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KONGRE BAŞKANI
Sevgili meslektaşlarım,
Organizasyon Komitesi adına sizleri 1. Uluslararası Dental Araştırmalar ve Sağlık Bilimleri Kongresine
katılmaya davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Kongre 20-22 Mayıs 2021 tarihleri arasında
gerçekleştirilecektir.
Sizin için bir dizi ilgi çekici ve güncel konferansımız olacaktır. Değerli konuşmacılar, geniş bir konu
yelpazesini kapsayan klinik ve ilgili bilimlerdeki yeni gelişmeleri ele alacaklardır. Konular, endodonti,
restoratif ve çocuk diş hekimliği, protez, ortodonti, diş implantları, periodontoloji, oral radyoloji,
çene-yüz cerrahisi, lokal anestezi ve tıbbi konuların önemli yönlerine odaklanacaktır.
Ayrıca, yüksek kaliteli bilimin programa daha fazla entegrasyonu, bir dizi eğitim seansı ve rejeneratif
diş hekimliği, yeni teknolojiler ve en son araştırmalar gibi daha geniş disiplinler ile ilgili konular da
olacaktır.
Online kongre 2021’in sloganı “Araştır, Öğren, Keşfet” dir. Yeni ve ilgi çekici dental teknikleri en
basit şekilde öğrenin, bunları kendiniz deneyimleyin!
Kongre bilimsel ve eğitim programını yalnızca dijital formatta sunmak için dönüm noktası niteliğinde
bir karar aldık. Program, basılı bir kopya yerine, kullanıcıların tüm oturumlara kolayca göz
atabilecekleri, kendi kişisel programlarını oluşturabilecekleri ve ilgilendikleri özetleri indirip
yazdırabilecekleri kongre web sitesinde bulunacaktır. Tüm bu özellikler, ücretsiz olarak indirilebilen
ve Mayıs 2021’den itibaren kullanıma sunulacak olan Kongre Uygulamasında da mevcut olacaktır.
Kongrenin fantastik ve unutulmaz bir etkinlik olacak olacağını belirtmek isterim. 1. Uluslararası
Dental Araştırmalar ve Sağlık Bilimleri Kongresinde özellikle elektronik poster ve sözlü sunumları ile
bilgi alışverişine vurgu yapılarak tüm katılımcıların ilgisini çekecek pek çok konuyu bulacaklarına
inanıyoruz.
2021 takvim yılındaki en büyük etkinliklerden biri gibi görünen bu muazzam kongrede hepinizi
görmeyi dört gözle bekliyoruz. Sürdürülebilir hayat boyu öğrenme hapsamında geniş bir perspektif
geliştireceğimiz seçkin bir kongre oluşturmayı arzuluyoruz. Sorularınız varsa, lütfen benimle veya
organizasyon komitemizin herhangi bir üyesiyle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Saygılarımla,
Prof. Dr. Özkan ADIGÜZEL
Congress President
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CONGRESS PRESIDENT
Dear Colleagues,
On behalf of the Organization Committee, it is our great pleasure to invite you to attend the
1st International Dental Research and Health Sciences Congress. The congress will take place
between May 20 and 22, 2021.
We have a range of interesting lecture sessions for you. Distinguished speakers will address new
developments in clinical and allied sciences, covering a broad range of topics. The topics will focus
on the important aspects of endodontics, restorative and pediatric dentistry, prosthodontics,
orthodontics, dental implants, periodontology, oral radiology, maxillo-facial surgery, and local
anesthetics.
There will also be further integration of high-quality science into the program, an array of
educational sessions, and the drawing in of wider disciplines, for example, regenerative dentistry,
new technologies, and the latest researches.
The motto for this Congress 2021 is “Research, Learn, Explore” Learn new and engaging dental
techniques in the most simple way: experience them yourself!
We have taken the landmark decision to provide the Congress scientific and educational program in
a digital format only. Instead of a printed copy, the program will be available on the Congress
website where users can easily browse all the sessions, build their own personal itinerary, and
download and print abstracts of interest. All these features will also be available on the Congress
App, which is free to download and will be available from May 2021.
The congress will be a fantastic and memorable event. The 1st International Dental Research and
Health Sciences Congress especially emphasizes the exchange of knowledge through electronic oral
and poster presentations, and we are convinced that all attendees will find plenty of topics to
interest them.
We look forward to seeing you all in this tremendous congress, which looks set to be one of the
biggest events on the calendar. Together, we will create an outstanding congress, where we shall
develop a broad perspective of sustainable learning opportunities. Should you have questions, please
do not hesitate to contact me or any member of our local organizing committee.

Yours sincerely,
Prof. Dr. Özkan ADIGÜZEL
Congress President
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SALON A • HALL A
20 MAYIS 2021, Perşembe • 20 MAY 2021, Thursday
09.30-10.00

Açılış Töreni / Opening Ceramony

10.00-11.00

Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Ahmet DAĞ
Prof. Dr. Aslan Yaşar GÖKBUGET
İmmediate Implantasyon Öngörülebilir Bir Uygulama mıdır?

11.00-12.00

Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Ela Tules KADİROĞLU
Prof. Dr. Selim PAMUK
İmplant Üstü CAD-CAM Restorasyonlar; Sınırlarımız Ne?

12.00-13.00
13.00-14.00

Ara
Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Emrah AYNA
Prof. Dr. Erhan ÇÖMLEKOĞLU
İmplant Üstü Protezlerde Karşılaşılan Komplikasyonlar ve Çözüm Önerileri?

14.00-15.00

Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Güvenç BAŞARAN
Prof. Dr. Ömür POLAT ÖZSOY
Kanıta Dayalı Bakış Açısıyla Ortodontide Şeffaf Plaklar

15.00-15.15
15:15-16.15

Ara
Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Behiye BOLGÜL
Doç. Dr. Tuğba BEZGİN
Nekrotik Genç Sürekli Dişlerde Rejeneratif Endodonti Uygulamaları

16:15-17.15

Oturum Başkanı / Chairperson: Dr. Öğr. Üyesi. Merve YENİÇERİ ÖZATA
Dr. Öğr. Üyesi Naci MURAT
Dişe Dokunur İstatistik

17.15-17.30
17:30-18.30

Ara
Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. H. Emre ÖZEL
Dr. Öğr. Üyesi Bora KORKUT
Anterior Estetikte Kompozit Tabakalama: Polikromdan Monokroma Geçiş
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SALON A • HALL A
21 MAYIS 2021, Cuma • 21 MAY 2021, Friday
10.00-11.00

Oturum Başkanı / Chairperson: Doç. Dr. Yalçın DEĞER
Doç. Dr. İbrahim Halil YILDIRIM
Sars-Cov-2'nin Değişen Genomu, Oluşan Yeni Mutasyonlar ve Kovid Aşıları

11.00-12.00

Oturum Başkanı / Chairperson: Dr. Öğr. Üyesi Savaş SAĞMAK
Uzm. Dt. Gökhan DOKUMACIGİL
Posterior Direkt Rezin Restorasyonlarda Adezyon, Biyomimetik, Cila

12.00-13.00
13.00-14.00

Ara
Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Seher GÜNDÜZ ARSLAN
Prof. Dr. Figen ÇİZMECİ ŞENEL
COVID-19 Salgınının Diş Hekimliği Uygulamalarına Etkisi

14.00-15.00

Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. M. İrfan KARADEDE
Prof. Dr. Derya GERMEÇ ÇAKAN
Anterior Restoratif Uygulamalarda Ortodontinin Katkısı Nedir?

15.00-15.15
15:15-16.15

Ara
Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Sema ÇELENK
Prof. Dr. Fahinur ERTUĞRUL
Çocuk Diş Hekimliğinde Kullanılan Restoratif Materyallere Güncel Bir Bakış

16:15-17.15

Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Emin Caner TÜMEN
Dr. Cansın ÖZGÜR
İki Farklı Kıtada Kozmetik Diş Hekimliği

17.15-17.30
17:30-18.30

Ara
Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Sadullah KAYA
Doç. Dr. Mustafa GÜNDOĞAR
Başarılı Bir Kanal Tedavisinin Altın Anahtarı: İrrigasyon
Bilmedikleriniz, Yanlış Yaptıklarınız ve Son Yenilikler

20:30

Serdar SIRALAR (Stand-up Show) / Diş Hekimi Olmak
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SALON A • HALL A
22 MAYIS 2021, Cumartesi • 22 MAY 2021, Saturday
10.00-11.00

Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Hakkı SUNAY
Prof. Dr. Tosun TOSUN
Diş Hekimliğinde Sert ve Yumuşak Doku Lazerlerinin Kullanım Endikasyonları

11.00-12.00

Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Remzi NİGİZ
Prof. Dr. Hüseyin KURTULMUŞ
Aşırı Harap Olmuş Endodontik Tedavili Dişlerde Son Sabit Protez Seçeneği:
Endokronlar mı?

12.00-13.00
13.00-14.00

Ara
Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Belgin GÜLSÜN
Prof. Dr. Doğan DOLANMAZ
Dentafasiyal Deformitelerde Tedavi Alternatifleri

14.00-15.00

Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Beyza KAYA
Prof. Dr. Uğur TEKİN
Sinüs Lifting mi? Kısa İmplant mı?

15.00-15.15
15:15-16.15

Ara
Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Kürşat ER
Doç. Dr. Taha ÖZYÜREK
Üç Boyutlu Kök Kanal Dolgusu: Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Yolları

16:15-17.15

Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Filiz ACUN KAYA
Dr. Öğr. Üyesi Tuba DEVELİ
Botolinum Toksin Enjeksiyonu ile Fasiyal Harmoni Nasıl Sağlanır?

17.15-17.30
17:30-18.30

Ara
Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Hesna Sezak ÖVEÇOĞLU
Prof. Dr. Füsun ÖZER
Mine ve Dentin Bağlantısında Adeziv Sistemlerde Karşılaşılan Problemler

13

SALON B • HALL B
20 MAYIS 2021, Perşembe • 20 MAY 2021, Thursday
TAM METİN (FULL-TEXT)
10.30-12.40

Oturum Başkanı / Chairperson: Doç. Dr. Nihat LAÇİN
FT-005, FT-015, FT-016, FT-018, FT-023, FT-029
FT-030, FT-033, FT-046, FT-007, FT-008, FT-024, FT-049

12.40-13.00
13.00-15.00

Ara
Oturum Başkanı / Chairperson: Dr. Öğr. Üyesi Vahti KILIÇ

FT-003, FT-004, FT-009, FT-012, FT-028, FT-040
FT-041, FT-006, FT-013, FT-034, FT-035, FT-036

15.00-15.10
15:10-17.10

Ara
Oturum Başkanı / Chairperson: Dr. Öğr. Üyesi Kamile ORUÇ

FT-001, FT-002, FT-025, FT-026, FT-032, FT-037
FT-044, FT-010, FT-011, FT-014, FT-017, FT-022

17.10-17.20
17:20-19.20

Ara
Oturum Başkanı / Chairperson: Doç. Dr. Emine GÖNCÜ BAŞARAN

FT-045, FT-048, FT-019, FT-020, FT-021, FT-042
FT-031, FT-038, FT-047, FT-043, FT-027, FT-036
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SALON B • HALL B
21 MAYIS 2021, Cuma • 21 MAY 2021, Friday
11.30-12.30

Oturum Başkanı / Chairperson: Doç. Dr. Zafer PEKKOLAY

Doç. Dr. Faruk KILINÇ
Diyabetli Hastaları Tedavi Etmekten Korkmalı mıyız?
12.30-13.30
13.30-14.30

Ara
Oturum Başkanı / Chairperson: Dr. Öğr. Üyesi Dilan KONYAR

Dr. Öğr. Üyesi Yağmur Emre ARICAN
Antibiyotiklerin Toksisitesi
14.30-15.30

Oturum Başkanı / Chairperson: Assist. Prof. Dr. İsmet Rezani TOPTANCI

Dr. Samir EL KHOURY
The Ramus Autogenous Bone Block: Past, Present and Future
15.30-15.45
15:45-16.45

Ara
Oturum Başkanı / Chairperson: Dr. Ezgi SONKAYA

Dr. Andi DRAGUS
Functional Tooth Redesign Applied to Implant Restoration
16:45-17.45

Oturum Başkanı / Chairperson: Assist. Prof. Dr. Atılım AKKURT
Dr. Zeynep ÜLKÜ
Early Period Orthodontic Approaches

17.45-18.00
18:00-19.00

Ara
Oturum Başkanı / Chairperson: Assoc. Prof. Dr. Utku Nezih YILMAZ

Dr. Simone JANNER
Guided Bone Regeneration at Implant Placement - Principles and Challenges
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SALON B • HALL B
22 MAYIS 2021, Cumartesi • 22 MAY 2021, Saturday
11.30-12.30

Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜKÖNER
Prof. Dr. Ömer GÜNHAN
Ağız Kanseri Öncü Lezyonları

12.30-13.30
13.30-14.30

Ara
Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Ayşe MEŞE
Prof. Dr. Dilek ÜLKER ÇAKIR
Tatlı Düşman: Beslenme şeklimizi değiştirmeli miyiz?

14.30-15.30

Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Aslan Yaşar GÖKBUGET
Dr. Kleanthis MANOLAKIS
Surgical Implant Placement in a Virtual Reality Environment – Introducing a New
Training Model

15.30-15.45
15:45-16.45

Ara
Oturum Başkanı / Chairperson: Assist. Prof. Dr. Seda FALAKALOĞLU
Assoc. Prof. Dr. Georgi TOMOV
Diode Lasers - Innovations and New Clinical Applications

16:45-17.45

Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Sadullah ÜÇTAŞLI
Assoc. Prof. Dr. Roda ŞEŞEOĞULLARI DİRİHAN
Strategies to Prevent Degredation of Dentin Collagen Matrix

17.45-18.00
18:00-19.00

Ara
Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Toros ALCAN
Assoc. Prof. Dr. Melih MOTRO-Goli PARSI
Role of Orthodontics in Pediatric Sleep Disordered Breathing
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SÖZLÜ SUNUMLAR
ORAL PRESENTATIONS
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SALON C • HALL C
20 MAYIS 2021, Perşembe • 20 MAY 2021, Thursday
10.30-12.30

Oturum Başkanı / Chairperson: Dr. Öğr. Üyesi Ezgi EROĞLU ÇAKMAKOĞLU

10.30-10.40

SS-004 Olcay Özdemir

10.40-10.50

SS-017 Hacer Nida Uğuz

10.50-11.00

SS-021 Erva Güçlü

11.00-11.10

SS-022 Berna Ertürk

11.10-11.20

SS-031 Yelda Polat

11.20-11.30

SS-043 Ceren Sağlam

11.30-11.40

SS-049 Ece Yılmaz

11.40-11.50

SS-051 Ebru Akleyin

11.50-12.00

SS-055 Burcu Duman

12.00-12.10

SS-063 Başak Kızıltan Eliaçık

12.10-12.20

SS-065 Nilüfer Üstün

12.20-12.30

SS-067 Büşra Karaağaç Eskibağlar

12.30-13.30

Ara

13.30-15.30

Oturum Başkanı / Chairperson: Dr. Öğr. Üyesi Alihan BOZOĞLAN

13.30-13.40

SS-001 Mehmet Gül

13.40-13.50

SS-006 Bilge Karcı

13.50-14.00

SS-008 Muhammet Atılgan

14.00-14.10

SS-016 Bahar Alkaya

14.10-14.20

SS-019 Mahmure Ayşe Tayman

14.20-14.30

SS-025 Ebru Sağlam

14.30-14.40

SS-077 Pınar Şayan

14.40-14.50

SS-094 Eda Çetin Özdemir

14.50-15.00

SS-113 İsmail Taşdemir

15.00-15.10

SS-118 Zeynep Taştan Eroğlu

15.10-15.20

SS-123 Özlem Daltaban

15.20-15.30

SS-126 Aysegül Sarı
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15.30-15.40

Ara

15.40-17.40

Oturum Başkanı / Chairperson: Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Sinan OCAK

15.40-15.50

SS-002 Seda Falakaloğlu

15.50-16.00

SS-003 Hilal Erdoğan

16.00-16.10

SS-015 Esma Sarıçam

16.10-16.20

SS-023 Ahmet Demirhan Uygun

16.20-16.30

SS-029 Zeynep Ovalıoğlu

16.30-16.40

SS-035 Neslihan Büşra Keskin

16.40-16.50

SS-036 Gizem Akın Tartuk

16.50-17.00

SS-039 Tülin Doğan Çankaya

17.00-17.10

SS-046 Betül Aycan Uysal

17.10-17.20

SS-047 Mehmet Adıgüzel

17.20-17.30

SS-048 Özgür Soysal Özdemir

17.30-17.40

SS-059 Salih Düzgün

17.40-17.50

Ara

17.50-19.50

Oturum Başkanı / Chairperson: Dr. Öğr. Üyesi Samet TEKİN

17.50-18.00

SS-007 Hatice Nalan Bozoğulları

18.00-18.10

SS-011 Lamia Najafova

18.10-18.20

SS-012 Filiz Yağcı

18.20-18.30

SS-014 Bike Altan

18.30-18.40

SS-024 Gamze Paken

18.40-18.50

SS-026 Yakup Kantaci

18.50-19.00

SS-037 Ayşe Rençber

19.00-19.10

SS-038 Özge Faydalı

19.10-19.20

SS-045 Merve Köseoğlu

19.20-19.30

SS-050 Kaan Yerliyurt

19.30-19.40

SS-054 Deniz Yılmaz

19.40-19.50

SS-064 Mehmet Köse
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SALON C • HALL C
21 MAYIS 2021, Cuma • 20 MAY 2021, Friday
10.30-12.30

Oturum Başkanı / Chairperson: Dr. Öğr. Üyesi Özgür KANIK

10.30-10.40

SS-005 Numan Aydın

10.40-10.50

SS-009 Vahti Kılıç

10.50-11.00

SS-013 Mehmet Buldur

11.00-11.10

SS-030 Kıvanç Dülger

11.10-11.20

SS-034 Esra Baltacıoğlu

11.20-11.30

SS-044 Özge Gizem Cabadağ

11.30-11.40

SS-053 Seher Kaya

11.40-11.50

SS-057 Şura Boyraz

11.50-12.00

SS-060 Gülşah Tonga

12.00-12.10

SS-061 Hacer Balkaya

12.10-12.20

SS-062 Nasibe Aycan Yılmaz

12.20-12.30

SS-101 Metin Bakır

12.30-13.30

Ara

13.30-15.20

Oturum Başkanı / Chairperson: Dr. Öğr. Üyesi Özge ÖZÜTÜRK

13.30-13.40

SS-010 Sema Kaya

13.40-13.50

SS-028 Asel Üsdat Öztürk

13.50-14.00

SS-032 Ukte Boz

14.00-14.10

SS-041 Sevcihan Günen Yılmaz

14.10-14.20

SS-052 Hümeyra Tercanlı Alkış

14.20-14.30

SS-085 Sevde Göksel

14.30-14.40

SS-090 Mine Çetin

14.40-14.50

SS-109 Mesude Çitir

14.50-15.00

SS-115 Şükriye Neslihan Şenel

15.00-15.10

SS-121 Fatma Yüce

15.10-15.20

SS-125 İbrahim Burak Yüksel

15.20-15.40

Ara
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15.40-17.40

Oturum Başkanı / Chairperson: Dr. Öğr. Üyesi Sabahattin BOR

15.40-15.50

SS-018 Elif Nur Altun

15.50-16.00

SS-020 Refika Topal

16.00-16.10

SS-033 Ayça Üstdal Güney

16.10-16.20

SS-056 Hande Erener

16.20-16.30

SS-069 Dilek Tekin

16.30-16.40

SS-070 Mehmet Ali Yavan

16.40-16.50

SS-072 Zeynep Çoban Büyükbayraktar

16.50-17.00

SS-073 Murat Tunca

17.00-17.10

SS-074 Ezgi Koç

17.10-17.20

SS-076 Muhammet Yeşilkaya

17.20-17.30

SS-079 Neslihan Bölenler

17.30-17.40

SS-088 Sena Çulhacı Arıman

17.40-17.50

Ara

17.50-19.50

Oturum Başkanı / Chairperson: Doç. Dr. Mustafa YALÇIN

17.50-18.00

SS-027 Fatma Nilay Tutak

18.00-18.10

SS-040 Kubilay Yılmaz

18.10-18.20

SS-042 Aras Erdil

18.20-18.30

SS-058 Mustafa Sami Demirsoy

18.30-18.40

SS-100 Efe Can Sivrikaya

18.40-18.50

SS-138 Adalet Çelebi

18.50-19.00

SS-122 Tuğçe Kavaz

19.00-19.10

SS-131 Tuğba Aycan Eryurt

19.10-19.20

SS-135 Fatih Demirci

19.20-19.30

SS-136 İpek Balevi
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SALON C • HALL C
22 MAYIS 2021, Cumartesi • 20 MAY 2021, Saturday
10.30-12.30

Oturum Başkanı / Chairperson: Dr. Öğr. Üyesi Ebru AKLEYİN

10.30-10.40

SS-068 Gizem Karagöz Doğan

10.40-10.50

SS-075 Elif Kılınç

10.50-11.00

SS-078 Koray Sürme

11.00-11.10

SS-080 İsmet Rezani Toptancı

11.10-11.20

SS-092 Şeyma Akgönül Olgaç

11.20-11.30

SS-095 Eda Arat Maden

11.30-11.40

SS-127 Sevcan Akça

11.40-11.50

SS-128 Kübra Bilge

11.50-12.00

SS-129 İpek Çubukcu

12.00-12.10

SS-130 Benin Dikmen

12.10-12.20

SS-132 Şemsettin Yıldız

12.20-12.30

SS-133 Enes Mustafa Aşar

12.30-13.30

Ara

13.30-15.30

Oturum Başkanı / Chairperson: Dr. Öğr. Üyesi Seda FALAKALOĞLU

13.30-13.40

SS-066 Ömer Özkılıç

13.40-13.50

SS-071 Safa Kurnaz

13.50-14.00

SS-093 Tuğba Koşar

14.00-14.10

SS-096 Mehmet Aksan

14.10-14.20

SS-099 Emine Şimşek

14.20-14.30

SS-103 Selin Ecem Altunkılıç

14.30-14.40

SS-105 Sümeyye Koyuncu

14.40-14.50

SS-111 Defne Toplu

14.50-15.00

SS-114 Elif Nur Yolcu

15.00-15.10

SS-119 Selen İnce Yusufoğlu

15.10-15.20

SS-120 Hakan Göktürk

15.20-15.30

SS-124 Büşra Avuçalmaz
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15.30-15.40

Ara

15.40-17.40

Oturum Başkanı / Chairperson: Dr. Öğr. Üyesi Yakup KANTACI

15.40-15.50

SS-081 Gülsüm Sena Çiriş

15.50-16.00

SS-082 Betül Yılmaz Evmek

16.00-16.10

SS-083 Demet Çağıl Ayvalıoğlu

16.10-16.20

SS-084 Ayşe Atay

16.20-16.30

SS-086 Ömer Kırmalı

16.30-16.40

SS-087 Samet Tekin

16.40-16.50

SS-091 Çağlar Bilmenoğlu

16.50-17.00

SS-107 Esengül Sezgin

17.00-17.10

SS-108 Burcu Üstün

17.10-17.20

SS-110 Büşra Şenöz

17.20-17.30

SS-116 Burcu Diker

17.30-17.40

SS-117 Hasan Alpay Çelik

17.40-17.50

Ara

17.50-19.30

Oturum Başkanı / Chairperson: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Can YILMAZ

17.50-18.00

SS-089 Serpil Çokakoğlu

18.00-18.10

SS-097 Ece Kabakcı

18.10-18.20

SS-098 Mustafa Dedeoğlu

18.20-18.30

SS-102 Merve Berika Kadıoğlu

18.30-18.40

SS-112 İlter Burak Köse

18.40-18.50

SS-134 Özge Uslu Akçam

18.50-19.00

SS-139 Özge Çelik Güler

19.00-19.10

SS-104 Ayşenur Yavuz

19.10-19.20

SS-106 Amila Ogut

19.20-19.30

SS-137 Musa Acartürk
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DAVETLİ KONUŞMACILAR
&
KONUŞMA ÖZETLERİ
(INVITED SPEAKERS
&
ABSTRACT OF LECTURES)
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Assoc. Prof. Tuğba BEZGİN

1980 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini 1998-2003 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi'nde tamamladı. 2003 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş
Hekimliği Anabilim Dalı'nda doktora eğitimine başladı. Doktora derecesini “Ca(OH)2 içerikli
gütaperka ve Ca(OH)2 patının apeksifikasyon tedavisindeki etkinliklerinin klinik ve dijital radyografi
ile karşılaştırılması” başlıklı tezi ile aldı. 2016 yılında doçent unvanını kazandı. Halen Ankara
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde akademik hayatına devam etmektedir.

She was born in İstanbul in 1980. She completed her undergraduate studies in the Faculty of Dentistry
of Hacettepe University between 1998-2003. In 2003, she started her PhD education in Ankara
University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry. She received her PhD with her
thesis entitled “Comparative Evaluation of the Effectiveness of Ca(OH)2 Points and Ca(OH)2 Paste in
Apexification Treatment”. In 2016, she earned the title of associate professor. She is still continuing
her academic life in Ankara University, Faculty of Dentistry.
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PULP REGENERATION PROCEDURES FOR NECROTIC IMMATURE TEETH
Dental trauma and deep dentine caries may often necessitate vital/non-vital endodontic treatments
for immature teeth in children. Many methods have been used in the past for treatment of immature
permanent teeth that calls for a root canal treatment. However, the most up-to-date approaches
preferred in the treatment of these teeth are; ‘Calcium hydroxide apexification’, ‘Single-step (MTA)
apexification’ and ‘Pulp regeneration/Revascularization’. Over the past 20 years of the routine
clinical use of pulp regeneration procedures, a significant progress has been recorded in the survival
rates of necrotic immature teeth. However, each treatment method has its own advantages and
disadvantages. In this lecture, clinical procedures of conventional apexification methods and pulp
regeneration will be discussed.
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Prof. Dr. Figen ÇİZMECİ ŞENEL

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1994 yılında mezun oldu ve 2001 yılında aynı
üniversitenin Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim dalında doktora ve uzmanlık eğitimini tamamladı.
2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Washington Hospital Center, Department of Oral and
Maxillofacial Surgery’ de research fellow olarak çalıştı. Aynı yıl, Amerika Birleşik Devletleri, National
Institute of Health ‘te “Klinik araştırmaların prensip ve uygulamalarına giriş” sertifika programını
tamamladı.
2008 yılında doçent ünvanını almasının ardından 2009 yılında Amerika Birleşik Devletleri,
Washington Hospital Center, Department of Oral and Maxillofacial Surgery’ de ve 2013 yılında
Amerika Birleşik Devletleri, National Institute of Health, National Institute of Dental and Craniofacial
Research’ te misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. 2013 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi’nde profesör kadrosuna atandı. 2017 yılında Amerika Birleşik Devletleri, National
Institute of Health, National Institute of Dental and Craniofacial Research’ te araştırmacı olarak
projelerde görev aldı. Bu esnada National Institute of Health’ te branşı ile ilgili çalışmalarının
yanısıra, bilimsel araştırmalar, projeler ve kalite iyileştirme konularında; Bilgi güvenliği, temel bilgi
sistemleri güvenlik yetkilendirmesi, gizlilik bilinci, kayıt, doküman ve risk yönetimi, sistem yönetimi,
çalışan ve hastalarda temel haklar ve ayırımcılık, güvenli çalışma ve Etik konularında eğitim
programlarını tamamladı.
2018 yılında Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve
Akreditasyon Enstitüsü Başkanlığına atanmış ve halen bu görevini sürdürmektedir. Yüksek Öğretim
Kalite Kurulu üyesi ve Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Tanınması ve
Yetkilendirilmesi Komisyonu başkanıdır. Ağız ve Çene- Yüz Cerrahisi Derneği Başkan Yardımcılığı ve
American Institute of Implant Dentistry Türkiye Direktörlüğü görevlerini yürütmektedir. Ulusal ve
uluslararası düzeyde 100’ den fazla yayını, kongre bildirisi ve 1 adet kitap ve 1 adet kitap çeviri
editörlüğü bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir.
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She graduated from Ankara University Faculty of Dentistry in 1994 and completed his
doctorate and specialty education in the Oral and Maxillofacial Surgery Department of the same
university in 2001. In 2002, sheworked as a research fellow at Washington Hospital Center,
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, USA. In the same year, shecompleted the "Introduction
to the principles and practices of clinical research" certificate program at the National Institute of
Health, USA.
After receiving the title of Associate Professor in 2008, she worked as visiting professor at
Washington Hospital Center, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, USA in 2009 and at the
National Institute of Health, National Institute of Dental and Craniofacial Research in the United
States in 2013. In 2013, she was appointed as a professor at Karadeniz Technical University Faculty
of Dentistry. In 2017, she took part in projects as a researcher at the National Institute of Health,
National Institute of Dental and Craniofacial Research in the United States of America.
In the meantime, in addition to his studies on the branch at the National Institute of Health,
scientific researches, projects and quality improvement issues; She completed training programs on
information security, basic information systems security authorization, privacy awareness,
registration, document and risk management, system management, fundamental rights and
discrimination in employees and patients, safe working and Ethics.
Head of Turkey Institutes of Health in 2018, Turkey assigned to the Health Care Quality and
Accreditation Institute Presidency and continues this mission. She is a member of the Higher
Education Quality Board and the head of the Commission for Recognition and Authorization of
External Evaluation and Accreditation Institutions. Oral and maxillofacial Surgery Association Vice
President and Director of the American Institute of Implant Dentistry Turkey carries out its mission.
She has more than 100 publications, congress papers and 1 book and 1 book translation editor at
national and international level. She is married with one child.
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M. Erhan ÇÖMLEKOĞLU

Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü’nde Protetik Diş Tedavisi alanında doktorasını tamamlamıştır. Halen aynı
fakültede öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
Ulusal ve uluslararası kuruluşlarca desteklenmiş çeşitli projelerde görev almıştır. 30’dan fazla
ulusal ve uluslararası bilimsel ödül kazanmıştır. Adeziv ve implant diş hekimliği konularında hakemli
bilimsel dergilerde 70’i aşkın yayını bulunmaktadır. Fakültede bilgisayar destekli tasarım ve üretim
biriminin kurulmasında görev almıştır.
Protetik diş tedavisi alanında klinik çalışmalar yürüten Erhan Çömlekoğlu, ağırlıklı olarak farklı
material ve tekniklerin implant çevresi yumuşak ve sert dokularlarla etkileşimi ve klinik sonuçları
üzerine çalışmaktadır.
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M. Erhan Çömlekoğlu is a graduate of Ege University, School of Dentistry where he received his DDS
degree. He attended Prosthesis Program of Graduate Study offered by Institute of Health Sciences
at Ege University and graduated with Ph.D. degree at Prosthodontics. He is a Professor and resident
at the Department of Prosthodontics, School of Dentistry at Ege University, İzmir, Turkey.
He completed several scientific projects supported by national and international institutions. He was
honoured more than 30 national and international scientific awards. With these projects he authored
more than 70 articles in peer-reviewed scientific journals in the field of adhesive and implant
dentistry and established CAD/CAM restorative laboratory at the dental school.
His clinical practice is limited to Prosthodontics at the Department of Prosthodontics, School of
Dentistry, Ege University. Dr. Çömlekoğlu is intensely involved in scientific research regarding
adhesive dentistry and implant dentistry. His current research interest particularly covers implantperiodontium interactions and their clinical outcomes.
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Tuba DEVELİ

2008 yılında İstanbul Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi’nden mezun olduktan sonra doktora ve
uzmanlık eğitimini 2009-2013 yılları arasında Başkent Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi Ağız Diş ve
Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’nda tamamlamış ve bilim doktora ünvanını kazanmıştır. 2014 yılında
İstanbul Medipol Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaya
başlamış ve halen görevini sürdürmektedir. Birçok ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde
yayımlanmış yayını mevcuttur.
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After graduating from Istanbul University Faculty of Dentistry in 2008, Tuba Develi completed her
doctorate and specialty education at Başkent University, Faculty of Dentistry, Department of Oral
and Maxillofacial Surgery between 2009-2013 and earned the title of science doctorate. She started
to work as a Assistant Professor Doctor in Istanbul Medipol University Faculty of Dentistry in 2014
and she is still working. She has published publications in many national and international journals.

32

Prof. Dr. Doğan Dolanmaz

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olan Dr. Doğan Dolanmaz, aynı fakültenin
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. 1999 yılında Selçuk
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’nda Yrd. Doç. Dr. olarak
göreve başlamış, 2004 yılında doçent ve 2009 yılında profesör unvanlarını almıştır. 2018 yılından
itibaren Bezmialem Vakıf Üniveristesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev
yapmaktadır. Dr. Doğan Dolanmaz’ın 90’in üzerinde ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış
bilimsel makalesi ve çok sayıda bildirisi vardır. AÇBİD yönetim kurulu üyesidir ve “International
Association of Oral and Maxillofacial Surgeons” and “ITI” üyesidir.
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Dr. Doğan Dolanmaz graduated from Ankara University, Faculty of Dentistry, and completed oral and
maxillofacial surgery program at the same University. In 1999, Dr. Doğan Dolanmaz started to work
as an assistant professor in Selcuk University Faculty of Dentistry, Department of Oral and
Maxillofacial Surgery. He received an associate professor degree in 2004 and a professor degree in
2009 at the same university. He has served in Bezmialem University, İstanbul, Faculty of Dentistry
since 2018. He has more than 90 scientific articles published in national and international journals.
He has also numerous presentations. He is the executive board member of “Oral and Maxillofacial
Surgery Society (ACBID)” and member of “International Association of Oral and Maxillofacial
Surgeons” and “ITI”.
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Dr. Gökhan DOKUMACIGİL

İlk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep’te tamamladı. 2008 yılında girdiği Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi’nde 2014 yılında lisans eğitimini tamamladı. 2 sene İstanbul’da özel bir
poliklinikte çalıştıktan sonra 2016 yılında uzmanlık sınavı ile yerleştiği Marmara Üniversitesi, Diş
Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş tedavisi Anabilim dalında 2019 yılında uzmanlık eğitimini
tamamladı. Adezyon, Ön diş restorasyonları ve Dental fotoğrafçılık ile ilgili çeşitli yayınları
bulunmakta ve Anterior restorasyonlar ve Dental fotoğrafçılıkla ilgili çeşitli kurslar vermektedir. Şu
anda İstanbul’da klinisyen olarak meslek hayatına devam etmektedir.
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He completed his primary, secondary, and high school education in Gaziantep. He completed his
undergraduate education in Sivas Cumhuriyet University, Faculty of Dentistry in 2014, which he
entered in 2008. After working in a private polyclinic in Istanbul for 2 years, he completed his
specialty training in 2019 at Marmara University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative
Dentistry, where he settled with a specialty exam in 2016. He has several publications on Adhesion,
Anterior tooth restorations, and Dental photography, and teaches various courses on Anterior
restorations and Dental photography. He is currently continuing his career as a clinician in Istanbul.
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Dr. Andi DRAGUS

Kariyerime 1995 yılında diş teknisyeni olarak stomatoloji alanında başladım. İlk işim, 1999 yılına
kadar antrenman yaptığım ünlü futbolcu Gica Hagi’nin Kliniğindeydi, ardından Bizzar Laboratuvarı
adlı diş hekimliği alanında kendi şirketimi kurdum. 1998’de mezun oldum ve Bükreş Ekonomi
Araştırmaları Üniversitesi’nde lisans derecesini aldım. Tıp ve Eczacılık Üniversitesinde tıbbi
çalışmalarıma devam ettim ve 2005 yılında tıbbi faaliyetlerimi geliştirdiğim SDA Medikal Diş Kliniğini
kurdum. Ortaokuldan günümüze kadar 1997 yılında mezun olduğum Bükreş Popüler Sanat Akademisi
Tasarım Kursları gibi birçok alanda okudum ve halen çalışıyorum. NADT (National Association of
Dental Technicians) Başkanı2012 yılında Milli Savunma Üniversitesi “Carol I” Milli Savunma Koleji
çalışmalarını bitirdim.
2010 – 2012 yıllarında Tıp ve Eczacılık Üniversitesi’nin implantoloji master kurslarına katıldım CAROL
DAVILA. 2001 yılından itibaren GC Europe, Straumann İsviçre, Alpha Bio Israel, Zubler Germany, Dr
Eyes Germany, Adin Israel, 3M USA, Kavo Germany, College of Dental Technicians of Romania gibi
uluslararası şirketlerde öğretim görevlisiyim.
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I started my career in stomatology in 1995 as a dental technician. My first job was at the Clinic of
the famous football player Gica Hagi where I have practiced until 1999, then I set up my own
company in the dental field named Bizzar Laboratory. In 1998 I graduated and I was awarded the
bachelor degree at the Bucharest University of Economic Studies. I continued my medical studies at
the University of Medicine and Pharmacy and in 2005 I set up SDA Medical Dental Clinic where
I develop my medical activity. Starting from middle school until present, I have studied and I am still
studying in many fields such as the Design Courses of the Arts Popular Academy of Bucharest that I
graduated in 1997. President of NADT (National Association of Dental Technicians). In 2012 I
graduated the studies of the National Defense College at the National Defense University “Carol I”.
In 2010 – 2012 I attended the implantology master courses of the University of Medicine and Pharmacy
CAROL DAVILA
Starting with 2001, I have been lecturer for international companies such as: GC Europe, Straumann
Switzerland, Alpha Bio Israel, Zubler Germany, Dr Eyes Germany, Adin Israel, 3M USA, Kavo
Germany, College of Dental Technicians of Romania.
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Dr. Samir KHOURY

Dr. Samir El Khoury, Beyrut'ta Saint Joseph Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden (1995) mezun
oldu, aynı üniversitede periodontoloji ve implantoloji (DES) yüksek lisans eğitimini 2000 yılında
tamamladı. 2014 yılında Saint Joseph Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden master derecesini aldı (MSc:
Cerrahi Bilimler).
Dr. Khoury, 2006 yılından beri aynı üniversitede periodontoloji bölümünde kıdemli öğretim üyesidir.
Kemik augmentasyonu ve implantoloji konularında dersler vermiştir. Uluslararası toplantılarda
bildirileri olup ve farklı dergilerde makaleleri vardır.
Dr. Samir El Khoury is graduated from Saint Joseph University, Faculty of Dentistry in Beirut (1995),
he finished his post-grade studies in periodontology and implantology (D.E.S) from the same
university in 2000. He obtained his Master degree in Research (MSc: Surgical Sciences) from the
Faculty of Medicine at Saint Joseph University in 2014.
Dr Khoury is a senior lecturer in the periodontology department at the same university since 2006
and he had lectured in the topic of bone augmentation and implantology. He has presented several
Posters in international implant meetings also he has contributed in several indexed articles.
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THE RAMUS AUTOGENOUS BONE BLOCK: PAST, PRESENT AND FUTURE.
The use of the autogenous bone is considered as the gold standard in oral bone grafting prior to
implant placement but this sensitive surgically skilled technique has passed a big shift through the
years. The osteotomy went from rotary instrument mounted on low speed to micro-saws and
currently to piezoelectric surgery with computer guided bone harvesting. Also another way in the
development of the technique goes through radiology when we went from panoramic 2D X-Ray view
to a 3D Cone Beam Computerized Tomography ( CBCT) to evaluate the donor and the recipient sites.
We will pass through this journey of more than 15 years in my practice in bone grafting and implant
dentistry.
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Dr. Zeynep ÜLKÜ ERSOY

Diş Hekimliği Fakültesini 1989 yılında İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi’nde başladığı ortodonti eğitimine Harvard Üniversitesi’nde devam etti. Ortodonti
uzmanlık eğitimi ve doktorasını Harvard Üniversitesi’nde 2002 yılında tamamladı. 2003-2011 yılları
arasında Columbia Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Halen New York’ta Lincoln
Medical Center-Ağız Cerrahisi bölümünde klinik ve bilimsel çalışmalarına devam etmektedir.
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She completed the Faculty of Dentistry at Istanbul University in 1989. She continued her orthodontics
education, which she started at Marmara University Faculty of Dentistry, at Harvard University. She
completed her orthodontics specialty education and doctorate at Harvard University in 2002. She
worked as a faculty member at Columbia University between 2003-2011. She still continues her
clinical and scientific studies in Lincoln Medical Center-Oral Surgery Department in New York.
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Prof. Dr. Fahinur ERTUĞRUL

Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. Doktora tezini 1995 yılında
tamamlayarak Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Pedodonti Doktoru ünvanını aldı. 2003 yılında
Pedodonti doçenti, 2009 yılında Pedodonti profesörü oldu. Ege Üniversitesi Dişhekimliği
Fakültesi’nde çeşitli idari görevlerde yer aldı. 2006 yılından bu yana Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 3.
sınıf öğrencilerine, sindirim sistemi ders bloğunda ağız-diş sağlığı eğitimi dersi vermektedir. Türk
Pedodonti Derneği İzmir Şubesi Başkan Yardımcılığı, Yönetim Kurulu üyeliği ve Denetleme Kurul
üyeliklerinde bulundu. Halen Türk Pedodonti Derneği İzmir Şubesi Başkanlık görevini sürdürmektedir.
Uluslararası Pediatrik Dişhekimliği Birliği, Uluslararası Dental Travmatoloji Birliği ve Uluslararası
Dental Araştırma Birliği’ne üyelikleri vardır. Yurtiçi ve yurtdışı pek çok yayını, bilimsel bildirileri ve
çeşitli ödülleri bulunmaktadır. Çok sayıda yayınlarına yurt içi ve yurt dışı gerek bilimsel makale,
gerekse kitaplarda atıflar yapılmıştır. Halen Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti
Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir ve aynı fakültede Fakülte Kurulu Üyeliği devam
etmektedir.
She graduated from Ankara University Faculty of Dentistry. She completed her doctoral thesis in 1995
and received the title of PhD Pedodontics at Ege University. She became Associate Professor of
Pedodontics in 2003 and Professor of Pedodontics in 2009. She took part in various administrative
duties in Ege University, Faculty of Dentistry. Since 2006, Ege University Faculty of Medicine has
been teaching oral and dental health education to 3rd grade students in the digestive system lesson
block. She was the Vice President of the Izmir Branch of the Turkish Pedodontics Association, a
member of the Board of Directors and a member of the Supervisory Board. She is still the President
of the Izmir Branch of the Turkish Pedodontics Association. She is a member of the International
Association of Pediatric Dentistry, the International Dental Traumatology Association and the
International Dental Research Association. She has many domestic and international publications,
scientific papers and various awards. Many of her publications have been cited in both scientific
articles and books in Turkey and abroad. She is still the Head of the Department of Pedodontics at
Ege University, Faculty of Dentistry and a member of the Faculty Board at the same faculty.
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ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN RESTORATİF MATERYALLERE GÜNCEL BİR BAKIŞ
Çocuklarda diş çürüklerinin restorasyonunu sağlamak, çocuğun beslenmesi, estetik ve
konuşmasının düzenlenmesi, çenelerinin büyüme ve gelişmesinin sağlanması açısından son derece
önemlidir.
Hızlı teknolojik gelişmeler restoratif materyallerde çeşitliliği de beraberinde
getirmektedir. Kullanılacak materyallerin antikaryojenik, yüksek klinik performans, kısa uygulama
süresi gibi özelliklere sahip olması ve çocuklarda kullanımının da güvenli olması gerekmektedir.
2019 tarihinde Çin’de ilk vakanın bildirilmesiyle başlayan, tüm dünyayı etkisi altına alan
Coronavirüs hastalığı (COVID-19) maalesef çocuk diş hekimliği alanını da büyük ölçüde etkilemiştir.
Çocuk diş hekimliğinde pandemi sürecinde diğer bölümler gibi sadece acil uygulamalar
gerçekleştirilmiştir. Karantina döneminde çocukların beslenme ve ağız hijyen kontrolleri tam olarak
sağlanamadığı gibi, bir süre askıya alınan aerosol oluşturan tedavi işlemleri de çocuk ağız diş sağlığı
üzerinde olumsuz etkiler yaratmıştır.
Restoratif materyal seçiminde çocuğun uyumu, oral hijyen alışkanlıkları, izolasyon, restorasyonun
kullanım süreleri gibi faktörlere ek olarak günümüz şartlarına uyum sağlamak için tedavinin
yapılacağı klinik, kullanılan ekipmanlar ve aerosol oluşturma durumu gibi faktörlerin de göz önünde
bulundurulması gerekmektedir.
Bu sunumda, çocuk diş hekimliğinde sık kullanılan restoratif materyaller ve özellikleri
güncellenerek ve klinik olgularla da desteklenerek aktarılacaktır.
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Prof. Dr. Derya GERMEÇ ÇAKAN

1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olduktan sonra yine
Hacettepe Üniversitesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda doktorasını tamamladı. 2005 yılından beri
Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2015 yılında
ABD’de Seattle Çocuk Hastanesi Kraniyofasiyal Merkezi’nde gözlemci olarak bulunmuştur.
İlgi alanları arasında interdisipliner tedaviler ve dudak damak yarıkları ve kraniyofasiyal anomalilerin
tedavileri yer almaktadır. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış makaleleri ve Springer
tarafından basılmış Esthetic and Functional Management of Diastema adlı kitapta bölüm yazarlıkları
vardır.
Türk ve Avrupa Ortodonti Derneği ile Dudak Damak Yarıkları Derneği üyesidir. Türk Ortodonti Derneği
Genel Sekreteri ve Turkish Journal of Orthodontics’in baş editörüdür.
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After graduating from Hacettepe University Faculty of Dentistry in 1999, again completed her
doctorate at Hacettepe University, Faculty of Dentistry Department of Orthodontics. She has been
working as a lecturer at Yeditepe University, Faculty of Dentistry since 2005. She was an observer at
Seattle Children’s Hospital Craniofacial Center in the USA in 2015. Her areas of interest include
interdisciplinary treatments and treatment of cleft lip and palate and craniofacial anomalies. She
has articles published in national and international journals and chapter authors in the book Esthetic
and Functional Management of Diastema published by Springer.
She is a member of the Turkish and European Orthodontic Society and the Association of Cleft Lip
Palate. She is the General Secretary of the Turkish Orthodontic Society and the chief editor of the
Turkish Journal of Orthodontics.
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Prof. Dr. Aslan Yaşar GÖKBUGET

İlk, orta ve lise eğitimini Adanada tamamladı.1982 yılında Dicle üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl İ.Ü diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalında
doktora çalışmalarına başladı.1989 da Dr.Med.Dent. oldu. 1993 yılında Doçent oldu. 1995-96
yıllarında Londra Eastman Dental Hospital’da misafir araştırmacı olarak çalıştı. 1999 yılında Profesör
oldu. İmplantoloji ile ilgili çalımalara 1992 yılında Fransanın Lille şehrinde Prof.Chanavaz’ın yanında
aldığı kurs sonrası başladı. 2004 yılından beri Meffert İmplant Enstitüsü Başlangıç ve ileri İmplant
programı eğitmenliği yapmaktadır. Dünya İmplant Birliği (ICOI) Diplomat derecesi sahibidir. Bilgisayar
Destekli İmplantoloji Akademisinin (CAIA)başkan yardımcılığını yürütmektedir. Türkiyede ve
dünyanın değişik ülkelerinde İmplant çalışma grubları içerisinde eğitmenlik yapmakta ve konferanslar
vermektedir. Halen Üniversitedeki görevi dışında PGGdent kliniğinde Prof.Selim Pamuk ve Dr.Kağan
Gökbuget ile birlikte muaynehane hekimliği yapmaktadır.Evli ve iki çocuk babasıdır. Özel ilgi
alanları; Periodontoloji İmmediate implantasyon, Bilgisayar destekli implantoloji,İmplantolojide
minimal invaziv cerrahi.. Kemik grefleri ve kemik cerrahisi Mukogingival cerrahi Sistemik hastalıklar
ve diş hekimliği Dental Laserler Uluslararası Üyelikleri AAP(Amerikan Periodontoloji akademisi) ICOI
(Diplomat)(Dünya İmplant Birliği) IAP(Uluslararası İmplant akademisi) EFP(Avrupa Periodontoloji
Federasyonu) CAIA(Bilgisayar destekli implant akademisi)(başkan yardımcısı
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He completed his primary, secondary and high school education in Adana. He graduated from Dicle
University Faculty of Dentistry in 1982. In the same year, he started his doctorate studies in the
Department of Periodontology, Faculty of Dentistry at Istanbul University. In 1989, Dr.
Med.Dent. happened. He worked as a visiting researcher at London Eastman Dental Hospital in 199596. He became Professor in 1999. He started implantology studies in 1992 after the course he took
in Lille, France, with Prof. Chanavaz. Since 2004, he has been teaching the Meffert Implant Institute
Beginner and Advanced Implant program. He holds a Diplomat degree from the World Implant
Association (ICOI). He is vice president of the Computer Aided Implantology Academy
(CAIA). Implants also instructors in Turkey and working groups in different countries around the world
and gives lectures. Apart from his duty at the University, he still works as a doctor at the PGGdent
clinic together with Prof. Selim Pamuk and Dr.Kağan Gökbuget. He is married and has two
children. Special interests; Periodontology Immediate implantation, Computer assisted
implantology, Minimally invasive surgery in implantology
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Assoc. Prof. Dr. Mustafa GÜNDOĞAR

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsünde Diş Hastalıkları ve Tedavisi alanında doktorasını tamamlamıştır. Daha sonra
İstanbul Medipol Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesine geçerek Endodonti bölümünde çalışmaya
başlamıştır. Halen aynı fakültenin Endodonti Anabilim Dalında yardım doçent olarak çalışmalarını
sürdürmektedir. İlgi alanları, Nikel titanyum döner aletlerin çalışma prensipleri, kök kanal
irrigasyonları ve kök kanalında bulunan kırık aletlerin çıkarılmasıdır. Ulusal ve uluslararası hakemli
dergilerde yayınlanmış orijinal araştırma makaleleri mevcut olup; ulusal ve uluslararası kongre,
sempozyum, kurs ve konferans katılımı bulunmaktadır.
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After graduating from Marmara University Faculty of Dentistry, Dr. Mustafa Gündoğar completed his
doctorate education in the field of Restorative Dentistry at Marmara University Institute of Health
Sciences. Later, he started to work to Istanbul Medipol University Faculty of Dentistry, Department
of Endodontics. He is still working as an associate professor in the Department of Endodontics of the
same faculty. His areas of interest are the working principles of nickel-titanium rotary instruments,
root canal irrigation and removal of broken instruments in the root canal. He has many original
research articles published in national and international refereed journals; participated in national
and international congresses, symposiums, courses and conferences.
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Prof. Dr. Ömer GÜNHAN

1977 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuştur. Askeri hekim olarak
Gülhane’de çalışmıştır. 1985 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Askeri tıp Fakültesinde Patoloji
de doktora derecesini almıştır. Doktora sonrası Amerika Birleşik Devletleri, Washington DC, Armed
Forces Institute of Pathology bölümünde NATO bursu ile eğitim görmüştür. Daha sonra bir yıl süre
ile İngiltere'de Liverpool Üniversitesi Patoloji Bölümü’nde çalışmıştır. 1989 yılında Patoloji Doçenti,
1995 yılında Patoloji Profesörü olmuştur. 2001-2006 yılları arasında GATA Patoloji AD Başkanlığı
yapmıştır. Gülhane Askeri Tıp Akademisinden 2016 yılında emekli olmuştur.
Halen TOBB ETU Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı başkanlığını yürütmektedir. Türk Patoloji
Dernekleri Federasyonu, Ankara Patoloji Derneği, Türk Sitopatoloji Derneği, International
Association of Oral Pathologists ve American Society of Cytology derneklerine üye olmuştur. Özellikle
oral patoloji, baş, boyun patolojisi ve sitopatoloji konularında çalışmaktadır. İki yüzden fazla yurt
dışı ve çok sayıda yurt içi yayını mevcuttur. İkisi oral ve maksillofasiyal patoloji konusunda olmak
üzere patoloji konusunda üç kitabı, iki kitapçığı ve üç kitapta bölüm yazarlığı mevcuttur.
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He graduated from Ankara University, Faculty of Dentistry in 1977. He worked as a military doctor
in Gulhane. In 1985, he received his doctorate degree in Pathology at Gulhane Military Medical
Academy, Military Medical Faculty. Post-doctorate, he studied at the Armed Forces Institute of
Pathology in Washington DC, USA with NATO scholarship. Later, he worked at Liverpool University
Department of Pathology in England for a year. He became Associate Professor of Pathology in 1989
and Professor of Pathology in 1995. Between 2001-2006, he served as the Head of GATA Department
of Pathology. He retired from Gulhane Military Medical Academy in 2016.
He is currently the head of TOBB ETU Faculty of Medicine, Department of Pathology. He has been a
member of Turkish Pathology Societies Federation, Ankara Pathology Association, Turkish
Cytopathology Association, International Association of Oral Pathologists and American Society of
Cytology associations. He works especially on oral pathology, head and neck pathology and
cytopathology. It has more than two hundred international and many domestic publications. He has
three books on pathology, two of which are on oral and maxillofacial pathology, two booklets and a
chapter author in three books.
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Dr. Simone JANNER

Simone F. M. Janner, Bern Üniversitesi'nde kıdemli öğretim görevlisi ve kurul onaylı ağız cerrahıdır
ve son zamanlarda özel bir ofiste yarı zamanlı olarak görev yapmaktadır. ITI Üyesi ve ITI Section
Switzerland'ın Liderlik Ekibi üyesidir. Simone Janner, Zürih Üniversitesi ve San Antonio TX'deki UTHSC
Periodontics Bölümü'nde araştırma bursu alarak eğitimlerini tamamladı. Ana araştırma konuları ağız
ve implant cerrahisi, zirkonyum implantlar, rehberli kemik rejenerasyonu, dişsiz çenelerde implant
cerrahisi ve bilgisayar destekli implant cerrahisidir.
Simone F. M. Janner, PD Dr. med. dent. is a senior lecturer and board-certified oral surgeon at the
University of Bern and recently also part-time in a private office. He is an ITI Fellow and a Leadership
Team member of the ITI Section Switzerland. Simone Janner has completed a residency in the Clinic
of Masticatory Disorders and Removable Prosthodontics at the University of Zurich and a research
fellowship at the Department of Periodontics, UTHSC in San Antonio TX. His main research focuses
are oral and implant surgery and related diagnostics, zirconia implants, guided bone regeneration,
implant surgery in edentulous jaws, and computer-assisted implant surgery.
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Guided bone regeneration (GBR) is a powerful tool that enables implant placement in many situations
that wouldn’t allow it due to bone anatomy. Research shows that probably more than 50% of the
implants placed require GBR. In this lecture we will discuss the basic biologic principles that decide
about success or failure of GBR, how they have remained mainly unchanged since three decades
even facing advances in biomaterials and techniques. The presentation and discussion of successful
and failed clinical GBR treatments will enhance the knowledge about the implementation of
biological bases and scientific knowledge.
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Assoc. Prof. Dr. Faruk KILINÇ

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2003 yılında mezun oldu. 2009 yılında aynı üniversitede dahiliye
uzmanlık eğitimini ve 2013 yılında da Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında yan dal
eğitimini tamamladı.
Çok sayıda ulusal ve uluslararası makalesi ve bildirisi bulunmaktadır. Çok sayıda projede araştırmacı
ve yürütücü olan Dr. Kılınç, Fırat Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı başkanlığını
yürütmektedir.

55

He graduated from Fırat University Faculty of Medicine in 2003. He completed internal medicine
residency training at the same university in 2009 and a continue to in Endocrinology and Metabolic
Diseases in 2013.
He has many national and international articles and notices. Dr. Kılınç is the head of the Department
of Internal Medicine, Fırat University.
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Dr. Öğr. Üyesi Bora Korkut

1984 Yılında İzmir’ de doğdu. Lise öğrenimini Tekirdağ Fen Lisesi’ nde yapmış, üniversite eğitimini
ise Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ nde 2008 yılında tamamlamış ve aktif diş hekimliği
hayatına başlamıştır. 2015 yılında Marmara Ünivesitesi Diş hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi
Anabilim Dalı’ nda ‘Aşınmış dişlerde boyut değişikliklerinin uzun dönem ölçülebilirliğinin çeşitli
metotlarla değerlendirilmesi’ konulu Doktora tezini sunmuş ve Doktor Diş Hekimi ve aynı zamanda
Restoratif Diş Tedavisi Uzmanı ünvanlarını almıştır.
2009 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim
Dalı’ nda Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır. Diş aşınmaları, erken çürük lezyonlarının teşhisi,
CAD/CAM uygulamaları, diş hekimliğinde renk konsepti, diş hekimliğinde magnifikasyon ve dental
fotoğtrafçılık ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda birçok bilimsel yayını bulunmaktadır. Ayrıca
restoratif diş hekimliğinde estetik restorasyonlar ile ilgili de ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda
yayını mevcuttur. 2012 yılından bu yana Anterior ve Posterior Direkt Estetik Rezin Restorasyonlar,
Dental Fotoğrafçılık, Pre-Restoratif Uygulamalar ve Diş Beyazlatması ile ilgili ulusal ve uluslararası
alanda çeşitli seminer ve kurslar vermektedir.
He completed his high school education in the Tekirdağ Science High School, completed his university
education in Marmara University, Faculty of Dentistry in 2008, and started his active dentistry life.
In 2015, he presented his doctoral thesis on “Evaluation of long-term measurability of size changes
in worn teeth by various methods” in Marmara University, Faculty of Dentistry, Department of
Restorative Dentistry and received the title of Doctor Dentist and also Restorative Dentistry
Specialist. Since 2009, he has been working as a lecturer in Marmara University, Faculty of Dentistry,
Department of Restorative Dentistry.
He has many national and international scientific publications on dental erosion, diagnosis of early
caries lesions, CAD / CAM applications, color concept in dentistry, magnification in dentistry, and
dental photography. He also has many publications on aesthetic restorations in restorative dentistry,
nationally and internationally.
Since 2012, he has been giving various seminars and courses on Anterior and Posterior Direct
Aesthetic Resin Restorations, Dental Photography, Pre-Restorative Applications, and Teeth
Whitening in national and international fields.
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Anterior Estetikte Kompozit Tabakalama: Polikromdan Monokroma Geçiş
Minimal invazif yaklaşımların benimsenmesi ile birlikte, anterior bölgedeki direkt estetik kompozit
restorasyonlar daha sık tercih edilir hale gelmiştir. Tek seansta uygulamabilme imkanı, daha düşük
maliyetli oluşları, diş teknisyeninin işin içerisinde olmayışı, tamir edilebilmeleri ve hiç
preparasyonsuz ya da minimum diş preparasyonu ile sonuç alınabilmesi direkt restorasyonların
başlıca avantajlarındandır. Gelişen rezin içerikli materyaller ve yeni uygulama teknikleri sayesinde
artık günümüzde doğal diş estetiğini çok iyi bir biçimde taklit edebilen restorasyonlar tek seansta
yapılabilmektedir. Uygulama sırasındaki en önemli basamaklardan biri olan ve restorasyon başarısını
direkt olarak etkileyen renk seçimi konusu, son dönemde üreticilerin de dikkatini çekmiş ve bu
konuda çalışmalar yapılmıştır. Kompozit materyallerin renk taklit kapasitelerinin arttırılması ile
günümüzde tek bir universal renk ile, Vita skalasındaki B1 – D4 arasındaki 16 renge uyum
sağlanabilmekte olup bu sayede renk seçimi basamağı neredeyse atlanabilecek bir aşamaya
gelinmiştir. Polikrom (çok renkli) ve monokrom (tek renkli) kompozit materyallerin anterior
estetikteki endikasyon sınırlamaları ve sundukları fırsatlar, bu sunumda detaylı olarak ele alınacak
ve klinik vakalar üzerinden bilimsel kanıtlara dayalı olarak tartışılacaktır.
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Prof. Dr. Hüseyin KURTULMUŞ

Hacettepe Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesinden 1998 yılında mezun olduktan sonra; Ege
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Protetik Diş Tedavisi A.D’da 1999-2004 yılları arasında
‘Obstrüktif Uyku Apnesinin Tedavisinde Prostodontik Uygulamalar’ tez çalışması ile doktora eğitimini
tamamlamıştır.
2010 yılında ‘Protetik Diş Tedavisi’ Uzman Diş hekimi olmuştur. 2014 yılında Protetik Diş Tedavisi
Bilim Dalında ‘Doçent’ ünvan ve yetkisine hak kazanmıştır. Ayrıca aynı tarihten itibaren ve halen
araştırma ve klinik çalışmalarına dental kliniğinde (Alsancak/İZMİR) devam etmeye başlamıştır.
Temmuz 2018’den itibaren İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi
A.D.’da Doç. Dr. Öğretim Üyesi olarak göreve başlamıştır.
Mart-2020 yılında aynı üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi A.D.’da
‘PROFESÖRLÜK’ yükseltmesiyle, PROFESÖR DR. kadrosuna atanmıştır.
Dr. Kurtulmuş, Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği (TPİD), Türk Uyku Araştırmaları Derneği
(TUAD), Türk Uyku Derneği (Uyku-Der), European Sleep Research Society (ESRS), Estetik Diş Hekimliği
Akademisi Derneği (EDAD) ve European Academy of Dental Sleep Medicine (EADSM) üyesidir.
International Team of Implantology (ITI) İzmir Study Clup Member olup, Ocak 2018’de Co-Director
görevine atanmıştır.
Birçok kongre organizasyonunda konferans, TDB Akademiye bağlı bir eğitmen olarak mesleki odalarda
seminer, pek çok özel diş hekimliğinde sürekli eğitim merkezlerinde kurs veren bir konuşmacı olarak
eğitimlerine devam etmektedir. Ayrıca yurt dışı birçok mesleki ve branş dergilerinde, yurt içindeki
bilimsel dergilerde ve son olarak da Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bölümünün daimi hakemlik
görevlerini üstlenmiştir. 2021 yılı itibariyle de İstanbul Dental Akademi’nin bir eğitim elemanı
olmuştur.
Profesör Kurtulmuş, 2020 yılında yurt içinde kurulan ve merkezi İzmir’de olan ilk ve tek özel Uyku
Apne Grubu (UAG) konseyinin de Uyku Bozuklukları-Solunum Yolu Rahatsızlıkları Prostodontisi ve Diş
hekimliği uygulamaları üzerine haiz uzman diş hekimi olarak daimi ve kurucu bir üyesi seçilmiştir.

59

Protetik Diş Hekimliği bilimi içindeki ilgi alanları: Dental Adezyonda Maddeler Bilgisi ve Adeziv Diş
hekimliği (özellikle adeziv simanlar ve simantasyonda malzeme bilimi, adeziv sabit protezlerden;
posterior okluzal veneerler, parsiyel kronlar, endokronlar, anterior laminete veneerler, maryland
köprüler gibi), Okluzyon, İmplant üstü overdenture protezler, İmplant destekli alt yapı protetik
planlama ve üst yapı materyal seçimi, Uyku ve solunum prostodontisi (uyku apnesi-horlamada
teşhisden tedaviye kadar diş hekiminin rolü, önemi ve uygulamalardaki prostodontik diş hekimliğinin
yeri, Uyku Bruksizmi Rahatsızlığı-Çene eklemi düzensizlikleri-Miyofasiyal ağrı sendromu yönetimi ve
okluzyon bozuklukları, Vertikal yönde dikey boyut düzenlenmesi gibi) olmak üzere başlıcaları
sıralanmaktadır.
Prof. Dr. Hüseyin KURTULMUŞ halen araştırma ve klinik çalışmalarına dental kliniğinde
(Alsancak/İZMİR) ve İstanbul Aydın Üniversitesi-Dentaydında (Florya/İSTANBUL) devam etmektedir.
Evli ve bir kız çocuk babasıdır.
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After graduating from Hacettepe University, Faculty of Dentistry in 1998; He completed his doctorate
education in Ege University Institute of Health Sciences, Prosthetic Dentistry Department between
1999-2004 with his thesis on "Prosthodontic Applications in the Treatment of Obstructive Sleep
Apnea". In 2010, he became a 'Prosthodontics' specialist dentist. In 2014, he was awarded the title
and authority of "Associate Professor" in the Department of Prosthodontics. In addition, on the same
date, he still continues his research and clinical studies in his dental clinic (Alsancak / İZMİR). Since
July 2018, he has been working at Istanbul Aydın University Faculty of Dentistry Prosthetic Dentistry
Department. Dr. He started to work as a Faculty Member. In March-2020, the same university's faculty
of dentistry, Prosthetic Dentistry, upgrading to "Professor", Prof. Dr. has been appointed to the staff.
Dr. Kurtulmuş, Turkish Prostodontics and Implantology Association (TPID), Turkish Sleep Research
Association (TUAD), Turkish Sleep Association (Sleep-Der), European Sleep Research Society (ESRS),
Aesthetic Dentistry Academy Association (EDAD) and European Academy of Dental Sleep Medicine
(EADSM) member. He is an ITI Izmir StudyClup Member and was appointed as co-Director in January
2018.
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He continues his education as a lecturer in many congress organizations, seminars in professional
chambers as an instructor affiliated to TDB Academy, and a lecturer in many private dentistry
continuing education centers. As of 2021, he has been a training member of the Istanbul Dental
Academy. Professor Kurtulmuş is a permanent and founding member of the first and only private
Sleep Apnea Group (UAG) council, which was established domestically in 2020 on sleep disordersrespiratory diseases, prostodontics and dental practices. Areas of interest in Prosthetic Dentistry:
dental adhesion and adhesive dentistry (especially adhesive fixed prostheses: posterior occlusal
veneers, partial crowns, endocrons, anterior laminated veneers, maryland bridges), occlusion,
overdenture prosthesis over implant, implant supported infrastructure and superstructure material
selection, sleep and respiratory prosthodontics (i.e. the role and importance of the dentist from
diagnosis to treatment in sleep apnea-snoring and the place of prostodontic dentistry in practice,
sleep bruxism disorder-jaw joint disorders-myofascial pain syndrome management and occlusion
disorders, in vertical vertical dimension regulation), the main ones are listed. Prof. Dr. Hüseyin
KURTULMUŞ still continues his research and clinical studies in his dental clinic (Alsancak/İZMİR) and
İAÜ-Dentaydın (Florya/İSTANBUL). He is married and has a daughter.
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Dr. Kleantis-MANOLAKIS

Dr. Kleanthis Manolakis was born in Thessaloniki, Greece.
He graduated from the School of Dentistry, Albert-Ludwigs-University Freiburg, Germany in 1989. He
also completed his thesis at the same university and was awarded the Ph.D. degree in 1991.
He was trained in fixed prosthodontics and dental implantology at the Center of Dental Medicine,
Department of Prosthodontics and Department of Oral Surgery, University of Zurich, Switzerland
(1993-1995).
Since 1995 he maintains a private practice specializing in esthetics and dental implants in
Thessaloniki, Greece.
Founding member and since 2012 Treasurer of the Hellenic Academy of Aesthetic Dentistry. Country
Chairman Greece for the European Society of Cosmetic Dentistry. Course director and instructor for
international training courses.
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SURGİCAL IMPLANT PLACEMENT IN A VİRTUAL REALITY ENVIRONMENT – INTRODUCING A NEW
TRAINING MODEL

Virtual surgical implant placement is set to address the shortcomings of reduced real-time theatre
experience of current dental surgeons in complex, highly demanding dental implant placement
procedures. Virtual implant placement provides novel, low-cost psychomotor, virtual reality
training. Recent novelties in VR systems result in affordable, high-end applications offering unique
user experience. In the dental implant surgery domain the simulated basic dental implant placement
in virtual reality improves patient outcomes and reduces errors and training time. Unlimited trials
and collaboration with other dentists in VR will improve progress results.
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Assoc. Prof. Dr. Melih MOTRO

Dr. Melih Motro, Diş Hekimliği lisans eğitimini ve Ortodonti doktorasını Marmara Üniversitesi'nde
tamamlamıştır. 2014 yılından beri Boston Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti ve
Dentofasiyal Ortopedi Bölümünde Doçent ve Araştırma Direktörü olarak görev yapmaktadır. Dr.
Motro, Amerikan Ortodonti Derneği ve Kuzeydoğu Ortodontist Derneği'nin aktif bir üyesidir. Başlıca
araştırma alanlarından biri Ortodontik tedavinin özellikle çocuklarda ve ergenlerde uykuya bağlı
solunum bozuklukları üzerindeki etkilerine odaklanmaktadır. Hakemli dergilerde çok sayıda
yayınlamış makalesi olup bu alanda hem ulusal hem de uluslararası birçok konferans vermiştir.
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Dr. Melih Motro received his Dental and Orthodontic degrees from Marmara University in Turkey. He
serves as a Clinical Associate Professor and the Director of Research at Boston University Department
of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics since 2014. Dr. Motro is an active member of the
American Association of Orthodontists and Northeastern Society of Orthodontists. One of his major
areas of research focuses on the effects of Orthodontic treatment on sleep-related breathing
disorders, especially in children and adolescents. He has published several articles in peer-reviewed
journals and has given many lectures in both national and international conferences on this subject.
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Assist. Prof. Dr. Naci MURAT

1981 yılında Trabzon'da doğdu. 2004 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İstatistik Bölümü'nden mezun
oldu. İstatistik alanında 2005 yılında yüksek lisans ve 2008 yılında Doktora derecesi aldı. Dr. Murat,
2013 yılından bu yana Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı tarafından desteklenen Online İstatistiksel
Otomasyonunu (www.eistatistik.com) geliştirdi. Veri analizi sürecinde özellikle Diş Hekimliği
Fakülteleri, Tıp Fakülteleri ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri'nde on binden fazla akademik çalışmaya
(tez ve makale) katıldı. Buna ek olarak, şu anda sağlık bilimleri alanında sanal gerçeklik ve artırılmış
gerçeklik uygulamaları üzerinde çalışmaktadır.
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He graduated from Ondokuz Mayıs University, Department of Statistics in 2004. He received his
master's degree in statistics in 2005 and his doctorate in 2008. Dr. Murat has been working as a
faculty member in the Department of Industrial Engineering since 2013. It developed its Online
Statistical Automation (www.eistatistik.com) supported by the KOSGEB R&D and Innovation Support
Program. During the data analysis process, he participated in more than ten thousand academic
studies (thesis and articles) especially in Faculties of Dentistry, Faculty of Medicine and Faculties of
Health Sciences. In addition to this, he is currently working on virtual reality and augmented reality
applications in health sciences.
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Prof. Dr. Füsun Özer

Dr. Füsun Özer 1991 yılında Marmara Üniversitesi Dişhekimligi Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi
Anabilim Dalında doktorasını tamamladıkdan sonra aynı yıl Selcuk Üniversitesi Dişhekimligi
Fakültesin’e Yardımcı Doçent olarak atandı.
Dr. Özer 1995 yılında Doçent, 2000 yilinda Profesörlük derecelerini alıp 2008 yılına kadar Selçuk
Üniversitesi Dişhekimligi Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı olarak görevine
devam etti. 1994-2001 yılları arasında fakülte Dekan Yardımcısı olarak çalıştı. 2008 yilinda Amerika
Birleşik Devletleri Pensilvanya Üniversitesi (UPENN) Dişhekimliği Fakültesinde öğretim üyesi olarak
göreve başladı ve halen üniversitede Profesor olarak çalışmaktadır. 2013 yılında aynı fakülteden
dişhekimliği diplomasını alarak Amerika Birlesik Devletlerinde dişhekimi olarak çalışabilme lisansını
elde etmiştir. Bir süre fakültenin klinik eğitimden sorumlu dekan yardımcısı olarak da görevini
sürdüren Dr. Ozer ayrica fakültenin Restoratif Tedavi Bolumunun Operatif Dişhekimliği klinik
derslerinin direktoru olarak da görev yapmaktadır.
Dr. Füsun Özer adhesiv dental materyaller ve kariyoloji konularında geniş bilgi birikimi ve yayınlara
sahiptir. 170 adet basılmış makalesi, Amerika’dan 20 adet arastırma ödülü mevcuttur ve bircok
dişhekimliği dergisinde hakemlik görevlerinde bulunmaktadır. Dr. Özer ayrica kendi universitesinin
ve bircok bilimsel organizasyonun cesitli komitelerinde de görev almaktadır. Evli ve 1 çocuk
annesidir.
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Dr. Fusun Ozer is an Professor of Restorative Dentistry at Penn Dental Medicine. Prior to joining Penn
Dental Medicine in 2008, Dr. Ozer was at Selcuk University Faculty of Dentistry in Turkey, where she
served as Chair of Restorative Dentistry for 10 years. She completed her residency and PhD degree
in Operative Dentistry at the Marmara University Faculty of Dentistry in 1991. Dr. Ozer has a broad
research background in adhesive dentistry, with specific training and expertise in research areas of
material adhesion and developing more biologically stable adhesive/dentin interface. Her basic
research interests focus on determining the contribution of matrix metalloproteinases (MMPs) to
enzymatic degradation at resin/dentin interfaces and trying to prevent their activity by using the
proprietary MMP 8 and 9 derived peptide inhibitors. One of her recent research projects also involves
enhancement of antibacterial and physical properties Polymethyl methacrylate (PMMA) in
orthodontic appliances and dental prosthesis with a novel pH sensitive antibacterial compound. Dr.
Ozer conducts various company related clinical research studies in Penn Dental Medicine Restorative
Clinics. She works on several collaborative research projects with national and international
researchers from different institutions and published a large number of peer-reviewed papers in the
area of dental materials and particularly in Adhesive Dentistry.
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MİNE VE DENTİN BAĞLANTISINDA ADEZİV SİSTEMLERDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER
Adhezyon, farklı moleküllerden gelen ve arayüzey çekim kuvvetleri tarafından da desteklenen iki
yüzey arasındaki moleküler çekim olarak tanımlanmaktadır. Çekim gücü aslında iki farklı yuzeyin
fiziksel, mekanik ve kimyasal bağlanma yöntemleriyle birleşmesine neden olur. Direk ve indirek
restorasyonlarda diş sert dokularina ve restorative materyal yüzeylerine dayanıklı bir baglanma uzun
süreli klinik başarı için kritik öneme sahiptir. Diş dokularina baglanma, inorganik diş yapisinin sentetik
rezin materyal ile yer degistirdigi bir işlemdir. Bu işlem iki faz içerir: birinci faz hem mine hem de
dentin yüzeylerinde kalsiyum fosfatların uzaklaştırılmasını takiben mikro gözeneklerin olusturulmasi;
diğeri ise "hibridizasyon" fazi olup rezin infiltrasyonu ve takibinde mikro gozenekler içerisindeki rezin
baglayici materyalin polimerizasyonu seklindedir. Sonuç, rezin materyalin diş yapısı ile mikromekanik
kenetlenmesi olarak tanimlanabilir. Mevcut adheziv baglayici sistemlerle dis dokularina baglanma
stratejileri, diş sert dokularinda yapilacak yuzey islemlerinin sayısına ve gerceklestirilen yuzey islem
kombinasyonlarina göre sınıflandırılabilir; Çok şişeli veya tek şişeli formüllerde “etch and rinse” ve
“self-etch” uygulamalar gibi. Son zamanlarda klinik dishekimligine yeni bir jenerasyon adhesiv
baglayici system daha tanitilmistir. “Universal” veya “cok uygulamali” diye adlandirilan bu sistemler
hem “etch and rinse” hemde “self-etch” modlarda kullanilabilirler. Cok yonlu uygulamalari olan bu
sistemler ne yazikki onceki jenerasyon baglayici sistemlerin eksik taraflarini ortadan kaldiracak
teknolojik gelismelerle desteklenememislerdir. Her nekadar adhesiv baglayici sistemlerin klinik
kullanimlarinda mevcut egilim daha az ve basit uygulama steplerinden yana isede, tek-basamak
adhesiv sistemler daha zayif ve zor tahmin edilebilir bir baglanma performansi sergilemektedirler.
Bunun yaninda “etch and rinse” ve “self-etch” adhesiv baglayici sistemlerin dentin ve mineye
baglantida farkli avantaj ve dezavantajlari bulunmaktadir.
Bu sunumun amaci restoratif klinik uygulamalarda kullanilan farkli dentin baglayici sistemlerin dis
sert dokularina olan adhezyonu ile ilgili guncel yaklasimlardan ve uygulamalardan bahsetmektir.
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THE PROBLEMS OF CURRENT ADHESIVES IN ADHESION TO ENAMEL AND DENTIN
Strong and durable adhesion to tooth substrate is critical for clinical long-term success of resin
bonded direct and indirect restorations. Adhesion is defined as a molecular attraction between two
surfaces promoted by the interfacial forces of attraction from different molecules. The force of
attraction actually causes two different substances to join by physical, mechanical and chemical
means of bonding. A durable adhesion to tooth substrate and material surfaces is critical for clinical
long-term success for direct and indirect restorations. Adhesion to tooth substrate is based on an
exchange process in which inorganic tooth material is replaced by synthetic resin. This process
involves two phases: one phase consists of removal of calcium phosphates, by which microporosities
are exposed in both enamel and dentin surfaces; the other, so-called hybridization phase, involves
infiltration and subsequent in situ polymerization of resin within these microporosities. The result is
a micromechanical interlocking of the resin with the tooth structure. However, adhesion strategies
with current adhesive bonding agents can be classified according to the number and combination of
treatment steps of tooth surfaces such as; etch-and-rinse or self-etch concepts in multi-bottle or
one-bottle formulas. Recently, a new generation of adhesives has been introduced to clinical
dentistry. These adhesives are termed as “universal” or “multi-mode”, as they can be applied either
in an etch-and-rinse or self-etch mode. However, the increase in versatility of universal adhesives is
not accompanied by technological advances for overcoming the challenges associated with previous
generations of adhesives. While current trends favor fewer and simpler clinical application steps,
one-step dentin bonding systems reveal lower and less predictable bond strengths than the multistep systems. Besides this, both “etch and rinse” and “self-etch” adhesives have different
advantages and disadvantages in adhesion to enamel and dentin.
The purpose of this presentation is to give some information about current concepts and applications
for a durable adhesion to dental hard tissues by using different types of dentin bonding systems in
clinical restorative applications.
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CANSIN ÖZGÜR

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olan Dr. Cansın Özgür, ayrıca İstanbul Yeditepe
Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Cerrahisi Yüksek Lisans derecesine sahiptir. Dr. Johnson,
Kanada’da çalışma lisanslı bir diş hekimidir. Kanada'daki Dijital Gülüş Tasarımı Eğitmenidir (DSD
Eğitmeni). 2015 yılından beri DSD Eğitmeni olarak Dijital Gülüş Tasarımı Protokolü ve Ağız Cerrahisi
konularında dersler ve kurslar vermektedir. Toronto'da Genel Diş Hekimliği dışında Estetik Diş
Hekimliği ve Ağız Cerrahisi üzerine çalışmaktadır.
Dr. Cansın Özgür ayrıca Toronto Üniversitesi'nde "Multidisipliner Diş Hekimliği" dersleri vermektedir.
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Dr. Cansin Ozgur graduated from Istanbul University Faculty of Dentistry, also has a Master's Degree
in Oral Surgery from Yeditepe University Faculty of Dentistry in Istanbul. Dr. Johnson is a CanadaLicensed Dentist. He is the only Digital Smile Design Instructor (DSD Instructor) in Canada. He has
been giving lectures and instructing courses on Digital Smile Design Protocol and Oral Surgery as
a DSD Instructor since 2015. He is practicing in Toronto focusing on Aesthetic Dentistry and Oral
Surgery other than General Dentistry.
Dr. Cansin Ozgur also teaches "Multidisciplinary Dentistry" in University of Toronto.
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Assoc. Prof. Dr. Taha ÖZYÜREK

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 2010 yılında mezun oldu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Endodonti Anabilim Dalında 2015 yılında doktorasını tamamladı. 2018
yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalına doktor
öğretim üyesi olarak atandı. 2018 yılının Ekim ayında doçent ünvanı aldı ve halen bu görevini
sürdürmektedir. Özel ilgi alanları; nikel titanyum döner eğe sistemlerinin mekanik ve kimyasal
özellikleri, endodontik retreatment ve endodontik mikro cerrahidir. Ulusal ve uluslararası hakemli
dergilerde nikel titanyum eğeler ile ilgili yayınlanmış 50’ninn üzerinde makalesi bulunmaktadır.
Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde hakemlik yapmaktadır. Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Türk
Endodonti Derneği (TED), İtalya Endodonti Derneği (SIE), Amerika Endodontistler Birliği (AAE) ve
Avrupa Endodonti Derneği (ESE) aktif üyesidir.
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Dr. Taha Özyürek graduated from Atatürk University, Faculty of Dentistry in 2010. He completed his
doctorate education in Ondokuz Mayıs University, Institute of Health Sciences, Department of
Endodontics in 2015. In 2018, he was appointed as a lecturer to Istanbul Medeniyet University,
Faculty of Dentistry, Department of Endodontics. He received the title of associate professor in
October 2018 and is still in this position. Special interests; The mechanical and chemical properties
of nickel titanium rotary file systems are endodontic retreatment and endodontic microsurgery. He
has more than 50 articles on nickel titanium files published in national and international refereed
journals. He works as a referee in national and international refereed journals. He is an active
member of Turkish Dental Association (TDB), Turkish Endodontic Society (TED), Italian Endodontic
Society (SIE), American Endodontists Association (AAE) and European Endodontic Association (ESE).
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Prof. Dr. Selim PAMUK

