukopolisakkaridoz tip VI: Nadir Görülen Bir Genetik Bozukluğun Ağız İçi 
Bulguları ve Tedavisi
Yıldırım Erdoğan, Hilal Özbey, Arif Bolaca

AMAÇ: Mukopolisakkaridoz tip VI (MPS VI), diğer adıyla Maroteaux-Lamy Sendromu, 
Arilsülfataz B (ARSB) genindeki mutasyonlar nedeniyle ARSB enzimatik aktivitesinde bozukluk 
oluşması yüzünden meydana gelen ve nadir görülen, otozomal resesif geçişli, lizozomal depo 
hastalığıdır. ARSB enzimi, bir glikozaminoglikan olan dermatan sülfat moleküllerinin yıkımında rol 
alır. MPS VI hastalarında, yıkıma uğramayan dermatan sülfat molekülleri, birçok doku ve organda 
ilerleyici şekilde birikerek, genişleme ve enflamasyonlara sebep olur. Hastalığın genel 
karakteristiği; kısa boy, kaba yüz görünümü, makrosefali, eklem deformiteleri, organomegali, 
solunum fonksiyon bozuklukları, korneada bulanıklaşma, kalp kapağı problemleridir. Çoklu organ 
tutulumuna rağmen zeka normaldir. Hastaların büyük bölümü 2. veya 3. dekatta, özellikle kalp 
kapağı problemleri veya solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle hayatını kaybeder. OLGU 
RAPORU: 3 yaşında MPS VI tanısı konmuş olan 7 yaşında kız hasta, sendromun genel 
karakteristiğine uymaktadır. Klinik-radyografik ağız içi muayenesinde; kalın vermilyon çizgisi, 
diastema, ön açık kapanış, gingival hiperplazi, mine hipoplazisi, makroglossi, dentigeröz benzeri 
kistler, gömük dişler, geniş-düz damak, ağız açıklığında kısıtlılık, geniş alveoler yapıya rastlanmıştır. 
Hasta, restoratif ve basit cerrahi işlemler uygulandıktan sonra dentigeröz benzeri kistlerin, 
ortodontik ve gingival problemlerin gözlemlenmesi için takibe alınmıştır. SONUÇ: Dünyada şu 
anda yaşayan yaklaşık 1000 MPS VI hastası olduğu tahmin edilmektedir. Diş hekimlerinin rutin 
karşılaştıkları bir hastalık grubu değildir. Kalp ve solunum problemleri olan, kısa yaşam süresine 
sahip bu çocuklarda genel ağız sağlığı stratejisi; oral hijyen davranışlarının geliştirilmesini ve 
sürdürülmesini sağlamak, koruyucu tedavilere yönelmek, ileri ve karmaşık cerrahi işlemlerden 
kaçınmaya çalışmak ve semptomatik müdahaleleri ön plana almak şeklinde sıralanabilir.

OP97. 0017 - Amelogenezis İmperfektalı Dişlerin Bağlanma Dayanımında Deproteinizasyonun 
Etkisi
Nuray Tüloğlu, Şule Bayrak, Emine Şen Tunç

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, hipokalsifiye amelogenezis imperfektalı süt dişlerinde farklı dentin 
deproteinizasyon işlemlerinin kompozit rezinlerin dentine mikrogerilim bağlanma dayanımı (μ
TBS) üzerine etkisinin değerlendirilmesidir. GEREÇ-YÖNTEM: Hem hipokalsifiye amelogenezis 
imperfektadan etkilenmiş hem de sağlıklı çocuklardan elde edilen sağlam süt azı dişlerinin dentin 
yüzeyleri açığa çıkarıldı. Örnekler yüzey hazırlama işlemlerine göre rastgele 3 gruba ayrıldı; 
Kontrol, Sodyum hipoklorit (NaOCl) ve Klordioksit (ClO₂). Adeziv işlemlerin ardından kompozit 
rezin ile üst yapı oluşturuldu. Universal test makinesi kullanılarak μTBS ölçüldü ve elde edilen 
veriler tek yönlü ANOVA ve Tukey testleri kullanılarak analiz edildi. BULGULAR: Sağlam süt 
dişlerine ait tüm grupların µTBS değerlerinin, amelogenezis imperfekta gruplarına göre anlamlı 
olarak daha yüksek olduğu saptandı (p<0,05). Hem sağlam süt dişlerinde hem de amelogenezis 
imperfektalı dişlerde kontrol ve NaOCl gruplarının µTBS değerleri arasında anlamlı bir farklılık 
gözlenmezken (p>0,05); ClO₂ grubunun µTBS değerlerinin hem kontrol gruplarından hem de 
NaOCl gruplarından anlamlı olarak daha yüksek olduğu tespit edildi (p<0,05). SONUÇ: İn vitro 
olarak yapılan bu çalışma sonucunda, ClO₂ ile deproteinizasyon işlemlerinin hipokalsifiye 
amelogenezis imperfektadan etkilenmiş süt dişlerinde kompozit rezinlerin dentine mikrogerilim 
bağlanma dayanımını arttırdığı belirlendi.
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OP98. 0033 - Nemalin Rod Miyopatisi: Nadir görülen bir genetik bozukluğun ağız içi bulguları
Arif Bolaca, Yıldırım Erdoğan, Hilal Özbey

GİRİŞ: Nemalin rod miyopatisi değişik derecelerde ve genellikle ilerleyici olmayan kas güçsüzlüğü 
ile karakterize nadir görülen konjenital, herediter ve nöromusküler bir hastalıktır. Hastalığın 
sıklığının 1 / 50.000 olduğu tahmin edilmektedir. Hastalık, kas liflerindeki sarkomerik ince 
filamanların bileşenlerini kodlayan genlerin (alfa ve beta tropomiyozin, troponin T, nebulin ve alfa 
aktinin) veya sarkomerik ince filamanların yapım ve yıkımından sorumlu olan proteinlerin 
defektleri sonucunda ortaya çıkar. Klinik bulgular esas olarak yaygın kas güçsüzlüğü ve hipotoni ile 
ilişkilidir. Uzun ince yüz görünümü, yüksek damak, orofasiyal problemler, skolyoz, ayak 
deformiteleri gibi bulgular eşlik edebilir. Oral motor kaslardaki zayıflık ve nefes kontrolündeki 
güçlük nedeniyle konuşma ve artikülasyonda zorluklar görülür. İleri yaşlarda kardiyomiyopati 
görülebilir. OLGU RAPORU: 2,5 yaşında ‘’ Nemalin Rod Miyopatisi ‘’ tanısı konmuş olan 9 
yaşında erkek hasta, sendromun genel karakteristiğine uymaktadır. Ekstra-oral muayenede yüz 
ifadesinde kısıtlılık, bacak kaslarında güçsüzlük ve yan basma şikayeti görülmüştür. 4 yaşından bu 
yana, gece uyku boyunca solunum destek cihazı kullanan hastada üst çenede gelişim geriliği 
görülmektedir. Ağız içi muayene bulgularında; sınıf III molar kapanışı, yüksek damak gözlenmiştir. 
Hastaya ağız hijyeni eğitimi verildikten ve minor cerrahi işlemler (süt dişi çekimi) uygulandıktan 
sonra ortodonti kliniğine yönlendirilmiştir. SONUÇLAR: Konjenital miyopatili hastaların standart 
tedavilerinin bildirildiği kılavuzda, ileriye yönelik rehberlik için 1 yaşında çocuk diş hekimine 
müracaat edilmesi tavsiye edilmektedir. Süt dişleri, enfeksiyon ve beslenme problemlerini 
önlemek için gerektiğinde tedavi edilmelidir. Maloklüzyon ve/veya yüksek damağın 
değerlendirilmesi için 6-8 yaşlarında ortodontiste danışılmalıdır. Konuşma problemleri için 
konuşma terapistine yönlendirilmeli, gerekli durumlarda konuşma protezi yapılmalıdır.

OP99. 0038 - Nablus Mask-Like Facial Sendromlu Bir Çocuğun Genel Anestezi Altında 
Dental Tedavileri- Bir Olgu Nedeniyle
Sera Şimşek Derelioğlu, Gelengül Gürbüz Urvasızoğlu, Yasemin Güler, Fatma Songur

GİRİŞ: Bu olgu sunumunda, şiddetli erken çocukluk çürükleri sebebiyle kliniğimize başvuran 
Nablus Mask-Like Facial Sendromu (NMLS)'na sahip 5 yaş 10 aylık bir erkek çocuğunun dental 
bulguları ve genel anestezi altında yapılan dental tedavilerinin rapor edilmesi amaçlanmıştır. 
NMLS, ilk kez Teebi tarafından 2000 yılında Nablus şehrinde yaşayan anormal maske şeklinde 
yüz görünümüne sahip olan bir çocuğun rapor edilmesi ile adlandırılan nadir görülen bir 
sendromdur. Sendromun klinik bulgularında; ifadesiz ve uzun bir yüz görünümü, alın bölgesinden 
geriye doğru saçların taranmış gibi görüntüsü, dar palpebral açıklıkla birlikte gergin ve parlak bir yüz 
cildi, belirgin hipertelorizm, kaşların seyrekliği, bulböz burun, maksiller hipoplazi, uzun bir üst 
dudak, dışa dönük alt dudak, yanaklarda uzunlamasına gamzeler, lobülleri olmayan anormal 
derecede posterior açılı kulaklar göze çarpar. OLGU RAPORU: Bizim olgumuzda tipik yüz 
bulgularına ilaveten dişlerde hipoplaziye bağlı şiddetli Erken Çocukluk Çürükleri(şEÇÇ), üst süt 
lateral dişlerin eksikliği, dil altında mukosel, işitme kaybı ve hafif mental retardasyon mevcuttu. 
Hastanın mental retardasyonu ve işitme kaybı sebebiyle dental tedavilerin genel anestezi altında 
yapılması planlanmıştır. şEÇÇ sebebiyle kaybedilen fonksiyonun yeniden kazandırılması, ağrıların 
dindirilmesi ve enfeksiyon odaklarının kaldırılması amacı ile, 53, 61 ve 63 nolu dişlerin kompomer 
dolgu ile, 74, 75 ve 84 nolu dişlerin amputasyon ve üzerine paslanmaz çelik kuron ile restorasyonu, 
54,55,64,65,71,72,81,82,83 ve 85 nolu dişlerin çekimi yapılmış, dil altında bulunan mukosel 
cerrahi olarak çıkarılmıştır. SONUÇLAR: NMLS'lu hastalarda maksiller hipoplazi, mine 
hipoplazileri ve diş eksikliği gibi oral bulgularının bulunması sebebiyle bu çocukların pedodonti, 
ortodonti ve ağız, diş ve çene cerrahları tarafından multi-disipliner olarak tedavilerinin ve 
kontrollerinin yapılması gereklidir.
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OP100. 0071 - Lignöz Gingivitisin Nadir Bir Nedeni Olarak Tip 1 Plazminojen Eksikliği
Hilal Özbey, Yıldırım Erdoğan, Arif Bolaca, Alper Kızıldağ

GİRİŞ: Tip 1 Plazminojen Eksikliği otozomal çekinik geçen ve muköz membranlarda kronik 
enflamasyona neden olan nadir görülen bir hastalıktır. 1,6 milyon kişide 1 görülmektedir. Hastalığın 
patogenezinde; küçük travma veya enfeksiyonlardan sonra yara iyileşmesi esnasında hücre dışı 
fibrin artıklarının temizlenmesinde bozulmanın sorumlu olduğu düşünülmektedir. Göz, orta kulak, 
farenks, üst solunum yolu, kadın genital organı ve oral mukozada oluşabilen; kalın, beyaz veya 
sarı-yeşil renkte psödomembranöz lezyonlar ile karakterizedir. En sık görülen klinik bulgu, lignöz 
konjunktivittir (%80). İkinci sıklıkta, lignöz gingivitis veya lignöz periodontitis (%34) 
bulunmaktadır. OLGU RAPORU: 2014 yılında Plazminojen Eksikliği Tip 1 tanısı konulan 9 yaşında 
erkek hasta, dişeti büyümesi şikayetiyle Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti 
Anabilim Dalı’ na başvurmuştur. Öncelikle oral hijyen eğitimi verilen hastanın başlangıç 
periodontal tedavisi, restorasyonları, diş çekimi ve koruyucu tedavilerinin yapılmasının ardından 
Periodontoloji Anabilim Dalı’ na yönlendirilmiştir. İleri periodontal tedavi olarak, 2 seans 
gingivektomi yapılan hastaya, diş eti büyümesinin tekrarlaması nedeniyle 2 ay sonra tekrar 
gingivektomi uygulanmıştır. SONUÇLAR: Pedodontistlerin, Plazminojen Eksikliğinin ağız içi 
bulgularına karşı farkındalıklarının artması, nadir görülen bu hastalığın tanısının erken dönemde 
konulmasında önemli bir yere sahiptir.

OP101. 0091 - Freeman Sheldon Sendromu: İki olgu sunumu
Selin Bilgin Özdemir, Firdevs Kahvecioglu, Safiye Seyhan

GİRİŞ: Freeman Sheldon sendromu (ıslık çalan yüz), 1938 yılında kranio-karpotarsal distrofi adı 
altında tanımlanan nadir görülen herediter bir hastalıktır. Başlıca özellikleri yüze ıslık çalma 
görünümü veren büzülmüş ağız, uzun filtrum, düz bir yüz, el ve ayak parmaklarında fleksiyon ve 
ulnar deviasyondur. Solunum ve yutkunma problemleri en sık karşılaşılan sorunlardır. Dental 
açıdan en büyük problem ise ağız açıklığının çok kısıtlı olması nedeniyle ağız hijyeninin 
sağlanamaması ve artmış çürük riskidir. Bu olgu sunumunda nadir görülen herediter bir hastalık 
olan Freeman Sheldon sendromlu iki hastanın ağız ve diş bulguları yönünden incelenmesi 
amaçlanmıştır. OLGU: 7 ve 12 yaşlarında Freeman Sheldon sendromu teşhisi konulmuş iki erkek 
kardeş Selçuk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti AD Kliniği’ne çürük dişlerindeki 
ağrı şikayetleriyle başvurmuşlardır. Ağız içi muayenelerinde aşırı harabiyete neden olan yaygın diş 
çürüklerinin olduğu tespit edilmiştir. Kooperasyonun sağlanamaması ve ağız açıklıklarının çok dar 
olması nedeniyle diş tedavileri genel anestezi altında gerçekleştirilmiştir. SONUÇ: Hastalarımızın 
ebeveynleri, ağız ve diş sağlığı bakımı konusunda bilgilendirilmiştir ve hastalarımızın takipleri 
pedodonti kliniğimizde düzenli aralıklarla devam etmektedir.
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OP100. 0071 - Lignöz Gingivitisin Nadir Bir Nedeni Olarak Tip 1 Plazminojen Eksikliği
Hilal Özbey, Yıldırım Erdoğan, Arif Bolaca, Alper Kızıldağ

GİRİŞ: Tip 1 Plazminojen Eksikliği otozomal çekinik geçen ve muköz membranlarda kronik 
enflamasyona neden olan nadir görülen bir hastalıktır. 1,6 milyon kişide 1 görülmektedir. Hastalığın 
patogenezinde; küçük travma veya enfeksiyonlardan sonra yara iyileşmesi esnasında hücre dışı 
fibrin artıklarının temizlenmesinde bozulmanın sorumlu olduğu düşünülmektedir. Göz, orta kulak, 
farenks, üst solunum yolu, kadın genital organı ve oral mukozada oluşabilen; kalın, beyaz veya 
sarı-yeşil renkte psödomembranöz lezyonlar ile karakterizedir. En sık görülen klinik bulgu, lignöz 
konjunktivittir (%80). İkinci sıklıkta, lignöz gingivitis veya lignöz periodontitis (%34) 
bulunmaktadır. OLGU RAPORU: 2014 yılında Plazminojen Eksikliği Tip 1 tanısı konulan 9 yaşında 
erkek hasta, dişeti büyümesi şikayetiyle Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti 
Anabilim Dalı’ na başvurmuştur. Öncelikle oral hijyen eğitimi verilen hastanın başlangıç 
periodontal tedavisi, restorasyonları, diş çekimi ve koruyucu tedavilerinin yapılmasının ardından 
Periodontoloji Anabilim Dalı’ na yönlendirilmiştir. İleri periodontal tedavi olarak, 2 seans 
gingivektomi yapılan hastaya, diş eti büyümesinin tekrarlaması nedeniyle 2 ay sonra tekrar 
gingivektomi uygulanmıştır. SONUÇLAR: Pedodontistlerin, Plazminojen Eksikliğinin ağız içi 
bulgularına karşı farkındalıklarının artması, nadir görülen bu hastalığın tanısının erken dönemde 
konulmasında önemli bir yere sahiptir.