1977-1982 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi'nde okudu. 1988 yılında "Sabit
protezlerde kullanılan miller üzerine araştırmalar" konulu teziyle Doktor unvanını kazandı. 1991
yılında Doçent oldu. 1998 yılında Profesör oldu. EDAD Estetik Dişhekimliği Akademisi Derneği’nin
kurucularındandır.
Halen
derneğin
Başkanlık
görevini
sürdürmektedir.
IADR IRG geçmiş dönem başkanlığı, CAI (Computer Aided Implantology) Academy Genel Sekreterliği
yapmıştır, halen CADA (Computer Aided Dentistry Academy) kurucusu ve bilimsel komite üyesi,
IADDM (International Academy of Digital Dental Medicine) ve DDS (Digital Dentistry Society)
derneklerinin aktif üyesidir. Quintessence Türkiye Dergisi’nin Genel Yayın Müdürlüğünü
sürdürmektedir. Yurt içinde ve yurt dışında konferanslar vermektedir.
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He was born in Istanbul in 1958.He studied at Istanbul University Faculty of Dentistry between the
years 1977-1982. In 1988, he assumed the title of PhD with the thesis titled "Researches on probes
used in fixed dentures". He became Associate Professor in 1991 and became a professor in 1998. He
is one of the founders of EDAD Association of Esthetic Dentistry Academy. He is still the president of
the association. Former president of the IADR IRG.He was general secretariat at CAI (Computer Aided
Implantology) he has been founder and still scientific committee member of the CADA (Computer
Aided Dentistry Academy). He is also one of the active member of the IADDM (International Academy
of Digital Dental Medicine) and DDS (Digital Dentistry Society) association. He has been continuing
to be general editor-in-chief in the Quintessence Turkey Journal.
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Assoc. Prof. Dr. Goli PARSI (Boston, USA)

Dr. Goli Parsi, Amerikan Ortodonti Kurulu ve Amerikan Dental Sleep Medicine üyesidir. Diş Hekimliği
eğitimini, 2006 yılında San Francisco Magna Cum Laude Üniversitesi Pasifik Diş Hekimliği Fakültesinde
tamamlamıştır. Aynı üniversitede Omicron Kappa Upsilon Ulusal Dental Onur Derneği'ne alımıştır.
Ortodonti ve Dentofasiyal Ortopedi ihtisasını Boston Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde
tamamladı ve burada Diş Hekimliği Bilim Doktorası ve Ortodonti İleri Lisansüstü Çalışmalar Sertifikası
(CAGS) almıştır. Şu anda, Dr. Parsi, Boston Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi lisansüstü eğitim
kliniğinde Klinik Doçent olarak görev yapmaktadır. Uyku solunum bozukluğu alanında çeşitli araştırma
projelerinde yer alan Dr. Parsi, Amerikan Ortodonti Derneği ve Kuzeydoğu Ortodonti Derneği'nin aktif
bir üyesidir.
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Dr. Goli Parsi is a Diplomate of the American Board of Orthodontics and American Board of Dental
Sleep Medicine. She earned her Doctor of Dental Surgery degree in 2006, graduating magna cum
laude from University of the Pacific School of Dentistry in San Francisco, CA. There, she was inducted
into the Omicron Kappa Upsilon National Dental Honor Society. She completed her residency in
Orthodontics and Dentofacial Orthopedics at Boston University School of Dental Medicine, where she
received a Doctorate of Science in Dentistry and a Certificate of Advanced Graduate Studies in
Orthodontics (CAGS). Currently, Dr. Parsi serves as a Clinical Associate Professor at BU where she
lectures and oversees orthodontic treatment of patients in the post graduate clinic and is involved
in several research projects in the area of sleep disordered breathing. Dr. Parsi is an active member
of the American Association of Orthodontists and Northeastern Society of Orthodontists.
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Prof. Dr. Ömür POLAT ÖZSOY

Prof. Dr. Ömür Polat Özsoy, lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde ve
doktorasını Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır.
2004-2017 yılları arasında Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda
tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Halen kendi özel kliniğinde ve Başkent Üniversitesi’nde
çalışmaktadır. Amerikan Ortodontistler Derneği, Dünya Ortodonti Federasyonu ve Avrupa Lingual
Ortodonti Birliği'nin aktif bir üyesidir. Prof. Özsoy, Angle Orthodontist ve Journal of World Federation
of Orthodontics dergilerinde yayın kurulu üyesidir ve bunun yanı sıra birçok ulusal ve uluslararası
dergiye hakemlik yapmaktadır. Dr Özsoy, Sandra Tai’nin Şeffaf Plak Tekniği adlı kitabının Türkçe
çeviri editörlerinden biridir. Akademik ilgi alanları arasında, iskelet ankraj, lingual ortodonti,
ortodontik ağrı, şeffaf plaklar ve indirek bonding yer almaktadır.
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Prof. Omur Polat Ozsoy received her Dental Degree from Hacettepe University and her PhD degree
in Orthodontics from Selcuk University. She worked as a full-time faculty member at Baskent
University between 2004-2017 where she got her professorship. Currently, Dr Ozsoy is working in her
private practice and she’s a part-time lecturer at Baskent University. She is an active member of
American Association of Orthodontists, World Federation of Orthodontics and European Society of
Lingual Orthodontics. Prof. Ozsoy is in the Editorial Board of The Angle Orthodontist and Journal of
World Federation of Orthodontics and serves as a reviewer to many national and
international journals. Dr. Ozsoy is one of the Editors of the Turkish Version of Clear Aligner
Technique book by Sandra Tai. Her academic interests include pain in orthodontics, skeletal
anchorage, lingual orthodontics, clear aligners and indirect bonding.
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Serdar SIRALAR

35 yıldır mesleğini kendi muayenehanesinde sürdüren Diş Hekimi Serdar SIRALAR aynı zamanda
dünyanın ilk ve tek dental stand up sanatçısıdır. Türkiye’nin hemen her yerinde 300’ün üzerinde
sunum yapan Sıralar yurtdışında Almanya, Monako, Miami, Azerbeycan, Toronto, Romanya ve
Bangkok’ta Türkçe ve İngilizce gösteriler yapmıştır.
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Dentist Serdar SIRALAR, who has been working in his own practice for 35 years, is also the world's
first and only dental stand up artist. He has made presentations to almost anywhere in over 300 in
Turkey also overseas in Germany, Monaco, Miami, Azerbaijan, Toronto has made in Turkish and
English show in Romania and Bangkok.
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Roda ŞEŞEOĞULARI DİRİHAN

Roda Seseoğulları-Dirihan, Dicle Üniversitesi'nden 2003 yılında mezun olmuş, 2010 yılında Dicle
Üniversitesi Protetik Diş Tedavisi alanında doktorasını, 2016 yılında ise Finlandiya Turku Üniversitesi
Restoratif Diş Hekimliği alanında doktorasını tamamlamıştır. 2017 yılında Protetik Diş Tedavisi
Doçentliği unvanını almıştır. Şu anda, Dr. Seseoğulları-Dirihan ABD Michigan Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi Biyomalzeme Bilimi ve Protetik Diş Tedavisi Bölümü'nde araştırma görevlisi ve Finlandiya
Turku Üniversitesi Diş Hekimliği Enstitüsünde Restoratif Diş Hekimliği ve Karyoloji alanında öğretim
görevlisidir. Araştırma alanları, dentin proteazları tarafından dentin kolajen matriks bozulmasının
engellenmesi ve özellikle dentin / pulpa kompleksi olmak üzere diş dokusunun rejenerasyon
mekanizmasıdır. Son zamanlarda, araştırması rejeneratif endodontide dentin / pulpa kompleksinin
tam rejenerasyonu için yeni multidisipliner stratejiler geliştirmeye odaklanmaktadır. Dr.
Seseoğulları-Dirihan’ın çok sayıda uluslararası yayınları, bildirileri, seminerleri, uluslararası
işbirlikleri, öncü proje sayısı, diş hekimliğinde uluslararası ödülleri, ulusal ve uluslararası almış
olduğu projeleri ve hibeleri bulunmaktadır. Dr. Seseoğulları-Dirihan, Finlandiya'daki Adeziv Diş
Hekimliği Araştırma Grubu'nun aktif bir üyesi ve Uluslararası Dişhekimliği Araştırma Derneği Kıta
Avrupası Bölümü'nün bir elçisi olup, ayrıca ulusal ve uluslararası bilimsel dernek üyelikleri vardır
(Finlandiya Diş Hekimliği Derneği, Diş Hekimliği Malzemeleri Akademisi, Uluslararası Dişhekimliği
Araştırma Derneği Kıta Avrupa Bölümü ve İskandinav Bölümü).
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Dr. Roda Seseogullari-Dirihan graduated from Dicle University in 2003 and completed her PhD in
Prosthodontics at Dicle University in 2010 and PhD in Restorative Dentistry at University of Turku,
Finland in 2016. In 2017, she received the title of Associate Professorship in Prosthodontics.
Currently, Dr. Seseogullari-Dirihan is a research fellow at Department of Biomaterials Science and
Prosthodontics, School of Dentistry, University of Michigan, USA and is a university teacher of
Restorative Dentistry and Cariology at Institute of Dentistry, University of Turku, Finland. Her
research interests are the inhibition of dentin collagen matrix degradation by dentin proteases and
regeneration mechanism of dental tissue, especially dentin/pulp complex. Recently, her research
focuses on developing new multidisciplinary strategies for full regeneration of dentin/pulp complex
in regenerative endodontics. Dr. Seseogullari-Dirihan’s current portfolio includes international
publications, proceeding papers, seminars, international collaborations, co-leading number of
projects, international awards in dentistry, national and international grants. Dr. SeseogullariDirihan is an active member of Adhesive Dentistry Research Group, Finland and an Ambassador of
Continental European Division of International Association of Dental Research and has also
international as well as national scientific association memberships (Finnish Dental Society, Academy
of Dental Materials, International Association of Dental Research Continental European Division and
Scandinavian Division).
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Prof. Dr. Uğur TEKİN

Prof. Dr. Uğur Tekin, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Cerrahisi
Anabilim Dalı’nda doktorasını yapmıştır. Ayrıca Ağız Diş ve Çene Cerrahisi ve
İmplant diş hekimliği alanlarında Giessen'de (Almanya) ileri eğitim
programları tamamlamıştır. Giessen'de iken diş travması alanında özel olarak çalıştı. Dental
İmplantoloji, Piezocerrahi, Kemik büyütme ve Sinüs lifting cerrahisi alanlarında uzmanlaşmıştır. Dr.
Uğur Tekin, Türkiye Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Derneği, Türk Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Derneği
üyesidir.1989'dan beri Bölümde çalışıyor. Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Bölümü, Ege Üniversitesi, İzmirTürkiye. Ayrıca İzmir-Türkiye'de özel diş kliniğinde çalışmaktadır.

87

Prof. Dr. Uğur Tekin received his PhD degree in Oral Surgery from the School of Dentistry, Ege
University, Izmir-Turkey. Additionally, he has completed advanced education programs in Oral and
Maxillofacial surgery and implant dentistry in Giessen (Germany). While at Giessen, he worked
specially in the field of dental trauma. He is specialized in the fields of Dental Implantology,
Piezosurgery, Bone augmentation and Sinus lifting surgey. Dr. Uğur Tekin is a member of the Oral
and Maxillofacial Surgery Society of Turkey, the Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery.
Since 1989 he is working in the Dept. of Oral and Maxillofacial Surgery, Ege University, Izmir-Turkey.
He also works in his private dental clinic in Izmir-Turkey.
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Assoc. Prof. Dr. Georgi T. TOMOV,

2004 yılında Bulgaristan Plovdiv Tıp Üniversitesi'nden Diş Hekimliği alanında yüksek lisans derecesi
almıştır. Doktora (2009), endodonti ve periodontoloji alanında yüksek lisans (2008) ve (2019)
yapmıştır. 2012 yılında Doçent olarak atandı ve şu anda Plovdiv Diş Hekimliği Fakültesi'nde
Periodontoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Doç.Dr. G. Tomov aynı zamanda
Plovdiv Tıp Üniversitesi (RIMUP) Araştırma Enstitüsünde Lazer Diş Merkezi Direktörü, Bulgar Diş Lazer
Derneği Başkanı, ISLD (Uluslararası Lazer Diş Hekimliği Topluluğu) Yönetim Kurulu üyesi ve aktif
öğretim görevlisidir.
G. Tomov'un bilimsel ilgi alanları ve klinik uygulamaları, diş hekimliğinde endodonti, periodontoloji,
oral patoloji ve lazer uygulamalarına odaklanmıştır. Doç. Dr. Tomov’un 40'ın üzerinde tam metin
yayının yazarı, güncel iki bilimsel projede başlıca araştırmacı, başarılı bir şekilde savunulan altı
doktora tezinin danışmanı ve dört ders kitabının ortak yazarıdır.
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Georgi T. Tomov obtained Master's degree in Dental Medicine with summa cum laude honor from the
Medical University of Plovdiv, Bulgaria in 2004. He has PhD degree (2009), MSc in endodontics (2008)
and periodontology (2019). In 2012 he is appointed as Associated Professor and currently serves as a
Head of Periodontology Department at the Faculty of Dental Medicine in Plovdiv. Assoc. Prof. G.
Tomov is also a Director of the Laser Dental Center at the Research Institute at Medical University
of Plovdiv (RIMUP), President of Bulgarian Dental Laser Society, Executive Board member of the ISLD
(International Society for Laser Dentistry) and active lecturer on laser dentistry in Europe and Asia.
The scientific interests and clinical practice of G. Tomov are focused on endodontics,
periodontology, oral pathology and laser applications in dental medicine. Assoc. Prof. Tomov is an
author of over 40 full-text publications in reffered dental journals, major researcher in two current
scientific projects, supervisor of six successfully defended PhD thesis and co-author in four
textbooks.
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Prof. Dr. Tosun Tosun

1965 İstanbul doğumludur. İtalyan Lisesi (1984) ve takibinde İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi’nden mezun
olmuştur (1984-89). Padova Üniversitesi’nde staj yapmıştır (1992-93). İ.Ü. Oral İmplantoloji
Anabilim Dalında doktora (1990-97) yapmış ve Dr.Med.Dent. ünvanı almıştır. İ.Ü. Dişhekimliği
Fakültesi, Oral İmplantoloji Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır (1990-2002).
2003 yılında Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Bilim Alanında Üniversite Doçenti ünvanı almış, 2018 yılında
Profesörlük kadrosuna atanmıştır. Reading-İngiltere’de Botox Proficiency (2009), Dermal Filler
Proficiency (2011) eğitimleri almıştır. Aachen Üniversitesi, Dental Laser Center’da laser üzerine
Mastership (2010-11) yapmış ve 2013-14 öğrenim döneminde Cenova Üniversitesi’nde laser üzerine
master yaparak Master of Science (MSc) ünvanı almıştır. 2011-16 yılları arasında Cenova Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Diagnostiche Integrate bölümünde Professore a
contratto ünvanı ile öğretim üyesi olarak; 2015-16 yıllarında Pisa Üniversitesi, Istituto
Toscano’da Professore a contratto ünvanı ile öğretim üyesi olarak vazife yapmıştır. 2016 yılından
beri Plovdiv Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi’nde Visiting Professor ünvanı ile ders vermektedir.
2017’den beri İstanbul Aydın Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim
Dalı’nda öğretim üyesi olarak vazife yapmaktadır. 2019 yılında aynı Fakülte’nin Dekan görevine
getirilmiştir. International Team for Implantology (ITI) Fellow ünvanına, Laser and Health Academy
Expert Clinical Lecturer ve Advanced Instructor ünvanlarına, Deutsche Geselschaft für Orale
Implantologie (DGOI) Certified Expert in Oral Implantology ünvanına sahiptir. Science Citation
Index’e giren bilimsel dergilerde ve ulusal dergilerde makaleleri yayınlanmış, üniversitelerde,
kurslarda, kongrelerde konferanslar vermiştir. İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve
Portekizce bilmektedir.
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Prof.Dr. Tosun Tosun graduated from the Faculty of Dentistry at the University of Istanbul in 1989.
Tosun obtained a PhD degree in Oral Implantology at the University of Istanbul (1990-97). He received
a Mastership in Dental Lasers from the AALZ-Aachen University (2010-11) and a MSc in Dental Lasers
from the University of Genoa (2013-14).
He worked as research assistant in the Department of Oral Implantology, Faculty of Dentistry,
University of Istanbul between 1990 and 2002. He was a visiting assistant professor at the University
of Padua and the Branemark Osseointegration Center of Treviso from 1993-94.Dr. Dr. Tosun has
worked part-time as Consultant surgeon in Harvard Medical International Hospitals and John Hopkins
Medicine, Istanbul between the years 2007-09. He was contract Professor in the Department of
Surgical and Diagnostic Sciences (DI.S.C.), Medical School, University of Genoa, Italy between 20112014. He was contract Professor in Instituto Toscano, University of Pisa, Italy between 2015-16. Since
2017 he is staf member of the Department of Oral Maxillofacial Surgery, Dental Faculty, Istanbul
Aydin University. Dr.Tosun became the Dean of the same in 2019.
He obtained Associated Professor title in 2003 and Professor title in 2018. He is a Fellow of the
International Team for Implantology (ITI), Advanced Instructor of Laser and Health
Academy, Certified Expert in Oral Implantology of Deutsche Geselschaft für Orale
Implantologie (DGOI) and regularly presents papers in various national and international congresses
and scientific publications.
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Assist. Prof. Dr. Yağmur Emre ARICAN

2002 yılında Antalya Adem Tolunay Anadolu Lisesinden mezun oldu. 2006 yılında İstanbul
Üniversitesi, Eczacılık Fakültesini bitirdi. 2012-2017 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, Farmösitik Toksikoloji Anabilim Dalı’nda doktorasını tamamladı. Halen Dicle
Üniversitesi, Eczacılık Fakültesinde çalışmaktadır.
He graduated from Antalya Adem Tolunay Anatolian High School in 2002. He graduated from Istanbul
University, Faculty of Pharmacy in 2006. Between 2012-2017, he completed his doctorate at Istanbul
University, Institute of Health Sciences, Department of Pharmacocytic Toxicology. He is still working
at Dicle University, Faculty of Pharmacy.
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ANTİBİYOTİKLERİN TOKSİSİTESİ
Antibmikrobiyal ajanlara karşı gün geçtikçe dirençli organizmalar gelişmekte bu da sağlık
otoritelerini sıkı kontroller almaya yönlendirmektedir. Ayrıca bu grup ilaçlardaki karlılığın ve
başarının gün geçtikçe düşmesi yeni moleküllerin piyasaya girmesini güçleştiriyor.
Genel olarak bakıldığında antibakteriyel ajanların toksisitesi çoğu kez farmakolojik etkilerinin
genişlemesinden ve diğer durumlarda alerjik ve idyosenkratik reaksiyonlardan kaynaklanmaktadır.
Intoksikasyonların tedavisinde ise öncelik acil ve destekleyici önlemlerin alınması olup çoğu
antibakteriyel ilaç için spesifik antidot bulunmamaktadır. Gastrointestinal dekontaminasyonda ise
aktif kömürden etkili bir şekilde faydalanılmaktadır.

TOXİCİTY OF ANTIBIOTICS
Organisms that are resistant to antimicrobial agents have been developing day by day, which leads
health authorities to take strict controls. Additionally, the decrease in the profitability and the
success in this group of drugs makes it difficult for new molecules to enter the market.
In general, the toxicity of antibacterial agents is often due to the expansion of their pharmacological
action, and from allergic and idiosyncratic reactions in other cases. In the treatment of intoxications,
the priority is to take emergent and supportive measures, and there is no specific antidote for most
of the antibacterial drugs. Activated charcoal is used effectively for gastrointestinal
decontamination.
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Prof. Dr. Dilek ÜLKER ÇAKIR

1989 yılında İstanbul Üniversitesi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Dicle
Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamlamasının
ardından doktorasını (PhD) Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi/ SBE/ Onkoloji Enstitüsü/ Temel
Onkoloji Dalında yapmıştır.
Başlıca bilimsel çalışma ilgi alanları a) Sitotoksisite / Hücre ölümü, b) Oksidatif stress, c) DNA hasarı,
d) Kanser kök hücre çalışmaları, e) Onkoloji, f) Metalloproteinazlar
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi kurucu öğretim üyeliği yanında, Tıbbi Biyokimya
ABD’nin ve Klinik Biyokimya Labaratuvarlarının da kuruculuğunu yapmıştır. Çok sayıda uzmanlık ve
yüksek lisans ve uzmanlık tezi yönetmiştir. Rektörlük özel ödülü başta olmak üzere çok sayıda
akademik performans ödülü ve sözlü sunum birincilikleri, Temel/ Klinik Biyokimya kitabında bölüm
yazarlıkları vardır. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış ve yayına kabul edilmiş 43 makalesi
bulunmaktadır.
Meme Kanseri ve Pankreas Kanseri üzerine Hücre Kültürü Yöntemleri ve Western Bloth analizleri
üzerine Houston/ TEXAS da The University of Texas MD Anderson Cancer Center Department of
Experimental Therapeutics de Reseach fellowship olarak çalışmış, Napoli Üniversitesi (Federico II)
İtalya ve Coimbria Üniversitesi Portekiz de lisans ve doktora dersleri vermiştir. Kök hücre öğrenci
topluluğunun başkanı olup, bu topluluğa bağlı olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp
Fakültesi öğrenci kongrelerinin de akademik danışmanlığını yürütmüştür. Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Tıp Fakültesi akreditasyon komitesinde çalışmıştır. Halen Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD başkanı olarak görev yapmaktadır.
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She graduated from Istanbul University, Faculty of Medicine in 1989. After completing her specialty
education in Dicle University Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry, she
completed her doctorate (PhD) at Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine / HSE / Oncology
Institute / Basic Oncology Department.
Her main scientific research interests are a) Cytotoxicity / Cell death, b) Oxidative stress, c) DNA
damage, d) Cancer stem cell studies, e) Oncology, f) Metalloproteinases
In addition to being a founding faculty member at Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of
Medicine, she was also the founder of Medical Biochemistry and Clinical Biochemistry Laboratories.
She has directed a number of specializations and master's and specialty theses. She has many
academic performance awards and oral presentation first places, especially the rectorate special
award, and he has chapters in the Basic / Clinical Biochemistry book. She has 43 articles published
in international refereed journals and accepted for publication.
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She has worked as a Reseach fellowship at The University of Texas MD Anderson Cancer Center
Department of Experimental Therapeutics on Cell Culture Methods and Western Bloth analyzes on
Breast Cancer and Pancreatic Cancer, at the University of Texas MD Anderson Cancer Center, as a
Reseach fellowship, at the University of Naples (Federico II) Italy and Coimbria University Portugal.
She gave doctorate courses. She is the president of the stem cell student community and, under this
community, she also acted as the academic advisor of Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of
Medicine student congresses. She worked in Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Medicine
accreditation committee. She is currently the Head of Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of
Medicine, Department of Biochemistry.
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Assoc. Prof. Dr. İbrahim Halil Yıldırım

1977 yılında Urfa’da doğdu. Lisede Genetik alanında çalışmaya karar verdi ve Akdeniz Üniversitesi
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’ne kayıt yaptırdı. 2004 yılında İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalında Yüksek Lisans, Gaziantep Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Genetik Programında Doktorasını 2010
yılında tamamladı. Doktora tezini Pankreas Kanseri konusunda yaptı. Dicle Üniversitesi Veteriner
Genetik Programına Öğretim Üyesi olarak atandı ve Genetik Anabilim Dalı ve Anabilim Dalı
Laboratuvarını kurdu. Evli ve bir kız çocuğu babası olan araştırıcının çalışma alanları Kanser
moleküler biyolojisi, Rejeneratif Tıp ve Hücreye Dayalı Tedavi Yöntemleri olup, Halen Türkiye Kovid19 Platformu bünyesinde devam etmekte olan Kovid-19 mRNA Aşısı Projesinin Laboratuvar
Koordinatörlüğü görevine devam etmektedir. Dr. İbrahim Halil YILDIRIM, akademik faaliyetleri
dışında I SEE Biyoteknoloji Ltd. Şti’nin kurucusu, AviceRNA AŞ’nin kurucu ve ortağı olarak
çalışmalarına devam etmektedir.
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He was born in 1977 in Urfa. He decided to work in the field of Genetics in high school and enrolled
in Akdeniz University, Faculty of Science, Department of Biology. He completed his master’s degree
in 2004 in İnönü University Institute of Health Sciences, Department of Medical Biology and Genetics,
and his doctorate in Genetics Program at Gaziantep University Institute of Health Sciences,
Department of Medical Biology and Genetics in 2010. He did his doctoral dissertation on Pancreatic
Cancer. He was appointed as a lecturer to Dicle University Veterinary Genetics Program and
established Genetics Department and Department Laboratory. The researcher, who is married and
has a daughter, is working in Cancer Molecular Biology, Regenerative Medicine and Cell-Based
Treatment Methods, and he continues to work as the Laboratory Coordinator of the Kovid-19 mRNA
Vaccine Project, which is currently under the scope of the Turkey Kovid-19 Platform. Dr. İbrahim
Halil YILDIRIM, apart from his academic activities, I SEE Biyoteknoloji Ltd. Şti continues to work as
the founder and partner of AviceRNA AŞ.

99

POSTER BİLDİRİLERİ (POSTER PRESENTATIONS)

POSTER BİLDİRİLERİ
(POSTER PRESENTATIONS)

100

POSTER BİLDİRİLERİ (POSTER PRESENTATIONS)

PS-001
ÜST ANTERİOR TEK DİŞ EKSİKLİĞİNDE CAM FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ DİREKT KOMPOZİT KÖPRÜ
UYGULAMASI
Kevser Karakaya1
1

, Özer İşisağ1

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi AD, Afyonkarahisar, Türkiye

Amaç: Farklı sebeplerle kaybedilmiş tek diş eksikliği varlığında; sabit veya hareketli protez, implant ya da adeziv köprü
şeklinde restorasyonlar uygulanmaktadır. Son yıllarda koruyuculuk kavramının önem kazanmasıyla birlikte araştırmacılar,
minimum düzeyde diş dokusu kaybı ile birlikte yeterli nitelikte köprü protezi yapmaya yönelmişlerdir. Adeziv köprülerin
bir çeşidi olarak uygulanan fiberle güçlendirilmiş kompozitler (FGK) sabit protetik restorasyonlarda; üstün estetik
özellikleri, tek seans uygulama içermesi ayrıca fiberin yerleştirileceği bölgenin kontrol edilebilirliği gibi avantajlarından
dolayı sıklıkla tercih edilmektedirler.
Olgu sunumu:18 yaşındaki kadın hasta üst sağ santral diş eksikliği ve estetik görünüm şikayeti ile başvurmuştur. Hastaya
tedavi alternatifleri anlatıldıktan sonra cam fiberle güçlendirilmiş kompozit köprü uygulamasına karar verilmiştir. Destek
dişlerin palatinal ve yan yüzeyleri %37’lik fosforik asit (Etching jel, İ-GEL, Litvanya) kullanılarak pürüzlendirilmiştir ve
adeziv bağlayıcı ajan (Bond Force II, Tokuyama, Japonya) uygulanmıştır. 10 sn süre ile ışık uygulaması yapılmıştır. Destek
dişlerin palatinal yüzeylerine ufak parçalar halinde kompozit rezin koyulmuş, kesilen fiber (İnterlig, Angelus, Hollanda)
uç kısımlarından ağız spatülü yardımıyla kompozit rezinlere tutturularak 20 sn. süre ile ışıkla polierize edilmiştir. Fiberin
üzerine akışkan kompozit (Dynamic Flow, President Dental, Almanya) uygulanmış ve tüm fiber yüzeylerinin kompozit ile
örtülmesi sağlanmıştır. Diş rengine uygun seçilen kompozit (Estellite Posterior, Tokuyama, Japonya) tabaka tabaka
konularak her tabaka 20 sn. süre ile ışıkla polimerize edilmiştir. Oklüzal ilişkiler artikülasyon kağıdı (Horseshoe,
Raydenco, ABD) yardımıyla kontrol edilmiş, ardından bitirme ve polisaj işlemleri yapılmıştır.
Sonuç: Hastaya ağız hijyeni eğitimi hakkında bilgi verilmiş, yapılan 3,6 ve12 aylık kontrollerde herhangi bir başarısızlık
ve hasta şikayeti gözlenmemiştir.
Anahtar Kelimeler: Adeziv köprü, fiberle güçlendirilmiş kompozit, cam fiber
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PS-001
APPLICATION OF GLASS FIBER REINFORCED DIRECT COMPOSITE BRIDGE IN THE ABSENCE OF AN
UPPER ANTERIOR SINGLE TOOTH
Kevser Karakaya1
1

, Özer İşisağ1

Afyonkarahisar University of Health Sciences, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, Afyonkarahisar, Turkey

Aim: In the absence of a single tooth lost for different reasons, restorations are performed in the form of fixed or
removable dentures, implants, or adhesive bridges. In recent years, with the importance of the protection concept,
researchers have turned to make bridges prosthesis which have adequate properties along with minimal loss of dental
tissue. Fiber-reinforced composites (FGK) applied as a type of adhesive bridges are often preferred in fixed prosthetic
restorations because of their advantages like as; high aesthetic properties, one session applications also the controllable
area where the fiber will be placed.
Case Report: An 18-year-old female patient complained of her upper right central teeth miss and aesthetic appearance.
After the patient was told about treatment alternatives, it was decided to make a composite bridge reinforced with
glass fiber. Palatinal and lateral surfaces of the supporting teeth were roughened using 37% phosphoric acid (Etching gel,
I-GEL, Lithuania) and an adhesive bonding agent (Bond Force II, Tokuyama, Japan) was applied. Light application was
made with a duration of 10 seconds. Composite resin is placed in small pieces on the palatinal surfaces of the supporting
teeth, holding composite resin using a spatula from the fiber (Interlig, Angelus, Netherlands), and 20 seconds it is
polymerized by light. A flowable composite (Dynamic Flow, President Dental, Germany) is applied to the fiber, and all
fiber surfaces are covered with composite resin. Composite (EstellitePosterior, Tokuyama, Japan) layer selected
according to the tooth color, each layer is placed and polymerized by light with 20 seconds. Occlusal relations were
controlled with using articulation paper (Horseshoe, Raydenco, USA) then finishing and polishing operations were
performed.
Result: The patient was informed about oral hygiene training, and no failure and patient complaints were observed in
the 3, 6, and 12-month controls.
Keywords: Adhesive bridge, composite reinforced with fiber, glass fiber
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PS-002
ENDODONTİK TEDAVİ İLE İYİLEŞEN PERİAPİKAL LEZYON: OLGU SUNUMU
Güliz Rana Tellioğlu Avcı1 , Sadullah Kaya1
1

Dicle Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Endodonti AD, Diyarbakır, Türkiye

Amaç: Bu olgu sunumunun amacı endodontik tedavi ile iyileşen periapikal lezyona sahip dişlerde kök kanal tedavisi
sonrası iyileşmenin klinik ve radyografik olarak değerlendirilmesidir.
Olgu Sunumu: 28 yaşındaki erkek hasta sağ maksiller bölgesindeki ağrı şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Klinik ve
radyografik muayenede hastanın 12 numaralı dişinde periapikal lezyon varlığı ve perküsyona hassasiyet tespit edildi.
Yapılan hassasiyet testlerinde negatif cevap alındı. Kanal tedavisine başlandı. İlk seans NaOCl, salin, EDTA, klorheksidin
irrigasyon protokolü uygulanıp kanala kalsiyum hidroksit yerleştirildi. Bir hafta sonra ikinci seansta kanal tedavisi
tamamlandı. Hasta 6. ay kontrolüne çağırıldı. 6. ay kontrolünde lezyonun iyileştiği dişin asemptomatik olduğu görüldü.
Sonuç: Periapikal lezyonlu dişlerde kök kanal tedavisi başarılı sonuçlar göstermiştir. Böyle dişlerde endodontik tedavi ilk
tedavi seçeneği olarak değerlendirilmelidir.
Anahtar kelimeler: Periapikal lezyon, kalsiyum hidroksit, periapikal iyileşme

103

POSTER BİLDİRİLERİ (POSTER PRESENTATIONS)

PS-002
PERIAPICAL LESION HEALED WITH ENDODONTIC TREATMENT: A CASE REPORT
Güliz Rana Tellioğlu Avcı1 , Sadullah Kaya1
1

Dicle University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, Diyarbakır, Turkey

Aim: The aim of this case report is to evaluate the clinical and radiographic healing of teeth with periapical lesion
following root canal treatment.
Case Report: A 28-year-old male patient applied to our clinic with a complaint of pain in his right maxillary area. The
presence of lesion and sensitivity to percussion at the clinical and radiographic examination was found in the patient’s
tooth 12. Sensibility tests were performed, and the tooth showed a negative response. Root canal treatment was
performed. The first session was followed by NaOCl, saline, EDTA, chlorhexidine irrigation protocol, and calcium
hydroxide was placed in the canal. One week later, in the second session root canal treatment was completed. The
patient was called for the 6th-month control. 6-month follow-up examination, the tooth was clinically asymptomatic,
and healing was observed in the periapical lesion.
Conclusion: Endodontic treatment of periapical lesions showed favorable outcomes. Therefore, root canal treatment
should be considered as the first treatment option.
Keywords: Periapical lesion, calcium hydroxide, periapical healing
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PS-003
MANDİBULAR AZI DİŞİN REJENERATİF ENDODONTİK TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU
Cihan Hasçizmeci 1
1

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği AD, Nevşehir, Türkiye

Amaç: Bu olgu sunumunda apeksi kapanmamış daimi azı dişin rejeneratif endodontik protokol ile tedavisi ve takibi
sunulmaktadır.
Olgu Sunumu: 8 yaşında sağlıklı erkek hasta, sol mandibular ilk azı dişinde şiddetli gece ağrısı şikayetiyle kliniğimize
başvurmuştur. İntraoral muayenede dişte geniş bir çürük kavitesi olduğu gözlenmiş ve perküsyona pozitif cevap alınmıştır.
Radyografik muayenede ise dişin kök gelişimini tamamlamamış olduğu gözlenmiştir. İlk seansta pulpa ekstirpasyonunu
takiben kanallar 20 ml %2.5’ luk sodyum hipoklorit (NaOCI) ile irrige edilmiştir. Sonrasında kanallar distile su ile yıkanarak
NaOCI ortamdan uzaklaştırılmış olup 20 ml % 17’lik EDTA solüsyon ile final irrigasyon yapılmıştır. Paper pointle kurutulan
kanallara lentülo yardımıyla üçlü antibiyotik patı (metranidazol+siprofloksasin+sefaklor) gönderilmiş, diş geçici dolgu
materyali ile kapatılmıştır. 2 hafta sonra dişin açılmasını takiben kanallar 20 ml % 17’lik EDTA solüsyon ile irrige
edilmiştir. 20 no’lu K tipi eğe ile apeksten taşılarak kanama oluşması sağlanmış ve kanal ağzına 2 mm kalınlığında
Biodentin yerleştirilmiştir. Kontrol radyografisi alındıktan sonra cam iyonomer kaide üstüne dişin daimi restorasyonu
yapılmıştır. 1, 3 ve 6 aylık kontrol randevularında dişin asemptomatik olduğu ve 12 aylık kontrol radyografisinde dişin
kök oluşumunun neredeyse tamamlandığı ve kanal duvarlarında dentin oluşarak ince olan kanal duvarlarının kalınlaştığı
gözlenmiştir.
Sonuç: Üçlü antibiyotik patının kullanıldığı rejeneratif endodontik protokol ile henüz kök gelişimini tamamlamamış
nekrotik azı dişte kök gelişiminin sağlandığı ve apeksifikasyon prosedürüne alternatif olarak kullanılabileceği
düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Biodentin, immatür diş, rejeneratif endodonti
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PS-003
REGENERATIVE ENDODONTIC TREATMENT OF A MANDIBULAR MOLAR TOOTH: A CASE REPORT
Cihan Hasçizmeci 1
1

Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry, Nevşehir, Türkiye

Aim: This case report presents a regenerative endodontic treatment for the immature molar tooth.
Case Report: A 8-years old healthy male patient was referred to our clinic with the complaint of severe night pain on
the left first molar tooth. Intraoral examination revealed a wide decayed cavity in the respective tooth and a positive
response to percussion. The panoramic radiograph revealed the unmaintained root development. In the first visit,
following pulpal extirpation, root canals were irrigated with distilled water following the 20 ml of 2.5 % sodium
hypochlorite (NaOCI) irrigation protocol, and 20 ml of 17% EDTA solution was used as the final irrigation solution. A triple
antibiotic paste consisting of metranidazole+ciprofloksasin+sefaclor (TAP) was placed through the root canal. The patient
was recalled after two weeks, and the canals were irrigated with 20 ml of 17% EDTA. Bleeding was achieved by placing
a size 20 K-file into the periapical tissues. 2 mm thickness Biodentine was then placed over the blood clot. The access
cavity was restored using glass-ionomer cement and resin composite. The tooth was asymptomatic at 1, 3, 6 months
control appointments, and at 12 months, control radiography revealed root formation has almost occurred, dentin was
formed in the root canal walls, and thin walls were thickened.
Conclusion: The regenerative endodontic treatment with TAP promoted root development of the necrotic immature
premolar and can be an alternative choice to the apexification procedure.
Keywords: Biodentine, immature tooth, regenerative endodontics
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PS-004
ANTERİOR ÇAPRAZ KAPANIŞIN KARIŞIK DİŞLENME DÖNEMİNDEKİ TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU
Cihan Hasçizmeci 1
1

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği AD, Nevşehir, Türkiye

Amaç: Erken dönemde yapılan ortodontik tedaviler; süt ya da daimi dişlenmede başlayan, daimi dişlenme
tamamlanmadan önce dental ve iskeletsel paterni düzenlemek amacıyla yapılan tedavilerdir. Büyüme ve gelişimin erken
safhalarında tespit edilen dentoalveoler ya da iskeletsel bozukluk paternine sahip çocuklarda ortodontik ve ortopedik
kuvvetlere yanıtın çok daha iyi olması nedeniyle tedavi prognozu olumlu yönde değişmekte, tedavi süresi kısalmakta ve
ileri yaşlardaki tedavi gereksinimi azalmaktadır. Karışık dişlenmede, bir veya daha fazla kesiciyi etkileyen anterior çapraz
kapanış, hareketli apareyler tarafından başarılı ve hızlı bir şekilde düzeltilebilmektedir. Bu olgu sunumunda anterior
çapraz kapanışa sahip hastanın hareketli aparey kullanılarak yapılan tedavisi anlatılmaktadır.
Olgu Sunumu: 9 yaşındaki erkek hasta ön dişlerindeki çapraşıklık şikayeti ile pedodonti kliniğine başvurdu. İntraoral
muayene sonucunda posterior bölgede çapraşıklık olmadığı, molar ilişkinin sınıf 1 olduğu, anteriorda dişsel çapraz kapanış
olduğu görüldü. Hastanın henüz karışık dişlenme döneminde olduğu ve büyüme gelişim devam ettiği için hareketli aparey
planlandı. Apareyin 1 hafta dokuya uyumu beklendikten sonra çapraz kapanıştaki dişlerin palatinalinde yer alan
labiolingual springler aktifleştirildi. Hasta 15 günlük periodlar ile kontrol randevularında değerlendirildi.
Sonuç: 2 ay sonunda takip randevusunda her iki hastada da anterior çapraz kapanışın tamamen düzeldiği, hastanın estetik
ve fonksiyon açısından memnun olduğu gözlendi. Ayrıca, erken tedavinin, üst dudak pozisyonunu ve yüz görünümünü
iyileştirdiği gözlendi.
Anahtar Kelimeler: Çapraz kapanış, hareketli aparey, karışık dişlenme
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PS-004
ANTERIOR CROSSBITE THERAPY DURING MIXED DENTITION: A CASE REPORT
Cihan Hasçizmeci 1
1

Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry, Nevşehir, Türkiye

Aim: The aim of the early orthodontic treatment in mixed dentition is to organize the dental and skeletal paternity
before the completion of growth development. Because the response to the orthodontic and orthopedic forces is much
better in early childhood, the prognosis of treatment is usually affected positively, the duration of treatment is usually
shortened, and the need for treatment in advancing ages is reduced. Anterior crossing, which affects one or more incisors
in mixed dentition, can be successfully and quickly corrected by the removable appliance. This case report presents the
treatment of two patients with anterior crossbite using a removable appliance.
Case Report: A 9-year-old-male applied to the pediatric dentistry clinic with complaints of perplexed anterior teeth.
Intraoral examination revealed that there was no crossbite in the posterior region, the molar relation was grade-1, and
there was a crossbite in the anterior region. Removable appliances were planned because the patients were in mixed
dentition, and the growth was ongoing. The labiolingual springs located in the palatinal of the teeth in the crossbite
were activated after the usage of a removable appliance for a week for the patient adaptation. Then the patient was
evaluated at 15-day periods.
Conclusion: At the end of the 2-month-period, it was observed that the anterior crossbite was completely resolved in
both patients, and the patients were satisfied with the aesthetic and function. It was also observed that early treatment
improved upper lip position and facial appearance.
Keywords: Crossbite, removable appliance, mixed dentition
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PS-005
ANTERİOR KRON KIRIĞI VAKASINDA KOMPOZİT RESTORASYONLA KONSERVATİF YAKLAŞIM: OLGU
SUNUMU
Zeynep Çifçi1
1

, Derya Sürmelioğlu1

Gaziantep Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi AD, Gaziantep, Türkiye

Amaç: Bu olgu sunumunda, travma sonucu kron kırığı görülen üst keser dişin, restoratif tedavisi, protetik restorasyonlara
göre daha az invaziv olan direkt kompozit restorasyon ile gerçekleştirilmiş ve estetik görünüm kazandırılmıştır.
Olgu Sunumu: Üst sağ birinci keser dişinde kırık bulunan 16 yaşındaki erkek hasta estetik rahatsızlığından dolayı
Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi AD Kliniği’ne başvurmuştur. Yapılan randyografik
ve intraoral muayanede 11 nolu dişin insizal ½’ sinde yatay ve çapraz kırık olduğu tespit edilmiştir. Öncelikle waxup için
ölçü alınmış ve sillikon anahtar elde edilmiştir. Restorasyon öncesinde düğme tekniği ile renk seçimi yapıldıktan
(Essentia, GC; orta dentin, hafif mine) sonra rubberdam ile izolasyonu sağlanmıştır. Aşındırma işleminden sonra diş
yüzeyi %37’lik ortofosforik asit jeli (Etching gel, Kerr, ABD) ile 30 sn pürüzlendirilmiş, ve devamında 20sn boyunca GPremio bonding ajanı uygulanarak, LED cihazı (Valo, Ultradent) ile polimerizasyonu sağlanmıştır. Takiben Light Enamel
kompozit (Essentia, GC), palatal duvar oluşturmak için silikon indeks üzerine bir fırça ile adapte edilmiş, mesial ve distal
konturları oluşturmak için prefabrike kesit matriksleri kullanılmıştır. Tabakalama tekniği ile tamamlanan kompozit
restorasyona polisaj diskleri (OptiDisc, Kerr) ve polisaj fırçası (Dia-Polisher Paste, GC) ile bitirme ve parlatma işlemi
yapılmıştır. Tedaviden 6 ay sonra hasta klinik ve radyografik olarak muayene edilmiş, herhangi bir patolojiye
rastlanmamıştır.
Sonuç: Diş travmaları klinik diş hekimliğinin en önemli konularından biridir. Mine-dentin kırıklarının tedavisinde, diş
hekimliğinde yaygın olarak kullanılan adeziv restorasyonlar, protetik tedavilerden çok daha konservatif ve daha ucuz bir
uygulamadır. Bu olgu sunumunda da, hastanın estetik ve fonksiyonel beklentileri minimal invaziv ve düşük maliyetli
estetik restorasyon ile sağlanmıştır. Ön diş kırıklarında, direk kompozit restorasyonlar, pratik ve ucuz tedavi
alternatifleridirler.
Anahtar Kelimeler: Kompozit rezin, mine dentin kırığı, travma
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PS-005
CONSERVATIVE DIRECT COMPOSITE APPROACH TO ANTERIOR CROWN FRACTURE: A CASE REPORT
Zeynep Çifçi1
1

, Derya Sürmelioğlu1

Gaziantep University, Faculty of Dentistry, Restorative Dentistry AD, Gaziantep, Turkey

Aim: This case report represents the restoration of a traumatically fractured maxillary anterior tooth with a direct
composite resin which is less invasive compared to prosthetic restorations.
Case Report: A 16-year-old male patient who had aesthetic discomfort related to his traumatically fractured maxillary
right incisor was referred to the Restorative Dentistry Department of Gaziantep University Faculty of Dentistry. In the
radiographic and intraoral examination, it was determined that there was a cross-horizontally aligned fracture in tooth
number 11. Firstly, an impression was taken for wax-up models and a silicon guide was obtained. Pre-restorative color
selection was performed with the button technique (Essentia, GC) before restoration and then a rubber dam was applied.
Following bevelling, the etching process was performed by using 37% phosphoric acid gel (Etching gel, Kerr) for 30
seconds, and subsequently, G-Premio bonding agent was applied for 20 seconds and light-cured with the LED (Valo,
Ultradent Products) device. Afterward, Light Enamel was adapted on the silicon index with a brush to form the palatal
shell, and prefabricated sectional matrixes were utilized to form the mesial and distal contours. Finally, finishing and
polishing procedures were performed with polishing discs (OptiDisc, Kerr) and polishing brushes (Dia-Polisher Paste, GC).
The composite restoration was completed with the layering technique. The patient was recalled 6 months later. No
clinical and radiographical pathology was detected.
Conclusion: Dental trauma is one of the most important issues of dentistry. Adhesive restorations, which are extensively
used in the treatment of enamel-dentin fractures, are more conservative and cost-effective. In this case report,
esthetical and functional expectations of the patient were provided a direct esthetic restoration that is minimally
invasive and less cost.Direct composite restorations are convenient and cheap alternatives for anterior tooth fractures.
Keywords: Composite resin, enamel-dentine fracture, trauma
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PS-006
MİNÖR TÜKRÜK BEZİ PLEOMORFİK ADENOMU: OLGU SUNUMU
Sema Kaya1
1

, Alaettin Koç1 , Rodi Mızrak1

Van Yüzüncü Yıl Üniveritesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Oral Diagnoz ve Radyoloji AD, Van, Türkiye

Amaç: Çalışmanın amacı damağın posterioruna yerleşmiş bir pleomorfik adenomun klinik özellikleri ve cerrahi tedavisi
hakkında bilgi vermek.
Olgu Sunumu: 25 yaşındaki erkek hasta kliniğimize yaklaşık bir yıldır sert damak posteriorunda bulunan bej-bordo renkli
yumuşak kıvamlı ağrısız şişlik şikâyeti ile başvurmuştur. Lezyon lokal anestezi altında kapsülü ile çevre dokulardan diseke
edilerek uzaklaştırılmıştır. Histopatalojik inceleme sonucunda pleomorfik adenom tanısı konmuştur.
Tartışma: Minor tükürük bezleri oral kavitede en çok sert ve yumuşak damakta bulunmaktadır. Minör ve major tükürük
bezlerinin en yaygın tümörü pleomorfik adenomlardır. Bu nedenle diş hekimleri damak yerleşimli ağrısız şişlikleri
değerlendirilirken ayırıcı tanıda pleomorfik adenomları muhakkak göz önünde bulundurmalıdırlar.
Anahtar Kelimeler: Minör tükrük bezi, neoplazm, pleomorfik adenom
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PS-006
MINOR SALIVARY GLAND PLEOMORPHIC ADENOMA: A CASE REPORT
Sema Kaya1
1

, Alaettin Koç1 , Rodi Mızrak1

Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maksillofacial Radiology, Van, Turkey

Aim: The aim of the study is to provide information about the clinical features and surgical treatment of a pleomorphic
adenoma located in the posterior palate.
Case Report: A 25-year-old male patient applied to our clinic with the complaint of a beige-maroon colored, soft
consistency, painless swelling in the posterior of the hard palate for about a year. The lesion was removed under local
anesthesia by dissecting it from the surrounding tissues with its capsule. It was diagnosed as pleomorphic adenoma
through histopathological examination.
Discussion: Minor salivary glands are mostly found in the hard and soft palate in the oral cavity. The most common
tumors of the minor and major salivary glands are pleomorphic adenomas. Therefore, dentists should definitely consider
pleomorphic adenomas in the differential diagnosis while evaluating painless swellings located on the palate.
Keywords: Minor salivary gland, neoplasm, pleomorfik adenoma
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PS-007
MİNE HİPOPLAZİLİ DİŞLERİN LAMİNATE VENEERLERLE REHABİLİTASYONU: OLGU SUNUMU
Bike Altan1
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknolojisi Programı, İstanbul, Türkiye
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi AD, İstanbul, Türkiye

Amaç: Günümüzde porselen laminate veneer restorasyonlar, adeziv diş hekimliğinin gelişmesi ve estetik beklentinin
artması sebebiyle sıklıkla uygulanmaktadır. Bu olgu sunumunda dişlerinde mine hipoplazisi bulunan hastaya porselen
laminate veneer restorasyonlar uygulanmıştır.
Olgu sunumu: 36 yaşındaki kadın hasta mine hipoplazisinin neden olduğu estetik problemlerinin çözümü amacıyla
kliniğimize başvurdu. Multidisipliner bir yaklaşımla hastanın periodontal tedavisine öncelik verilerek diştaşı temizliği
uygulandı ve gingivitis tedavisi yapıldı. Üst ve alt çenede kanin-kanin arası dişlerde (kaninler dahil) preparasyon
yapıldıktan sonra vinil polisiloksan ile ölçü alındı. Restorasyon rengi Vita renk skalası kullanılarak A2 olarak belirlendi. YTZP zirkonya (Vita YZ) altyapı üzerine feldspatik seramik (Vita VM9) ile üretilen laminate veneerlerin prepare edilen
dişlere uyumu, komşu dişlerle olan kontaktları kontrol edildi. Simantasyon öncesi dişte ve restorasyonda hazırlıklar
yapıldı. Prepare edilen diş yüzeyine %37 ortofosforik asit 30 sn uygulandıktan sonra hava-su spreyi ile yıkandı, kurutuldu
ve bonding uygulandı. Restorasyonun iç yüzeyi laboratuvarda Al2O3 ile kumlama yapıldıktan sonra silan bağlayıcı ajan
(Monobond-S, Ivoclar-Vivadent) uygulandı ve 30 sn kuruması beklendi. Restorasyon light-cure adeziv siman (Choice 2
Veneer Cement, Bisco, Inc.) ile simante edildikten sonra ön ve arka yüzeylerden 40’ar sn ışık uygulanarak polimerizasyon
sağlandı. Taşan simanlar temizlendikten sonra bitirme ve cila işlemleri uygulandı. 6 ay sonunda yapılan kontrol seansında
olgu, fonksiyon ve estetik açısından değerlendirildi.
Sonuç: Mine hipoplazisi gibi gelişimsel defektler, gelişen adeziv sistemler ve güncel estetik materyaller kullanarak
konservatif bir şekilde laminate veneer restorasyonlar ile rehabilite edilebilmekte ve hastaların estetik beklentileri
karşılanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Adeziv siman, laminate veneer, mine hipoplazisi, zirkonya
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PS-007
ESTHETIC REHABILITATION OF TEETH WITH ENAMEL HYPOPLASIA USING LAMINATE VENEERS: A
CASE REPORT
Bike Altan1
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Aim: Today, porcelain laminate veneer restorations are frequently applied due to the development of adhesive dentistry
and the increase in aesthetic expectations. In this case report, porcelain laminate veneer restoration was performed on
the patient with enamel hypoplasia.
Case report: A 36-year-old female patient was admitted to our clinic due to aesthetic problems caused by enamel
hypoplasia. With a multidisciplinary approach, the patient's periodontal treatment was prioritized, and dental calculus
cleaning was performed, and gingivitis treatment was performed. After preparation of the teeth between canine and
canine (including canine) in the upper and lower jaw, impressions were obtained with vinyl polysiloxane. The restoration
color was determined as A2 using the Vita color scale. Laminate veneers were produced with feldspathic ceramic (Vita
VM9) on the Y-TZP zirconia (Vita YZ) substructure. Then marginal fit and contacts of laminate veneers were checked.
Preparations were made in the tooth and restoration before the cementation. 37% orthophosphoric acid was applied to
the prepared tooth surface for 30 seconds, then washed with air-water spray, dried, and bonded. After the inner surface
of the restoration was sandblasted with Al2O3 in the laboratory, a silane coupling agent (Monobond-S, Ivoclar-Vivadent)
was applied and allowed to dry for 30 seconds. After the restoration was cemented with light-cure adhesive cement
(Choice 2 Veneer Cement, Bisco, Inc.), polymerization was achieved by applying light for 40 seconds from the front and
back surfaces. After the excess cements were cleaned, finishing and polishing processes were applied. In the control
session performed at the end of 6 months, the case was evaluated in terms of function and aesthetics.
Conclusion: Developmental defects such as enamel hypoplasia can be rehabilitated conservatively with laminate veneer
restorations using developing adhesive systems and up-to-date aesthetic materials, and patients' aesthetic expectations
are met.
Keywords: Adhesive cement, enamel dysplasia, laminate veneer, zirconia
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PS-008
ORTODONTİK TEDAVİ SONRASI ANTERİOR DİŞLERDE OLUŞAN ÇÜRÜKLERİN KOMPOZİT REZİNLERLE
RESTORASYONU
Pınar Naiboğlu1
1
2

, Güneş Bulut Eyüboğlu2

Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi AD, Giresun, Türkiye
Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi AD, Trabzon, Türkiye

Amaç: Ortodontik tedavi gören hastalarda oral hijyen eksikliği çürük oluşumu için yüksek bir risk oluşturur. Bu olgu
sunumunda oral hijyen eksikliği olan hastaya ortodontik tedavi sonrası, uygulanan tedavi yaklaşımı bildirilmektedir.
Olgu Sunumu: 18 yaşında kadın hasta estetik probleminin çözümü talebi ile kliniğimize başvurdu. Yapılan intraoral ve
radyografik muayene sonucu hastanın alt ve üst çene tüm anterior dişlerinde çürük ve hipomineralize alanlar saptandı.
Dişlerin direkt kompozit rezinlerle restorasyonu planlandı. Mevcut periodontal durum iyileştirildikten sonra restoratif
tedaviye başlandı. Çürük ve renklenmiş doku uzaklaştırılıp dişlere selektif etch (Clearfil SE Bond, Kuraray) tekniği
uygulandı. Dişler supra nano dolduruculu kompozit rezin olan Estelite Sigma Quick (Tokuyama Dental, Japan)’in farklı
tonları kullanılarak restore edildi ve restorasyon yüzeyleri bitirme ve polisaj diskleriyle (Sof-Lex, 3M ESPE) cilalandı.
Hastaya oral hijyen eğitimi verilerek takip fotoğrafları alındı.
Sonuç: Adeziv sistemlerdeki gelişmeler dişlerdeki madde kaybını en aza indirip hem hekim hem de hasta açısından
memnuniyet verici sonuçlar sunmaktadır. 14 aylık takip randevusunda restorasyonlarda renk ve form değişikliğine
rastlanmamıştır. Kompozit rezinlerle yapılan tedavi düşük maliyetli ve güvenilir olmasının yanı sıra estetik beklentiyi de
iyi bir şekilde karşılamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Oral hijyen, estetik, kompozit rezin.
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PS-008
RESTORATION OF CARIES IN ANTERIOR TEETH WITH COMPOSITE RESINS AFTER ORTHODONTIC
TREATMENT
Pınar Naiboğlu1
1
2

,Güneş Bulut Eyüboğlu2

Giresun University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Giresun, Turkey
Karadeniz Technical University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Trabzon, Turkey

Aim: Lack of oral hygiene in patients receiving orthodontic treatment creates a high risk for caries formation. In this
case report, the treatment approach applied to a patient with a lack of oral hygiene after orthodontic treatment is
reported.
Case Report: A 18-year-old female patient was admitted to our clinic with the request to solve the esthetic problem. As
a result of intraoral and radiographic examination, caries and hypo mineralized areas were detected in all maxillary and
mandibular anterior teeth. The restoration of the teeth with direct composite resins was planned. Restorative treatment
was started after the existing periodontal condition was improved. Caries and colored tissue were removed, and a
selective etch (Clearfil SE Bond, Kuraray) technique was applied to the teeth. The teeth were restored using different
shades of Estelite Sigma Quick (Tokuyama Dental, Japan), a supra nano-filled resin composite, and the restoration
surfaces were polished with finishing and polishing discs (Sof-Lex, 3M ESPE). Oral hygiene training was given to the
patient, and follow-up photos were taken.
Conclusion: Advances in adhesive systems minimize tooth tissue loss and offer pleasing results for both dentist and
patient. No change in color and form was observed in the restorations at the 14th-month follow-up appointment. The
treatment with composite resins is low cost and reliable, as well as meeting the esthetic expectation well.
Keywords: Oral hygiene, esthetics, composite resin.
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PS-009
DİREKT KOMPOZİT REZİNLER İLE DİASTEMA KAPATMA: OLGU SUNUMU
Esra Baltacıoğlu1
1

Bingöl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi AD, Bingöl, Türkiye

Amaç: Son zamanlarda estetik beklentilerin artmasıyla diastema kapatma, sıklıkla uygulanan tedavi seçenekleri arasında
yer almıştır. Diastemaların direkt kompozit rezinler ile kapatılması kron restorasyonlara göre oldukça konservatif olup,
diş dokularına zarar vermez. Ayrıca tek seansta tedavinin bitirilebilmesi ve estetik beklentileri karşılaması, direkt
kompozit rezin restorasyonların diastema kapatılması tedavisinde popüler olmasını sağlamıştır. Bu olgu sunumunda üst
anterior dişler arasındaki diastemaların direk kompozit rezinler ile kapatılması amaçlanmıştır.
Olgu Sunumu: 27 yaşındaki erkek hasta üst anterior dişlerinde estetik şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Yapılan intraoral
muayene sonucu 12, 11, 21, 22 numaralı dişlerin proksimal yüzeylerinde diastema olduğu tespit edildi. Direk kompozit
rezin restorasyonlarla estetik rehabilitasyonun sağlanmasına karar verildi. Dişlerin interproksimal yüzeyleri %37’lik
fosforik asit jel (Etching gel, President Dental) ile pürüzlendirildi, bağlayıcı ajan Single Bond 2 (3M ESPE) uygulandı.
Nanofil dolduruculu kompozit rezin olan Filtek Ultimate Universal Restoratif (3M ESPE)’nin farklı tonları (A2M, A2B, A2E)
kullanılarak diastemaların kapatılması sağlandı. Restorasyon yüzeyleri bitirme ve polisaj diskleriyle (Sof-Lex, 3M ESPE)
cilalandı. Oral hijyen eğitimi verilen hastanın 2 haftalık ve 1,5 yıllık takipleri yapılarak restorasyonlar değerlendirildi.
Yapılan takiplerde restorasyonlar; estetik, kenar uyumu, renk değişikliği ve restorasyon bütünlüğü açısından
değerlendirildi ve herhangi bir problem gözlenmedi. Elde edilen sonuçlarla hem hastanın hem hekimin tatmin olması
sağlandı.
Sonuç: Direkt kompozit rezin restorasyonlar uygun bir endikasyon ve iyi bir oral hijyen motivasyonu ile uygulandıklarında
konservatif olarak tercih edilebilecek en uygun tedavi seçeneklerindendir.
Anahtar Kelimeler: Kompozit rezin, estetik, diastema
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PS-009
DIASTEMA CLOSURE WITH DIRECT COMPOSITE RESINS: A CASE REPORT
Esra Baltacıoğlu1
1

Bingöl University, Faculty of Dentistry, Departmant of Restorative Dentistry, Bingöl, Turkey

Aim: Recently, as a result of increasing esthetic expectations, diastema closure has become one of the commonly applied
treatment options. Diastema closure with direct composite resin is a more conservative treatment option than crown
restorations, which do not damage tooth structure. In addition, direct composite resin can be applied in a single session
and also can meet the expectations of patients and clinicians, so direct composite resin restorations popular in the
treatment of diastema closure. In this case report, the diastema closure between the upper anterior teeth with direct
composite resin application was reported.
Case Report: A 27-year old male patient was admitted to our clinic with an esthetic complaint in upper anterior teeth.
In the intraoral examination, the presence of diastemas was detected on the proximal surfaces of teeth 12, 11, 21, 22.
The interproximal surfaces of the teeth were etched with %37 phosphoric acid gel (Etching gel, President Dental) and
then were applied Single Bond 2 (3M ESPE). Diastemas were closed using different shades (A2M, A2B, A2E) of Filtek
Ultimate Universal Restorative (3M ESPE), a nano-filled resin composite. The restoration surfaces were polished with
finishing and polishing discs (Sof-Lex, 3M ESPE). Oral hygiene education was given to the patient, and two weeks and 1,5
years follow-up photos were taken. In follow-up, the restorations were evaluated in terms of esthetic, marginal
adaptation, color change, and integrity of the restoration. And there were no clinical problems in follow -up periods.
Both the patient and the physician were satisfied with the results obtained.
Conclusion: Direct composite resin restorations are one of the most appropriate treatment options that can be
conservatively preferred with an appropriate indication and good oral hygiene motivation.
Keywords: Composite resin, esthetic, diastema
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PS-010
DİŞSİZ MAKSİLLANIN ZİGOMA İMPLANTLARI KULLANILARAK ALL-ON-FOUR KONSEPTİ VE PEEK ALT
YAPILI HİBRİT PROTEZ İLE REHABİLİTASYONU: OLGU SUNUMU
Melih Mersin1 , Suheyb Bilge2
1
2

, Kerem Kılıç1

Erciyes Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi AD, Kayseri, Türkiye
Erciyes Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi AD, Kayseri, Türkiye

Amaç: Diş hekimliği uygulamalarında kullanım alanı giderek genişleyen peek materyalinin, implant destekli bir hibrit
protezin alt yapısı olarak kullanılarak dişsizliğin restore edilmesidir.
Olgu Sunumu: 40 yaşında erkek, tam dişsiz hastanın implant destekli sabit protezler ile tedavi edilmesi planlanmıştır.
Mandibulaya 6 adet implant yerleştirildi. Maksillanın kemik yetersizliğinden dolayı all-on-four konsepti ile tedavi edilmesi
planlandı, posteriorlara zigoma implantı yerleştirildi. Osseointegrasyonun tamamlanması beklenerek protetik aşamaya
geçildi. Konvansiyonel açık kaşık yöntemiyle splintleme yapılarak ölçüler alındı, hastanın oklüzal dikey boyutu
belirlenerek modeller artikülatöre aktarıldı. Kullanılacak altyapı ve üstyapı materyaline karar verilmesi için çeneler arası
ilişki ve dikey boyut kaydı alındı. Klinik muayenede ve artikülatör incelendiğinde maksillanın, mandibulaya göre geride
konumlandığı, çeneler arası sınıf III ilişki olduğu görüldü. Yumuşak ve sert doku kaybına bağlı olarak üst dudağın inceldiği,
yumuşak dokuların çökük ve asimetrik olduğu görüldü. Maksiller protezin mümkün olduğunca bukkalde konumlanması,
kaybedilen dokuların boşluğunu dolduracak bir hibrit protez yapılması planlandı. Maksiller protez oldukça hacimli
olacağından ve 4 implant üzerine yerleşeceğinden altyapı materyali olarak hafif ve esnek bir materyal olan PEEK
kullanıldı. PEEK altyapı CAD ünitesinde prepare edilmiş diş formunda tasarlandı, üstyapı olarak zirkon kronlar kullanıldı.
PEEK altyapı ve zirkon kronlar prefabrike bloklardan frezelenerek üretildi. Mandibular protezde altyapı olarak metal
kullanıldı, üstyapıda feldspatik porselen kullanıldı. Mandibular protezin materyal seçiminde, daha ekonomik olması ve
özel bir materyal kullanmasını gerektiren bir limitasyon olmaması nedeniyle metal seramik restorasyon tercih edildi.
Kaybedilen yumuşak dokuları taklit edecek şekilde protezlerin dişler dışında kalan bölümleri diş eti rengi ve formunda
tamamlandı. Maksillada diş eti renginde kompozit materyal, mandibulada ise diş eti porseleni kullanıldı. Oklüzyon
ayarlanıp son kontroller yapıldıktan sonra glaze işlemi yapıldı ve protezler hastaya teslim edildi.
Sonuç: PEEK esnek ve hafif olduğundan all-on-four konseptine uygun bir materyaldir. Geniş kaybı olan dişsiz hastaların
hibrit protezlerle rehabilitasyonunda PEEK metal altyapıya alternatif olarak düşünülebilir.
Anahtar Kelimeler: Hibrit protez, peek, all-on-four, zigoma implantı
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PS-010
REHABILITATION OF EDENTULOUS MAXILLA USING ZYGOMA IMPLANTS WITH ALL-ON-FOUR
CONCEPT AND HYBRID PROSTHESIS WITH PEEK INFRASTRUCTURE: A CASE REPORT
Melih Mersin1 , Suheyb Bilge2
1
2

, Kerem Kılıç1

Erciyes Universty, Dentistry Faculty, Department of Prosthetic Dentistry, Kayseri, Turkey
Erciyes Universty, Dentistry Faculty, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Kayseri, Turkey

Aim: It is the restoration of an edentulous patient by using peek material, which is increasingly used in dental
treatments, as the substructure of an implant-supported hybrid prosthesis.
Case Report: A 40-year-old male, totally edentulous patient is planned to be treated with implant-supported fixed
prostheses. The maxilla was planned to be treated with the all-on-four concept due to bone deficiency, and zygoma
implants were placed in the posterior regions. Conventional open tray impression method was used, and splinting was
made between the impression copings. In clinical examination, it was determined that the maxilla was positioned behind
the mandible, and there was a class III relationship between the jaws. It was planned to place the maxillary prosthesis
in the buccal area as much as possible and to make a hybrid prosthesis to replace the lost soft and hard tissues. PEEK is
an extremely light and flexible material. PEEK substructure is designed in the form of prepared teeth, and zirconium
crowns are used as the superstructure. PEEK substructure and zirconium crowns were produced by milled from
prefabricated blocks. In the mandibular prosthesis, metal was used as a substructure, and feldspathic porcelain was used
in the superstructure. In order to replace the lost soft and hard tissues, the parts of the prostheses other than the teeth
were completed in gum color and form. After the occlusion was adjusted and the final checks were made, glazing was
performed, and the prostheses were delivered to the patient.
Conclusion: PEEK is a flexible and light material; it is a prosthetic substructure material suitable for the all-on-four
concept. PEEK can be considered as an alternative to metal substructure in the rehabilitation of edentulous patients
with large soft and hard tissue losses with hybrid prostheses.
Keywords: Hybrid prosthesis, peek, all-on-four, zygoma ımplant
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PS-011
‘ALL-ON-FOUR’, ‘ALL-ON-FİVE’ VE ‘ALL-ON-SİX’ KONSEPTİ KULLANILARAK ÜRETİLEN
PROTEZLERİN STRES DAĞILIMININ SONLU ELEMANLAR ANALİZİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
İkbal Leblebicioğlu Kurtuluş1 , Esim Emir2
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Amaç: Bu çalışmanın amacı; tam dişsiz üst çenede All-on-Four, All-on-Five ve All-on-Six tekniğine göre yerleştirilmiş
implantlar üzerine yapılan protezlerin 3 boyutlu modellerinin kemik, implant elemanları ve protetik elemanlar üzerinde
oluşturduğu stresleri sonlu elemanlar analiz yöntemi ile değerlendirmektir.
Materyal ve Metod: Tamamen dişsiz atrofik maksillada, All-on-Four, All-on-Five ve All-on-Six konseptine göre üç farklı
tedavi planı oluşturulmuştur. En posterior implantlar bütün gruplarda premolarlar bölgesinde, distale doğru 30 derece
eğimli olarak konumlandırılmıştır. Alt yapı; krom-kobalt (Cr-Co) alaşımından kesilmiş diş formunda, üst yapı ise monolitik
zirkonya olarak ayrı ayrı modellenmiş, daha sonra kontakt noktalarından temas sağlanmıştır. Protez kantilever uzunluğu
10mm olarak sabit tutulmuştur. Kuvvetler; palatobukkal yönde 45° açıyla, 3,4,5,6 no’lu dişlere sırasıyla; 100N, 150N,
150N, 200N olacak şekilde çift taraflı olarak uygulanmıştır. Von Misses, maksimum principal stres ve minimum principal
stresler elde edilmiştir.
Bulgular: All-on-Six konsepti sırasıyla kortikal kemikte, implant ve protetik elemanlar üzerinde ve spongiyöz kemikte
daha düşük von Mises, maksimum principal ve minimum principal stres göstermiştir. Sonlu elemanlar analizinin
sonuçlarına göre bakılan tüm parametrelerde protez altyapısındaki stress ve implantlardaki stres dışında en fazla von
Misses stresine sahip olan konsept All-on-Four olarak görünmektedir.
Sonuç: İmplant sayısı arttıkça implant elemanları ve protetik elemanlarda görülen stres azalmıştır ancak araştırılan 3
tedavi konseptinde de stres değerleri kemik direnci sınırlarını aşmadı. All-on-Six tedavi konseptinin, atrofik maksillanın
rehabilitasyonunda All-on-Four ve All-on-Five konseptlerine göre daha iyi biyomekanik davranış sergilediği söylenebilir.
Anahtar kelimeler: All-on-four, all-on-five, all-on-six, sonlu elemanlar analizi
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PS-011
ANALYSIS OF STRESS DISTRIBUTION OF PROSTHESIS PRO-DUCED BY USING 'ALL-ON-FOUR, 'ALLON-FIVE' AND 'ALL-ON-SIX' CONCEPT WITH FINITE ELEMENTS ANALYSIS METHOD
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Aim: The aim of this study was to evaluate the stress distribution of 3D models of prostheses on bone, implant elements,
and prosthetic elements, which were placed on implants according to All-on-Four, All-on-Five, and All-on-Six concepts
in a fully edentulous upper jaw.
Material and Method: Three different treatment plans were created in completely edentulous atrophic maxilla according
to the All-on-Four, All-on-Five and All-on-Six concepts. The most posterior implants were positioned in the premolar
region, inclined 30 degrees distally in all groups. The substructure was modeled in the form of prepared teeth from
chrome-cobalt (Cr-Co) alloy, the superstructure was modeled separately as monolithic zirconia, then contact points were
provided. The prosthetic cantilever length was kept constant at 10mm. Forces; in the palatobuccal direction with an
angle of 45 °, to the teeth numbered 3, 4, 5, 6 respectively; It has been applied double-sided as 100N, 150N, 150N,
200N. Von Misses, maximum principal stress, and minimum principal stresses were obtained.
Results: The All-on-Six concept showed lower von Mises, maximum principal and minimum principal stress on cortical
bone, implant and prosthetic elements, and cancellous bone, respectively. According to the results of the finite element
analysis, the concept with the highest von Misses stress appears to be All-on-Four, except for the stress in the prosthetic
substructure and the stress in the implants.
Conclusion: The stress on the implant elements and prosthetic elements decreased, whereas the number of implants
increased, but the stress values did not exceed the bone resistance limits in all three treatment concepts investigated.
It can be said that the All-on-Six treatment concept exhibits better biomechanical behavior in the rehabilitation of
atrophic maxilla than the All-on-Four and All-on-Five concepts.
Keywords: All-on-four, all-on-five, all-on-six, finite elements analysis
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PS-012
ÖN AÇIK KAPANIŞA SAHİP HASTANIN ORTODONTİK TE-DAVİSİ: OLGU SUNUMU
Hande Erener1
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti AD, Zonguldak, Türkiye

Amaç: Bu olgu sunumunun amacı ön açık kapanışa sahip hastanın çekimsiz sabit ortodontik tedavisinin sunumudur.
Olgu Sunumu: Kronolojik yaşı 16 yıl 1 ay olan erkek hasta kliniğimize ön dişleri arasında-ki aralık şikayetiyle
başvurmuştur. Hasta anamnezinde; çocuklukta parmak emme alışkanlığı, dil itimi ve ağız solunumu bulunduğu
öğrenilmiştir. Klinik muayenede; Sınıf III molar ve kanin ilişkisi, ön açık kapanış (-4 mm) ve azalmış overjet (0,5 mm)
gözlendi. Se-falometrik değerlendirmede; iskeletsel Sınıf I ilişki (SNA: 76°, SNB: 76°, ANB: 0°), pro-truze alt ve üst keser
dişler (U1-Max: 111°, U1-NA: 31°, IMPA: 96°, L1-NB: 33°) tespit edilmiştir. Hastaya ilk seansta üst çeneye 0,022 inç slotlu
MBT sistem braketler takılmıştır ve yutkunma eğitimi verilmiştir Alt braketleme yapılan seans ile birlikte anterior box
elastik kullanımına başlanmıştır. Hastaya elastiklerini günde en az 20 saat kullanması gerektiği söylenmiştir. Ara
seanslarda uygun kapanış için vertikal komponentli Sınıf III intermaksiller elastiklerden de yararlanılmıştır. Hastanın sabit
ortodontik tedavisi 2 yılda tamamlanmıştır. Retansiyon için, alt-üst retainer uygulanmıştır. Ayrıca, açık kapanış
hastasında relapsı önlemek için, alt-üst kanin braketleri bırakılmıştır. Hastadan geceleri intermaksiller elastik
kullanımına devam etmesi ve kontrollerine gelmesi (., 3. ve 6. ay) istenmiştir.
Sonuç: Keserlerin infraokluzyonuna bağlı açık kapanış gelişen bu vakanın ortodontik te-davisinde anterior box elastik
kullanılması ile ön bölgede yeterli overbite sağlanmıştır. Sınıf I kanin ve Sınıf I molar ilişki, ideal overjet ve overbite ile
daha güzel gülüş, estetik ve fonksiyonel olarak sağlıklı kapanış ilişkisi elde edilmiştir. Bu tedavi protokolünün başarıyla
sonuçlanması için hasta kooperasyonu çok önemlidir.
Anahtar kelimeler: Açık kapanış, ortodonti, overbite, okluzyon
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ORTHODONTIC TREATMENT APPROACH TO A PATIENT WITH ANTERIOR OPEN BITE: A CASE REPORT
Hande Erener1
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Aim: The aim of this case report is to present a nonextraction orthodontic treatment of a patient with an anterior open
bite.
Case Report: 16 years one month's year-old male patient referred to our clinic with the complaint of a gap between
anterior teeth. In patient anamnesis; it was learned that he had thumb-sucking habits in childhood, tongue-thrust, and
mouth breathing. Class III molar and canine relationship, anterior open bite (-4 mm) and reduced overjet (0.5 mm) were
observed in clinical examination. Cephalometric evaluation showed that, skeletal Class I relationship (SNA: 76°, SNB:
76°, ANB: 0°), protruded upper and lower incisors (U1-Max: 111°, U1- NA: 31°, IMPA: 96°, L1-NB: 33°). Firstly, MBT
system, 0.022-inch slot metal brackets were placed in the upper arch. The patient was given swallowing training.
Anterior box elastic usage was started with the lower arch bonding session. The patient was warned about using elastics
for a minimum of 20 hours a day. Class III intermaxillary elastics with vertical components were used for occlusion in
intermediate sessions. Fixed orthodontic treatment was completed in 2 years. Lower-upper lingual retainers were used
for retention. In addition, the upper and lower canine brackets were not removed in order to prevent relapse in the
open bite patient. He was asked to continue to use intermaxillary elastics at night and come to controls (1st, 3rd and
6th months).
Conclusion: In the orthodontic treatment of this open bite case due to infraocclusion of incisors, sufficient overbite was
provided in the anterior region by using anterior box elastics. Class I canine and Class I molar relationship, ideal overjet
and overbite was achieved with a much better smile, aesthetically and functionally sound occlusion. Patient cooperation
is very important for the successful completion of this treatment protocol.
Keywords: Open bite, orthodontics, overbite, occlusion

124

POSTER BİLDİRİLERİ (POSTER PRESENTATIONS)

PS-013
POSTERİOR DİŞLERİN TEK RENK KOMPOZİT İLE RESTORASYONU: OLGU SERİSİ
Bengü Doğu1 , Pınar Yılmaz Atalı1
1

Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi AD, İstanbul, Türkiye

Amaç: Çürükler, birçok faktöre bağlı olarak posterior dişlerde sıklıkla oluşmaktadır. Bu olgu serisinin amacı, piyasada
yeni bir tek renk kompozit olarak tanıtılan Charisma Topaz One(Kulzer) materyali kullanılarak dişlere yapılan
restorasyonu anlatmaktır.
Olgu Sunumu: Olgu 1: 20 yaşındaki hasta, çürük dişlerinin tedavi edilmesi isteğiyle kliniğimize başvurmuştur. Radyografik
ve klinik incelemeler sonucunda alt 1.molar dişinde okluzal çürük tespit edilmiştir. Olgu 2: 25 yaşındaki hasta, kliniğimize
başvurmuştur ve radyografik, klinik incelemeler sonucunda alt 1. premolar dişinde arayüz çürüğü tespit edilmitşir. Her
iki olgu sunumunda da; %37 fosforik asit Gel Etchant (Kerr) ile yalnızca mineyi asitlendikten sonra Gluma Bond
Universal(Kulzer), üreticinin talimatlarına göre kaviteye uygulanmıştır. Restorasyon, tabakalama tekniği kullanılarak
Charisma Topaz One (Kulzer) kompozit ile tamamlanmıştır. Fotoaktivasyon için 1200 mW/cm2 ile Valo Cordless
(Ultradent) kullanılmıştır. Bitim ve polisaj işlemleri, Finishing Discs (Bisco) ve Opti1Step Polisher(Kerr) kullanılarak
yapılmıştır. Hastalar, 1 ay sonra Dünya Diş Federasyonu(FDI) kriterlerine göre 1 ay sonunda tekrar control edilmiştir.
Sonuç: Restorasyonlar estetik, fonksiyonel ve biyolojik açıdan Dünya Diş Federasyonu (FDI) kriterlerine göre 1 ay sonunda
skor 1 olarak değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dental çürük, kompozit restorasyon, tek renk kompozit
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PS-013
RESTORING THE POSTERIOR TEETH WITH A ONE-SHADE COMPOSITE: CASE SERIES
Bengü Doğu1 , Pınar Yılmaz Atalı1
1

Marmara University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Istanbul, Turkey

Aim: Caries are frequently seen in posterior teeth due to many factors. The purpose of this case series was to describe
the restorations of the teeth using the Charisma Topaz One(Kulzer) material which is introduced as a new one-shade
resin composite in dental practice.
Case Report: Case 1: A 20-year-old patient applied to our clinic. After radiographic and clinical examinations, occlusal
caries were detected in the lower first molar tooth. Case 2: A 25-year-old patient applied to our clinic, and radiographic
and clinical examinations, proximal caries were detected in her lower first premolar tooth. In both case reports;
following selective-etching with 37% orthophosphoric acid Gel Etchant (Kerr), the Gluma Bond Universal(Kulzer) was
applied to the cavities according to the manufacturer’s instructions. Restorations were completed with a Charisma Topaz
One(Kulzer) composite using incremental technique. Valo Cordless (Ultradent) was used for photoactivation with 1200
mW/cm2. Finishing and polishing processes were made with polishing discs(Bisco) and Opti1Step Polisher (Kerr). Patients
were kept on recall after 1 month for the evaluation according to World Dental Federation(FDI) criteria.
Conclusion: The restorations were evaluated for aesthetic, functional and biological properties according to the FDI
criteria in a 1-month follow-up and scored as 1.
Keywords: Composite restorations, dental caries, one-shade composite
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PS-014
MAKSİLLADAKİ SÜPERNUMERE DİŞLERİN NEDEN OLDUĞU KOMPLİKASYONLARIN TEDAVİLERİ: OLGU
SUNUMU
Zeynep Öztürk1
1

, Cenkhan Bal1 , Merve Ünüvar1

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği AD, Ankara, Türkiye

Amaç: Süpernumere dişler dental arkta fazladan bulunan dişlerdir. Genellikle üst çenede anterior bölgede yer alırlar ve
bazı komplikasyonlara neden olabilirler. Bu komplikasyonlar arasında; dişin bulunduğu bölgedeki daimi dişlerin
sürmesinde gecikme veya sürememe ve kist oluşumu bulunmaktadır. Bu olgu raporunda, üst çene anterior bölgede yer
alan süpernumere dişlerden kaynaklanan komplikasyonların ve tedavi yaklaşımlarının değerlendirilmesi
amaçlanmaktadır.
Olgu Sunumu:
Olgu 1: 12 yaşında kız hasta, kliniğimize üst anterior bölgede ağrı şikâyetiyle başvurdu. Herhangi bir sistemik rahatsızlığı
olmayan hastanın, üst anterior dişlerinde herhangi bir çürük saptanmadı. Alınan panaromik radyografta üst anterior
bölgede var olan gömülü 2 adet süpernumere diş etrafında oluşmuş belirgin sınırlı radyolüsent bir alan görüldü. Klinik ve
radyolojik olarak dentigeröz kist ön tanısı koyduğumuz hastanın 11-12-21-22 numaralı dişlerine kanal tedavisi yapıldı.
Kist ve süpernumere dişler genel anestezi altında uzaklaştırıldı. Hastanın postoperatif kontrollerinde, şikayetlerinin
geçtiği ve radyolojik takipte kemik kavitesinin iyileşmekte olduğu görüldü.
Olgu 2: 8 yaşında erkek hasta, kliniğimize 51 ve 52 numaralı dişlerin persiste kalması şikayetiyle başvurdu. Herhangi bir
sistemik rahatsızlığı olmayan hastanın, yapılan intraoral ve radyolojik muayenesinde üst anterior bölgede 1 adet gömülü
1 adet sürmüş süpernumere diş tespit edildi. 51,52 numaralı dişler ve her iki süpernumere dişlerin çekimi yapıldı.
Postoperatif kontrollerde, 11 ve 12 numaralı dişlerin sorunsuz sürdüğü gözlemlendi.
Sonuç: Süpernumere dişler klinik olarak asemptomatiktir. Genellikle radyolojik muayene ile tespit edilebilirken, neden
olduğu komplikasyonlar sonucunda da tanı konulabilmektedir. Süpernumere dişlerin erken tespiti ve tedavisi, sebep
verebileceği komplikasyonların önlenmesi açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Süpernumere dişler, komplikasyonlar, dentigeröz kist
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PS-014
TREATMENT OF COMPLICATIONS CAUSED BY SUPERNUMERATED MAXILLARY TEETH: A CASE
REPORT
Zeynep Öztürk1
1

, Cenkhan Bal1 , Merve Ünüvar1

University of Health Sciences, Gülhane Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry, Ankara, Turkey

Aim: Supernumerary teeth are extra teeth in the dental arch. They are generally located in the anterior maxillary region
and may cause several complications. These complications are; delay or failure in the eruption of permanent teeth in
the area where the tooth is located and cyst formation. In this case report, it is aimed to evaluate the complications
related to supernumerary teeth in the maxillary anterior region and treatment approaches.
Case Report:
Case 1: A 12-year-old girl was admitted to our clinic with complaints of pain in the anterior maxillary teeth. The patient
had no systemic disorder and no caries was found in her anterior maxillary teeth. Panoramic radiographs showed a
markedly limited radiolucent area formed around two unerupted supernumerary teeth in the maxillary anterior region.
Root canal treatment was applied to the teeth numbered 11-12-21-22 of the patient, whom we diagnosed clinically and
radiologically with the dentigerous cyst. The cyst and supernumerary teeth were removed under general anesthesia. The
patient's complaints disappeared and the bone cavity was improved on radiological follow-up.
Case 2: An 8-year-old male patient applied to our clinic with the complaint of persistent teeth numbered 51 and 52. In
the intraoral and radiological examination of the patient, who did not have any systemic discomfort, an impacted 1
erupted supernumerary tooth was detected in the upper anterior region. Teeth numbered 51,52 and both supernumerary
teeth were extracted. In the postoperative controls, it was observed that teeth numbered 11 and 12 eruption without
any problem.
Conclusion: Supernumerary teeth are clinically asymptomatic. While it can usually be detected by radiological
examination, it can also be diagnosed as a result of the complications it causes. Early detection and treatment of
supernumerary teeth are important in preventing complications they may cause.
Keywords: Supernumerary teeth, complications, dentigerous cyst
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PS-015
DİREKT KOMPOZİT REZİN SİSTEMLERİN KLİNİK UYGULAMALARI: 2 OLGU SUNUMU
Zeynep Çifçi1

1

, Derya Sürmelioğlu1

Gaziantep Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi AD, Gaziantep, Türkiye

Amaç: Direkt kompozit laminate venerler, estetik olmayan dişler arası boşlukların kapatılması için konservatif, düşük
maliyetli bir tedavi seçeneğidir. Bu olgu sunumunun amacı, üst anterior bölgede bulunan yaygın diestemaların direk
kompozit uygulamalarla estetik ve fonksiyonel rehabilitasyonudur.
Olgu Sunumu: Ön bölge dişleri arasındaki diastemalardan dolayı estetik problemlere sahip iki hasta Gaziantep
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi AD’na başvurdu. Hastalara tedavi seçenekleri anlatıldıktan
sonra hastaların onayı alınarak direkt rezin venerlerle diastemaların kapatılmasına karar verildi. Hastalarımızın
radyolojik ve ağız içi muayeneleri yapıldı. Üst bölge kanin-kanin arası dişler aşındırma işleminden sonra diş yüzeyleri
%37’lik ortofosforik asit jeli (Etching gel, Kerr, ABD) ile 30 sn pürüzlendirilip, devamında 20 sn boyunca G-Premio bonding
ajanı uygulanarak, LED cihazı (Valo, Ultradent ) ile polimerizasyonu sağlanmıştır. İlk vakada; maksiller orta hat
diasteması kompozit rezin (GC G-ænial anterior A1) ile restore edildi. Sağ-sol üst yan keser dişler direkt kompozit
laminate veneer ile hem meziyo-distal olarak genişletilmiş hem labial yüzey formları düzenlenmiştir. Sol üst kanin dişin
formu, sağ üst kanin dişin ise mezial diasteması kompozit rezin ile tamamlandı. İkinci vakada dişlerin mezial ve distal
yüzeyleri kompozit rezin (GC G-ænial anterior A1) ile restore edilerek boşluklar kapatıldı. Ardından restorasyonlara
polisaj diskleri (OptiDisc, Kerr) ile bitirme ve parlatma işlemi yapıldı. Hastalar 2 hafta ve 6 ay sonrası için kontrol
randevusuna davet edildi.
Tartışma: Direkt kompozit rezin sistemler, estetik ve fonksiyonel bozuklukların rehabilitasyonunda uygun maliyetli
olmaları ve tek seansta uygulanabilmeleri nedeniyle protetik restorasyonlara iyi bir alternatiftir. Bu yöntemde sağlıklı
diş dokusu uzaklaştırılmaz, işlem lokal anestezi gerektirmez, tek seansta tamamlanabilir ve maliyeti düşüktür. Bu
çalışmada, ön grup dişlerde diastema olan vakalarda diş yapılarını koruduğu için direkt kompozit rezinle restorasyon
yapıldı.
Sonuç: Bu olgu sunumunda, daha ileri restorasyonlara gerek duyulmadan ve daha düşük maliyetle, polidiastemalı 2
hastanın rezin kompozit veneer restorasyonlar ile başarılı bir şekilde tedavi edildiği anlatılmaktadır.
Anahtar kelimeler: Diastema, estetik, kompozit rezin
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PS-015
CONSERVATIVE DIRECT COMPOSITE APPROACH TO ANTERIOR CROWN FRACTURE: TWO CASE
REPORTS
Zeynep Çifçi1
1

, Derya Sürmelioğlu1

Gaziantep University, Faculty of Dentistry, Restorative Dentistry AD, Gaziantep, Turkey

Aim: Direct composite laminate veneer used for the closure of non-aesthetic diastemas is a conservative and low-costed
treatment option. The aim of this case report is aesthetic and functional rehabilitation of multi-diastemas on the upper
anterior region with composite resin.
Case Report: Two patients who had aesthetic discomfort related to diastemas on anterior maxillary referred to the
Restorative Dentistry Department of Gaziantep University Faculty of Dentistry. Following presenting the treatment
options to the patients, closing the diastemas with direct resin was indicated by taking the constant of the patients. The
radiographic and intraoral examinations of the patients were achieved. Following bevelling, the etching of the labial
surfaces of canine to canine was performed by using 37% phosphoric acid gel for 30 seconds, and subsequently, G-Premio
bonding agent was applied for 20 seconds and light-cured with the LED device. In the first case, mid-maxillary line
diastema is restored with composite resin. Right-left maxillary lateral incisors were expanded mesiodistally with a direct
composite laminate veneer and the labial surface form was arranged. The form of the left maxillary canine tooth and
the mesial diastema of the right maxillary canine tooth was completed with composite resin. In the second case, the
mesial and distal diastemas were restored with composite resin. Afterward, finishing and polishing procedures were
performed with polishing discs. Patients were recalled for a control appointment two weeks and six months later.
Discussion: Direct composite resin systems are ideal alternatives in aesthetic and functional rehabilitations compared
to prosthetic restorations due to their low cost and reduced chair-time. In this study, diastemas of anterior teeth could
be restored with direct composite resin and by this way, less invasive treatment could be achieved.
Conclusion: In these case reports, successful aesthetic treatment procedures of 2 patients with polidiastemas by using
resin composite veneers without requiring more progressive restorations.
Keywords: Aesthetic, composite resin, diastema
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PS-016
ŞEKİL VE KONUM BOZUKLUĞU GÖSTEREN ANTERİOR DİŞLERE ESTETİK YAKLAŞIMLAR
Şura Boyraz1
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi AD, Tokat, Türkiye

Amaç: İki diş arasındaki boşluğu ifade eden diastema, dişlerdeki şekil bozuklukları, diş boyutları arasındaki uyuşmazlık
veya dişlerin şekil ve boyut farklılıklarından kaynaklanan estetik bir problemdir. Diastemaların kapatılmasında farklı
tedavi alternatifleri bulunmasına karşın, kompozit rezinle restorasyonu tek seansta tamamlanabilen, konservatif ve düşük
maliyetli bir tedavi seçeneğidir. Bu olgu bildiriminin amacı üst anterior dişlerinde konum bozukluğu ve diastemaları
bulunan bir hastanın kombine yaklaşımla gülüş tasarımının anlatılmasıdır.
Olgu Sunumu: 23 yaşındaki kadın hasta anterior bölge dişlerindeki diestama ve konum bozukluğu şikayetiyle kliniğimize
başvurdu. Yapılan ağız içi muayenede sağ üst maksiller kesici dişin retrüze konumda olduğu ve üst ön bölge dişleri
arasında polidiestema varlığı görüldü. Hastamıza tedavi seçenekleri hakkında bilgi verildikten sonra direkt kompozit rezin
ile build-up uygulanmasına karar verildi. Dişlerin build-up yapılacak alanları asitlendikten sonra bağlayıcı ajan OptiBond
XTR (Kerr Corporation, ABD) uygulandı. Silikon anahtar yardımıyla palatinal duvar oluşturulduktan sonra nano-hibrit
kompozit rezin (Tokuyama Estelite Sigma Quick) tabakalama tekniği ile uygulandı. Restorasyonların bitim ve polisaj
işlemleri sarı kuşaklı elmas frezler, Sof-Lex (3M Espe, ABD), bitirme diskleri ve Clearfil Twist Dia (Kuraray, Japonya) ile
yapıldı.
Tartışma: 6 ay sonra yapılan kontrollerde sonuçlar hem hastalar hem de hekim için oldukça memnuniyet vericiydi.
Restorasyonların yumuşak dokular ile dişler arasındaki uyumun ve estetiğinin klinik olarak ideal olduğu gözlendi.
Sonuç: Kompozit rezinler ile kırık tamiri ve diastemaların kapatılmasının uygun vakalarda kullanılması durumunda diş
dokuları için koruyucu, düşük maliyetli, tek seansta uygulanabilir ve tatmin edici sonuçlar veren bir tedavi seçeneğidir.
Anahtar Kelimeler: Diestema, kompozit rezin, diastema kapatma
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AESTHETIC APPROACHES TO ANTERIOR TEETH WITH DISORDERS OF SHAPE AND POSITION
Şura Boyraz1
1

, Hüseyin Hatırlı1

, Emine Şirin Karaaslan1

Tokat Gaziosmanpasa University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Tokat, Turkey

Aim: Diastema, which defines the space between adjacent teeth, is an esthetic problem that can result from tooth
malformation, teeth size discrepancies or shape and size differences of the teeth. Despite the various treatment options
are available for the closure of diastemas, use of composite resin restorations that can be performed in a single visit is
a conservative and low-cost treatment option. The aim of this study is to describe a patient's smile design with a
combinated approach who have malposition in tooth and diastemas between upper anterior teeth.
Case Report: Twenty-three-year-old female patient referred to our clinic for complaints of malposition and polidiestema
of the anterior teeth. Oral examination revealed the retroclined right upper maxillary incisor and the presence of
polydiastema between upper anterior teeth. After the examination, information was given about the treatment options
to the patient and a direct composite resin build-up application was decided. The build-up application areas of the teeth
were etched and bonding agent OptiBond XTR (Kerr Corporation, Orange, CA, USA) was applied. After the palatal wall
was obtained with the help of a silicon key, the nano-hybrid composite resin restoration material Tokuyama Estelite
Sigma Quick (Tokuyama Dental Corporation) was applied with incremental technique. Restorations were finished with
ultra-fine burs, and polishing was performed with Sof-Lex (3M Espe, USA) polishing discs and Twist Dia (Kuraray, Japan)
Discussion: At 6-month follow-up, results were very satisfying for both the patient and dentist. It was observed that the
harmony and aesthetics of the restorations between soft tissues and teeth were clinically ideal.
Conclusion: Restoration of fractured tooth and closure of diastemas with direct resin composites is a conservative, lowcost, single-visit, and satisfying treatment option at the true indication.
Keywords: Tooth bleaching, resin composite, diastema closure
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PS-017
BİLATERAL KAMA LATERAL DİŞLERİN DİREKT KOMPOZİT RESTORASYONU: VAKA RAPORU
Elif Soslu Bulut1 , Merve Ağaccıoğlu1
1

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Bolu, Türkiye

Amaç: Peg lateral, lokalize mikrodontinin en yaygın biçimlerinden biridir ve maksiller lateral kesici dişleri etkiler..Bu
vaka çalışmasında, estetik rehabilitasyonu sağlamak için bilateral kama şeklindeki lateral kesici dişler direkt kompozit
rezin restorasyonlarla tedavi edilmiştir.
Olgu Sonumu: Bu olgu sunumunu kliniğimize başvuran 17 yaşında kadın hastanın hastanın tedavisini
içermektedir.Hastanın öyküsünde hiçbir sistemik hastalığı olmadığı öğrenildi. Radyografik ve klinik muayeneden sonra
bilateral kama lateral kesici dişler tespit edildi. Hastaya tedavi seçenekleri hakkında bilgi verildi. Kompozit rezin ile
restorasyon yapılmasına karar verildi. İzolasyondan sonra, etch and rinse adeziv sistemi uygulandı (% 37 ortofosforik asit
(Scotchbond ™ asit, 3M-ESPE, ABD) (Singlebond ™ Universal, 3M ESPE, ABD)) ve bir LED ışık kaynağı ( C Guilin Woodpecker,
Çin, 1200 mW / cm²)kullanıldı. Son olarak restorasyonlar, A2 renginde (Kuraray Clearfil Majesty esthetic, Japonya)
nanohybrid kompozit rezin kullanılarak tamamlandı. Bitirme frezleri, cilalama diskleri ve cila pastası, bitirme ve cilalama
prosedürleri için kullanıldı. Bu olgu sunumunda kama şeklindeki dişlerde yapılan kompozit veneer restorasyonların
estetik, psikolojik ve fonksiyonel olarak başarılı olduğu görülmüştür.
Tartışma: Direkt kompozit restorasyon seçeneği diş yapısını koruduğu için seçilmiştir. Ayrıca, rezin kompozit
restorasyonlar mükemmel fiziksel özellikler, marjinal bütünlük ve bu vaka raporu ile desteklenen estetik sergilemektedir.
Anahtar Kelimeler: Kama lateral, kompozit, estetik
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BILATERAL PEG LATERAL DIRECT COMPOSITE RESTORATIONS: A CASE REPORT
Elif Soslu Bulut1 , Merve Ağaccıoğlu1
1

Bolu, Abant İzzet Baysal University, Faculty of Dentistry, Bolu, Turkey

Aim: Peg lateral is one of the most common forms of localized microdontia that affects the maxillary lateral incisors. In
this case study, bilateral peg shape lateral incisors were treated with direct composite resin restorations in order to
achieve aesthetic rehabilitation.
Case Report: A 17-year-old female patient who was admitted to our clinic was included in this case report. The patient’s
history revealed no systemic disease. After the radiographic and clinical examination, bilateral peg lateral incisors were
detected. The patient was informed about the treatment options. It was decided to perform restorations with composite
resin. After isolation, etch and rinse adhesive system was applied (37% orthophosphoric acid (Scotchbond ™ acid, 3MESPE, USA) and bond (Singlebond ™ Universal, 3M ESPE, USA)) and polymerized for 10 seconds utilizing an LED light source
(Built-in C Guilin Woodpecker, China, 1200 mW / cm²). Finally, restorations were completed using a nanohybrid
composite resin in A2 shade (Kuraray Clearfil majesty esthetic, Japan). Finishing burs, polishing discs, and paste was
used for finishing and polishing procedures. In this case report, composite veneer restorations performed in peg-shaped
teeth were found to be successful aesthetically, psychologically, and functionally.
Discussion: The direct composite restoration option was chosen because it preserved tooth structure. Also, resin
composite restorations exhibit excellent physical properties, marginal integrity, and esthetics which was supported by
this case report.
Keywords: Peg lateral, composite, esthetics
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PS-018
MAKSİLLER LATERAL DİŞİN APİKAL ÜÇLÜSÜNDEN KIRIK ALET ÇIKARILMASI: VAKA RAPORU
Defne Toplu1
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti AD, Samsun, Türkiye

Amaç: Bu olgu sunumunda nekrotik pulpaya sahip asemptomatik apikal periodontitisli dişin kök kanalındaki kırık aletin
ultrasonik yöntemle çıkarılmasını takiben gerçekleştirilen kanal tedavisinin klinik takibi anlatılmaktadır.
Olgu Sunumu: 20 yaşında sistemik olarak sağlıklı erkek hasta ön dişlerindeki çürük nedeniyle estetik şikayetle kliniğimize
başvurdu. Klinik muayenede dişin perküsyon ve palpasyon testlerine duyarlı olmadığı ve elektrikli pulpa testine yanıt
vermediği saptandı. Radyografik değerlendirmede periapikal radyolusensi görüldü. Asemptomatik apikal periodontitis
teşhisi konan dişe kanal tedavisi planlandı. Endodontik giriş kavitesi hazırlanmasını takiben kaviteden yoğun pü akışı
görüldü. Kanalın biyomekanik şekillendirilmesi %5.25’lik sodyum hipoklorit irrigasyonu altında ProTaper Next NiTi döner
sistemi ile yapılırken (Dentsply Sirona, Ballaigues, İsviçre), X1 nolu kanal aletinin kanalda ayrıldığı görüldü. Aletin
çıkarılması için hasta ertesi güne tekrar çağırılırken, kanala kalsiyum hidroksit uygulandıktan sonra alınan periapikal
radyografide kırık parçanın apikalde lokalize olduğu görüldü. Sonraki randevusunda diş izole edilerek geçici dolgu ve
kanal medikamanı uzaklaştırıldı. Kırık parça kolayca bypass edildiğinden ultrasonik ucun yerleştirilmesi için ön genişletme
yapılmadı. Ultrasonik uç (ET25; Satelec, Merignac, Fransa) kırık parça ile dentin duvarı arasına yerleştirilip saat yönünün
tersine rotasyon yapacak şekilde ultrasonik cihazın (Newtron P5 XS, Satelec) 7 ayarında uygulandı. Her uygulama arasında
kanal sodyum hipoklorit ile irrige edildi. Kanalın apikal kısmında aletin olmadığı tespit edilince bir periapikal röntgen
alındı ve alet kanalın koronal kısmında lokalize edildi. H-tipi eğe ile alet çıkarıldı. Kanal aynı seans ProTaper Next X4
(Dentsply Sirona) boyutuna kadar genişletildi, irrigasyon sonrasında aynı numaralı açılı güta ve yardımcı konlar ile
SealApex (Kerr, İtalya) patı kullanılarak kök kanal dolgusu tamamlandı. Dişin daimi restorasyonu 3M A2 (ESPE, Seefeld,
Almanya) ile tamamlandı.
Sonuç: Kök kanal sisteminden kırık alet çıkarmada ultrasonik yöntemin etkili olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Ultrasonik yöntem, kırık alet, mikrosonik teknik
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PS-018
SEPARATED INSTRUMENT REMOVAL FROM APICAL THIRD OF MAXILLARY LATERAL TOOTH: A CASE
REPORT
Defne Toplu1
1

Ondokuz Mayıs University, Department of Endodonti, Samsun, Turkey

Aim: This case report presents the clinical follow-up of the separated instrument removal with ultrasonic technique and
subsequent treatment.
Case Report: A 20-year-old healthy male applied with the complaining of caries. Percussion, palpation and EPT were
negative. The radiographic examination of the maxillary lateral revealed periapical radiolucency. The tooth was
diagnosed with asymptomatic apical periodontitis and root canal treatment was planned. Pus drainage was observed
from the access cavity. While the biomechanical shaping of the canal was performed with a ProTaper Next (Dentsply,
Sirona, Ballaigues, Switzerland) NiTi rotary system under 5.25% sodium hypochlorite irrigation, It was observed that the
X1 separated in the canal. While the patient was invited to the next day to remove the fragment, periapical radiography
taken after calcium hydroxide dressing showed that the fragment was localized at the apical third. Next appointment,
the tooth was isolated and the temporary filling and canal medicament was removed. There was no need for staging for
the insertion of the ultrasonic tip, as the broken piece was easily bypassed. The ultrasonic tip (ET25; Satelec, Merignac,
France) between the broken piece and the dentine wall was rotated anti-counterclockwise at seven settings of the
ultrasonic device (Newtron P5 XS, Satelec). Between each application, the canal was irrigated with sodium hypochlorite.
When it was detected that the apical part of the canal was loose, a periapical X-ray showed the fragment was elevated
to the coronal third, which was extracted with an H-type file. The canal was enlarged up to ProTaper Next (Dentsply
Sirona) X4 and canal filling was completed with gutta-percha and auxiliary cones and SealApex (Kerr, Italy) paste. The
permanent restoration was performed with 3M A2 (ESPE, Seefeeld,Germany) composite resin.
Conclusion: The ultrasonic instrument is effective in removing broken tools from root canal system.
Keywords: Ultrasonic instrument, broken tool, microsonic technique
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PS-019
ALT DUDAK MUKOZASINDA MUKOSEL: BİR OLGU SUNUMU
Gamze Coşan1
1

, Hümeyra Tercanlı Alkış1

Akdeniz Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi AD, Antalya, Türkiye

Amaç: Mukosel, minor tükürük bezi kanalının travma sonrası yırtılmasıyla sekresyonun mukoza veya deri altı yumuşak
doku aralıklarında toplanması sonucu ortaya çıkan kistik yapılardır. Bu olgu sunumunun amacı alt dudak mukozasında
oluşmuş bir mukoselin klinik ve ultrasonografik bulgularının sunulmasıdır.
Olgu Sunumu: 19 yaşındaki erkek hasta yaklaşık bir aydır alt dudağında var olan ve yavaş büyüyen şişlik şikayeti ile
Akdeniz Üniversitesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi AD’ na başvurdu. Detaylı anamnezde ortodontik braketlerinin
çıkarılırken ilgili bölgenin travmaya maruz kaldığı öğrenildi. Hastanın yapılan klinik muayenesi sonucunda alt dudak iç
kısmında lokalize sınırları belirgin, yumuşak kıvamlı, mavimsi mor renkte, fluktuan bir şişlik izlendi. Ultrasonografik
görüntüleme sonucu alt dudak mukozasında yaklaşık 1.04 x 0.57 cm boyutlarında hipoekoik alan tespit edildi. Hasta ilgili
mukoselin çıkarılması için Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi AD’ na yönlendirildi.
Sonuç: Minör tükürük bezlerinin travmatize edilmesi sonucu oluşan mukosel kendiliğinden yırtılmadığında tedavisi
cerrahi eksizyondur. Konvansiyonel radyografik yöntemler sert dokularda kıymetli bilgiler verirken yumuşak doku
görüntülemesinde kullanılamamaktadır. Ultrasonografi yumuşak doku görüntülemesinde başarılı olup mukosellerin
tespitine yardımcı olabilir.
Anahtar Kelimeler: Minor tükürük bezleri; mukosel; ultrasonografi
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PS-019
MUCOCELE IN THE LOWER LIP MUCOSA: A CASE REPORT
Gamze Coşan1
1

, Hümeyra Tercanlı Alkış1

Akdeniz University, Faculty of Dentistry Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Antalya, Turkey

Aim: Mucoceles are cystic structures that occur as a result of the rupture of the minor salivary gland duct after trauma
and the accumulation of secretion in the mucosa or subcutaneous soft tissue spaces. The purpose of this case report is
to present the clinical and ultrasonographic findings of a mucocele formed in the lower lip mucosa.
Case Report: A 19-year-old male patient applied to the Department of Akdeniz University Oral and Maxillofacial
Radiology with the complaint of a slow-growing swelling on his lower lip for about a month. In the detailed patient
history, it was learned that the related area was exposed to trauma while removing the orthodontic braces. As a result
of the clinical examination of the patient, with a soft consistency, bluish-purple, fluctuant swelling was observed in
the lower lip mucosa. As a result of ultrasonographic imaging, a hypoechoic area of approximately 1.04 x 0.57 cm in
size was detected in the lower lip mucosa. The patient was directed to the Department of Oral and Maxillofacial
Surgery for removal of the relevant mucocele.
Conclusion: When the mucocele that occurs as a result of traumatization of minor salivary glands does not rupture
spontaneously, its treatment is surgical excision. While conventional radiographic methods provide valuable
information in hard tissues, they cannot be used in soft tissue imaging. Ultrasonography is successful in soft tissue
imaging and can help detect mucoceles.
Keywords: Minor salivary glands; mucocele; ultrasonography
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PS-020

TRAVMAYA BAĞLI KOMPLİKE KRON KIRIĞININ PARSİYAL PULPOTOMİ TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU
Aslı Soğukpınar Önsüren1
1

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Çocuk Diş Hekimliği, Kahramanmaraş, Türkiye

Amaç: Bu olgu raporunun amacı 8 yaşındaki kız hastanın sağ santral kesici dişinin komplike kron kırığının (mine-dentinpulpa) Mineral Trioksit Aggregate (MTA) ile parsiyal amputasyonu ve kompozit restorasyonu, sol santral kesici dişinin ise
komplike olmayan kırığının (mine) kompozit restorasyonu ile tedavisini bildirmektir.
Olgu Sunumu: Hasta düştükten yaklaşık 1 saat sonra sağ ve sol üst santral dişinde ağrı ve kırık şikayetiyle kliniğimize
başvurmuştur. Klinik ve radyografik muayenede #11 numaralı dişte komplike kron kırığı ve pulpa perforasyonuna bağlı
kanama varlığı, #21 numaralı dişte komplike olmayan kırık gözlenmiştir. Yapılan vitalite testine söz konusu dişlerden
pozitif yanıt alınmış, dişlerde herhangi bir mobilite ve şişlik bulgusuna rastlanılmamıştır. Dişlerde kök ve alveol kemik
kırığı görülmemiş olup, açık apeks varlığı radyografik olarak saptanmıştır. Lokal anestezi işlemini takiben #11 nolu dişe
MTA (ProRoot, Dentsply, Tulsa Dental, Tulsa, OK) ile parsiyal amputasyon (Cvek) ve #11 ve 21 numaralı dişe self-etch
bond sistemi (3M Adhesive 200T, St. Paul, MN, USA) sonrası, A2 anterior kompozit (Filtek Z350 XT; 3M ESPE, St. Paul,
MN, USA) ile daimi üst restorasyon yapılmıştır. 1 yıl sonra yapılan rutin klinik ve radyografik kontrollerde dişlerde
fizyolojik kök gelişiminin devam ettiği ve açık olan kök apeksinin kapanmaya başladığı tespit edilmiştir. Hastanın
kontrollerine kliniğimizde devam edilmektedir.
Sonuç: Parsiyal pulpotomi tedavisinde MTA rutin klinik uygulamada yaygındır ve klinik ve radyografik takiplerde başarısı
yüksektir.
Anahtar Kelimeler: Pulpotomi, mineral trioxide aggregate, çocuk diş hekimliği
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PS-020
PARTIAL PULPOTOMY TREATMENT OF TRAUMATIC COMPLICATED CROWN FRACTURE: A CASE
REPORT
Aslı Soğukpınar Önsüren1
1

Kahramanmaras, Sutcu Imam University, Department of Pediatric Dentistry, Kahramanmaras, Turkey

Aim: The present case report intends to report the partial amputation and composite restoration of the complicated
crown fracture (enamel-dentin-pulp) of the right central incisor of an 8-year-old girl with Mineral Trioxide Aggregate
(MTA) and the composite restoration and treatment of uncomplicated crown fracture (enamel) of her left central incisor.
Case Report: The patient was referred to our clinic with complaints of pain and fractures in her right and left maxillary
incisors about an hour after the trauma. Clinical and radiographic examination revealed a complicated crown fracture
and bleeding due to pulp perforation in tooth #11 and an uncomplicated fracture in tooth #21. We noted a positive
response from the specified teeth in the vitality test and found no signs of mobility and swelling in the teeth. We did
not observe any root and alveolar bone fractures but detected an open apex in the teeth radiographically. Following
local anesthesia, we performed partial amputation (Cvek) with MTA (ProRoot, Dentsply, Tulsa Dental, Tulsa, OK) for
tooth # 11 and permanent restoration with A2 anterior composite (Filtek Z350 XT; 3M ESPE, St. Paul, MN, USA) after selfetch bond system (3M Adhesive 200T, St. Paul, MN, USA) for teeth # 11 and 21. One year later, during the routine clinical
and radiographic examinations, we determined that physiological root development in the teeth continued and that the
open root apex started to be closed. The patient will continue to visit our clinic for her routine controls.
Conclusion: MTA is common in routine clinical practice in treating partial pulpotomy and has high prospects in clinical
and radiographic follow-up.
Keywords: Pulpotomy, mineral trioxide aggregate, pediatric dentistry
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PS-021

GENÇ DAİMİ DİŞLERDEKİ TRAVMATİK YARALANMALAR VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI: OLGU SUNUMU
Fatma Çiftçi1
1

, Demet Ünal1

, Behiye Bolgül1

Mustafa Kemal Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği AD, Hatay, Türkiye

Amaç: Daimi dişlerde gözlenen travmatik yaralanmalar, çocuklar ve genç erişkinlerde sıklıkla meydana gelmektedir.
Travmatik dişsel yaralanmalar diş destek dokularına ani stres iletimi ile; dişlerde kırılma, yer değiştirme veya diş eti,
periodontal ligament ve kemiğin zedelenmesine sebep olmaktadır. Bu olgu sunumunda lüksasyon yaralanmaları ve tedavi
yaklaşımı anlatılmaktadır.
Olgu Sunumu: 8 yaşında erkek hasta Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Kl iniğine
lüksasyon ve komplike olmayan kron kırığı ile başvurmuştur. Bu olguda travma sonucu meydana gelen fonksiyon ve estetik
kaybın geri kazandırılabileceği multidisipliner bir tedavi yaklaşımı izlenmiştir.
Sonuç: Genç daimi dişlerde rastlanılan lüksasyon yaralanmalarının erken dönem teşhisi, doğru tedavi prosedürünün
uygulanması ve ortaya çıkabilecek muhtemel komplikasyonlar açısından uzun süreli klinik ve radyolojik takibi olumlu bir
tedavi sonucu elde edilmesi için oldukça önemlidir.
Anahtar kelimeler: Dental travma, lüksasyon, çocuk diş hekimliği
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PS-021

TRAUMATIC INJURIES IN YOUNG PERMANENT TEETH AND THEIR TREATMENT APPROACHES: A CASE
REPORT
Fatma Çiftçi1
1

, Demet Ünal1

, Behiye Bolgül1

Mustafa Kemal University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry, Hatay, Turkey

Aim: Traumatic injuries of permanent teeth frequently occur in children and young adults. A traumatic dental injury;
represents the sudden transmission of energy to the dental supporting tissues, resulting in broken and/or displacement
of the teeth or damage to the support gum, periodontal ligament and bone. This case report describes luxation injuries
and their treatment approach.
Case Report: An 8-year-old male patient applied to Mustafa Kemal University Faculty of Dentistry Pediatric Dentistry
Clinic with luxation and uncomplicated crown fracture. In this case, a multidisciplinary treatment approach was
followed, in which the loss of function and aesthetics caused by trauma can be restored.
Results: Early diagnosis of luxation injuries in young permanent teeth, application of correct treatment procedure and
long-term clinical and radiological follow-up is very important for obtaining a positive treatment result.
Keywords: Dental trauma, luxation, pediatric dentistry
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PS-022

ORTODONTİK TEDAVİ SONRASI ANTERİOR DİŞLERİN ESTETİK REHABİLİTASYONU: OLGU SUNUMU
Hüseyin Hatırlı1
1

, Gülşah Tonga1

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi AD, Tokat, Türkiye

Amaç: Dişsel açıdan ideal estetik görüntüyü yakalamak için çoğu zaman diş hekimliğinde multidisipliner çalışma
gerekmektedir. Ortodontik tedavi ile dişlerin ark üzerinde düzgün dizilimi sağlandıktan sonra, ön grup dişler arasında sıkı
kontaktlı düzeni her zaman sağlanamamaktadır. Dişlerin boyut uyumsuzlukları ile dar ya da konik şekilli dişlerin varlığı
gibi durumlar ortodontik tedavinin diastemalarla bitirilmesine neden olmaktadır. Direkt kompozit restorasyonlar estetik
olmayan diş boyutlarının uyumlu hale getirilmesi ve şekil bozukluklarının düzeltilerek diastemaların kapatılması için
konservatif ve düşük maliyetli bir tedavi seçeneğidir. Bu olgu sunumunda ortodontik tedavi sonrasında üst çene ön bölge
dişlerine estetik bir görünüm sağlamak amacıyla yapılan restoratif tedavilerin anlatılmasıdır.
Olgu Sunumu: Otuz-sekiz yaşındaki bayan hasta, ortodontik tedavi sonrasında diş boyutlarının uyumlu hale getirilmesi
amacıyla kliniğimize yönlendirildi. Yapılan muayene sonrasında hastanın dişlerinin renginden ve üst ön bölgedeki dişlerin
formlarından rahatsız olduğu öğrenildi. Tedavi seçenekleri anlatıldıktan sonra diş dokularının korunması ve uygulama
kolaylığı avantajlarıyla ev tipi beyazlatma ve kompozit rezin restorasyonlar ile build-up uygulanmasına karar verildi.
Hastadan alınan ölçü ile elde edilen model üzerinde beyazlatma plakları hazırlandı. Beyazlatma jeli (Opalescence PF,
Ultradent Products) 2-hafta süre ile anlatılan şekilde hekim kontrolünde hasta tarafından uygulandı. İstenilen beyazlığa
ulaşıldıktan sonra restorasyonlar öncesinde 2-hafta kadar beklenildi. Renk seçimi ve izolasyon sonrasında mine
yüzeylerinde selektif asitleme yapıldı ve adeziv sistem uygulandı (Single Bond Universal, 3M ESPE). Kompozit rezin
(Estelite Sigma Quick, Tokuyama Dental) tabakalama tekniği ile uygulandı ve polimerize edildi. İnce grenli elmas frezler
ve polisaj diskleri (Sof-lex, 3M ESPE) ile restorasyonların bitim ve polisajı yapıldı.
Sonuç: Restorasyonlar tamamlandıktan sonra hasta görünümünden oldukça memnun olduğunu belirtti. Altı ay sonra
yapılan kontrollerde restorasyonların estetik ve fonksiyonel açılardan oldukça iyi durumda olduğu görüldü. Ortodontik
tedavi sonrasında diş renklenmelerinin giderilmesinde beyazlatma tekniklerinin kullanılması ile başarılı sonuçlar elde
edilebilmektedir. Dişler arasındaki boyut uyumsuzluğunun giderilmesinde ve diş formlarının düzenlenmesinde kompozit
rezin restorasyonlar diş dokularını koruyucu, hızlı, kolay uygulanabilir ve ekonomik bir seçenektir.
Anahtar kelimeler: Diş beyazlatma, kompozit rezin restorasyon, dental estetik.
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PS-022

AESTHETIC REHABILITATION OF ANTERIOR TEETH AFTER ORTHODONTİC TREATMENT: A CASE
REPORT
Hüseyin Hatırlı1
1

, Gülşah Tonga1

Tokat Gaziosmanpasa University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Tokat, Turkey

Aim: Multidisciplinary approach is often required in dentistry to obtain an ideal dental aesthetic appearance. Sometimes
after correct positioning of the teeth on dental arc with orthodontic treatment, intended approximal contact between
teeth could not provide. Size discrepancies among the teeth and the presence of conical-shaped teeth give rise to
diastemas after orthodontic treatment. Direct composite restorations are a conservative and low-cost treatment option
for the shape correction of the teeth and closure of diastemas. In this case report, restorative treatments of upper
maxillary teeth performed after orthodontic treatment is presented.
Methodology: A 38-year-old female patient was referred to our clinic for the shape correction of the anterior maxillary
teeth after orthodontic treatment. After examination, patients' complaints about the color and shape of the teeth were
determined. After explaining the treatment options to the patient, home-type teeth whitening and build-up of the teeth
with composite resin were decided with the advantages of being conservative, aesthetics, and ease of application.
Whitening trays were prepared on the cast models obtained from the impressions of the patient. Whitening gel
(Opalescence PF, Ultradent Products) was used 2-weeks and waited for 2-weeks before the restorations. After the color
selection and isolation, enamel surfaces were etched selectively and adhesive system was applied (Single Bond Universal,
3M ESPE). A resin composite (Estelite Sigma Quick, Tokuyama Dental) was applied with incremental technique and
polymerized. Restorations were finished and polished with fine diamond burs and Sof-lex discs (Sof-lex, 3M ESPE).
Conclusion: The patient was quite satisfied after the restorative procedures. At a 6-month follow-up, restorations were
excellent regarding aesthetics and function. The use of teeth whitening procedures is useful for the treatment of teeth
discolorations. Composite resin restoration is a conservative, fast, easy and low-cost treatment option for the correction
of shape and size discrepancies.
Keywords: Teeth whitening, composite resin restoration, dental aesthetic
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PS-023

BEYAZLATMA TEDAVİSİ VE DİREKT KOMPOZİT RESTORASYONLAR İLE ESTETİĞİN SAĞLANMASI
Pınar Naiboğlu1
1
2

, Güneş Bulut Eyüboğlu2

Giresun Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi AD, Giresun, Türkiye
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi AD, Trabzon, Türkiye

Amaç: Renklenmiş restorasyonlar hastalar için estetik problem oluşturmaktadır. Bu olgu sunumunda hastada
memnuniyetsizliğe neden olan restorasyonların yenilenmesi ile estetiğin sağlanması amaçlanmıştır.
Olgu Sunumu: 20 yaşında kadın hasta 11 ve 21 numaralı dişlerinde estetik problem şikayetiyle kliniğimize başvurmuştur.
Yapılan klinik ve radyografik muayene sonunda 11 ve 21 numaralı dişlerde eski restorasyonların bulunduğu belirlenmiş
ve 11 numaralı dişin devital olduğu tespit edilip endodontik tedavi yapılmasına karar verilmiştir. Tedaviden sonra devital
beyazlatma için %37’lik karbamid peroksit içeren beyazlatma ajanı (Whiteness Super Endo, Brazil) ile “walking bleach”
tekniği ugulanmıştır. Beyazlatma tedavisinin bitimini takiben 10 gün sonra dişler supra-nano dolduruculu kompozit rezin
olan Estelite Sigma Quick (Tokuyama Dental,Japan) ile restore edilmiş ve restorasyon yüzeyleri bitirme diskleriyle (SofLex, 3M ESPE) polisajlanmıştır.
Sonuç: 12 aylık takipte yapılan tedavilerin hastanın estetik beklentisini karşıladığı gözlenmiştir. Devital beyazlatma
renklenmiş devital dişlerin tedavisinde konservatif bir tedavi seçeneğidir. Anterior kompozit restorasyonlar, doğru
materyal seçimi ve teknik ile uygulandıklarında, indirekt restorasyonlara alternatif oluşturan minimal invaziv
restorasyonlardır.
Anahtar Kelimeler: Beyazlatma ajanı, estetik, kompozit rezin.
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PS-023

PROVIDING ESTHETICS WITH BLEACHING TREATMENT AND DIRECT COMPOSITE RESTORATIONS
Pınar Naiboğlu1
1
2

, Güneş Bulut Eyüboğlu2

Giresun University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Giresun, Turkey
Karadeniz Technical University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Trabzon, Turkey