OP101. 0091 - Freeman Sheldon Sendromu: İki olgu sunumu
Selin Bilgin Özdemir, Firdevs Kahvecioglu, Safiye Seyhan

GİRİŞ: Freeman Sheldon sendromu (ıslık çalan yüz), 1938 yılında kranio-karpotarsal distrofi adı 
altında tanımlanan nadir görülen herediter bir hastalıktır. Başlıca özellikleri yüze ıslık çalma 
görünümü veren büzülmüş ağız, uzun filtrum, düz bir yüz, el ve ayak parmaklarında fleksiyon ve 
ulnar deviasyondur. Solunum ve yutkunma problemleri en sık karşılaşılan sorunlardır. Dental 
açıdan en büyük problem ise ağız açıklığının çok kısıtlı olması nedeniyle ağız hijyeninin 
sağlanamaması ve artmış çürük riskidir. Bu olgu sunumunda nadir görülen herediter bir hastalık 
olan Freeman Sheldon sendromlu iki hastanın ağız ve diş bulguları yönünden incelenmesi 
amaçlanmıştır. OLGU: 7 ve 12 yaşlarında Freeman Sheldon sendromu teşhisi konulmuş iki erkek 
kardeş Selçuk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti AD Kliniği’ne çürük dişlerindeki 
ağrı şikayetleriyle başvurmuşlardır. Ağız içi muayenelerinde aşırı harabiyete neden olan yaygın diş 
çürüklerinin olduğu tespit edilmiştir. Kooperasyonun sağlanamaması ve ağız açıklıklarının çok dar 
olması nedeniyle diş tedavileri genel anestezi altında gerçekleştirilmiştir. SONUÇ: Hastalarımızın 
ebeveynleri, ağız ve diş sağlığı bakımı konusunda bilgilendirilmiştir ve hastalarımızın takipleri 
pedodonti kliniğimizde düzenli aralıklarla devam etmektedir.
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OP102. 0102 - Femoral Fasiyal Sendromu:Olgu Bildirisi
Hazal Özcan, Dilara Bektaş, Mine Koruyucu, Figen Seymen

AMAÇ: Femoral fasiyal sendrom (FFS) nadir görülen, etyolojisi belirli olmayan ancak maternal 
diyabete bağlı olduğu düşünülen bir sendromdur. FFS’nin karakteristik özellikleri; femoral 
hipoplazi, atipik yüz görünümü, hipertelorizm, ince üst dudak, uzun filtrum, mikrognati, yarık 
damak, genitoüriner ve kardiyovasküler anomalilerdir. Bu sendrom ‘femoral hipoplazi değişik yüz 
görünümü sendromu’ olarak da isimlendirilir. Bu olgu sunumunun amacı femoral fasiyal 
sendromun ağız içi ve ağız dışı bulgularının anlatılmasıdır. OLGU: FFS tanısı olan 8 yaşında kız 
hasta, diş çürükleri nedeniyle İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim 
Dalı Kliniği’ne başvurmuştur. Aralarında akrabalık bulunmayan, sağlıklı anne babanın tek çocuğu 
olarak sezeryanla doğmuştur. Ailede benzer bir öykü bulunmamaktadır. Klinik bulguları; bilateral 
femoral hipoplazi, hipertelorizm, sağ elde polidaktili, sağ ayakta pesekinovarus, sağ kalça displazisi 
şeklindedir. Oral bulgularında; mikrognati, yüksek damak kubbesi, uzun filtrum, ince üst dudak, 
kısa dil frenulumu ve alt sürekli yan kesici diş germlerinin eksikliği görülmüştür. Sağ üst ikinci süt azı 
ve sol alt birinci süt azı dişlerine kompozit restorasyon, sağ üst birinci süt azı dişine vital 
amputasyon tedavisi, sürekli birinci büyük azı dişlerine fissür örtücü, tüm segmentlere fluor 
uygulaması yapılmış ve ortodontik tedavisi planlanmıştır. SONUÇ: Femoral fasiyal sendrom 
ayırıcı tanısı yapılmalı, bireye özgü kapsamlı bir tedavi planlanmalı ve multidisipliner tedavi 
uygulanmalıdır. Kısa dil frenulumunun konuşma bozukluğu yapabileceği düşünülmeli ve hasta 
kontrol altında tutulmalıdır.

OP103.0112 - Sürekli Dişlerinde Anadonti Gözlenen Hastada Estetik ve Fonksiyonun 
Sağlanması: Olgu Sunumu
Dilek Özge Yılmaz, Derya Tabakçılar, Simin Kocaaydın, Mine Koruyucu, Figen Seymen, 
Koray Gençay

GİRİŞ: Konjenital diş eksiklikleri total veya parsiyel olarak görülebilmektedir. Total diş eksikliği 
anadonti, bir veya birden fazla dişin konjenital olarak eksik olması ise hipodonti, oligodonti veya 
parsiyel anadonti terimleriyle ifade edilmektedir. Ektoderm kaynaklı organ ve dokulardaki 
gelişimsel defektler nedeni ile anadonti, hipodonti, oligodonti, konik dişler, az gelişmiş kretler, 
vertikal boyut kaybı görülmektedir. AMAÇ: Bu olgu sunumunda, süt dişlerinde oligodonti, sürekli 
dişlerinde anadonti görülen hastanın protetik rehabilitasyonu sunulmaktadır. OLGU: Diş eksikliği 
nedeniyle kliniğimize başvuran 2003 doğumlu anne ve babası arasında akrabalık bağı olmayan 
erkek olgunun alınan anamnezinde sistemik hastalığa rastlanmadı. Bebeklik döneminde; saç, kaş 
ve kirpiklerinde seyreklik olan hastanın ön tanısı ektodermal displazi olarak düşünülmüştür. Ailede 
başka benzer hikayeye rastlanmamıştır. Ağız içi muayenesinde 51, 52, 61 ve 62 numaralı dişler ile 
73, 74, 83 ve 84 numaralı dişlerin varlığı dışında süt dişlerinde oligodonti görülmüştür. Sınıf III 
kapanışı olan hastanın tedavisi devam ederken 51 numaralı dişi travmaya bağlı avülse olmuştur. 
Radyolojik muayenesinde sürekli dişlerin de anadonti saptanmıştır. Protetik planlamada; üst ve alt 
çeneye metal destekli sert akrilik kaide plaklı overdenture protezi yapılmasına karar verilmiştir. 
Hastanın 1. hafta, 1. ay ve 3. aylık periyodik kontrollerinde protezde gerekli düzeltmeler yapılmıştır. 
Protetik tedavisi tamamlandıktan sonra altı aylık periyodlarla takibe alınmıştır. SONUÇ: 
Konjenital diş eksikliği olgularında oral rehabilitasyon planlanırken hastanın yaşı, sosyoekonomik 
durumu, hastalığın tipi ve şiddeti, tedavi sırasındaki ağız içi durumu gibi pek çok faktörün göz 
önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu tip olgularda estetik ve fonksiyonel problemler 
çözümlenerek, psikososyal güvenin yeniden kazandırılması, büyüme ve gelişiminin takibi ile 
implant tedavisi yapılana kadar mevcut kemiğin korunması hedeflenmektedir.
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OP104. 0114 - Vacterl sendromu: bir olgu raporu
Zuhal Kırzıoğlu, Tuğba Yiğit