Aim: Discoloration of restorations may cause esthetic problems for patients. In this case report, it was aimed to provide
esthetics by replacing the restorations that caused patient dissatisfaction.
Case Report: A 20-year-old female patient was admitted to the Department of Restorative Dentistry with the complaint
of esthetic problems in teeth 11 and 21. At the end of the clinical and radiographic examination, it was determined that
tooth number 11 was devital and teeth 11 and 21 had old restorations. Root canal treatment was performed in tooth
number 11. After the root canal treatment, the “walking bleach” technique was applied with a bleaching agent
containing 37% carbamide peroxide (Whiteness Super Endo, Brazil) for non-vital bleaching. Ten days after the end of the
non-vital bleaching, the teeth were restored using Estelite Sigma Quick (Tokuyama Dental, Japan), a supra-nano-filled
composite resin, and the restoration surfaces were polished with finishing and polishing discs (Sof-Lex, 3M ESPE).
Conclusion: As a result of the 12-month follow-up, it was observed that the treatments met the esthetic expectation of
the patient. Non-vital bleaching is a conservative treatment option to the treatment of discolored devital teeth. Anterior
composite restorations are minimally invasive restorations that provide an alternative to indirect restorations when
correct material and technique selection are done.
Keywords: Bleaching agent, esthetics, composite resin.
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PS-024

MAKSİLLA’DA ERÜPSİYON KİSTİ: OLGU SUNUMU
Makbule Buse Dündar Sarı1
1

, Merve Aksoy1

, Cenkhan Bal1

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği AD, Ankara, Türkiye

Amaç: Erüpsiyon kisti, dişin ağız boşluğunda görülmesinden kısa bir süre önce oluşan, sürmekte olan bir süt veya daimi
dişe eşlik eden iyi huylu, gelişimsel bir odontojenik kisttir. Kist, alveolar sırtta kubbe şeklinde mavimsi, yarı saydam,
yüksek, sıkıştırılabilir bir lezyon olarak görülür. Foliküler boşlukta kanama oluştuğunda, lezyonun içi kanla dolar. Bu
durumda kabarık alan mavimsi veya koyu mavi renkte olur ve sürme hematomu olarak adlandırılır. Her iki durumda da
rahatsızlık nadirdir; ancak lezyonların varlığı ağız boşluğunda diş sürmesini zorlaştırabilir hatta bozabilir. Genellikle dişin
sürmesi veya çiğneme kuvvetiyle yırtılma sonucunda tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşir. Bildirilen tedavi yaklaşımı
marsupiyalizasyondur. Kistin kubbesi eksize edilerek sürmesine izin verilen dişin taç kısmı açığa çıkar. Bu olgu
sunumunda, 15 aylık erkek hastanın maksiller molar bölgede görülen erüpsiyon kisti ve basit cerrahi insizyonla tedavisi
sunulmaktadır.
Olgu Sunumu: 15 aylık erkek hasta maksiller molar bölgede şişlik, renk değişikliği şikayeti ile başvurdu. Muayenesinde,
sol üst süt birinci molar dişin sürme bölgesinde erüpsiyon kisti olduğu görüldü. Hastanın ebeveynine temiz bir gazlı bez
ya da parmak yardımı ile masaj yapması önerildi. Hasta dört hafta sonra kontrole geldiğinde ağrı şikayeti başladığı ve
dişin süremediği tespit edildi. Hastaya topikal anestezi altında basit cerrahi insizyon işlemi uygulandı. 4 gün sonra
kontrolde dişin sürdüğü gözlendi.
Sonuç: Biz de bu olguda öncelikle literatürde önerildiği gibi cerrahi insizyon uygulamadan hastayı takip ettik. Dişin
sürmesinin kendiliğinden gerçekleşmemesi üzerine cerrahi insizyon uygulayarak diş sürmesi sağlandı.
Anahtar kelimeler: Kist, infant, diş sürmesi
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PS-024

ERUPTION CYST IN MAXILLA: A CASE REPORT
Makbule Buse Dündar Sarı1
1

, Merve Aksoy1

, Cenkhan Bal1

Health Sciences University, Gülhane Faculty of Dentistry, Pediatric Dentistry, Ankara, Turkey

Aim: An eruption cyst is a benign developmental odontogenic cyst that accompanies an ongoing primary or permanent
tooth that occurs shortly before the tooth appears in the oral cavity. The cyst appears as a dome-shaped bluish,
translucent, high, compressible lesion on the alveolar ridge. When bleeding occurs in the follicular space, the lesion is
filled with blood. In this case, the covered area becomes bluish or dark blue in color and is called an eruption hematoma.
In either case, discomfort is rare; however, the presence of lesions may make tooth eruption difficult or even impair in
the oral cavity. It usually heals without the need for treatment as a result of tooth eruption or tearing by chewing force.
The reported treatment approach is marsupialization. The dome of the cyst is excised and the crown of the tooth, which
is allowed to an eruption, is exposed. In this case report, we present the treatment of a 15-month-old male patient with
an eruption cyst in the maxillary molar area and a simple surgical incision.
Case Report: A 15-month-old male patient presented with the complaint of swelling and discoloration in the maxillary
molar area. On examination, it was observed that there was an eruption cyst in the eruption area of the left upper
deciduous first molar tooth. The patient's parent was advised to massage with clean gauze or finger. When the patient
came for control four weeks later, it was found that he started to complain of pain, and the tooth could not erupt. A
simple surgical incision was applied to the patient under topical anesthesia. At the control, after 4 days, it was observed
that the tooth has erupted.
Conclusion: In this case, we first followed up the patient without surgical incision, as suggested in the literature. Since
the eruption of the tooth did not occur spontaneously, it was ensured that the tooth eruption was made by applying a
surgical incision.
Keywords: Cyst, infant, eruption

148

POSTER BİLDİRİLERİ (POSTER PRESENTATIONS)

PS-025

ÖN ÇAPRAZ KAPANIŞIN TEDAVİSİNDE ERKEN ORTODONTİK TEDAVİ YAKLAŞIMI: OLGU SERİSİ
Demet Ünal1
1

, Fatma Çiftçi1

, Behiye Bolgül1

Mustafa Kemal Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği AD, Hatay, Türkiye

Amaç: Bu olgu serisinde Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Kliniğine başvuran ve ön çapraz
kapanış teşhisi koyulan hastaların hareketli apareyler ile tedavisi amaçlanmıştır.
Olgu Sunumu: Kliniğimize 7 ve 8 yaşlarındaki 2 kardeş üst ön dişlerindeki görüntü bozukluğu sebebiyle başvurmuştur.
Karışık dişlenme döneminde olduğu gözlenen hastaların ağız içi muayenesinde ön çapraz kapanış tespit edilmiştir.
Kapanışlarının düzeltilmesi amacıyla ısırma düzlemi ve labiolingual zemberek içeren haraketli aparey kullanılmasına
karar verilmiştir.2 şer hafta arayla apareylerin kontrolleri yapılmıştır. Hastalardaki ön çapraz kapanışın ortalama 1,5 ay
sonra başarılı bir şekilde düzeldiği tespit edilmiştir.
Sonuç: Erken ortodontik tedavinin amacı; dental ve iskeletsel gelişimi düzenlemek, var olan malokluzyonu düzeltmek
veya durdurmak ve daimi dişlenmede tedavi ihtiyacını azaltıp tedavi süresini kısaltmaktır. Karışık dişlenme döneminde
yapılan erken müdahale, sürekli dişlenme döneminde gerekecek olan sabit ortodontik tedavi ihtiyacını gidermektedir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk diş hekimliği, erken ortodontik tedavi
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PS-025

EARLY ORTHODONTIC TREATMENT APPROACH IN THE TREATMENT OF ANTERIOR CROSSBITE: A
CASE SERIES
Demet Ünal1

1

, Fatma Çiftçi1

, Behiye Bolgül1

Mustafa Kemal University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry, Hatay, Turkey

Aim: In this case series, it was aimed to treat patients who applied to Mustafa Kemal University Faculty of Dentistry,
Pedodontics Clinic and were diagnosed with anterior cruciate bite with removable appliances.
Case Report: Two siblings, aged 7 and 8, applied to our clinic due to visual defects in their upper anterior teeth. In the
oral examination of the patients who were observed to be in a mixed dentition period, an anterior crossbite was
detected. In order to correct the bite, it was decided to use a moving appliance containing the bite plane and labiolingual
springs. The appliances were checked every two weeks. It was found that the anterior cruciate bite in the patients was
successfully resolved after an average of 1.5 months.
Results: The purpose of early orthodontic treatment; To regulate dental and skeletal development before eruption of
permanent teeth, to correct or stop existing malocclusion, and to reduce the need for treatment and shorten the duration
of treatment in permanent dentition. Early intervention in the mixed dentition period has eliminated the need for fixed
orthodontic treatment that will be required in the permanent dentition period.
Keywords: Pediatric dentistry, early orthodontic treatment.
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PS-026
MAKSİLLADA OSSİFİYE FİBROMA: VAKA RAPORU
Kubilay Yılmaz1
1

, Umut Demetoğlu1

Adnan Menderes Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Bölümü, Aydın, Türkiye

Amaç: Ossifiye fibromlar nadir görülen, kemiğin fibröz doku ile yer değiştirmesi ile karakterize patolojilerdir. Neoplastik
karakterinden çok reaktif özellikler taşıyan, benign, yavaş büyüyen, lokalize fibro-osseöz lezyondur.Her yaşta görülebilen
bu lezyon sıklıkla kadınlarda ve 2-4. dekatta ortaya çıkar. Mandibula en yaygın tutulum bölgesidir, bunu maksilla ve daha
az sıklıkla sinonazal boşluklar, orbita, kafa tabanı ve kalvarium izler.
Olgu Sunumu: 25 yaşında erkek hasta 2 yıldan beri sağ yüzünde ağrısız, ilerleyici şişlik şikayeti ile başvurdu. Fizik
muayenede sağ üst çenede 5x4 cm boyutunda, düzgün yüzeyli, bir kitle izlendi. Klinik olarak lezyon sert-kemik sertliğinde
kıvamdaydı. Klinik, radyografik ve histopatolojik bulgulara dayanılarak ossifiye fibrom tanısı kondu.
Sonuç: 1 yıllık takipte herhangi bir komplikasyon veya şikayet görülmedi ve tatmin edici bir iyileşme gözlendi.
Anahtar kelimeler: Kemik neoplazmı, cemento-ossifiye fibroma, fibro-osseöz lezyon, maksilla, ossifiye fibroma
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PS-026
OSSIFYING FIBROMA IN MAXILLA: A CASE REPORT
Kubilay Yılmaz1
1

, Umut Demetoğlu1

Adnan Menderes University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Aydın, Turkey

Aim: Ossifying fibromas are rare pathologies characterized by the replacement of bone with fibrous tissue. It is a benign,
slow-growing, localized fibro-osseous lesion with more reactive features than neoplastic character. This lesion can be
seen at any age, often in women and 2-4. occurs in the decade. The mandible is the most common site of involvement,
followed by the maxilla and less commonly the sinonasal spaces, orbit, skull base and calvarium.
Case Report: A 25-year-old male patient presented with a painless, progressive swelling on his right face for two years.
On physical examination, a mass with a smooth surface, 5x4 cm in size, was observed in the right upper jaw. Clinically,
the lesion was in a hard-bone hard consistency. Based on clinical, radiographic, and histopathological findings, a diagnosis
of ossifying fibroma was made.
Conclusion: At the 1-year follow-up, there were no complications or complaints, and a satisfactory improvement was
observed.
Keywords: Bone neoplasm, cemento-ossifying fibroma, fibro-osseous lesion, maxilla, ossifying fibroma
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PS-027
AŞIRI MADDE KAYBINA SAHİP DİŞLERİN FİBER POST SİSTEMİ İLE PROTETİK REHABİLİTASYONU: VAKA
RAPORU
Gülsüm Gökçimen1
1

, Rukiye Durkan1

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi AD, Afyonkarahisar, Türkiye

Amaç: Fiber post sistemleri; okluzal yük altında dentine benzer elastik modülleri, sistem dayanıklılığı ve kullanım
kolaylığı gibi avantajları ile aşırı madde kaybı olan dişlerde kullanım alanı bulmaktadır. Bu olgu sunumunda aşırı madde
kaybına sahip dişlerde fiberle güçlendirilmiş post sistemlerinden faydalanarak bu dişlerin fonksiyon ve estetiğinin geri
kazandırılması amaçlanmaktadır.
Olgu Sunumu: 38 yaşında kadın hasta üst anterior bölgedeki kronlarının marjinal adaptasyonun bozulması ve estetik
şikayeti ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Protetik Diş Tedavisi AD kliniğine başvurdu. İntraoral ve radyolojik
muayene sonrasında üst kesici dişleri kapsayan bir köprü protezi ve destek dişlerde başarılı kanal tedavileri tespit edildi.
Hastanın üst lateral dişleri arası mevcut splintlenmiş protetik restorasyonları destek dişlerin değerlendirilmesi için
kesilerek çıkarıldı. Destek dişlerde servikal üçlü seviyesine kadar kron harabiyeti tespit edilerek kron boyu uzatma
tedavisi için periodontoloji kliniği ile konsultasyon yapıldı. Ferrule etkisini sağlamak için destek dişlere gingivektomi
yapıldı. Üç haftalık iyileşme sürecini takiben hastanın protetik restorasyon safhasına geçildi. Üst kesici dişlere fiber post
uygulanması için kök kanal tedavisinin 2/3 kısmı boşaltıldı. Kanalın içi ve koronal dentin %37’lik fosforik asit (Etching
gel, I-GEL, Lithuania) ile pürüzlendirildi ve dual cure adeziv rezin siman (Panavia SA Cement Plus) kök kanalına uygulandı
ardından fiber post (New snowlight-16) kanala yerleştirildi ve polimerize edildi ve diş kompozit ile restore edildi. Mevcut
diş preperasyonları knife edge bitim hattına sahip olduğu ve fazla madde kaybı olduğu için tekrar knife edge olarak
bitirildi. Estetik görünümü sağlamak için zirkonyum kor ve feldspatik veneer seramik kronlar tercih edildi.
Restorasyonların marjinal, okluzal uyumları, form ve konturları değerlendirildikten sonra iç yüzeyleri Al2O3 partikülleri
ile kumlanıp pürüzlendirildikten sonra, rezin siman seti (Variolink II, Ivoclar Vivadent) kullanılarak yapıştırıldı.
Sonuç: Yapılan 3 ve 6 aylık kontroller boyunca klinik ve radyografik olarak restorasyonlar etrafındaki periodontal
dokuların sağlıklı bir şekilde korunduğu ve hastanın elde edilen sonuçtan kaynaklı bir şikayetinin olmadığı gözlendi
Anahtar kelimeler: Fiber post, estetik, zirkonya

153

POSTER BİLDİRİLERİ (POSTER PRESENTATIONS)

PS-027
PROSTHETIC REHABILITATION OF SEVERE DENTAL STRUCTURE LOSS WITH FIBER POST SYSTEM: A
CASE REPORT
Gülsüm Gökçimen1
1

, Rukiye Durkan1

Afyonkarahisar University of Health Sciences, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, Afyonkarahisar, Turkey

Aim: Fiber post systems have using an area in teeth which excessive material loss with the advantages such as; similar
elastic modulus to dentin under occlusal loads, system durability, and ease of use. In this case report, it is aimed to
restore the function and aesthetics of teeth that have severe dental structure loss by using fiber post systems.
Case report: a 38-year-old female patient was admitted to the department of prosthodontics of Afyonkarahisar university
of health sciences with a complaint about the deterioration of the marginal adaptation and aesthetics of her crowns in
the maxillary anterior region. After intraoral and radiological examination, a bridge prosthesis-covering the maxillary
incisors and successful root canal treatments on the abutment teeth were detected. In order to evaluate the supporting
teeth, the patient's splinted prosthetic restorations between the lateral maxillary teeth were spared and removed.
Crown destruction was detected in support teeth up to cervical triple-level and consultation was carried out with the
periodontology clinic for the treatment of crown length extension. Gingivectomy was performed on the abutment teeth
to ensure the ferrule effect. After three weeks of healing, the patient's prosthetic rehabilitation was started. 2/3 of the
root canal treatment was emptied to apply fiber post to the maxillary incisors. 37% phosphoric acid (etching gel,i-gel,
Lithuania) roughened then dual-cure adhesive rezin siman (Panavia sa cement plus) was applied to the root canal and
fiber post (new snowlight-16) was placed in the canal and polymerized and restored with dental composite. The
restoration was finished with a knife-edge finish line like the patient's previous treatment because the existing dental
preparations had a knife-edge finish line, and there was a loss of excess matter. Zirconium cor and feldspathic veneer
ceramic crowns are preferred. After evaluating the marginal, occlusal harmonies, forms and contours of the restorations,
their inner surfaces were sandblasted with Al 2O3 particles after roughening, resin was cemented by using a cement set
(Variolink II, Ivoclar Vivadent).
Conclusion: In clinical and radiographic examinations conducted during 3 and 6-month controls, it was observed that
periodontal tissues around the restorations were preserved in a healthy way and that the patient had no complaints due
to the result obtained.
Keywords: Fiber post, aesthetic, zirconia
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PS-028
TRAVMA KAYNAKLI ANTERİOR DİŞLERİ SPLİNTLENMİŞ HASTAYA ESTETİK AMAÇLI MULTİDİSİPLİNER
YAKLAŞIM: OLGU SUNUMU
Gülsüm Gökçimen1
1

, Rukiye Durkan1 , Kevser Karakaya1

Afyonkarahisar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi AD, Afyonkarahisar, Türkiye

Amaç: Travmatik diş yaralanmaları diş hekimleri için komplike ve multidisipliner yaklaşım gerektiren vakalardır. Bu olgu
sunumunda travma kaynaklı diş ve periodontal doku kaybı olan hastanın yumuşak doku cerrahisi ve estetik lityum disilikat
ile tabakalanmış zirkonya ile tedavisi sunulmuştur.
Olgu Sunumu: 37 yaşındaki erkek hasta diş eksikliği ve estetik olmayan gülüş şikayeti ile kliniğimize basvurdu. Hastadan
alınan anamnezde altı yıl önce travma geçirdiği öğrenildi ve yapılan ağız içi muayenede alt ve üst anterior dişlerde
kompozit splint uygulandığı görüldü. Hastanın radyolojik muayenesinde herhangi bir anomali veya patolojiye rastlanmadı.
Prognozu iyi olan dişlerin periodontal tedavisi, prognozu belirsiz dişlerin çekimi ve implant cerrahisi için periodontoloji
kliniği ile koordineli çalışıldı. Klinik kron boylarının dengelenmesinde pembe porselen ile oluşturulan estetiğin tatmin
edici sonuçlar vermeyeceği düşünülerek periodontoloji kliniği tarafından hastaya bağ dokusu grefti uygulandı. 3 haftalık
iyileşme periyodundan sonra maksiller diş destekli sabit bölümlü protez ve mandibular implantüstü sabit bölümlü
protezler planlandı. Maksiller dayanak dişler bukkal ve lingualde 1-1.5 mm ve posterior oklüzal yüzeylerde ve anterior
insizal yüzeylerde 1.5-2 mm olacak şekilde prepare edildi. Preparasyon chamfer marjin konfigrasyonunda bitirildi.
Gingival retraksiyon (Ultrapak, Ultradent) ve kanama kontrolü sonrası ölçü aşamasına geçildi. Ölçüler polivinil siloksan
ölçü materyali (Elite HD, Zhermack GmBH) ile alındı. Zirkonya alt yapılarda pasif uyum marjinal ve internal adaptasyon
kontrol edildi. Alt yapıların üzerine lityum disilikat veneer materyali uygulandıktan ve restorasyon bitirildikten sonra
restorasyonların, proksimal kontakları oklüzal temasları, anterior overjet-overbite ilişkisi ve estetik özellikleri
değerlendirildi. Restorasyon self adeziv rezin siman ile simante edildi.
Sonuç: Hasta 6. ve 12. aylarda kontrole çağırılmış restorasyonlarda chipping, marjinal uyumda açıklık restorasyonun renk
stabilitesinde bozulma gözlenmemiştir. Hastanın estetik ya da fonksiyonel olarak şikayeti bulunmamaktadır.
Multidisipliner yaklaşım, karmaşık tedavi olgularının planlanması ve rehberlikli olarak yürütülmesi klinik başarı ve
öngörülebilir sonuçlar elde edebilmek için son derece önemlidir.
Anahtar kelimeler: Travma, estetik, zirkonyum
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PS-028
MULTIDISCIPLINARY APPROACH FOR AESTHETIC PURPOSES TO PATIENT WITH SPLINTED ANTERIOR
TEETH CAUSED BY TRAUMA: A CASE REPORT
Gülsüm Gökçimen1
1

, Rukiye Durkan1 , Kevser Karakaya3

Afyonkarahisar, University of Health Sciences, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, Afyonkarahisar, Turkey

Aim: Traumatic dental injuries are cases that require a complex and multidisciplinary approach for clinicians. In this
case report, soft tissue surgery and aesthetic treatment of a patient who has a tooth and periodontal tissue loss caused
by trauma, with zirconia layered lithium disilicate, were presented.
Case Report: A 37-year-old male patient applied to our clinic complaining of a lack of teeth and unaesthetic smiling. In
anamnesis, it was learned that the patient had suffered trauma six years ago, and an intra-oral examination showed that
composite splints were applied to the anterior teeth. The radiological examination of the patient didn’t show
abnormalities or pathologies. Periodontal treatment of teeth with better prognosis, extraction of teeth with an uncertain
prognosis, and implant surgery was studied in coordination with the periodontology clinic. Considering that aesthetics
created with pink porcelain in balancing the height of the clinical crowns would not yield satisfactory results, a
connective tissue graft was applied to the patient by the periodontology clinic. After the 3-week recovery period,
maxillary tooth-supported fixed prosthesis and mandibular implant fixed prosthesis were planned. Maxillary support
teeth were prepared 1-1.5 mm in the buccal and lingual and 1.5-2 mm in the posterior occlusal surfaces and anterior
incisal surfaces. The preparation was finished in chamfer margin configuration. After bleeding control, the measurement
stage was switched. Zirconia substructures passive adaptation was marginal and internal adaptation was controlled.
Lithium disilicate veneer on substructures after applying the material and completing the restoration, the proximal
contacts, occlusal contacts, anterior overjet-overbite, and aesthetic characteristics of the restorations were
evaluated.Restoration was simante with self adeziv rezin siman.
Conclusion: 6. and 12. Mount patient was called for control appointment at six and twelve mounts. There is no; chipping,
deterioration in marginal harmony, and deterioration in color stability of restoration. A multidisciplinary approach,
planning, and guided execution of complex treatment cases are extremely important to achieve clinical success and
predictable results.
Keywords: Trauma, esthetic, zirconia

156

POSTER BİLDİRİLERİ (POSTER PRESENTATIONS)

PS-029
BİLATERAL AKSESUAR MENTAL FORAMEN: OLGU SUNUMU
Zülfikar Karabıyık1
1
2

, Mustafa Kıranatlı1

, Hami Hakiki2

, Melike Başaran1

Kütahya, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi, Kütahya, Türkiye
İstanbul, Medipol Üniversitesi, Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Amaç: Aksesuar mental foramen (AMF) yaygın bir varyasyon değildir. Mandibulayı içeren cerrahi müdahaleler sırasında,
postoperatif sekeli önlemek için bariz dikkat gösterilmelidir.
Olgu sunumu: 52 yaşında erkek hasta, bilateral parsiyel dişsiz alt çenesinin rehabilitasyonu için Kütahya Sağlık Bilimleri
Üniversitesi Diş Hastanesi'ne sevk edildi. Hastamıza implant cerrahisi planlandı. Maksillofasiyal bölgeyi değerlendirmek
için panoramik radyografi alındı, herhangi bir anormallik izlenmedi. İmplant cerrahisi öncesinde hastamızdan konik ışınlı
bilgisayarlı tomografi (KIBT) alındı. Erkek hastanın KIBT görüntüleri ve 3-D rekonstrüksiyon modelinde bilateral aksesuar
mental foramen izlendi.
Tartışma: KIBT görüntüleme mandibulayı içeren cerrahi işlemlerden önce sağlanmalıdır. AMF çene, çene ön dişeti ve
mental bölgeye ek innervasyon sağlar. Ameliyat sırasında AMF'nin korunması mental bölgede kanamayı, nörosensör
bozukluğu önleyebilir ve hastanın yaşam kalitesini artırabilir.
Anahtar kelimeler: Kıbt, mental foramen, implant
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PS-029
BILATERAL ACCESSORY MENTAL FORAMEN: A CASE REPORT
Zülfikar Karabıyık1
1
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, Melike Başaran1

Kütahya, Health Sciences University, Oral and Maxillofacial Surgery, Kutahya, Turkey
Istanbul, Medipol University, Oral and Maxillofacial Surgery, Istanbul, Turkey

Aim: Accessory mental foramen (AMF) is not a common variation. During the surgical interventions involving mandibula,
obvious attention should be given to prevent postoperative sequela.
Case Report: 52 years old male patient was referred to Kütahya Health Science University Dental Hospital, Turkey, for
rehabilitation of his bilateral partial edentulous lower jaw. The implant surgery was planned for our patient.
Orthopantomograph (OPG) was taken to evaluate the maxillofacial region, but ıt was unremarkable. Before the implant
surgery, Cone-Beam Computerized Tomography (CBCT) was obtained from our patient. CBCT and Three-D reconstructed
model of the male patient showed bilateral accessory mental foramen.
Conclusion: CBCT should be provided before the surgical procedures involving the mandible. AMF carries additional
innervation to the chin, mandibular anterior gingiva, and mental region. Reflection and protection of AMF during the
surgery can prevent hemorrhage, neurosensory distribution in the mental region and can improve the quality of life for
the patient.
Keywords: CBCT, mental foramen, implant
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PS-030
İMMATÜR DAİMİ MOLARIN TEK-SEANS REVASKÜLARİZASYONU: 10 YILLIK TAKİPLİ OLGU SUNUMU
Hilal Erdoğan1
1
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, Funda Kont Çobankara2

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti AD, Nevşehir, Türkiye
Selçuk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti AD, Konya, Türkiye

Amaç: Travma ve/veya çürük maruziyeti, immatür daimi dişlerde pulpa nekrozuna ve kök maturasyonunun
tamamlanmamasına neden olabilir. Revaskülarizasyon, immatür nekrotik dişlerde kök gelişiminin devamını sağlayan
değerli bir tedavidir. Ancak en etkili revaskülarizasyon protokolünü belirgin değildir. Bu vaka raporunun amacı, nekrotik
pulpalı ve immatür apeksli mandibular sağ ikinci molarda başarılı bir tek-seans revaskülarizasyon işleminin 10 yıllık
sonucunu tanımlamaktır.
Olgu Sunumu: Klinik ve radyografik incelemelerde, 12 yaşındaki kız hastanın spontan ağrılı mandibular ikinci molar
dişinde geniş koronal çürük ve immatür kökler izlendi. Diş, perküsyon ve palpasyona hassastı. Duyarlılık testleri negatifti.
Nekrotik pulpa ve akut apikal periodontitis teşhisi konuldu. Lokal anestezi ve rubber dam izolasyonu altında giriş kavitesi
hazırlandı. Diş, tek-seansta %5,25 sodyum-hipoklorit ve %2 klorheksidin irrigasyonu ile enstrümantasyon olmadan tedavi
edildi. Kanallar kurulandı. Kanalda kanamayı başlatmak ve mine-sement birleşimi seviyesinde kan pıhtısı oluşturmak için
apeks mekanik olarak tahriş edildi ve beyaz-MTA (minera-trioksit-agregat), her bir kanalda kan pıhtısı üzerine nazikçe
yerleştirildi. Son olarak, MTA üzerine ıslak pamuk pelet yerleştirildi ve giriş kavitesi geçici olarak kapatıldı. Bir gün sonra
rezin kompozit ile kron restore edildi. 10 yıllık radyografik ve klinik takipte hasta asemptomatikti. Ayrıca radyografik
olarak apeksin kapanması, kök uzunluğundaki ve kök duvar kalınlıklarındaki artış belirgindi. Diş, duyarlılık testlerine
pozitif cevap verdi. Hasta sonuçtan memnundu.
Sonuç: Bu 10 yıllık vaka takibi göz önüne alındığında, immatür daimi nekrotik dişlerde kök kanal tedavisi ve
apeksifikasyon yerine değerli bir tedavi alternatifi olan revaskülarizasyonun mutlaka denenmesi tavsiye edilir.
Anahtar kelimeler: İmmatür dişler, mineral trioksit agregat, rejeneratif endodonti, revaskülarizasyon, dental pulpa kök
hücreleri
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PS-030
ONE-STEP REVASCULARIZATION OF IMMATURE PERMANENT MOLAR: CASE REPORT WITH 10-YEARS
FOLLOW-UP
Hilal Erdoğan1
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Nevşehir, Hacı Bektaş Veli University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, Nevsehir, Turkey
Selcuk University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, Konya, Turkey

Aim: Trauma and/or carious exposure in immature permanent teeth may cause pulp necrosis and incompletion root
maturation. Revascularization is a valuable treatment in immature necrotic teeth that allows the continuation of root
development. However, it is not clear which revascularization protocols are the most effective. The purpose of this case
report is to describe the 10-years outcome of a successful one-step revascularization procedure on the mandibular right
second molar with necrotic pulp and immature apex.
Case Report: The clinical and radiographic examinations showed extensive coronal caries and immature roots in the
mandibular second molar with spontaneous pain of a 12-years-old girl. The tooth was sensitive to percussion and
palpation. Sensibility tests were negative. It was diagnosed with necrotic pulp and acute apical periodontitis. Under
local anesthesia and rubber dam isolation, an access cavity was prepared. The tooth was treated using irrigation with
5.25% sodium hypochlorite and 2% chlorhexidine without instrumentation in a single visit. The canals were dried. The
apex was mechanically irritated to initiate bleeding into the canal and to produce a blood clot to the level of the
cementoenamel junction, and white-MTA (mineral-trioxide-aggregate) was gently adapted over the blood clot of each
canal. Finally, a wet cotton pellet was placed over the MTA, and the access cavity was temporarily restored. The crown
was restored with resin composite one day later. At the 10-years of radiographic and clinical follow-up, the patient was
asymptomatic. Also, radiographically the closure of the apex, increase in root length, and root wall thickness was
obvious. The tooth responded positively to the sensibility tests. The patient was satisfied with the result.
Conclusion: Considering this 10-years case follow-up, it is highly recommended to try revascularization as a valuable
treatment alternative instead of root canal treatment and apexification in immature permanent necrotic teeth.
Keywords: Immature teeth, mineral trioxide aggregate, regenerative endodontics, revascularization, dental pulp stem
cells
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PS-031
MİLLER 1 DİŞETİ ÇEKİLMESİNİN TEDAVİSİNDE KORONALE KAYDIRILAN FLEP VE L-PRF UYGULAMASI:
BİR OLGU SUNUMU
Fatma Uçan Yarkaç1
1

, Ümmühan Tekin Atay1

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji AD, Konya, Türkiye

Amaç: Dişeti çekilmesi, dişeti kenarının mine-sement bileşiminden daha apikale yer değiştirmesi olarak tanımlanabilir.
Dişeti çekilmelerinin tedavisi; çekilme sonucu oluşan diş hassasiyetini ortadan kaldırmak, kök çürüklerini önlemek ve
estetiği yeniden kazandırmak amacıyla yapılmaktadır. Bu olgu raporunda lokalize dişeti çekilmesinin koronale kaydırılan
flep ve lökosit ve trombositten zengin fibrin (L-PRF) ile tedavisi sunulmaktadır.

Olgu Sunumu: Sistemik olarak sağlıklı 21 yaşındaki kadın hasta #23 numaralı dişindeki dişeti çekilmesi sebebiyle
oluşan hassasiyet ve estetik kaygı ile kliniğimize başvurdu. Ağız içi muayenesi sonucu #23 numaralı dişte 2,5 mm
dişeti çekilmesi varlığı, 1 mm sondlamada cep derinliği, 3,5 mm klinik ataşman kaybı ve Miller sınıf 1 dişeti çekilmesi
olduğu gözlendi. Dişeti çekilmesini tedavi etmek amacıyla başlangıç periodontal tedavinin ardından lokal anestezi
altında koronale kaydırılan flep cerrahisi ile birlikte bağ dokusu yerine L-PRF uygulandı. Cerrahi işlem sonrası
hastaya klorheksidin-diglukonat ağız gargarası (%0,2 2x1, 1 hafta) ve flurbiprofen (1000mg 2x1, 1 hafta) reçete edildi.
Dikişler operasyon sonrası 2. haftada alındı. İyileşme döneminde herhangi bir komplikasyon gözlenmedi. Düzenli
aralıklarla takibi yapılan hastanın operasyon sonrası 2. yılında dişeti çekilme miktarı 0 mm, sondlamada cep derinliği 1
mm olarak kaydedildi. Yapılan cerrahi işlem ile birlikte hastanın dişeti çekilmesine bağlı hassasiyet şikayeti tamamen
giderildi ve hastanın estetik beklentisi karşılandı.
Sonuç: Lokalize dişeti çekilmelerinin tedavisinde koronale kaydırılan flep ve lökosit ve trombositten zengin fibrin (LPRF) uygulamaları, yüksek oranda kök kapaması sağlayan ve estetik açıdan tatmin edici sonuçlar sağlayan etkili bir
tedavi yöntemi olabilir.
Anahtar kelimeler: Dişeti çekilmesi, koronale pozisyone flep, PRF
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PS-031
CORONALLY ADVANCED FLAP AND L-PRF APPLICATION IN THE TREATMENT OF MILLER 1 GINGIVAL
RECESSION: A CASE REPORT
Fatma Uçan Yarkaç1
1

, Ümmühan Tekin Atay1

Necmettin Erbakan University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, Konya, Turkey

Aim: Gingival recession can be defined as the displacement of the gingival margin from the enamel-cement junction
to the apical. Treatment of gingival recession; It is performed to eliminate tooth sensitivity caused by the recession,
to prevent root caries, and to regain aesthetics. In this case report, the treatment of localized gingival recession
with coronally positioned flap and leukocyte and platelet-rich fibrin (L-PRF) is presented.
Case Report: A systemically healthy 21-year-old female patient applied to our clinic with sensitivity and aesthetic
concern caused by recession of the gingiva in tooth # 23. As a result of an intraoral examination, it was observed
that tooth # 23 had a recession of 2.5 mm gingiva, pocket depth at 1 mm probing, loss of 3.5 mm clinical
attachment, and Miller class 1 gingival recession. In order to treat gingival recession, after initial periodontal
treatment, coronally positioned flap under local anesthesia, and L-PRF was applied instead of connective tissue.
After the surgical procedure, the patient was prescribed chlorhexidine-digluconate mouthwash (0.2% 2x1, 1 week)
and flurbiprofen (1000mg 2x1, 1 week). Sutures were removed 2 weeks postoperatively. No complications were
observed during the recovery period. The patient was followed up regularly, and the amount of gingival recession
was recorded as 0 mm in the second year after the operation, and the pocket depth was recorded as 1 mm. With
the surgical procedure performed, the patient's complaint of sensitivity due to gingival recession was completely
eliminated and the patient's aesthetic expectation was met.
Conclusion: In the treatment of localized gingival recessions, coronally advanced flap and leukocyte and plateletrich fibrin (L-PRF) applications can be an effective treatment method that provides high root closure and provides
aesthetically satisfactory results.
Keywords: Gingival recession, coronally advanced flap, PRF
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PS-032
AMELOBLASTİK FİBRO-ODONTOMA: OLGU SUNUMU
Emre Haylaz1
1

, Çiğdem Şeker1

, Gediz Geduk1

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi AD, Zonguldak, Türkiye

Amaç: Bu vaka sunumunda ameloblastik fibro-odontoma olgusu klinik, radyografik ve histopatolojik olarak
anlatılmakta, literatür bilgisi altında tartışılmaktadır.
Olgu Sunumu: 13 yaşında erkek hasta, ortodontik tedavi öncesi yapılan rutin radyografik ve ağız içi muayenesinde
sol mandibular kanin bölgesi etrafında çevresi radyolusent bir bantla çevrili düzensiz boyutlarda çok sayıda
radyoopasite içeren lezyonun değerlendirilmesi için Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ağız Diş ve Çene
Radyolojisi kliniğine yönlendirilmiştir. Yapılan klinik muayenede yüzde asimetri, şişlik, kızarıklık, palpasyonda ağrı
görülmedi. İntraoral yapılan muayenede sağ mandibular kanin dişi sürmesine rağmen sol mandibular kanin dişinin
sürmesinde gecikme olduğu anlaşıldı. Panoramik radyografide ve Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografide sol mandibular
kanin dişi çevresinde etrafı radyolusent bir bantla çevrili, sınırları belirgin, çok sayıda radyoopasite içeren miks,
radyoopak ve radyolusent bir lezyon gözlendi. KIBT üzerinde yapılan ölçümde lezyon boyutlarının 13,87x12,43 mm
boyutlarında olduğu belirlendi, lezyonun bukko-lingual olarak mandibular kemikte minimal ekspansiyon yaptığı
gözlemlendi. Hasta Ağız Diş ve Çene Cerrahisi kliniğine yönlendirilmiş ve ilgili lezyon enükle edilmiştir. Yapılan
histopatolojik incelemede, bağ doku içinde odontojenik epitel adaları ve odontojenik komponent içerdiği görülmüş,
lezyon ameloblastik fibro-odontoma olarak tanılanmıştır.
Sonuç: Ameloblastik fibro-odontoma ender görülen, yavaş büyüyen, sınırları iyi miks bir odontojenik tümördür.
Genellikle mandibula posterior bölgede görülen bu tümöre hayatın birinci ve ikinci dekadında daha sık
rastlanmaktadır. Vakalar genellikle asemptomatik olmakla beraber lezyonlar rutin radyografik muayenede rastgele
fark edilir. Ameloblastik fibro-odontoma iyi enkapsüle olduğu ve lokal invazyon eğilimi az olduğundan tedavisinde
enükleasyon ile konservatif cerrahi önerilir. Genellikle lezyonla ilişkili diş enükleasyon esnasında çekilir bazı
araştırmalarda ise diş çekimi yapılmadan başarılı bir şekilde lezyonun enükle edildiği bildirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Odontojenik tumor, odontoma, patoloji.

163

POSTER BİLDİRİLERİ (POSTER PRESENTATIONS)

PS-032
AMELOBLASTIC FIBRO-ODONTOMA: A CASE REPORT
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Aim: In this case report, the case of ameloblastic fibro-odontoma is described clinically, radiographically and
histopathologically and discussed under the knowledge of the literature.
Case Report: A 13-year-old male patient was referred to the Oral and Maxillofacial Radiology Clinic of Zonguldak
Bülent Ecevit University for the evaluation of the lesion containing multiple radiopacities of irregular size
surrounded by a radiolucent band around the left mandibular canine during a routine radiographic and intraoral
examination performed before orthodontic treatment. Clinical examination revealed no facial asymmetry,
swelling, redness, or pain on palpation. In the intraoral examination, it was found that although the right
mandibular canine tooth erupted, there was a delay in the eruption of the left mandibular canine tooth. On
panoramic radiography and Conical Beam Computed Tomography (CBCT), a mixed, radiopaque and radiolucent
lesion with marked borders and containing numerous radiopacity was observed around the left mandibular canine
tooth. The size of the lesion was determined to be 13.87x12.43 mm in the measurement performed on the CBCT,
it was observed that the lesion made minimal expansion in the mandibular bone as buccolingual. The patient was
directed to the Oral and Maxillofacial Surgery clinic, and the relevant lesion was enucleated. Histopathological
examination revealed odontogenic epithelial islands and odontogenic components in the connective tissue, and the
lesion was defined as ameloblastic fibro-odontoma.
Results: Ameloblastic fibro-odontoma is a rare, slow-growing, well-margined mixed odontogenic tumor. This tumor
which is generally seen in the posterior region of the mandible is more common in the first and second decades of
life. Although cases are usually asymptomatic, lesions are randomly detected on routine radiographic examination.
Conservative surgery with enucleation is recommended in the treatment of ameloblastic fibro-odontoma as it is
well encapsulated and has a low tendency to local invasion. Generally, the tooth associated with the lesion is
extracted during enucleation. Some studies have reported that the lesion was successfully enucleated without
tooth extraction.
Keywords: Odontogenic tumours, odontoma, pathology.