AMAÇ: VACTERL sendromunun prevalansı her canlı doğumda 1/10.000-1/40.000 olup, 
vertebral anomali, anorektal, kardiyak, trakeözefagial fistül ve/veya özefagial atrezi, renal 
malformasyon ve bacak defektleri kriterlerinden en az üçünün bulunması ile tanısı konulmaktadır. 
Oral bulguları içeren çalışmalar sınırlı olup, tükürük akışında artış, füzyon, üst çene tek santral 
keser diş varlığı olarak bildirilmiştir. Çalışmada, hastanın medikal bulgularının yanı sıra oral/dental 
bulgularının sunulması ve olgunun literatüre ilavesi amaçlanmıştır. Olgu raporu: 2,5 yaşında 
VACTERL sendromu teşhisi konulmuş, 5 yaşında erkek hasta, diş ağrısı nedeniyle kliniğimize 
getirilmiştir. Hastanın dosyasının incelenmesi sonucunda, skolyoz, anal atrezi, doğumda ASD ve 
patent foramen ovale, non-fonksiyonel sol böbrek, morgagni hernisi, bilişsel gelişim gecikmesi ve 
hipotiroidi olduğu öğrenilmiştir. Fazla kilolu, bağımsız yürüyebilen ancak sağ alt ekstremitesi sola 
göre 2 cm daha kısa, ellerinde polidaktili olan hastanın, frontal bölgesi çıkık, burun kökü basık, 
palpebral fissürleri yukarı çekiktir. TME problemi görülmeyen hastanın, gece ağız solunumu yaptığı 
öğrenilmiştir. Tükürük visközitesi ve tamponlama kapasitesi yüksek, tükürük pH’sı 7.6, S. Mutans 
pozitif olarak tespit edilmiştir. İntraoral incelemede, ağız mukozası, frenilum, dil ve dişeti normal 
olup, dişlerde yaygın siyah dışsal renklenmeler görülmüştür. Hastanın tüm altı yaş dişleri ve 21, 32, 
31, 41, 42 numaralı dişleri sürmüştür. Alınan radyografilerde, sağ üst çene bölgesinde surnumerer 
diş varlığı tespit edilmiştir. Diş tedavileri sedasyon altında gerçekleştirilmiştir. Hastanın 55, 65 
numaralı dişlerine kompomer dolgu, 85 numaralı dişi hariç tüm süt dişi kökleri alınmıştır. SONUÇ: 
Protez taşıyamayacağı belirlenen hasta, daimi dişlerin korunması ve surnumerer dişin kontrolü 
amacı ile düzenli takip altına alınmıştır. Ebeveyni düzenli kontroller ve oral hijyen açısından 
bilgilendirilmiştir.

OP105. 0126 - Seckel Sendromu: 3 Olgu Sunumu
Derya Tabakçılar, Merve Bayraklı, Dilek Özge Yılmaz, Mine Koruyucu, Elif Bahar Tuna İnce, Figen 
Seymen, Koray Gençay

GİRİŞ: Seckel sendromu otozomal resesif geçişli, nadir rastlanan, belirgin büyüme geriliği ve 
mental gerilik, mikrosefali, atipik yüz görünümü ile karakterize bir hastalıktır. Hastalarda 
kardiyovasküler, hematolojik, endokrin ve santral sinir sistemi anomalileri de eşlik edebilir. Her iki 
cinsiyet eşit olarak etkilenmektedir. Sendromun etyolojisi günümüzde tam olarak 
bilinememektedir. Bu olgu sunumunda, Seckel sendromlu üç hasta tanı, tedavi ve takip açısından 
incelenmiştir. OLGU RAPORLARI: Yaşları 6 ve 9 yaşındaki iki erkek hasta ve 10 yaşındaki kız 
hasta Seckel Sendromu tanısı ile İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim 
Dalı'na başvurmuştur. Hastaların ekstraoral muaynesinde; gelişim geriliği, mikrosefali, mikrognati, 
kuş yüzü görünümü, konuşma bozukluğu ve yürüyememe gözlemlendi. Yapılan radyolojik ve 
intraoral muayene sonucunda; mikrodonti, konjenital diş eksikliği, ön bölge dişlerde renkleşme, 
gingival inflamasyon, mine hipoplazisi ve sürmemiş dişler saptandı. Hastaların ailelerine, 
gelecekteki olası çürüklerden korumak üzere yapılabilecek koruyucu uygulamalar anlatıldı. 
Hastalara oral hijyen motivasyonu verildi. Hastalar her üç ayda bir kontrol randevularına çağırıldı. 
SONUÇ: Seckel Sendromlu hastalara dental kliniklerde rutin olarak rastlanılmamaktadır; ancak 
bu üç olgu, böyle nadir karşılaşılan durumlarda dental bakımın ve diş hekimi ziyaretinin önemini 
vurgulamaktadır. Diş hekimleri; yaptıkları intraoral, ekstraoral ve radyolojik muayeneler ile 
sendromun tanısını koymaya yardımcı olmaktadırlar.
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Derya Tabakçılar, Merve Bayraklı, Dilek Özge Yılmaz, Mine Koruyucu, Elif Bahar Tuna İnce, Figen 
Seymen, Koray Gençay

GİRİŞ: Seckel sendromu otozomal resesif geçişli, nadir rastlanan, belirgin büyüme geriliği ve 
mental gerilik, mikrosefali, atipik yüz görünümü ile karakterize bir hastalıktır. Hastalarda 
kardiyovasküler, hematolojik, endokrin ve santral sinir sistemi anomalileri de eşlik edebilir. Her iki 
cinsiyet eşit olarak etkilenmektedir. Sendromun etyolojisi günümüzde tam olarak 
bilinememektedir. Bu olgu sunumunda, Seckel sendromlu üç hasta tanı, tedavi ve takip açısından 
incelenmiştir. OLGU RAPORLARI: Yaşları 6 ve 9 yaşındaki iki erkek hasta ve 10 yaşındaki kız 
hasta Seckel Sendromu tanısı ile İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim 
Dalı'na başvurmuştur. Hastaların ekstraoral muaynesinde; gelişim geriliği, mikrosefali, mikrognati, 
kuş yüzü görünümü, konuşma bozukluğu ve yürüyememe gözlemlendi. Yapılan radyolojik ve 
intraoral muayene sonucunda; mikrodonti, konjenital diş eksikliği, ön bölge dişlerde renkleşme, 
gingival inflamasyon, mine hipoplazisi ve sürmemiş dişler saptandı. Hastaların ailelerine, 
gelecekteki olası çürüklerden korumak üzere yapılabilecek koruyucu uygulamalar anlatıldı. 
Hastalara oral hijyen motivasyonu verildi. Hastalar her üç ayda bir kontrol randevularına çağırıldı. 
SONUÇ: Seckel Sendromlu hastalara dental kliniklerde rutin olarak rastlanılmamaktadır; ancak 
bu üç olgu, böyle nadir karşılaşılan durumlarda dental bakımın ve diş hekimi ziyaretinin önemini 
vurgulamaktadır. Diş hekimleri; yaptıkları intraoral, ekstraoral ve radyolojik muayeneler ile 
sendromun tanısını koymaya yardımcı olmaktadırlar.
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OP106. 0127 - Kısa bağırsak sendromu: Olgu sunumu
Salih Doğan, Güldağ Herdem

GİRİŞ : Kısa bağırsak sendromu konjenital anomali veya enfeksiyon nedeniyle kısa bağırsağın kısmi 
rezeksiyonunun yapıldığı çocuklarda, beslenmenin sadece ağız yoluyla yapılamamasının bir sonucu 
olarak ortaya çıkan yetersiz beslenmeye bağlı multisistemik bir durumdur. Kısa bağırsak 
sendromunun Türkiye’deki prevelansı tam olarak bilinmemekle birlikte, Kanada’da 100.000 canlı 
doğumda görülme sıklığı 24,5 olarak gösterilmiştir. Bu sendromun mortalitesi yüksek olup, 
pediatrik hastalarda % 73 ile % 89 arasında yaşama oranı bildirilmiştir. Kısa bağırsak sendromu 
bağırsak içi geçiş zamanında artma, besinlerin malabzobsiyonu ve ishalin gözlendiği büyüme geriliği 
ile karakterizedir. Kısa bağırsak sendromu bulunan çocuklarda beslenmeye ilk olarak parenteral 
yoldan başlanmakta ve uzun bir süreç içinde aşamalı olarak enteral beslenmeye geçilmektedir. 
Günümüze kadar yapılan yayınlar ve olgu raporları incelendiğinde; postnatal süreçte çocuğun 
beslenme alışkanlığı ile gelişimi üzerinde etkili olan kısa bağırsak sendromunun çocuğun ağız ve diş 
sağlığı üzerindeki etkisinin değerlendirildiği bir yayın bulunmamaktadır. OLGU RAPORU Olgu 
raporunda ileal atrezi nedeniyle doğumdan sonraki ilk yıl ince bağırsak rezeksiyonu yapılmış, 6 
yaşındaki kız hastanın dental durumu gösterilmiş ve bu hastadaki yüksek çürük prevelansına neden 
olan faktörler değerlendirilmiştir. SONUÇLAR Olgu sunumu sonuçlarına göre özellikle doğumun 
hemen sonrasında ortaya çıkan ve çocuğun beslenme ve büyümesi yanı sıra sistemik durumunu 
ciddi bir şekilde etkileyen rahatsızlıkların ağız ve diş sağlığı üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olduğu 
görülmüştür. Buna göre; beslenme ve sistemik durumun ileri düzeyde etkilendiği çocuk hastaların, 
ağız ve diş sağlığının düzenli takibine ihtiyaç vardır.

OP107. 0139 - Amelogenezis İmperfekta’lı İki Hastanın Dental Rehabilitasyonu
Zeynep Aslı Güçlü, Zekiye Hidayet, Seçil Çalışkan

GİRİŞ: Amelogenezis imperfekta(Aİ) herhangi bir sistemik hastalık olmaksızın, hem süt hem de 
sürekli dişlerin mine yapısında belirgin bozuklukla karakterize nadir görülen herediter bir 
anomalidir1. Epidemiyolojik çalışmalarda görülme sıklığının 1:14000 ile 1:4000 arasında olduğu 
bildirilmiştir2. Bu olgu raporunda kliniğimize başvuran hipoplastik tipte Aİ bulunan iki çocuk 
hastada uygulanan tedaviler sunulmaktadır. OLGU RAPORU Kliniğimize estetik görünüm ve diş 
hassasiyeti nedeniyle başvuran 8 yaşındaki kız hasta ve 10 yaşındaki erkek hastada yapılan klinik ve 
radyolojik değerlendirme yapıldı ve AI teşhisi kondu. Her iki vakada da mine yapısındaki ciddi 
bozukluk, ve dişlerindeki aşınma olduğu tespit edildi. Okluzal vertikal boyutun her iki hastada da 
azaldığı ve alt yüz yüksekliğinin düşük olduğu belirlendi. Ortodonti bölümü ile konsülte edilen 
hastaların kron uygulanarak oklüzal dikey boyutun arttırılmasına karar verildi. Hastaların çürük 
dişleri restore edildi. Okluzal vertikal boyutta kayba yol açan 16, 26, 36, 46 numaralı dişlere 
paslanmaz çelik kron uygulandı. Oral hijyen motivasyonu ve topikal fluor uygulaması sonrası 
hastalar rutin kontrollere çağırıldı. SONUÇ Hastaların yapılan kontrollerinde restoratif tedavilerin 
başarılı sonuç verdiği gözlenmiştir. Uygulamalar sonrası yüzün dikey boyut ilişkilerinde ve yumuşak 
doku profilinde olumlu değişiklikler olmuştur. Bu hastalarda, estetik ve fonksiyonel problemler 
çözümlenerek, psikososyal güvenin yeniden kazandırılabilmesi öncelikle amaçlanmıştır. Zamanla 
birlikte doku yıkımındaki artış ve erken diş kayıplarının önlenmesi açısından tedaviye mümkün 
olduğunca erken yaşlarda başlamak önemlidir.
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OP108. 0146 - Cherubism: Nadir görülen bir olgu sunumu
Mehmet Bani, İlkay Peker, Nurhan Öztaş

GİRİŞ: Cherubism maksilla ve mandibulada sınırlı bilateral ve simetrik fibro-osseöz lezyonlar ile 
karakterize nadir görülen bir iskelet displazisidir. Bu olgu raporunda cherubism hastalığının 
tanısında dikkat edilmesi gereken bulgular sunulmaktadır. OLGU RAPORU: 10 yaşında erkek 
hasta Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı kliniğine yüzündeki şişlik 
şikayeti ile başvurdu. Hastanın alınan anamnezinde sistemik hastalığının olmadığı tespit edildi. Ağız 
dışı muayenede mandibuler ramus bölgesinde palpasyonda sert olan çift taraflı genişleme ve 
submandibuler bölgede sert nodüler büyümeler olduğu tespit edildi. Sol maksillada büyüme ve 
buna bağlı burun deliklerinde genişleme, göz bebeklerinin yukarı çıkmasına bağlı beyaz sklera varlığı 
belirlendi. Ağız içi muayenesinde 36 no’lu dişin henüz sürmediği ve bukkal ve lingual sulkusların 
normal olduğu görüldü. Radyografik muayenede mandibuler ramus bölgesini çift taraflı içine alan 
geniş multiloküler kemik lezyonları izlendi. Sol maksiller sinüsde daralma ve sol kondiler bölgede 
genişleme görüldü. 36 no’lu dişin gömülü olarak ağızda bulunduğu tespit edildi. Bu bulgulara göre 
cherubism hastalığının ön tanısını ile servikal tomografi(CT) alınmasına karar verildi. Alınan CT de 
mandibuler ve sol maksiller bölgedeki lezyona ek olarak sol maksiller sinüsün tamamen kemikle 
dolduğu, sol nasal septumda deviasyon olduğu ve sol kondilde de lezyon varlığı tespit edildi. Nadir 
olarak görülen zigomatik ark ve kondil tutulumu bulguları da bulunan hastaya cherubism tanısı 
konuldu. SONUÇLAR: Cherubism hastalığında kemik lezyonları puberteye kadar proliferasyon 
gösterip sonradan gerileyebilmektedir. Hasta tıp fakültesi estetik cerrahi bölümü ile konsültasyon 
sonucu ileri kemik ekspansiyonu nedeni ile puberte döneminin bitimine kadar takip edilmesi uygun 
görülmüştür.

OP109. 0167 - Ektrodaktili Ektodermal Displazi - Yarık Dudak/Damak (ECC) Sendorumu: Bir 
Olgu Raporu
Dilara Salcıoğlu, Senem Selvi Kuvvetli

GİRİŞ: Ektrodaktili ektodermal displazi-yarık dudak/damak (EEC), otozomal dominant geçişli 
kalıtımsal bir sendromdur. Bu olgularda genellikle saçlarda seyreklik ve kuruluk, ektrodaktili, 
sindaktili, klinodaktili, kuru ve soluk cilt, gözyaşı ve tükürük bezlerinde defektler, dudak/damak 
yarığı görülmektedir. Hipo/oligodontiye ek olarak, ağız kuruluğu yaygın diş çürüklerine neden 
olmaktadır. Bu raporda, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği 
Anabilim Dalı’na başvuran bir olgunun genel ve ağız içi bulguları ile tedavi yaklaşımı sunulmaktadır. 
OLGU: 6 yaşındaki kız hasta, dişlerindeki yaygın çürükler ve şiddetli ağız kuruluğu şikayeti ile 
kliniğimize başvurdu. Tıbbi hikayesinde EEC sendromu ön tanısı ile izlendiği öğrenildi. Tıbbi kayıtlar 
incelendiğinde, doğumundan itibaren çekilen tüm abdomen USG, kalça USG, ekokardiografi, 3D 
kranial BT sonuçlarında bir anomaliye rastlanmadığı; 1 yaşında iken göz kuruluğu nedeniyle tedavi 
gördüğü görüldü. 2 yaşında bilateral sindaktili operasyonu geçirdiği öğrenilen hastanın genel 
muayenesinde, ciltte kuruluk ve solgunluk, el ve ayaklarda ektrodaktili, sindaktili ve klinodaktili 
izlendi. Ağız içi muayenesinde çok yoğun ağız kuruluğu ve süt dişlenmesinde yaygın diş çürükleri 
belirlendi. Radyografik muayenede, sürekli dişlerde oligodonti, süt azı dişlerinde kök 
malformasyonu görüldü. Ağız kuruluğunun tedavisi için yapay tükürük jeli (Biotene®) reçete 
edildi. Uyum eksikliği nedeniyle diş çürüklerinin tedavileri genel anestezi altında gerçekleştirilen 
olgunun kontrolleri 3 aylık periyotlarda devam etmektedir. SONUÇ: EEC olgularının erken 
dönemde tanısının konması ve multidisipliner bir yaklaşım gösterilmesi başarılı bir tedavi için 
gereklidir. Ağız ve dişlenme ile ilgili bulguları ön planda olan bu sendromun tanısının konulması, 
tedavisi ve uzun dönem izlenmesinde çocuk diş hekiminin rolü çok önemlidir.
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gösterip sonradan gerileyebilmektedir. Hasta tıp fakültesi estetik cerrahi bölümü ile konsültasyon 
sonucu ileri kemik ekspansiyonu nedeni ile puberte döneminin bitimine kadar takip edilmesi uygun 
görülmüştür.