PS-033

164

POSTER BİLDİRİLERİ (POSTER PRESENTATIONS)

DENTAL ANKSİYETE VE ÖĞÜRME REFLEKSİNİN YÖNETİMİ: BİR OLGU SUNUMU
Tuğçe Kavaz1
1

, Nuran Yanıkoğlu1

Atatürk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi, Erzurum, Türkiye

Amaç: Şiddetli dental anksiyete ve öğürme refleksine sahip hastaya yaklaşım yöntemlerinin açıklanması.
Olgu Sunumu: Dental anksiyete ve öğürme refleksi dental tedaviler sırasında hastalar ve hekim için zorlu
olabilmektedir. Dental anksiyetenin sebepleri multifaktöriyel olduğu için, dental anksiyeteyle baş etmenin tek bir
yöntemi bulunmamaktadır. Öğürme refleksi fizyolojik veya psikolojik sebeplerden kaynaklanabileceği gibi diş
hekimi korkusundan da kaynaklanabilir. Protetik diş tedavisi kliniğimize implant üstü sabit protez yaptırmak için
başvuran ve herhangi bir sistemik rahatsızlığı olmayan 38 yaşındaki kadın hastaya implant üstü sabit protez
planlandı. Ardından, alveolar kemiklere genel anestezi altında (şiddetli dental anksiyete sebebiyle) maksillar 8,
mandibular 6 implant olmak üzere toplam 14 implant yerleştirildi. Osteointegrasyon için 3 ay beklendi. Ölçü işlemi
sırasında ise hasta ölçü materyalini ilk seferinde tolere edemedi ve işlem başarısızlıkla sonuçlandı. Ayrıca hasta
iyileşme başlıklarının çıkarılması ve takılması sırasında şiddetli reaksiyonlar gösterdi. Dental işlemlerin yapılmasını
zorlaştıran bu sebepleri azaltmak amacıyla hastaya psikoterapötik yöntemler olan hipnoz ve akupressürle beraber
çeşitli relaksasyon teknikleri uygulandı. İlk seansta hipnoz hakkında bilgi verildi. İlk seans, hekim ve hasta arasında
hipnotik dilin oturması, hastanın metafor ve hikayelerle indüksiyonu ve hastanın yüzeyel olarak rahatlamasının
sağlanmasıyla tamamlandı. Herhangi bir ölçü alınmadan hasta ikinci seansa çağrıldı. İkinci seansta göz sabitlemeyle
indüksiyon işlemi gerçekleştirildi hipnoz safhasında, hastaya gözlerini açık tutması söylendi. Öğürme refleksinden
sorumlu noktalardan biri olan REN-24 akupunktur (alt dudak ve gnathion noktasının tam ortası) noktasına baş
parmağıyla 5 dakika boyunca şiddetli olarak bastırması söylendi. ‘Ölçü kaşığı ağzındayken aynı şu anda olduğu gibi
rahat ve mutlu olacak, sanki ölçü kaşığı ağzının bir parçası gibi hissedeceksin’ telkini verilmeye devam etti. İmplant
üstü protezler için direkt ve indirekt yöntemlerle toplamda alt ve üst çeneden dört kere ölçü alındı ve her seferinde
bu prosedür tekrarlandı.
Sonuç: Hastanın başlangıç seansına göre dental anksiyete ve öğürme refleksinin oldukça azaldığı görüldü ve implant
üstü protez tamamlandı.
Anahtar kelimeler: Dental anksiyete, hipnoterapi, öğürme refleksi
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MANAGEMENT OF DENTAL ANXETY AND GAG REFLEX: A CASE REPORT
Tuğçe Kavaz1
1

, Nuran Yanıkoğlu1

Ataturk University, Faculty of Dentistry, Departmant of Prosthodontics, Erzurum, Turkey

Aim: To explain the methods of approaching patients with severe dental anxiety and gag reflex.
Case Report: Dental anxiety and gag reflex can be difficult for patients and dentists during dental treatments.
Since the causes of dental anxiety are multifactorial, there is no single method of managing dental anxiety. The
gag reflex can be caused by physiological or psychological reasons as well as from fear of the dentist. A 38-yearold female patient who applied to our clinic to who did not have any systemic disaese. Subsequently, a total of 14
implants, including eight maxillary implants and six mandibular implants, were placed. Three months have waited
for osteointegration. The patient could not tolerate the impression material the first time. In addition, the patient
had severe reactions during the removal and insertion of the healing caps. Various relaxation techniques were
applied to the patient, in addition to psychotherapeutic methods such as hypnosis and acupressure. The first session
was completed with getting used to hypnotic language between the dentist and the patient, induction of the
patient with metaphors and stories, and the patient's superficial relaxation. In the second session, the induction
procedure was performed with eye fixation. She was told to press the REN-24 acupuncture point with his thumb
for 5 minutes. 'With the impression tray in your mouth, you will be comfortable and happy as it is right now, you
will feel as if the impression tray is a part of your mouth.' A total of four impressions were taken from the lower
and upper jaw using direct and indirect methods, and this procedure was repeated each time.
Conclusion: It was observed that the dental anxiety and gag reflex of the patient decreased significantly compared
to the initial session and the prosthesis was completed.
Keywords: Dental anxiety, hypnotherapy, gag reflex
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PS-034
İMPLANT ETRAFINDA SERBEST DİŞ ETİ GREFTİ UYGULAMASIYLA KERATİNİZE DOKU KAZANIMI
Pınar Şayan1
1

, Volkan Süleyman Gürlen1

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji AD, İzmir, Türkiye

Amaç: Dental implantlar etrafında yetersiz miktarda keratinize mukoza bulunması, protetik uygulamalar ve oral
hijyenin sağlanması esnasında birtakım zorluklara sebep olmakta, periimplant hastalıkların oluşmasına zemin
hazırlayabilmektedir. Serbest diş eti grefti uygulamaları, keratinize doku miktarını arttırmak amacıyla uygulanan
periodontal plastik cerrahi tekniklerinden biridir.
Olgu Sunumu: Herhangi bir sistemik hastalığı ya da düzenli olarak kullandığı ilacı olmayan, sigara kullanmayan 38
yaşındaki kadın hastamız, 45 numaralı diş bölgesindeki implantı etrafında ağrı duyması, oral hijyeni sağlama
konusunda zorlanması şikayetleriyle kliniğimize başvurmuştur. Klinik muayenesinde implant etrafında enflamasyon,
keratinize doku miktarında yetersizlik ve kasların çekmesi sebebiyle meydana gelen hafif derecede çekilme
gözlemlenmiştir. Radyolojik muayenesinde ise implant çevresinde hafif düzeyde kemik kaybı tespit edilmiştir.
Serbest diş eti grefti uygulaması planlanan hastamızın implantı çevresinde yarım kalınlık olarak hazırlanan alıcı
yatak bölgesine, palatinal bölgeden alınan serbest diş eti grefti süturlanmıştır. İşlemden 10 gün sonra süturlar
alınmış, hasta 1, 3 ve 6. aylarda düzenli olarak kontrollere çağrılmıştır. İşlem sonrası herhangi bir komplikasyon ile
karşılaşılmamıştır. Yapılan kontrollerde implant etrafında mukozanın stabil hale geldiği, keratinize doku kazanımı
elde edildiği, hastanın oral hijyen uygulamalarını sağlayabildiği, enflamasyonun tamamen ortadan kalktığı, çekilme
miktarının ise azaldığı gözlemlenmiştir.
Sonuç: İmplantlar etrafında keratinize doku kazanımı elde etmek için uygulanan serbest diş eti grefti prosedürü,
hijyenin daha kolay sağlanabilmesi, plak oluşumunun engellenmesi, peri-implant sağlığın idame ettirilebilmesi
amacıyla uygulanan güvenilir bir cerrahi yöntemdir.
Anahtar kelimeler: Serbest diş eti grefti, dental implant, keratinize mukoza
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KERATINIZED TISSUE GAIN AFTER FREE GINGIVAL GRAFT PROCEDURES AROUND DENTAL-IMPLANT
Pınar Şayan1
1

, Volkan Süleyman Gürlen1

Izmir Katip Celebi University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, İzmir, Turkey

Aim: The presence of an insufficient amount of keratinized tissue around dental implants causes a number of
difficulties during prosthetic applications and oral hygiene, which can lead to the formation of diseases in the periimplant. Free gingival graft procedure is a method of periodontal plastic surgery used to increase the amount of
keratinized tissue.
Case Report: A non-smoker 38-year-old female patient who did not have any systemic disease, took no medication
regularly, was admitted to the clinic with complaints of feeling pain implant area around tooth number 45 and
difficulty in providing oral hygiene. In the clinical examination, it was observed that there was inflammation around
the implant, an insufficient amount of keratinized tissue, and a slight recession due to muscle withdrawal. In the
radiological examination, a low level of bone loss was detected around the implant. A free gingival graft harvested
from the palatal area was sutured to the recipient site prepared as a partial-thickness flap around the implant of
the patient, who was planned to be treated with a free gingival graft procedure. The sutures were removed ten
days after the procedure, and the patient was recalled for regular visits at 1, 3 and 6 months after the surgery. No
complications were detected after the process. During the visits, it was observed that the tissue around the implant
became stable, keratinized tissue gain was achieved, the patient could provide oral hygiene practices,
inflammation was completely healed, and the amount of withdrawal was reduced.
Conclusion: The free gingival graft procedure applied to achieve keratinized tissue gain around implants is proved
to be a reliable surgical method applied in order to make hygiene easier, prevent plaque formation, and maintain
peri-implant health.
Keywords: Free gingival graft, dental implant, keratinized mucosa

168

POSTER BİLDİRİLERİ (POSTER PRESENTATIONS)

PS-035
SINIF II MALOKLÜZYONA SAHİP BİREYDE FONKSİYONEL VE SABİT ORTODONTİK TEDAVİ:
OLGU SUNUMU
Yasemin Tunca1
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Amaç: Bu olgu sunumunda, iskeletsel ve dental sınıf II malokluzyona sahip hastada, hareketli fonksiyonel aparey
ve sabit ortodonti tedavi sonrası meydana gelen iskeletsel, yumuşak doku ve dental değişiklikler değerlendirilmiştir.
Olgu Sunumu: Kronolojik yaşı 11 yıl 7 ay olan kadın hasta kliniğe üst dişlerinin önde olması şikayetiyle başvurmuştur.
Klinik muayenede konveks profil, derin labiomental sulkus, 11 numaralı dişte 10 mm overjet, 21 numaralı dişte 5
mm overjet, 11 numaralı dişte 4 mm overbite, 21 numaralı dişte 7 mm overbite, sağ ve sol tarafta angle sınıf II
molar ilişki görülmüştür. Başlangıç sefalometrik incelemede SNA: 78°, SNB: 71°, ANB: 7°, U1-SN:103 °ve IMPA: 101°
olarak ölçülmüştür. Mandibulanın efektif boyu 100.2 ile azalmıştır. Radyografik muayenede alt çene kaynaklı sınıf
II iskeletsel ilişkiye ve optimum büyüme modeline sahip olduğu görülmüştür. Büyüme gelişim dönemi el bilek filmine
göre S dönemindedir. Hastanın tedavisinde monoblok ve sabit tedavi planlanmıştır. Hasta 9 ay boyunca günde
ortalama 12-14 saat monoblok kullanmıştır. Sonrasında 12 ay sabit tedavi görmüştür. Tedavi sonunda dişsel ve
iskeletsel olarak sınıf I ilişki sağlanmıştır. Tedavi sonucuna göre SNA açısı değişmemiş, SNB açısı ise 4° artmış, ANB
açısı 4° azalmıştır. Üst kesici inklinasyonu 4° azalmıştır. Hastanın istirahat pozisyonda dudak kapanışı sağlanmıştır.
Konveks yüz tipinde ise bir miktar düzelme sağlanmıştır. Dişsel olarak ideal overjet, overbite ve sınıf I molar ve
kanin ilişkisi sağlanmıştır.
Sonuç: Büyüme gelişim döneminde olan ve kooperasyonu iyi olan hastalarda hareketli fonksiyonel aparey
kullanılarak iskeletsel ve dişsel olarak düzelme sağlanabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel tedavi, monoblok, sınıf II
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PS-035
FUNCTIONAL AND FIXED ORTHODONTIC TREATMENT IN AN INDIVIDUAL WITH CLASS II
MALOCCLUSION: A CASE REPORT
Yasemin Tunca1
1

, Seda Kotan1

, Nihal Fahrzadeh1

, Murat Tunca1

Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, Van, Turkey

Aim: The skeletal, soft tissue and dental improvements in a patient with skeletal and dental class II malocclusion
after removable functional apparatus and fixed orthodontic care are evaluated in this case study.
Case Report: A female patient, 11 years and seven months of age, reported to the clinic with the diagnosis of
protruding upper teeth. On the right and left sides, clinical examination revealed a convex profile, deep labiodental
sulcus, 10 mm overjet in tooth 11, 5 mm overjet in tooth 21, 4 mm overbite in tooth 11, 7 mm overbite in tooth
21, and angle class II molar relationship. SNA:78°, SNB:71°, ANB:7°, U1-SN:103°, and IMPA:101° were measured
during the initial cephalometric analysis. The mandible's effective length decreased by 100.2. According to
radiographic analysis, he had a class II skeletal relationship originating from the lower jaw and a normodiverjan
development model. The growth and development time is in S, according to the hand-wrist radiography. A
monoblock and fixed orthodontic treatment are planned for the patient's treatment. The patient used a monoblock
for an average of 12-14 hours per day for nine months. She has undergone a 12-month fixed orthodontic treatment
after that. A class I relationship was achieved at the end of the treatment, both dental and skeletal. The SNA angle
remained unchanged after treatment, while the SNB angle increased by 4° and the ANB angle decreased by 4°.
The upper inclination decreased by 4 degrees. In the patient's resting position, lip closing was achieved. In the
convex face type, some progress has been achieved. The overjet, overbite, and class I molar and canine relationship
are all dentally ideal.
Conclusion: Skeletal and dental improvement can be achieved by using removable functional appliances in patients
who are in the growth and development period and who have good cooperation.
Keywords: Functional treatment, monoblok, class II
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PS-036
PEG LATERAL DİŞLERE SAHİP HASTADA UYGULANAN MULTİDİSİPLİNER TEDAVİ
Saadet Çınarsoy Ciğerim1
1

, Jamil Bayzed1

, Hüseyin Melik Böyük1

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti AD, Van, Türkiye

Amaç: Bu vaka raporunun amacı, maksiller peg lateral dişlere sahip olan hastaya uygulan ortodontik ve restoratif
tedavinin sunulmasıdır.
Olgu Sunumu: Kronolojik yaşı 17 yıl olan erkek hasta dişlerinin çapraşık olması şikayeti ile kliniğimize başvurdu.
Hastada lateral dişlerin (12,22) peg şekilli olduğu tespit edildi. Hastada Angle Sınıf I maloklüzyon ve mandibular
kesici dişlerde çapraşıklık bulunmaktaydı. Hastaya çekimsiz sabit ortodontik tedavi uygulandı. Lateral dişler için
estetik restoratif tedavi boşlukları hazırlandı ve sonrasında kompozit restorasyon ile dişler büyütüldü.
Tartışma: Hastanın ortodontik tedavisi 1.5 yıl kadar bir sürede tamamlandı. Hasta kabul edilebilir estetik, overjet
ve overbite ilişkisine ulaştı.
Anahtar kelimeler: Peg lateral, angle sınıf I, restoratif tedavi
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PS-036
MULTIDISPLINARY TREATMENT APPLIED IN PATIENT WITH PEG LATERAL TEETH
Saadet Çınarsoy Ciğerim1
1

, Jamil Bayzed1

, Hüseyin Melik Böyük1

Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, Van, Turkey

Aim: The purpose of this case report is to present orthodontic and restorative treatment for a patient with maxillary
peg lateral teeth.
Case Report: A male patient with a chronological age of 17 years was admitted to our clinic with the complaint of
crowded teeth. It was found that the lateral teeth (12,22) of the patient were peg-shaped. The patient had Angle
Class I malocclusion and crowding in the mandibular incisors. Fixed orthodontic treatment was applied to the
patient without extraction. The lateral peg teeth were prepared and enlarged with an aesthetic composite
restoration.
Discussion: Orthodontic treatment of the patient was completed in 1.5 years. The patient reached an acceptable
aesthetic, overjet, and overbite relationship.
Keywords: Peg lateral, angle class I, restorative treatment
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PS-037
TRAVMA HASTASININ ESTETİK TEDAVİ PLANI
Alperen Değirmenci1
1

, Maha Salameh1

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi AD, Van, Türkiye

Amaç: Bu vaka raporunun amacı 11 yaşındaki hastanın kırık üst santral dişlerinin kompozit rezinler ile direkt
restorasyonunun yapılmasıdır.
Olgu Sunumu: 11 ve 21 no’lu dişlerin düzensizlikleri giderilerek ardından bizotaj yapıldı. Light mine, orta ve light
dentin rengi kompozit buton tekniği kullanılarak seçildi. Kan ve tükürük kontaminasyonuna karşı rubber dam
yerleştiridi. Dişin minesi 30 saniye süreyle %37’lik fosforik asit ile pürüzlendirildi, yıkandı ve kurutuldu. Ardından
GC primer ve 8. jenerasyon üniversal bond uygulandı. Işıkla polimerize olan radyoopak üniversal kompozit olan
Essentia GC tabakalama tekniği ile uygulandı. Alüminyum oksit kaplı diskler ve lastik frezler yardımı ile cilalama
işlemi tamamlandı.
Tartışma: Sonuç, hasta tarafından estetik ve fonksiyon açısından kabul edilebilirdi. Estetik tedavi hastanın yaşamını
değiştirebilir, kendine olan güvenini artırabilir ve hayatını kolaylaştırabilir.
Anahtar Kelimeler: Travma, kompozit, estetik
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PS-037
AESTHETIC TREATMENT PLAN OF TRAUMA PATIENT
Alperen Değirmenci1
1

, Maha Salameh1

Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative, Van, Turkey

Aim: The aim of this case report is the direct restoration of broken upper central teeth of an 11-year-old patient
with composite resins.
Case Report: The irregularities of the teeth numbered 11 and 21 were removed and then beveled. Light enamel,
medium, and light dentin color were selected using the composite button technique. A rubber dam was placed
against blood and saliva contamination. The enamel of the tooth was etched with 37% phosphoric acid for 30
seconds, washed, and dried. Then GC primer and 8th generation universal bond were applied. Essential GC, a
radiopaque universal composite, was applied by layering technique and then polymerized with light cure. The
polishing process was completed with aluminum oxide-coated discs and rubber burs.
Discussion: The result was acceptable by the patient in terms of aesthetics and function. Aesthetic treatment can
change the patient's life, increase his self-confidence and make his life easier.
Keywords: Trauma, composite, aesthetics
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PS-038
MİDLİNE DİESTEMANIN DİREKT KOMPOZİT REZİN RESTORASYONU VE BİR YILLIK TAKİBİ
Alperen Değirmenci1
1

, İkbal Esra Pehlivan1

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi AD, Van, Türkiye

Amaç: Midline diasteması, etiyolojisi çok farklı olabilen üst orta kesici dişler arasındaki boşluk olarak tanımlanabilir.
Daha az zaman alan ve düşük maliyetli direkt kompozit restorasyonlar diestema hastalarında kliniğe başvurma
nedenleri arasında yer alan estetik şikayetlerin ortadan kaldırabilmesi için en minimal invaziv tedavi seçeneğidir.
Tedavi planlamasının doğru yapılabilmesi diastemanın teşhisinin ve etiyolojisinin iyi belirlenmesine bağlıdır. Bu olgu
sunumunda kliniğe başvuran hastanın orta hat diastemasının direkt kompozit restorasyon ile kapatılması ve bir yıllık
takibi sunulmaktadır.
Olgu sunumu: 21 yaşındaki kadın hasta Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi
kliniğine maksiller bölgede orta hat diasteması için başvurdu. Medium mine rengi buton tekniği ile seçildi. Silikon
indeks hazırlandı. Restorasyonların uzun ömürlü olmasını sağlamak için lastik örtü ve yüksek vakumlu aspiratör
kullanılarak tam izolasyon sağlandı. Dişin hem labiali hem de palatinali %37’lik fosforik asit ile 30 sn asitlendi. Asit,
iyice yıkandı ve ardından hava ile kurutuldu. 8. jenerasyon üniversal bond uygulandı ve 10 saniye süreyle tamamen
ışıkla sertleştirildi. Daha sonra silikon indeks kontrolü ile kompozit restorasyon tabaka tabaka yerleştirildi.
Alüminyum oksit kaplı diskler ardından lastik diskler yardımıyla kompozit rezinin polisaj prosedürü tamamlanmıştır.
Sonuç: 1., 3., 6. ve 12. ayda kontrole gelen hastanın klinik muayenesinde, restorasyonlarında herhangi bir kırığa
ve renk değişikliğine rastlanmamıştır. Bu çalışma, maksiller kesici dişler arasındaki orta hat diastemalarının direk
kompozit restorasyonlarla kapatılmasının, tüm protokoller takip edildiğinde klinik olarak kabul edilebilir ve kalıcı
olabileceğini göstermiştir.
Anahtar kelimeler: Diestema, kompozit rezin, estetik, anterior
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PS-038
DIRECT COMPOSITE RESIN RESTORATION AND ONE YEAR FOLLOW-UP OF MIDLINE DIESTEMA
Alperen Değirmenci1
1

, İkbal Esra Pehlivan1

Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative, Van, Turkey

Aim: Midline diastema can be defined as the space between the upper-middle incisors, which has different
etiologies. Less time-consuming and low-cost direct composite restorations are the most minimally invasive
treatment option to eliminate aesthetic complaints, which are the reasons for visiting the dental clinic. The correct
treatment planning depends on determining the diagnosis and etiology of diastema. In this case report, the closure
of the midline diastema of our patient who applied to our clinic with direct composite restoration and a one-year
follow-up is presented.
Case report: A 21-year-old female patient applied to Van Yuzuncu Yil University Faculty of Dentistry, Restorative
Dentistry Clinic for midline diastema in the maxillary region. The medium enamel color of Essentia composite
restoration material was chosen with the button technique. Silicon index was prepared. To ensure the longevity of
the restoration, full isolation was provided by using a rubber dam and a high vacuum aspirator. Both the buccal
and lingual of the tooth were etched with 37% phosphoric acid for 30 seconds. The acid was washed well and then
air-dried. The 8th generation of the universal bond adhesive system was applied and completely light-cured for 10
seconds. Then, a composite restoration was created layer by layer with silicon index control. The polishing
procedure of composite resin has been completed with aluminum oxide-coated discs and rubber discs.
Conclusion: The clinical examination of our patient who came for follow-up at the 1st, 3rd, 6th, and 12th months,
no fracture or color change was found. This study showed that the closure of midline diastema between maxillary
incisors with direct composite restorations could be clinically acceptable and permanent when all protocols are
followed in the correct way.
Keywords: Diestema, composite, aesthetic, anterior
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PS-039
OKSİPİTAL HEADGEAR VE ALIŞKANLIK KIRICI APAREY UYGULAMASI
Jamil Bayzed1
1

,Saadet Çınarsoy Ciğerim1

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti AD, Van, Türkiye

Amaç: Bu vaka raporunun amacı iskeletsel sınıf I ve high angle hastada oksipital headgear, üst çene alışkanlık kırıcı
aparey ve yavaş genişletme apareyi ile yapılan fonksiyonel tedavinin sunulmasıdır.
Olgu Sunumu: Kronolojik yaşı 9 yıl 8 ay olan bayan hastada Angle sınıf I maloklüzyon bulunmaktadır. Hastanın
muayenesinde açık kapanış ve konveks bir profile sahip olduğu, azalmış overjet (0.5 mm) ve openbite (-2.5 mm)
olduğu saptandı. Sefalometrik analiz sonucunda hastada iskeletsel sınıf I (ANB:4°) maloklüzyon olduğu ve SN/GoGN
(41°) açısının arttığı belirlendi. Hastada parmak emme alışkanlığı mevcuttu. Hastaya 6 ay süreyle uygulanan
oksipital headgear ve üst çene alışkanlık kırıcı aparey tedavisi sonucu ön açık kapanışta belirgin bir düzelme
gözlendi.
Tartışma: Oksipital headgearin beklenen etkileri sonucunda maksiller bölgede intrüzyon ve alışkanlık kırıcı aparey
etkisi ile keser ekstrüzyonu gerçekleşti. Yavaş genişletme protokolü sonrası yeterli maksiller genişliğe ulaşıldı. Kabul
edilebilir estetik profil, ideal overjet ve overbite elde edildi. Hastanın estetik beklentileri karşılanarak hasta

memnuniyeti sağlandı.
Anahtar kelimeler: Oksipital headgear, açık kapanış, fonksiyonel tedavi
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PS-039
OCCIPITAL HEADGEAR AND HABIT-BREAKING APPLICATION
Jamil Bayzed1
1

,Saadet Çınarsoy Ciğerim1

Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, Van, Turkey

Aim: The purpose of this case report is to present functional treatment in skeletal class I and high angle patients
with occipital headgear, upper jaw habit-breaking appliance and slow expansion appliance.
Case Report: A female patient, whose chronological age is nine years and eight months, has Angle class I
malocclusion. On examination, the patient was found to have an open bite and a convex profile, decreased
overjet (0.5 mm), and open bite (-2.5 mm). The result of the cephalometric analysis was determined that the
patient had skeletal class I (ANB: 4 °) malocclusion and the SN / GoGN (41 °) angle increased. The patient had a
thumb-sucking habit. The occipital headgear and upper jaw habit-breaking appliance treatment were applied
to the patient for six months. A significant improvement was observed in the anterior open bite.
Discussion: The expected effects of the occipital headgear are an intrusion of the maxillary region and extrusion
of the incisor teeth with the habit-breaking effect. Sufficient maxillary width was reached after the slow
expansion protocol. Acceptable aesthetic profile, ideal overjet and overbite were achieved. Patient satisfaction
was achieved.
Keywords: Occipital headgear, open bite, functional treatment
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PS-040
KIRIK DİŞİN STRİP KRON VE ENJEKTE EDİLEBİLİR KOMPOZİT İLE TEDAVİ EDİLMESİ
Alperen Değirmenci1
1

, Maha Salameh1

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi AD, Van Türkiye

Amaç: Bu olgu sunumunun amacı, 15 yaşındaki bir erkek hastanın ortodontik tedaviye başlamadan önce kırık dişini restore
ederek problemini çözmekti.
Olgu sunumu: 11 nol’lu dişin çürükleri temizlendi. Ardından diş prepare edildi ve bizotaj yapıldı. Full strip kron
uyumlaması yapıldı. Uyumlama yapıldıktan sonra strip kuronun insizal kenarının lingual tarafında ufak bir delik açıldı.
Dişin minesi 30 saniye süreyle %37’lik fosforik asit ile pürüzlendirildi ardından 8. nesil üniversal bond uygulandı. A2
üniversal enjekte edilebilir kompozit (G-aenial Universal Injectable) açılan delikten enjekte edilerek restorasyon yapıldı.
Sonra kompzit restorasyon iki ışık cihazı kullanılarak bukkal ve lingualden polimerize edildi. Alüminyum oksit kaplı diskler
ve lastik diskler yardımı ile cilalandı.
Sonuç: Üniversal enjekte edilebilir kompozit, tabakalama tekniğine gerek kalmadan estetik sonuçlar verebilir. Yeni nesil
yüksek doldurucu içeriğine sahip enjekte edilebilir kompozitler daimi restorasyon amacıyla güvenle kullanılabilir. Ayrıca
bu tedavi hastanın klinikteki kalış süresini kısaltabilir, konforunu ve özgüvenini artırabilir.
Anahtar Kelimeler: Kırık diş, enjekte edilebilir kompozit, estetik.
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PS-040
TREATING FRACTURED TOOTH WITH STRIP CROWN AND INJECTABLE COMPOSITE
Alperen Değirmenci1
1

, Maha Salameh1

Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Van, Turkey

Amaç: This case report aimed to solve the problem of a 15-year-old male patient by restoring his broken tooth before
starting orthodontic treatment.
Olgu sunumu: The decays of the 11-number tooth were removed. Then the tooth was prepared and beveled. Full strip
crown matching was done. After applying the strip crown, a small hole was made on the lingual side of the incisal edge
of the strip crown. The enamel of the tooth was etched with 37% phosphoric acid for 30 seconds, and then the 8th
generation universal bond was applied. The restoration was performed by injecting A2 universal injectable composite
(G-aenial Universal Injectable) through the hole. Then, the composite restoration was polymerized from the buccal and
lingual using two light devices and polished with aluminum oxide-coated discs and rubber discs.
Sonuç: Universal injectable composite can give aesthetic results without the need for a layering technique. New
generation injectable composites with high filler content can be used safely for the permanent restoration. In addition,
this treatment can shorten the patient's stay in the clinic and increase his comfort and self-confidence.
Keywords: Fractured tooth, injectable composite, aesthetic.
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PS-041
GÜNCEL OKLUZAL SPLİNT MATERYALLERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ayşe Atay1
1

, Samim Çetin Sevük1

Altınbaş Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi AD, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu in-vitro çalışmanın amacı, dijital dental teknolojiye paralel olarak gelişen materyal teknolojisinin bir sonucu
olarak, dental piyasada yer alan yeni nesil okluzal splint materyallerinin yüzey pürüzlülüğünün değerlendirilmesidir.
Materyal ve Metod: Çalışmada, beş farklı okluzal splint materyalinden, toplam 50 adet disk şeklinde (2 mm yükseklik,
10 mm çap) örnekler üretildi (n=10). Örneklerin disk şekli dijital (ExoCAD DentalCAD, Almanya) olarak tasarlanarak, PEEK
Biosolution ve M-PM Disc CAD/CAM (Merz Dental GmbH, Almanya) materyal grupları eksiltme üretim tekniği ile
frezelenerek (Ceramill, Ammann Girbach, Almanya), Dental LT Clear Resin (Formlabs, ABD) grubu ise ilave üretim tekniği
ile 3D yazıcı (Form 3B, EcoLab, USA) kullanılarak üretildi. Duran (Scheu-Dental GmbH) ısıyla şekillendirilen plak grubu,
MINISTAR S® (Scheu-Dental GmbH) vakum cihazı kullanılarak üretildi ve örnek boyutlarına uygun olacak şekilde
frezelendi. Akrodent (Koca Kimya ve Dental, Türkiye) grubu, silikon kalıp kullanılarak üretildi. Örnekler sırasıyla 600800-1000-2000-4000 grit silikon karbit zımparalar (Abramin; Struers) ile cilalandı. Tüm örnekler distile su ile ultrasonik
banyoda 5 dakika temizlendi ve hava ile kurutuldu. Örneklerin yüzey pürüzlülüğü (Ra) bir kontak profilometre (Surtronic
25, Taylor Hobson, UK) ile ölçüldü. Yüzey pürüzlülüğü verilerinin normal dağılımının değerlendirilmesi Shapiro-Wilk testi
ile yapıldı. İstatistiksel analizler için tek yönlü ANOVA ve Tukey HSD post-hoc analizleri kullanıldı, p<0,05 anlamlı kabul
edildi.
Bulgular: Yüzey pürüzlülük değerleri değerlendirildiğinde, farklı okluzal splint materyalleri arasında farkın istatistiksel
olarak anlamlı olduğu gözlenmiştir (p<0,05). En düşük Ra değerlerini PEEK BioSolution ve Duran materyaller göstermiştir
(p>0,05). PEEK BioSolution, Duran materyal grupları ile M-PM Disc materyal grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı
fark bulunmuştur (p<0,05).
Sonuç: Okluzal splint materyallerinin farklı yüzey pürüzlülüklerine sahip olmaları farklı fiziksel özellikler geliştirdiğinden
klinik olarak önem arz etmektedir.
Anahtar kelimeler: Yüzey pürüzlülüğü, okluzal splint materyalleri, CAD/CAM

181

POSTER BİLDİRİLERİ (POSTER PRESENTATIONS)

PS-041
SURFACE ROUGHNESS EVALUATION OF CONTEMPORARY OCCLUSAL SPLINT MATERIALS
Ayşe Atay1
1

, Samim Çetin Sevük1

Altınbaş University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, Istanbul, Turkey

Aim: The aim of this in-vitro study is to evaluate the surface roughness of the new generation occlusal splint materials
in the dental market as a result of the evolving material technology parallel to digital dental technology.
Methodology: A total number of 50 disc-shaped specimens (2 mm thickness, 10mm diameter) were produced from five
different occlusal splint materials (n=10). PEEK Biosolution, and M-PM Disc (Merz Dental GmbH) groups were produced
by subtractive technique (Ceramill, Ammann Girbach), Dental LT Clear Resin (Formlabs) group by additive technique with
a dental 3D printer (Form 3B, EcoLab) following the digital design of the specimen (ExoCAD DentalCAD, Germany). Duran
(Scheu-Dental GmbH) group was thermoformed by using a pressure molding unit (MINISTAR S®, Scheu-Dental GmbH) and
milled according to the specimen size. Akrodent (Akrodent; Koca Kimya ve Dental, Turkey) group was produced using a
silicone mold. The specimens were finalized with a stepwise polishing with 600-800-1000-2000-4000 grit silicon carbide
sheets (Abramin; Struers), respectively. Then all specimens were cleaned with distilled water using an ultrasonic bath
for 5 min and were then air-dried specimens. Following the procedure, the surface roughnesses (Ra) of the specimens
were calculated by a contact profilometer (Surtronic 25, Taylor Hobson, UK). Surface roughness data were submitted to
Shapiro–Wilk test to test the normality of data. One-way ANOVA and Tukey HSD post-hoc analyses were used for statistical
analyses, p<0.05 was considered significant.
Results: Evaluating the surface roughness values, there were significant differences among the different occlusal splint
materials (p<0.05). PEEK BioSolution and Duran materials showed the lowest Ra values (p>0.05). A significant difference
was found between PEEK BioSolution, Duran material groups, and M-PM Disc material group (p<0.05).
Conclusion: The different surface roughness of occlusal splint materials is clinically important as they may develop
different physical properties.
Keywords: Surface roughness, occlusal splint materials, CAD/CAM
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PS-042
KOMPLİKE OLMAYAN ÜST KESİCİ DİŞ FRAKTÜRÜNÜN KOMPOZİT REZİN İLE RESTORASYONU
Musa Acartürk1
1

Dicle Üniversitesi, Restoratif Diş Tedavisi AD, Diyarbakır, Türkiye

Amaç: Diş travmaları sonucunda kron kırıkları ve lüksasyon durumları meydana gelebilmektedir. Doğru teşhis, hem daimi
hem de süt dişlerinde meydana gelebilen diş travmalarının tedavisindeki başarıda önemli bir rol oynamaktadır.
Uygulanacak olan tedavi de meydana gelen travmanın çeşidine göre farklılık göstermektedir. Estetik beklentileri
karşılaması, tek seansta tamamlanabilmesi ve ekonomik yönden uygun olmasından dolayı diş travmalarının tedavisinde
direkt kompozit rezin uygulamaları sıklıkla tercih edilmektedir. Bu çalışmamızda üst sol kesici dişin komplike olmayan
mine dentin fraktürünün tek seans direkt kompozit rezin uygulaması ile tedavisi sunulmaktadır.
Olgu sunumu: 37 yaşındaki erkek hasta kırık olan üst sol santral dişindeki estetik rahatsızlıktan dolayı kliniğimize
başvurdu. Herhangi bir sistemik rahatsızlığının olmadığı ve kısa bir süre önce meydana gelen travma öyküsü alınan
anamnez sonucu öğrenilmiştir. Dişin vital olduğu yapılan vitalite testi sonucunda belirlendi. Hastanın radyografisi
incelendi ve herhangi bir patolojik bulgu saptanmadı. Tedavi seçenekleri konusunda hasta bilgilendirildi ve direkt
kompozit rezin restorasyon yapımına karar verildi. Öncelikle minimal ölçüde preparasyon yapılarak mine pürüzlülüğünün
artırılması sağlandı. Hemen ardından K-ETCHANT Syringe (Kuraray, Japonya) ile asitleme işlemi yapıldı. Üretici firmanın
talimatlarına uyularak 7. nesil bonding ajan (Tokuyama BOND FORCE 2, Japonya) kullanıldı. A1 kompozit rezin (Clearfil
Majesty Esthetic, Kuraray) uygulanarak restorasyon tamamlandı. Daha sonrasında bitirme ve polisaj işlemleri (Sof-lex
disc, 3M-ESPE, ABD) gerçekleştirildi
Sonuç: Diş travmaları sonrasında oluşan fraktür durumlarında, hastaların estetik kaygılarını gidermek için direkt kompozit
rezin uygulamaları yapılmaktadır.