OP109. 0167 - Ektrodaktili Ektodermal Displazi - Yarık Dudak/Damak (ECC) Sendorumu: Bir 
Olgu Raporu
Dilara Salcıoğlu, Senem Selvi Kuvvetli

GİRİŞ: Ektrodaktili ektodermal displazi-yarık dudak/damak (EEC), otozomal dominant geçişli 
kalıtımsal bir sendromdur. Bu olgularda genellikle saçlarda seyreklik ve kuruluk, ektrodaktili, 
sindaktili, klinodaktili, kuru ve soluk cilt, gözyaşı ve tükürük bezlerinde defektler, dudak/damak 
yarığı görülmektedir. Hipo/oligodontiye ek olarak, ağız kuruluğu yaygın diş çürüklerine neden 
olmaktadır. Bu raporda, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği 
Anabilim Dalı’na başvuran bir olgunun genel ve ağız içi bulguları ile tedavi yaklaşımı sunulmaktadır. 
OLGU: 6 yaşındaki kız hasta, dişlerindeki yaygın çürükler ve şiddetli ağız kuruluğu şikayeti ile 
kliniğimize başvurdu. Tıbbi hikayesinde EEC sendromu ön tanısı ile izlendiği öğrenildi. Tıbbi kayıtlar 
incelendiğinde, doğumundan itibaren çekilen tüm abdomen USG, kalça USG, ekokardiografi, 3D 
kranial BT sonuçlarında bir anomaliye rastlanmadığı; 1 yaşında iken göz kuruluğu nedeniyle tedavi 
gördüğü görüldü. 2 yaşında bilateral sindaktili operasyonu geçirdiği öğrenilen hastanın genel 
muayenesinde, ciltte kuruluk ve solgunluk, el ve ayaklarda ektrodaktili, sindaktili ve klinodaktili 
izlendi. Ağız içi muayenesinde çok yoğun ağız kuruluğu ve süt dişlenmesinde yaygın diş çürükleri 
belirlendi. Radyografik muayenede, sürekli dişlerde oligodonti, süt azı dişlerinde kök 
malformasyonu görüldü. Ağız kuruluğunun tedavisi için yapay tükürük jeli (Biotene®) reçete 
edildi. Uyum eksikliği nedeniyle diş çürüklerinin tedavileri genel anestezi altında gerçekleştirilen 
olgunun kontrolleri 3 aylık periyotlarda devam etmektedir. SONUÇ: EEC olgularının erken 
dönemde tanısının konması ve multidisipliner bir yaklaşım gösterilmesi başarılı bir tedavi için 
gereklidir. Ağız ve dişlenme ile ilgili bulguları ön planda olan bu sendromun tanısının konulması, 
tedavisi ve uzun dönem izlenmesinde çocuk diş hekiminin rolü çok önemlidir.
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OP110. 0108 - Orofasiyal Regülasyon Terapisi: Olgu Sunumu
Doğa İlbeyli Çetintaş, Elif Sepet, Müzeyyen Çiyiltep

GİRİŞ: Serebral Palsi (SP),çocukluk çağında en sık görülen motor hastalıklardan olup beynin bir 
bölgesindeki hasar nedeniyle ortaya çıkan kas kontrol yetersizliğidir. Yüz ve boyun bölgesindeki kas 
kontrol yetersizliği, solunumu, yutkunmayı ve orofasiyal bölgenin diğer fonksiyonlarını da 
etkilemektedir. Bu poster sunumunda, Serebral Palsi’si bulunan bir hastada uzun süreli orofasiyal 
regülasyon terapisinin oral-motor fonksiyonlar üzerine etkisi değerlendirilmiştir. OLGU 
RAPORU: Tedavinin başlangıcında 7 yaşında olan hastada: yutkunma bozukluğu, nazogastrik 
beslenme, yetersiz dudak kapanışı, ön açık kapanış, artmış overjet, dar damak, ağız solunumu, 
sürekli dil itimi, salya akışı ve çiğneme yetersizliği saptanmıştır. Hastanın ebeveynleri 
bilgilendirilmiş ve izinleri alınmıştır. Vitalstim-Nöromüsküler Elektrik Stimülasyonu ile yutma 
bozukluğu için 20 seans uygulama yapılan hastada tedavi sonucunda nazogastrik beslenmeden 
oral beslenmeye geçilmiştir. Hastanın oral motor fonksiyonlarının geliştirilmesi amacıyla orofasiyal 
fizyoterapi ile birlikte Castillo-Morales apareyi günde 3 kez 1 saat süreyle uygulanmıştır ve 3 aylık 
periyotlarla 4 yıllık klinik kontrolleri yapılmıştır.Olgu; dil postürü,yutkunma ve çiğneme 
fonksiyonları, dudak kapanışı, salya akışı ve yüz ifadesi açısından değerlendirilmiştir. SONUÇ: 
Hastada orofasiyal fizyoterapi ile birlikte Castillo-Morales apareyinin uygulanması oral 
fonksiyonların gelişimini artırmıştır. Uzun süreli orofasiyal regülasyon terapisi; bu olguda dil 
pozisyonu, dudak aktivitesi,yutkunma ve çiğneme fonksiyonu, salya akışı ve yüz ifadesi üzerinde 
olumlu yönde etki göstermiştir.

OP111. 0131 - Amelogenezis imperfekta görülen hastada estetik ve koruyucu tedavi
Mihriban Gökcek, Simge Durmuşlar

GİRİŞ: Amelogenezis İmperfekta; süt ve daimi dişlerin minelerini etkileyen, mine dokusunun 
gelişimsel defektidir. Defektif diş yapısı mine ile sınırlı, dişlerin boyutları normal, biçimleri hafif 
konik, renkleri hafif mat, esmerimsi, biraz saydamdır. Esmer renkli mine yer yer adacıklarla 
doludur. Radyografik olarak baktığımızda bazen pulpa odasının bütünüyle kalsifiye olduğu 
görülebilir ve henüz sürmemiş dişlerin mineleri düzensiz olarak farkedilir. Mine defektlerinin 
tedavisi durumun şiddetine ve estetik taleplere bağlıdır. Bu vakada defektli dişlere estetik ve 
koruyucu tedaviler planlanarak şeffaf kron uygulamaları yapılmıştır. OLGU RAPORU: Kliniğe 
estetik şikayetlerle başvuran 10 yaşındaki erkek hastanın yapılan muayenesinde, dişlerde mine 
defektleri, hassasiyet ve ön açık kapanış saptanmıştır. Klinik ve radyografik değerlendirmeler 
sonucu 54, 65, 74 ve 84 nolu dişlerin çekimi, alt-üst daimi kesici dişlerin şeffaf kron ile restore 
edilerek estetiğin düzeltilmesi ve daimi birinci molar dişlerin tedavisi planlanmıştır. SONUÇLAR: 
Amelogenezis İmperfekta görülen hastalarda mevcut olan mine defektleri estetik ve buna bağlı 
olarak psikolojik problemlere yol açmaktadır. Bu olgu sunumunda anterior dişlerin şeffaf kron ile 
kompozit rezin restorasyonlarının yapılması hastanın estetik beklentilerini karşılarken, tedavinin 
maliyetini de düşürmüştür.
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OP112. O134 - Talasemi Major Hastası Çocuk ve Adölesanların Kraniofasiyal Yapılarının 
Sefalometrik Olarak Değerlendirilmesi
Ahmet Yalçın Güngör, Hande Yalçın Erman, Özge Erken Güngör, Hüseyin Karayılmaz, Zeynep 
Öztürk, Alphan Küpesiz

AMAÇ: Talasemi Major (TM), hemoglobinin β globin zincirinin sentezlenmesindeki başarısızlıktan 
kaynaklanan, genetik geçişli bir kan hastalığıdır. Cooley’s anemisi veya Akdeniz anemisi olarak da 
bilinen bu hastalığın başlangıç bulgusu olan şiddetli anemi, bebeklik döneminde ortaya 
çıkmaktadır. Bu hastalarda, kemik iliğindeki genişlemeye bağlı olarak yüzde ve kafatasında, sincap 
yüzü olarak da tanımlanan, şekil değişikliği meydana gelmektedir. Diş hekimliği alanında TM 
hastalarının kranio-fasiyal özelliklerinin değerlendirildiği çalışma sayısı sınırlıdır. Bu çalışmanın 
amacı, TM hastası olan çocuk ve adölesanların kranio-fasiyal yapılarının sefalometrik olarak 
değerlendirilmesi ve sağlıklı kontrollerle arasında bir farklılık olup olmadığının araştırılmasıdır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Akdeniz Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı 
kliniğinde ortodontik tedavi gören, yaş aralığı 8-16 (11.20±2.51) değişen 30 TM hastasından ve 
yaş aralığı 12-18 (13.7±2.21) değişen, sınıf I okluzyonda, minimal çapraşıklığı bulunan, sağlıklı, 30 
kontrol hastasından, tedavi amaçlı alınan, standart, lateral sefalometrik filmler (Planmeca ProMax 
dimax4 ceph Helsinki, Finland) üzerinde, analizler gerçekleştirilmiştir (Simply Ceph 
Cephalometric Imaging, Moscow, Russia). BULGULAR: TM hastalarının üst ve alt keser 
dişlerinin, kontrol grubuna göre, istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha protrüziv olduğu tespit 
edilmiştir (p<0.05). Alt ve üst keserler arasındaki açının ise istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 
saptanmıştır. GoGn-SN, ANB, SNA ve SNB açılarındaki farklılıklar da istatistiksel olarak anlamlı 
değildir (p>0,05). SONUÇLAR: Bu çalışma sonucunda; TM hastalarının dento-alveolar 
yapılarının morfolojisinde sağlıklı çocuklara göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit 
edilirken, kranio-fasiyal yapıların morfolojisinde ise anlamlı bir farklılık saptanmamıştır.
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Gökcek Mihriban -OP111. 0131- sf.21, 78         
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Dağıstan Saadettin -OP91. 0075- sf.20, 68
Delikan Ebru -OP34. 0024- sf.14, 39
Demir Nurgül -OP49. 0081- sf.16, 47
Demiray Fatma -OP42. 0166- sf.15, 43
Deniz Ediz -OP93. 0101- sf.20, 69
Derelioğlu Sera Şimşek -OP21. 0054, OP22. 0055, OP23. 0056, OP35. 0039, 
OP99. 0038- sf.13, 14, 17, 20, 33, 34, 40, 53
Derindağ Gözde -OP65. 0060, OP90. 0058- sf.17, 19, 55, 67
Deveci Ceren -OP6. 0132 , OP13. 0018- sf.11, 12, 25, 29
Didinen Serhan -OP32. 0062- sf.14, 38
Doğan M. Cem -OP6. 0132 , OP13. 0018 , OP55. 0082, OP83. 0086- sf.11, 12, 16, 
19, 25, 29, 50
Doğan Özgür -OP74. 0119- sf.18, 59
Doğan Salih -OP95. 0133 , OP106. 0127- sf.23, 24 
Doğan Mehmet Sinan   -OP74. 0119- sf.18, 59
Durmuşlar Simge -OP111. 0131- sf.21, 78
Dursun Esra -OP22. 0055- sf.13, 33
Duruk Gülsüm -OP11. 0136, OP40. 0153- sf.12, 15, 28, 42
Eden Ece -OP43. 0173, OP67. 0073- sf.12, 15, 17, 44, 56
Edikli Şeyma -OP88. 0155- sf.19, 66
Elbay Mesut -OP63. 0047- sf.17, 54
Elbay Ülkü Şermet -OP63. 0047- sf.17, 54
Emek Tolga -OP48. 0079- sf.16, 46
Ercan R. Gözde Kırzıoğlu -OP54. 0061- sf.16, 49
Erdem Arzu Pınar sf.19, 62
Erdoğan Yıldırım -OP96. 0005 , OP98. 0033, OP100. 0071- sf.20, 71, 72, 73
Erman Hande Yalçın -OP112. 0134- sf.21, 79
Erol Tuğba -OP32. 0062- sf.14, 38
Ersin Nazan -OP18. 0015, OP20. 0051 - sf.13, 31, 32
Ersoy Ezgi -OP35. 0039, OP61. 0037- sf.14, 17, 40, 53
Ertuğrul Fahinur -OP20. 0051, OP60. 0025- sf.11, 13, 17, 23, 32, 52
Ertuğrul İhsan Furkan -OP45. 0026- sf.15, 45
Etöz Osman -OP94. 0122, OP95. 0133- sf.20, 69 , 70
Gençay Koray -OP27. 0128 16, OP.53. 0020, OP57. 0135, OP79. 0016, 
OP84. 00100, OP103. 0112, OP105. 0126- sf.13, 16, 19, 20, 36, 49, 51, 62, 64, 74, 75
Gerihan Hazal Ezgi -OP28. 0143- sf.14, 36
Gezgin Onur -OP39. 0124, OP42. 0166, OP71. 0103- sf.15, 18, 42, 43, 58
Gökcek Mihriban -OP111. 0131- sf.21, 78         
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Gökkaya Berna -OP51. 0118- sf.16, 48
Gören Berrin Deniz -OP23. 0056- sf.13, 34
Güçlü Zeynep Aslı -OP80. 0041  , OP107. 0139- sf.19, 21, 62, 76
Güler Seniha -OP46. 0040- sf.15, 45
Güler Yasemin -OP99. 0038- sf.20, 72
Gülten İdil -OP69. 0083- sf.18, 57
Gümüş Hüsniye -OP41. 0154- sf.15, 43
Gündoğdu Sinan -OP40. 0153- sf.15, 42
Gündoğdu Tamara Pelin  -OP40. 0153- sf.15, 42
Güner Şirin -OP17. 0008- sf.12, 31
Güngör Ahmet Yalçın -OP112. 0134- sf.21, 79
Güngör Özge Erken  -OP112. 0134- sf.21, 79
Gürbüz Taşkın -OP24. 0084- sf.13, 34
Gürcan Aliye Tuğçe -OP26. 0111- sf.13, 35
Gürdoğan Elif Beril -OP78. 0168, OP93. 0101- sf.18, 20, 61, 69
Gürlek Önder -OP60. 0025- sf.17, 52
Güven Yeliz -OP.53. 0020 , OP75. 0145- sf.16, 18, 49, 60
Güvenir Meryem -OP16. 0160- sf.12, 30, 32, 36
Harorlı Abubekir -OP65. 0060- sf.17, 55
Hatipoğlu Zeliha  -OP30. 0164- sf.14, 37
Haznedaroğlu Eda  -OP3. 0096- sf.11, 15, 20, 24, 45, 68
Herdem Güldağ -OP106. 0127- sf.21, 76
Hidayet Zekiye -OP107. 0139- sf.21, 76
Işık Zeynep -OP80. 0041- sf.19, 62
İlisulu Sabiha Ceren -OP57. 0135- sf.16, 51
İnan Gizem -OP31. 0098- sf.14, 38
İnce Elif Bahar Tuna -OP27. 0128 , OP105. 0126, OP84. 00100- sf.13, 19, 20, 21, 
36, 64, 75
İslam Aylin -OP16. 0160- sf.12, 30
Kahraman Sevil -OP85. 0110- sf.19, 65
Kahvecioglu Firdevs -OP71. 0103 , OP101. 0091- sf.18, 20, 58, 73
Kalaoğlu Elif Ece -OP3. 0096- sf.11, 24
Kan Bahadır -OP63. 0047- sf.17, 54
Kanberoğlu Elif -OP29. 0170- sf.14, 37
Karaalioğlu Esra -OP85. 0110- sf.19, 65
Karaçelebi Ezgi -OP9. 0064- sf.12, 27
Karayılmaz Hüseyin  -OP76. 0161, OP112. 0134- sf.18, 21, 60, 79
Kargül Betül -OP17. 0008, OP51. 0118- sf.12, 16, 31, 48
Kasımoğlu Yelda -OP84. 00100- sf.19, 64
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Keskin Şeyma -OP21. 0054- sf.13, 33
Kılıç Soydan -OP81. 0066- sf.19, 63
Kırzıoğlu Zuhal -OP8. 0057 , OP10. 0120 , OP48. 0079 , OP50. 0093 , OP77. 0165, 
OP87. 0138, OP104. 0114 - sf.11, 12, 16, 18, 19, 26, 27, 46, 47, 61, 66, 75
Kızıldağ Alper -OP100. 0071- sf.20, 73
Kocaaydın Simin -OP103. 0112- sf.21, 74
Korkut Emre -OP39. 0124, OP42. 0166- sf.15, 42, 43
Koruyucu Mine -OP57. 0135, OP79. 0016, OP102. 0112 , OP103. 0112, OP105. 0126- 
sf.16, 19, 21, 51, 62, 74, 75
Koyuncuoğlu Gülhan -OP70. 0095- sf.18, 57
Kula Serdar -OP4. 0063- sf.11, 24
Kuru Elif -OP18. 0015- sf.13, 31
Kuvvetli Senem Selvi -OP59. 0009, OP69. 0083, OP72. 0104,  OP78. 0168 , OP93. 
0101, OP109. 0167- sf.17, 18, 20, 21, 52, 57, 58, 61, 69, 77
Kurtuldu Elif -OP2. 0088, OP91. 0075- sf.11, 20, 23, 68
Küçükeşmen Çiğdem -OP5. 0116 , OP15. 0115- sf.11, 12, 25, 30
Küpesiz Alphan -OP112. 0134- sf.21, 79
Menteş Ali -OP3. 0096 , OP64. 0053, OP92. 0097- sf.11, 17, 20, 24, 54, 68
Meriç Ezgi -OP66. 0065 , OP81. 0066, OP82. 0067- sf.17, 19, 55, 63
Miloğlu Özkan -OP91. 0075- sf.20, 68
Münevveroğlu Aslı Patır  OP32. 0062- sf.14, 38
Odabaşı Didem -OP47. 0078 , OP86. 0113- sf.15, 19, 46, 65
Okutan Alev Eda -OP92. 0097- sf.20, 68
Oruç Emine -OP11. 0136 - sf.12, 28
Öğüş Ersin -OP33. 0012- sf.14, 39
Ökte Zeynep sf.14, 39
Ölmez Ayşegül  -OP56. 0129- sf.14, 16, 39, 50
Önal Pınar -OP89. 0156- sf.19, 67
Önol Seda -OP10. 0120- sf.12, 27
Özbay Mihriban Dudu Gizem -OP50. 0093- sf.16, 47
Özbey Hilal -OP1. 0068, OP45. 0026, OP96. 0005, OP98. 0033, OP100. 0071- 
sf.11, 15, 20, 23, 45, 71, 72, 73
Özcan Hazal -OP102. 0112- sf.24
Özdemir Selin Bilgin -OP101. 0091- sf.24
Özekici Pınar Algül -OP78. 0168- sf.21
Özer Hazal -OP39. 0124, OP42. 0166- sf.21, 74
Öztaş  Nurhan -OP4. 0063, OP85. 0110, OP89. 0156, OP108. 0146- sf.11, 15, 19, 21,
24, 45, 64, 67, 77
Öztürk Zeynep -OP112. 0134- sf.21, 79
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Önal Pınar -OP89. 0156- sf.19, 67
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sf.11, 15, 20, 23, 45, 71, 72, 73
Özcan Hazal -OP102. 0112- sf.24
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Özveren Neslihan -OP17. 0008- sf.12, 31
Palaz Erdem -OP30. 0164, OP56. 0129- sf.14, 16, 37, 50
Peker İlkay -OP108. 0146- sf.21, 77
Peker Kadriye -OP27. 0128- sf.14, 36
Pektaş Gözde -OP68. 0077- sf.18, 56
Sakaryalı Didem -OP4. 0063, OP52. 0137- sf.11, 16, 24, 48
Salcıoğlu Dilara -OP109. 0167- sf.21, 77
Sanrı İ�et Yazıcıoğlu  -OP6. 0132, OP13. 0018- sf.11, 12, 25, 29
Sarı Şaziye sf.17 , 52
Sarıca İrfan -OP2. 0088, OP91. 0075- sf.11, 20, 23, 68
Senek Oğuz -OP62. 0045- sf.17, 53
Sepet Elif -OP110. 0108- sf.21, 78
Serin Ayşe Buse -OP6. 0132, OP13. 0018- sf.11, 12 25, 29
Seyhan Safiye -OP101. 0091- sf.20, 73
Seymen Figen -OP102. 0112, OP103. 0112, OP57. 0135, OP79. 0016, OP105. 0126- 
sf.16, 19, 21, 51, 62, 74, 75
Sillelioğlu Hilal -OP4. 0063- sf.11, 24
Soğukpınar Aslı -OP12. 0158- sf.12, 28
Songur Fatma -OP100. 0071- sf.20, 72
Süer Kaya -OP16. 0160- sf.12, 39
Sümbüllü Muhammed Akif   -OP90. 0058- sf.19, 67
Şahin Osman -OP36. 0074- sf.14, 40
Şanlıdağ Tamer -OP16. 0160- sf.12, 30
Şen Betül -OP29. 0170- sf.14, 37
Şener Yağmur -OP39. 0124, OP42. 0166- sf.15, 42, 43
Şengül Fatih -OP21. 0054, OP22. 0055, OP23. 0056, OP24. 0084, OP61. 0037- 
sf.13, 17, 33, 34, 53
Şengün Ece -OP18. 0015- sf.13, 31
Şenyiğit Ebru -OP95. 0133 - sf.20, 70
Tabakçılar Derya -OP27. 0128 , OP57. 0135, OP103. 0112, OP105. 0126- sf.13, 16, 21, 
36, 51, 74, 75
Tanboğa İlknur -OP29. 0170- sf.14, 37
Tekin Elif -OP46. 0040- sf.15, 45
Tekin Mehmet Gökhan  -OP36. 0074- sf.14, 40
Terlemez Arslan -OP39. 0124- sf.14, 16, 39, 47
Tirali Resmiye Ebru -OP33. 0012, OP49. 0081- sf.17, 19
Tomruk Ceyda Özçakır -OP72. 0104- sf.18, 58
Topal Burcu Güçyetmez -OP8. 0057- sf.11, 26
Topan Cihan -OP95. 0133- sf.20, 70
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Toprak Aysel -OP64. 0053- sf.17, 54
Toroğlu M. Serdar -OP55. 0082 sf.16, 50
Tosun Gül -OP36. 0074- sf.14, 40
Tunç Emine Şen -OP97. 0017- sf.20, 71
Turan Ece -OP43. 0173- sf.15, 44
Turgay Berk -OP82. 0067- sf.19, 63
Turna Tayfun -OP83. 0086- sf.19, 64
Tutuş Eser -OP63. 0047- sf.17, 54
Tüzüner Tamer -OP37. 0105, OP44. 0175- sf.14, 15, 41, 44
Tüloğlu Nuray -OP97. 0017- sf.20, 71
Uğurluel Ceren -OP63. 0047- sf.17, 24
Uğuz Hacer Nida -OP83. 0086- sf.19, 64
Ulusu Tezer  -OP31. 0098- sf.14, 38
Urvasızoğlu Gelengül Gürbüz -OP99. 0038- sf.20, 72
Uysal Buşra -OP37. 0105 sf.14, 41
Uz Sinem -OP57. 0135- sf.16, 51
Uzel İlhan -OP60. 0025- sf.17, 52
Ünal Mehmet -OP74. 0119- sf.18, 59 
Ünal Murat -OP46. 0040- sf.15, 45
Yağmur Burcu -OP76. 0161- sf.18, 60
Yahyaoğlu Görkem OP73. 0107- sf.18, 59
Yahyaoğlu Özge -OP73. 0107- sf.18, 59
Yazkan Başak -OP14. 0070- sf.12, 29
Yetiş Ceylan Çağıl -OP48. 0079- sf.16, 46
Yıldırım Sibel -OP47. 0078, OP86. 0113 - sf.15, 19, 46, 65
Yılmaz Ahmet Berhan -OP2. 0088- sf.15, 23
Yılmaz Dilek Özge -OP27. 0128 , OP103. 0112, OP105. 0126- sf.13, 21, 36, 74, 75
Yılmaz Elif İpek -OP7. 0019- sf.11, 26
Yılmaz Nagehan -OP44. 0175- sf.15, 44
Yiğit Tuğba  -OP5. 0116 , OP15. 0115, OP104. 0114- sf.11, 12, 21, 25, 30, 75zz
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