Anahtar kelimeler: Fraktür, kompozit, restorasyon
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RESTORATION OF UNCOMPLICATED UPPER INCISOR FRACTION WITH COMPOSITE RESIN
Musa Acartürk1
1

Dicle University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Diyarbakır, Turkey

Aim: As a result of dental traumas, crown fractures and luxation situations can occur. Correct diagnosis plays an
important role in the success of the treatment of dental traumas that can occur in both permanent and primary teeth.
The treatment to be applied also varies according to the type of trauma that occurs. Direct composite resin applications
are often preferred in the treatment of dental trauma because it meets aesthetic expectations, can be completed in a
single session and is economically viable. In this study, the treatment of uncomplicated enamel dentin fracture of the
upper left incisor with a single session of direct composite resin application is presented.
Case Report: A 37-year-old male patient was admitted to our clinic due to aesthetic discomfort in his upper left central
tooth, which was fractured. It was learned from the anamnesis that he had no systemic illness and a history of trauma
that occurred a short time ago. It was determined as a result of the vitality test that the tooth was vital. Radiography
of the patient was examined, and no pathological finding was found. The patient was informed about the treatment
options, and it was decided to make a direct composite resin restoration. First of all, it was ensured that the roughness
of the enamel was increased by making minimal preparation. Pickling was followed immediately by K-ETCHANT Syringe
(Kuraray, Japan). The 7th generation bonding agent (Tokuyama BOND FORCE 2, Japan) was used, following the
manufacturer's instructions. The restoration was completed by applying A1 composite resin (Clearfil Majesty Esthetic,
Kuraray). Afterward, finishing and polishing processes (Sof-lex disc, 3M-ESPE, USA) were carried out.
Conclusion: In cases of fractures that occur after dental trauma, direct composite resin applications are applied to
relieve the aesthetic concerns of patients.
Keywords: Fracture, composite, restoration
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PS-043
YÜZEY İŞLEMLERİ VE YAŞLANDIRMANIN ÜÇ-BOYUTLU-ÜRETİLEN RESTORASYON MATERYALİNİN
ADEZYONU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Ayşe Atay1
1

, Demet Çağıl Ayvalıoğlu1

Altınbaş Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi AD, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, farklı yüzey işlemlerinin ve yaşlandırmanın, 3 boyutlu üretim tekniği ile yeni geliştirilmiş
indirekt restorasyon materyalinin (Saremco print-CROWNTEC, SAREMCO Dental AG, İsviçre) rezin siman ile olan
makaslama bağlanma dayanımının değerlendirilmesidir.
Materyal ve Metod: Çalışmada, üretici talimatları doğrultusunda toplam 96 disk şeklinde örnek (3 mm yükseklik, 10 mm
çap) üretildi. Tüm örnekler, 600 grit silikon karbit zımpara (Abramin; Struers) kağıdı ile cilalandı. Örnekler temizlendikten
sonra farklı yüzey hazırlama işlemlerine göre: kontrol (herhangi bir işleme tabi tutulmamış), tribo-kimyasal silika
kaplama, 50 μm alüminyum oksit (Al2O3) kumlama, 110 μm Al2O3 kumlama uygulanmış olacak şekilde dört gruba ayrıldı
(n=24). Yapıştırıcı rezin simanın (Panavia V5, Kuraray Noritake Dental, Japonya) uygulanması için 2 mm yüksekliğinde
3mm çapında bir silikon kalıp kullanıldı. Rezin siman LED ışık cihazı (Valo Cordless, Ultradent Products, ABD) kullanılarak
20 sn kürlendi. Her gruptaki örnekler daha sonra yaşlandırma uygulanmamış (37°C' de 24 saat distile suda bekletilen) ve
yaşlandırma uygulanmış (5000 ısıl döngü, 5°C–55°C, bekleme süresi 30sn) olmak üzere 2 alt gruba ayrıldı. Sonrasında
makaslama bağ dayanımı testleri (MOD Dental, Esetron Smart Robotechnologies, Turkiye; 0,5 mm/dk) yapıldı. İstatistiksel
analizler için iki yönlü ANOVA ve Tukey HSD post-hoc analizleri kullanıldı, p<0,05 anlamlı kabul edildi.
Bulgular: Farklı yüzey işlemlerinin ve yaşlandırma prosedürünün üç boyutlu üretilen indirekt restorasyon materyalinin
makaslama bağ dayanımı değerleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu görülmüştür (p<0,05). En yüksek bağ dayanımı
değeri tribo-kimyasal silika kaplama gruplarında elde edilmiştir (p<0,05). En düşük makaslama bağ dayanımı değeri
kontrol gruplarında elde edilmiştir (p<0,05). Yaşlandırma sonucu kontrol, 50 mµ Al2O3 ve110 mµ Al2O3 gruplarında bağ
dayanımı değerlerinin anlamlı derece düştüğü gözlenmiştir (p<0,05).
Sonuç: Tribo-kimyasal silika kaplama ile yüzey pürüzlendirme işlemi uygulanan gruplar en yüksek bağ dayanımını
değerlerini vermiştir ve yaşlandırma işleminin bu grubun makaslama bağ dayanımı üzerine etkisi olmamıştır.
Anahtar kelimeler: Üç boyutlu üretim, makaslama bağlanma dayanımı, kumlama
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EFFECTS OF SURFACE TREATMENTS AND AGING ON ADHESION OF 3D-PRINTED-RESTORATIONMATERIAL
Ayşe Atay1
1
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Altınbaş University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, İstanbul, Turkey

Aim: The aim of this study was to investigate the effects of different surface treatments and aging on shear bond strength
(SBS) of the contemporary 3D printed indirect restorative material (saremco print-CROWNTEC, SAREMCO Dental AG,
Switzerland) to the luting cement.
Methodology: A total of 96 disc-shaped specimens (3 mm thick, 10 mm diameter) were produced and polished with 600grit silicon carbide sheets (Abramin; Struers) and cleaned. The specimens were divided into four groups in terms of
surface treatment protocols: control (no treatment), tribochemical silica coating, 50 μm aluminium-oxide (Al2O3)
sandblasting, 110 μm Al2O3 sandblasting (n=24). A silicone mold with a hole in the center (h=2mm, Ø=3mm) was used for
the application of the resin cement (Panavia V5, Kuraray Noritake Dental, Japan). The resin cement was cured by the
use of an LED unit (Valo Cordless, Ultradent Products, USA) with a curing time of 20s. The specimens were divided into
two subgroups: non-aged (stored in distilled water at 37°C for 24 hours) and aged (thermocycling; 5000 cycles, 5°C–
55°C, dwell time 30s). The SBS test was performed (MOD Dental, Esetron Smart Robotechnologies, Turkey; 0.5 mm/min).
The data were analyzed using two-way ANOVA, Tukey HSD multiple comparison tests at a significance level of p<0.05.
Results: Two-way ANOVA revealed that the different surface treatments and aging processes affected the SBS values of
3D printed indirect restoration materials (p<0.05). The highest SBS values were obtained in the tribochemical silica
coating groups (p<0.05). The lowest SBS values were obtained in the control groups (p<0.05).
The SBS values of the control, 50 mµ Al2O3 and 110 mµ Al2O3 groups, were significantly decreased after the aging process
(p<0.05).
Conclusion: The tribochemical silica coating surface treatment group showed the highest SBS values, and the aging
process had no effect on the SBS values of this group.
Keywords: 3D printing, shear bond strength, sandblasting
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MAKSİLLADA SANTRAL DEV HÜCRELİ GRANÜLOM: VAKA RAPORU
Mehmet Akyüz1
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Giriş: Santral dev hücreli granülom (SDHG) etiyolojisi bilinmeyen, reaktif veya neoplastik olabileceği düşünülen, nadir
görülen non-odontojenik lezyondur. En sık mandibulada birinci molarların anteriorunda gelişir. Çenelerde görülen benign
lezyonların %7’sini oluşturur. Vakaların %60’ı 20 yaş altında görülür. En sık belirtisi ağrısız şişliktir. Sıklıkla dişlerde yer
değişikliğine ve kök rezorpsiyonuna sebep olur. Bu vaka raporunun amacı maksillada yerleşim gösteren santral dev hücreli
granülom olgusunu sunmaktır.
Vaka Raporu: 22 yaşında sistemik olarak sağlıklı kadın hasta sol maksillar posterior bölgede doluluk hissi, dişetinde
kanama ve dişlerde mobilite şikayetiyle kliniğimize başvurdu. İntraoral muayenede sol maksillar posterior bukkal
sulkusta yerleşim gösteren palpasyonda fibrotik kıvamlı hiperemik görünümlü lezyon tespit edildi. Panoramik radyografi
incelemesinde 24-25-26 numaralı dişlerin kökleriyle ilişkili, sınırları belirgin olmayan radyolüsent lezyon belirlendi.
Lezyon 25-26 numaralı dişleri deplase etmişti. Lezyonun konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) incelemesinde 28x26x20
mm ebatlarında superoinferior ve bukkopalatal yönde ekspansif olduğu, lezyon bölgesinde bukkal korteksin perfore
olduğu saptandı. İnsizyonel biyopsi yapılan lezyon histopatolojik incelemeye gönderildi ve SDHG teşhisi konuldu.
Mukoperiosteal flep kaldırılıp, mobil olan 24-25-26 numaralı dişler çekildi. Lezyon kürete edildi. Oluşan oroantral ilişki
bukkal mukoza flebiyle kapatıldı. Bölge primer olarak süturlandı.
Sonuç: SDHG’ler nadir görülen benign lezyonlardır. Ancak maksillada lokal agresif seyir gösterebilirler. Bu sebeple KIBT
ile incelenmeli ve anatomik yapılarla ilişkisi değerlendirilmelidir.
Anahtar kelimeler: Santral dev hücreli granülom, maksilla, maksiller sinüs
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CENTRAL GIANT CELL GRANULOM IN MAXILLA: A CASE REPORT
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Introdution: Central giant cell granuloma (CGCG) is a rare non-odontogenic lesion of unknown etiology, thought to be
reactive or neoplastic. It most commonly develops in the mandible anterior of the first molars. It constitutes 7% of benign
lesions seen in the jaws. 60% of cases occur under 20 years of age. The most common symptom is painless swelling. It
often causes tooth displacement and root resorption. The purpose of this case report is to present a case of central giant
cell granuloma located in the maxilla.
Case Report: A 22-year-old systemically healthy female patient was admitted to our clinic with complaints of a feeling
of fullness in the left maxillary posterior region, bleeding in the gums, and mobility in the teeth. On intraoral
examination, a fibrotic hyperemic lesion was detected on palpation, which was located in the left maxillary posterior
buccal sulcus. In the panoramic radiography, a radiolucent lesion with no clear borders and associated with the roots of
teeth numbered 24-25-26 was detected. The lesion had displaced the teeth numbered 25-26. Cone-beam computed
tomography (CBCT) examination of the lesion revealed that the lesion was expanded in the superoinferior and
buccopalatal direction with dimensions of 28x26x20 mm, and the buccal cortex was perforated in the lesion area. The
lesion, which underwent incisional biopsy, was sent for histopathological examination, and a diagnosis of CGCG was
made. The mucoperiosteal flap was removed, and mobile teeth numbered 24-25-26 were extracted. The lesion was
curetted. The oroantral relationship that occurred was closed with a buccal mucosa flap. The area was primarily sutured.
Conclusion: CGCGs are rare benign lesions. However, they may show an aggressive local course in the maxilla. For this
reason, it should be examined with CBCT, and its relationship with anatomical structures should be evaluated.
Keywords: Central giant cell granuloma, maxilla, maxillary sinüs
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ORAL LIKEN PLANUS: VAKA RAPORU
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Giriş: Liken planus etiyolojisi bilinmeyen deri ve mukoza membranlarını tutan T hücre aracılı immün reaksiyonlardır.
Hepatit C, HHP 6 gibi virüsler, bakteriler, kontak alerjenler, ilaçlar, stres gibi faktörler hastalığın gelişmesinde etkili
olabilmektedir. Tüm popülasyonun yaklaşık %1-2 sinde bulunur. Kadınlarda erkelerden 2 kat fazla görülür. Retiküler,
eroziv, atrofik, büllöz, plak ve papüller olarak altı tipi tanımlanmıştır. Oral mukoza deri lezyonları olmadan etkilenebilir.
Oral lezyonlara yakın amalgam ve altın gibi dental materyaller liken planus lezyonlarını şiddetlendirebildiği için başka
materyallerle değiştirilmelidir.
Vaka Raporu: 27 yaşında sistemik olarak sağlıklı sigara kullanmayan erkek hasta, sağ yanak mukozasında ağrı ve tükürük
akışında artış ve yiyememe şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Hastanın intraoral muayenesinde sağ yanak mukozasını
kaplayan çevresi beyaz ortası eritemli ülsere lezyon tespit edildi. Hasta hikayesinde lezyonların sık sık oluştuğu öğrenildi.
Lezyona insizyonel biyopsi yapıldı ve histopatolojik incelemeye gönderildi. Klinik ve patolojik inceleme sonucu liken
planus teşhisi konuldu. Hastaya intralezyonel kortikosteroid uygulaması yapıldı. Hasta 20 gün sonra kontrole çağrıldı.
Muayenede lezyonun gerilediği ve hastanın şikayetlerinin azaldığı görüldü.
Sonuç: Hastanın şikayeti olmadığı sürece oral liken planusu tedavi etmeye gerek yoktur. Hastaların sigara, alkol, asidik
ve baharatlı yiyecekleri kullanımı kısıtlanmalıdır. Ağrı, kaşınma gibi şikayeti olan hastalarda ise lokal ya da sistemik
kortikosteroid kullanımı ile semptomlar azalmakta hasta konforu artmaktadır.
Anahtar kelimeler: Oral liken planus, intralezyonel kortikosteroid, bukkal mukoza

189

POSTER BİLDİRİLERİ (POSTER PRESENTATIONS)

PS-045
ORAL LICHEN PLANUS: A CASE REPORT
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Introdution: Lichen planus is a T cell-mediated immune reaction involving skin and mucous membranes of unknown
etiology. Factors such as hepatitis C, HHP 6, viruses, bacteria, contact allergens, drugs, and stress can be effective in
the development of the disease. It is found in approximately 1-2% of the entire population. It is two times more common
in women than men. Six types have been defined as reticular, erosive, atrophic, bullous, plaque, and papules. Oral
mucosa can be effected without skin lesions. Dental materials such as amalgam and gold close to oral lesions should be
replaced with other materials as they may exacerbate lichen planus lesions.
Case Report: A 27-year-old systemically healthy non-smoking male patient presented to our clinic with complaints of
pain in the right cheek mucosa increased saliva flow, and inability to eat. In the intraoral examination of the patient, an
ulcerated lesion with white middle erythema covering the right cheek mucosa was detected. It was learned in the history
of the patient that the lesions occurred frequently. An incisional biopsy was performed on the lesion and sent for
histopathological examination. As a result of the clinical and pathological examination, the case was diagnosed with
lichen planus. Intralesional corticosteroid administration was applied to the patient. The patient was called for control
20 days later. On examination, it was observed that the lesion regressed, and the patient's complaints decreased.
Conclusion: Unless the patient has a complaint, there is no need to treat oral lichen planus. The use of smoking, alcohol,
acidic and spicy foods should be restricted. In patients with complaints such as pain and itching, symptoms decrease
with the use of local or systemic corticosteroids and patient comfort increases.
Keywords: Oral lichen planus, intralesional corticosteroid, buccal mucosa
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ORAL LİKEN PLANUS VE KLİNİK BULGULARI: ÜÇ VAKA SUNUMU
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Amaç: Oral liken planus, (OLP) kronik inflamatuvar T-hücre aracılı otoimmün bir hastalıktır. Tedavisi semptomatiktir. Bu
bildirideki amaç klinikte çeşitli formlarda ve yerlerde karşılaştığımız OLP’ye ait 3 farklı vaka örneği sunmaktır.
Olgu Tanımlanması: 1. vakamız 61 yaşındaki erkek hasta. Uzun süredir ağız içinde devam eden yaygın ağız yanması
şikayetiyle kliniğimize başvurdu. İntraoral muayenede ağız içinde kuruluk ile hipertrofik ve eritamatöz diş etleritespit
edildi. Özellikle dilde var olan kuruluk ileri derecedeydi ve hastanın konuşma, yemek yeme gibi günlük yaşantısını
engelleyen bir durum oluşturmaktaydı. 2. vakamız 27 yaşındaki kadın hasta. Rutin muayenesinde bilateral retromolar
padde sınırları düzensiz beyazımsı lezyona sahip olduğu görüldü. Hastanın lezyonun farkında değildi ve lezyonun olduğu
bölgeyle ilgili bir şikâyeti yoktu. Yapılan klinik incelemede scallop dil ve kalınlaşmış linea alba varlığı tespit edildi. Son
vakamız 58 yaşındaki bir kadın hasta. Maksillar anterior bölgedeki diş etlerinde ağrı şikâyetiyle kliğimize başvurdu.
Ağrısının yıllardır devam ettiğini ama son dönemde daha da şiddetlendiğini belirtti. Yapılan klinik muayenede özellikle
üst çenede bukkal mukozada yer yer beyazımsı lezyonların olduğu, diş etlerinin dokunmaya karşı aşırı hassas olduğu
görüldü. Tüm vakalarımızın biyopsi sonucu OLP idi.
Sonuç: OLP genellikle orta yaşın üzerinde sistemik olarak zayıflamış bireylerde görülen bir hastalıktır. Her hasta da farklı
görünümde, yerde ve türde görülebilmektedir. Klinik olarak çok farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Bundan dolayı
tedavi protokolü her kişiye özel düşünülmelidir.
Anahtar kelimeler: Liken planus, beyaz lezyonlar, ağız hastalıkları.
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Aim: Oral lichen planus (OLP) is a chronic inflammatory T-cell-related autoimmune disease. The treatment is
symptomatic. The purpose of this report is to present three different case examples of OLP that we encountered in
various forms and locations in the clinic.
Case Description: The first case is a 61-year-old male patient. He was admitted to our clinic with the complaint of
widespread mouth burning in the oral cavity for a long time. Intraoral examination revealed dryness in the mouth and
hypertrophic and erythematous gums. Especially the dryness of the tongue was severe, and it created a situation that
impeded the patient's daily life, such as talking and eating. The second case is a 27-year-old female patient. Her routine
examination revealed a whitish lesion with irregular borders on the bilateral retromolar pad. The patient was unaware
of the lesion and had no complaints about the area of the lesion. Scallop tongue and thickened linea alba were detected
in the clinical examination. She was referred to the periodontology department for biopsy. Our last case is a 58-year-old
female patient. She applied to our clinic with a complaint of pain in the gums in the maxillary anterior region. She stated
that his pain has been continuing for years but has become more severe recently. In the clinical examination, it was
observed that there were occasional whitish lesions in the buccal mucosa, especially in the upper jaw, and the gums
were extremely sensitive to touch. The biopsy results of cases were OLP.
Conclusion: OLP is a disease that usually appears in systemically weakened individuals over middle age. Each patient
may be displayed in a different clinical presentation, location, and type. Clinically, OLP may occur in many different
ways. Therefore, the treatment protocol should be considered specific to each person.
Keywords: Lichen planus, white lesions, oral diseases.
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PS-047
MANDİBULAR RETROGNATİYE BAĞLI İSKELETSEL SINIF II OLGUNUN TWİN BLOCK İLE DÜZELTİMİ
Sena Çulhacı Arıman1
1

, Seden Akan Bayhan1

Altınbaş Üniversitesi, Ortodonti Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Mandibular retrognatiye bağlı iskelesel Sınıf II hastanın twinblock apareyinin kullanımı ile kesici diş açılarının
düzeltilmesi ve retrognatik mandibulanın uygun konuma getirilmesi hedeflenmiştir.
Olgu Sunumu: 9 yaşında hastanın üst keserleri prokline, alt keserleri normal açıdadır. SNB açısı 71 derecedir. Hasta,
prokline üst keserleri nedeniyle ağzını kapatamama şikayetiyle kliniğe başvurmuştur. Üst keser açıları hawley apareyinin
vestibüler ark aktivasyonu ile düzeltilmiş, daha sonra twin block apareyi kullanılmıştır.
Tartışma: Aparey kullanımı sonucu üst keserler, hem hawley apareyi hem de twin block apareyi kullanımına bağlı
retrokline olmuş, alt keser açıları ise apareyin alt dişlere etkisi nedeniyle prokline olmuştur. SNB açısının 74 derece
olmasıyla profil daha düzgün hale gelmiştir.
Sonuç: Mandibular retrognatiye bağlı iskeletsel Sınıf II olgularda twin block profili iyileştirmeye yardımcıdır.
Anahtar kelimeler: Twin block, Fonksiyonel Aparey, İskeletsel Sınıf II
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PS-047
CORRECTION OF A SKELETAL CLASS II CASE DUE TO MANDIBULAR RETROGNATHIA WITH TWIN
BLOCK
Sena Çulhacı Arıman1
1Altınbaş

, Seden Akan Bayhan1

Üniversity, Orthodontics Department, İstanbul, Turkey

Aim: It was aimed to correct the incisor angles and bring the retrognathic mandible to the appropriate position with the
use of the twinblock appliance of a scaffold Class II patient with mandibular retrognathia.
Case Report: 9-year-old patient's upper incisors are at procline, and lower incisors are at the normal angle. SNB angle
is 71 degrees. The patient applied to the clinic with the complaint of inability to close his mouth due to the procline
upper incisors. The upper incisor angles were corrected with the vestibular arch activation of the Hawley appliance, and
then the twin block appliance was used.
Discussion: As a result of the use of the apparatus, the upper incisors became retroclined due to the use of both the
Hawley appliance and the twin block appliance, and the lower incisor angles became proclined due to the effect of the
appliance on the lower teeth. With the SNB angle being 74 degrees, the profile became smoother.
Conclusion: It helps to improve the twin block profile in skeletal Class II cases due to mandibular retrognathia.
Keywords: Functional appliance, Twin Block, Skeletal Class II
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PS-048
BİLATERAL POSTERİOR ÇAPRAZ KAPANIŞA SAHİP HASTADA HIZLI MAKSİLLER EXPANSİYON
UYGULAMASI: OLGU SUNUMU
Seda Kotan1
1

, Yasemin Tunca1

, Nihal Fahrzadeh1

, Murat Tunca1

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti AD, Van, Türkiye

Amaç: Bu olgu sunumunda amaç, bilateral posterior çapraz kapanışa sahip adolesan dönemdeki kadın hastada, sabit
ortodontik tedavi öncesinde uygulanan Mc Namara tipi hızlı ekspansiyonun tedavi sonuçlarını sunmaktır.
Olgu Sunumu: Kronolojik yaşı 13 yıl 1 ay olan kadın hastanın ağız dışı muayenesinde yüz hatlarının orantılı ve simetrik,
profilinin ise düz olduğu gözlenmiştir. Hastanın ağız içi muayenesinde Angle Sınıf 2 molar ilişki, bilateral posterior çapraz
kapanış, -1 mm overjet, 1,5 mm overbite, alt ve üst orta hattın yerinde olduğu ve çift taraflı maksiller kanin dişlerin
vestibülde konumlandığı belirlenmiştir. Model analizinde maksiller arkta 15 mm yer darlığı, mandibular arkta ise 2 mm
yer fazlalığı vardır. Sefalometrik analizde iskeletsel Sınıf 1 ilişki ile beraber normodiverjan dik yön büyüme modeli
gözlenmektedir. Posteroanterior sefalometrik radyografide maksiller genişliğin azaldığı belirlenmiştir. Ekspansiyon
protokolü günde 2 tur olarak belirlenmiştir. 10 tur sonunda midpalatal suturun açıldığı klinik ve radyografik olarak
gözlenmiş, overcorrection için ekspansiyona 1 tur ile devam edilmiştir. Toplam 36 turdan sonra retansiyon tedavisine
geçilmiştir. Tedavi sonunda toplanan ortodontik materyalin analizi sonucunda arklarda simetrinin sağlandığı, maksiller
genişliğin norm değerlere ulaştığı, posterior çapraz kapanışın düzeldiği, maksillada yer darlığının büyük ölçüde
çözüldüğü, mandibulada yer fazlalığının olmadığı gözlenmiştir.
Sonuç: Hastamızın total tedavi süresi retansiyon fazı ile birlikte 7 ay sürmüştür. Hastanın sabit ortodontik tedavisi devam
etmekte olup Mc Namara tipi bonded hızlı genişletme apareyi kullanımı ile transversal ilişki düzelmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ekpansiyon, maksiller darlık, posterior çapraz kapanış
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PS-048
RAPID MAXILLARY EXPANSION APPLICATION IN A PATIENT WITH BILATERAL POSTERIOR CROSSBTE:
A CASE REPORT
Seda Kotan1
1

, Yasemin Tunca1

, Nihal Fahrzadeh1

, Murat Tunca1

Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, Van, Turkey

Aim: The aim of this case report is to present the treatment results of Mc Namara type rapid expansion applied before
fixed orthodontic treatment in a female adolescent with bilateral posterior cross-bite.
Case Report: A female patient, whose chronological age was 13 years, was observed to have a proportional and
symmetrical facial shape and a straight profile in the extra-oral examination. In the intraoral examination of the patient,
it was determined that Angle Class 2 molar relationship, bilateral posterior cross-bite, -1 mm overjet, 1.5 mm overbite,
lower and upper midline were in place, and bilateral maxillary canine teeth were located in the vestibule. In model
analysis, there is a 15 mm dental crowding in the maxillary arch and 2 mm excess space in the mandibular arch. In
cephalometric analysis, a skeletal Class 1 relationship and normodivergent vertical growth pattern are observed. The
posteroanterior cephalometric radiography showed that the maxillary width was decreased. The expansion protocol is
set as twice a day. At the end of 10 tours, it was observed clinically and radiographically that the midpalatal suture was
opened, and expansion was continued with one tour for overcorrection. Retention treatment was started after a total
of 36 tours. As a result of the analysis of the orthodontic material collected at the end of the treatment, it was observed
that the symmetry in the arches was achieved, the maxillary width reached normal values, the posterior cross-bite was
corrected, the lack of space in the maxilla was largely resolved, and there was no excess space in the mandible.
Conclusion: The total treatment period of our patient, including the retention phase, lasted seven months. Fixed
orthodontic treatment of the patient continues, and the transversal relationship has improved with the use of Mc Namara
type bonded rapid expansion appliance.
Keywords: Expansion, maxillar deficiency, posterior crossbite
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PS-049
ÇİFT TARAFLI MİNİ-VİDA DESTEKLİ DİSTALİZASYON UYGULAMASI: OLGU SUNUMU
Seda KOTAN1
1

, Yasemin TUNCA1

, Selma BİLEN1

, Murat TUNCA1

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti AD, Van, Türkiye

Amaç: Bu olgu sunumunda çift taraflı Angle sınıf II maloklüzyona sahip yetişkin kadın hastada uygulanan mini vida destekli
distalizasyonun tedavi sonuçları sunulmuştur.
Olgu Sunumu: Kronolojik yaşı 17 yıl 3 ay olan kadın hastanın ağız dışı muayenesinde yüz hatlarının orantılı ve simetrik,
profilinin ise konveks olduğu gözlenmiştir. Ağız içi muayenesinde Angle Sınıf 2 molar ilişki, 3 mm overjet, 3 mm overbite,
üst orta hatta 3 mm sağa sapma ve sol üst kanin dişlerinin vestibülde konumlandığı belirlenmiştir. Model analizinde üst
çene diş arkında 7 mm yer darlığı hesaplanmıştır, alt çene diş arkında ise yer darlığı gözlenmemiştir. Sefalometrik analizde
iskeletsel Sınıf 1 ilişki ile beraber normodiverjan büyüme modeli saptanmıştır. Ayrıca üst keser dişlerin ve alt keser
dişlerin norm değerlerde olduğu görülmüştür. Üst lateral keser diş ve kanin dişler arasına yerleştirilen, mini vida ankrajı
kullanılarak distalizasyon uygulanan bu olgu sunumunda, tedavi başında seviyeleme arklarıyla birlikte çift taraflı bükülen
0,017x0,025-inch düz paslanmaz çelik tel ve open coil aktivasyonuyla, kontrollü bir şekilde distalizasyon sağlanmış ve
daha sonra anterior bölgenin bull loop ile retraksiyonu gerçekleştirilmiştir. Tedavi sonunda toplanan ortodontik
materyalin analizi sonucunda üst kanin dişlerin kontrollü bir şekilde dental arktaki yerlerine alındığı, yer darlığının
çözüldüğü, arklarda simetrinin, ideal kök angulasyon-inklünasyonların, overbite ve overjetin sağlandığı, alt ve üst orta
hatların çakıştığı gözlenmiştir.
Sonuç: Distalizasyon hasta kooperasyonuna bırakılmadan kontrollü ve hızlı bir şekilde uygulanmıştır. Hastamızın sabit
ortodontik tedavi süresi toplamda 25 ay sürmüştür.
Anahtar Kelimeler: Sabit ortodontik tedavi, distalizasyon, mini-vida
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PS-049
BILATERAL MINI-SCREW SUPPORTED DISTALIZATION APPLICATION: A CASE REPORT
Seda Kotan1
1

, Yasemin Tunca1

, Nihal Fahrzadeh1

, Murat Tunca1

Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, Van, Turkey

Aim: The results of mini-screw-assisted distalization in an adult female patient with bilateral Angle class II malocclusion
are presented in this case report.
Case Report: The external evaluation of the female patient, who was 17 years and three months old, showed a
proportional and symmetrical facial shape, as well as a convex profile. Angle Class II molar relationship, 3 mm overjet,
3 mm overbite, 3 mm right deviation from the upper midline, and left upper canine teeth were discovered in the vestibule
during the oral examination. In the model analysis, there was a 7 mm dental crowding in the upper arch but no dental
crowding in the lower arch. The skeletal Class 1 relationship and the normodivergent growth model were determined
using cephalometric analysis. Besides that, the upper incisors and lower incisors were observed to be in normal limits.
Distalization was achieved in a controlled manner with the 0.017x0.025-inch straight stainless steel wire and open coil
activation, which was bent on both sides with leveling arches at the beginning of the treatment, and then retraction of
the anterior region of this case report, where distalization was applied using a mini-screw anchorage placed between
the upper lateral incisor and canine teeth. As a result of the analysis of the orthodontic material collected at the end of
the treatment, it was observed that the upper canine teeth were taken to their places in the dental arch in a controlled
way, the dental crowding was resolved, the arch symmetry, ideal root angulation-inclination, overbite and overjet were
achieved, and the lower and upper midline lines coincided.
Conclusion: Without leaving the patient cooperating, distalization was applied in a controlled and problem quickly. Our
patient's fixed orthodontic treatment lasted a total of 25 months.
Keywords: Fixed orthodontic treatment, distalization, mini-screw
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PS-050
BİODENTİN İLE APEKSİFİKASYON TEDAVİSİ: BİR OLGU SUNUMU
Sadullah Kaya1
1

, Gizem Akın Tartuk1

Dicle Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Salı, Diyarbakır, Türkiye

Amaç: Maturasyonunu tamamlamadan travmaya uğramış ve inflamasyon veya nekroz gelişmiş dişlerde endodontik tedavi
sırasında apikal bölgede sızdırmaz bir tıkaç oluşturmak çok önemlidir. Bu olgu sunumunda travmaya uğramış periapikal
lezyonlu ve açık apeksli maksiller sol santral kesici dişe biodentin ile apikal tıkaç oluşturularak yapılan endodotik
tedavinin başarısının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Olgu Sunumu: Sistemik olarak sağlıklı 18 yaşındaki kadın hasta maksiller sol santral kesici dişinde yaygın ağrı şikayetiyle
Endodonti kliniğimize başvurdu. Alınan anamnezde ilgili dişin geçmişte travmaya maruz kaldığı öğrenildi. Yapılan klinik
muayene sonucunda dişte perküsyon hassasiyeti olduğu gözlendi. Radyografik incelemede maksiller sol santral kesici
dişin kök gelişiminin tamamlanmadığı ve periapikal lezyonun varlığı tespit edildi. İlgili dişe biodentinin apikal tıkaç olarak
kullanılacağı bir endodontik tedavi planlandı. Endodontik giriş kavitesi açıldıktan sonra çalışma uzunluğu #60 nolu eğe
ile radyografik olarak belirlendi. #80 nolu eğeye kadar kanal duvarları prepare edilip her eğe arasında %2,5 NaOCl ile
irrigasyon yapıldı. Kök kanal preparasyonu tamamlandıktan sonra %17 EDTA, distile su ve %2 Klorheksidin de irrigasyon
prosedürüne dahil edildi. İlk seansta kök kanalına kalsiyum hidroksit Ca(OH) 2 yerleştirildi ve geçici dolgu ile restore
edildi. 2 hafta sonra 2. seansa gelen hastanın ağrı şikayetinin ve perküsyon hassasiyetinin olmadığı belirlendi. Geçici
dolgu ve kanal içindeki Ca(OH)2 uzaklaştırıldı. Kağıt konlar ile kanal kurulandı. Apikal 5 mm’lik bölüme plugger yardımıyla
biodentin yerleştirildi. Biodentin sertleştikten sonra kanalın geri kalan kısmı AH Plus kanal dolgu patı ve Gutta-Perka ile
lateral kondensasyon yöntemiyle dolduruldu. Dişin üst yapısı ışıkla sertleşen kompozit rezin ile restore edilerek tedavi
tamamlandı.
Tartışma: 1 yıl sonra yapılan klinik ve radyografik muayenede dişin asemptomatik olduğu ve periapikal bölge dokularının
sağlıklı olduğu belirlendi.
Sonuç: Periapikal lezyona sahip açık apeksli dişlerde, biodentin yüksek biyouyumuluğu, güçlendirilmiş fiziksel özelliği ve
sızdırmaz bir apikal tıkaç oluşturabilmesi nedeniyle güvenle tercih edilebilir
Anahtar Kelimeler: Biodentin, apeksifikasyon, apical tıkaç.
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PS-050
APEXIFICATION TREATMENT WITH BIODENTINE: A CASE REPORT
Sadullah Kaya1
1

, Gizem Akın Tartuk1

Dicle University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, Diyarbakır, Turkey

Aim: It is very important to create a tight seal in the apical region during endodontic treatment in teeth that have been
traumatized before completing their maturation and have to develop inflammation or necrosis. In this case report, it is
aimed to evaluate the success of endodontic treatment by creating an apical plug with traumatic periapical lesion and
open apex left upper central tooth with biodentine.
Case Report: A systemically healthy 18 years old female patient was admitted to our endodontics clinic with widespread
pain in the maxillary left central incisor tooth. It was learned that the tooth was exposed to trauma in the past in the
anamnesis. As a result of the clinical examination, it was observed that the tooth was sensitive to percussion.
Radiographic examination revealed that the root development of this tooth was incomplete and the presence of a
periapical lesion. Endodontic treatment was planned, in which the biodentine for relevant tooth would be used as an
apical plug. After opening the endodontic access cavity, the working length was determined radiographically with file #
60. Root canal walls up to the #80 file were prepared. In the irrigation procedure, 2.5% NaOCl, 17% EDTA, distilled water,
and 2% Chlorhexidine were used. In the first session, Ca (OH) 2 was placed in the root canal and restored with a temporary
filling. In the second session, biodentine was placed in the apical 5 mm part of the tooth without symptoms. The rest of
the canal was obturated with gutta-percha and AH Plus by lateral condensation technique.
Discussion: The clinical and radiographic examination performed 1 year later revealed that the tooth was asymptomatic
and the periapical region tissues were healthy.
Conclusion: In open apex teeth with periapical lesions, biodentine can be safely preferred due to the high
biocompatibility and strengthened physical properties.
Keywords: Biodentine, apexification, apical plug
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PS-051
KOMPLİKE KRON KIRIĞI BULUNAN DİŞİN REATAÇMAN TEKNİĞİYLE TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU
Sadullah Kaya1
1

, Gizem Akın Tartuk1

Dicle Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti AD, Diyarbakır, Türkiye

Amaç: Anterior kron kırığı, travmatik dental yaralanmalar arasında en yaygın olanıdır. Bu yaralanmalar özellikle maksiller
kesici dişleri etkiler. Bu olgu sunumunun amacı komplike kron kırığı görülen sağ maksiller santral kesici dişin fiber post
ile restore edilmesini sunmaktır.
Olgu Sunumu: Sistemik olarak sağlıklı 17 yaşındaki erkek hasta maksiller anterior bölgede hareketli ve kırık diş şikayetiyle
kliniğimize başvurdu. Hasta 3 gün önce travma geçirmişti. İntraoral ve ekstraoral muayenede yumuşak dokularda herhangi
bir travma izlenmedi. Klinik ve radyografik muayenede palatinal bölgede oblik kırık hattı izlenen ve sadece bukkal bölge
periodontal ligament fibrilleri sayesinde dişten tam olarak ayrılmayan kırık parça tespit edildi. Lokal anestezi altında
kırık koronal parça bir hasara yol açmadan bir forseps kullanılarak çıkarıldı. Çıkarılan parça renk değişimi ve
dehidratasyonu önlemek için salin içerisine konuldu. Reciproc 40 boyutlu eğe kullanılarak kök kanalının şekillendirilmesi
ve temizlenmesi gerçekleştirildi. Peaso Reamerları ile apikalde 5mm lik gutta perka bırakarak fiber post yerleştirmek bir
boşluk hazırlandı. Fiber posta %37 lik fosforik asit uygulandı ve 30 saniye yıkandı. Tamamen kurutulduktan sonra silan
uygulandı. Post boşluğuna da asit ve adheziv uygulandı. Seçilen 1.1 mm çapındaki post dual-cure rezin siman ile
hazırlanan boşluğa yerleştirildi ve polimerize edildi. Yerleştirilen postun koronal bölümünün çıkarılan diş parçası içine
yerleşebilmesi için koronal parçanın dentin sınırları içerisinde bir kavite hazırlandı. Hem koronal hem de kök fragmanına
asit ve adheziv uygulanarak yapıştırmaya hazır hale getirildi ve daha sonra koronal fragman rezin siman kullanılarak kök
fragmanına yeniden yapıştırıldı. Palatinal bölgedeki eğimli bölüm kompozit ile restore edildi.
Tartışma: 6 ay sonra yapılan klinik ve radyografik muayenede koronal fragmanın stabil olduğu, bukkal bölgede
periodontal dokuların sağlıklı olduğu izlendi.
Sonuç: Orijinal diş parçasının fiber post ile yeniden yapıştırılması anterior diş kırıklarında optimum fonksiyon ve estetik
sunan etkili bir yöntemdir.
Anahtar Kelimeler: Komplike kron kırığı, travma, reataçman tekniği.
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PS-051
TREATMENT OF COMPLICATED CROWN FRACTURE BY REATTACHMENT TECHNIQUE USING FIBER
POST: A CASE REPORT
Sadullah Kaya1
1

, Gizem Akın Tartuk1

Dicle University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, Diyarbakır, Turkey

Aim: Anterior crown fractures are a common form of traumatic dental injuries that mainly affect the maxillary incisors.
The aim of this case report is to present to be restored with fiber post of the maxillary right central incisor that have a
complex crown fracture.
Case Report: A systemically healthy 17-year-old male patient reported with a complaint of mobile and broken teeth in
the maxillary anterior region. He had suffered from trauma two days back. On extraoral and intraoral examination, there
was no apparent trauma to the soft tissues. Clinical and radiographic examination revealed an oblique fracture line was
observed in the palatinal region, and only thanks to buccal region periodontal ligament fibrils, the fracture fragment
that was not completely separated from the tooth was detected. Under local anesthesia, the fractured fragment was
removed using forceps without incurring any damage. The fragment was preserved in saline until reattachment to avoid
discoloration and dehydration. Canal treatment was completed using Reciproc 40. The post space was prepared using
Peeso reamers, leaving 5 mm of Gutta percha in the apical. The post was cleaned with phosphoric acid etching gel,
rinsed with water, and dried. After that, the post was silanated. The prepared post space was acid etched and bonded.
The selected post was placed in the post space with dual-cure resin cement and polymerized. A dentine groove was
prepared into the coronal fragment. Tooth fragment was reattached using resin cement. The beveled part on the palatal
side was restored with composite.
Discussion: 6 months later, clinical and radiographic examination revealed a stable reattachment of crown fragments,
and periodontal tissues in the buccal region were healthy.
Conclusion: Tooth fragment reattachment using fiber‑reinforced post and original tooth fragment is an efficient
technique offering optimum function and aesthetics for the treatment of fractured anterior teeth.
Keywords: Complicated crown fracture, trauma, reatacment technique.
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PS-052
TÜTÜN KULLANIMINA BAĞLI GİNGİVAL HİPERPİGMENTASYONUN CERRAHİ TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU
Yunus Güneş1 , Arzum Güler Doğru1
1

Dicle Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji AD, Diyarbakır, Türkiye

Amaç: Oral kavitenin endojen veya eksojen kaynaklı olabilen pigmente lezyonları sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.
Endojen kaynaklı pigmente lezyonlar en sık melanin birikimi nedeniyle oluşsa da bilirubin ve demire bağlı olarak da
meydana gelebilmektedir. Bu vakada tütün kullanımına bağlı keratinize diş etinde oluşan melanosit birikiminin tedavisi
amaçlanmaktadır.
Olgu Sunumu: 23 yaşında erkek hasta diş etindeki renklenme şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Hastadan alınan
anamnezde herhangi bir sistemik hastalığı olmadığı ve yoğun tütün kullandığı öğrenildi. Yapılan klinik muayene sonucu
alt ve üst çenede leratinize diş etinde hiperpigmentasyon sonucu diş etinde renkleşme tespit edildi. Hasta estetik olarak
diş etlerinin tedavi edilmesini istemektedir, Hastaya tedavinin uzun süre başarısı için tütün kullanmaması gerektiği veya
minimuma indirmesi gerektiği bilgisi verilmiştir. Alt ve üst çenede kanin-kanin arası bölgede depigmentasyon işlemi
uygulandı. Hastaya ağrı kesici reçete edilerek, takibe alındı.
Sonuç: 8 aylık takibin sonucunda hasta tütün kullanımını azaltmamasına rağmen ilk durumla karşılaştırıldığında diş eti
pigmentasyonu hasta memnuniyetini sağlayacak düzeydeydi.
Anahtar Kelimeler: Depigmentasyon, hiperpigmentasyon, diş eti renklenmesi
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PS-052
SURGICAL TREATMENT OF GINGIVAL HYPERPIGMENTATION DUE TO TOBACCO USE: A CASE REPORT
Yunus Güneş1 , Arzum Güler Doğru1
1

Dicle University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, Diyarbakır, Turkey

Aim: Pigmented lesions of the oral cavity, which can be of endogenous or exogenous origin, are common conditions.
Although endogenous pigmented lesions are most commonly caused by melanin accumulation, they may also occur due
to bilirubin and iron. In this case, the treatment of melanocyte accumulation in keratinized gums due to tobacco use is
aimed.
Case Report: A 23-year-old male patient was admitted to our clinic with a complaint of discoloration of the gums. In the
anamnesis taken from the patient, it was learned that he had no systemic disease, and he used tobacco intensively. As
a result of the clinical examination, discoloration of the gingiva was detected as a result of hyperpigmentation in the
keratinized gingiva in the lower and upper jaws. The patient aesthetically wants his gums to be treated. The patient was
informed that for the long-term success of the treatment, he should not use tobacco or should be minimized.
Depigmentation was applied in the area between the canine and canine in the lower and upper jaw. Analgesic was
prescribed to the patient, and he was followed up.
Results: At the end of the 8-month follow-up, although the patient did not reduce tobacco use, gingival pigmentation
was at a level to provide patient satisfaction compared to the first case.
Keywords: Depigmentation, hyperpigmentation, gum discoloration
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PS-053
ENDODONTİK TEDAVİDEN SONRA OLUŞAN PERİAPİKAL LEZYONUN RETREATMENT TEDAVİSİ: OLGU
SUNUMU
Gizem Akın Tartuk1
1

Dicle Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti AD, Diyarbakır, Türkiye

Amaç: Endodontik tedavide bulunamayan veya gözden kaçan kanallar tedavinin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden
olabilir. Bu olgu sunumunun amacı, endodontik tedaviden sonra periapikal lezyon gelişen dişin retreatment tedavisini
sunmaktır.
Olgu Sunumu: 45 yaşında sistemik olarak sağlıklı erkek hasta, 36 nolu dişinde ağrı ve belli aralıklarla meydana gelen
şişlik şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Anamnez alındıktan sonra ilgili dişe 3 yıl önce kanal tedavisi yapıldığı öğrenildi.
Yapılan klinik ve radyografik muayene sonucunda ilgili dişin apikal bölgesinde geniş bir lezyon olduğu tespit edildi.
Hastanın geçmiş radyografileri incelendiğinde mevcut lezyonun, endodontik tedavi uygulandıktan sonra oluştuğu görüldü.
Dişe kronik apikal periodontitis teşhisi konularak retreatment tedavisi planlandı. Endodontik giriş kavitesi açıldıktan
sonra kök kanallarındaki gutta perka H-tipi el eğesi kullanılarak uzaklaştırıldı. Gutta perka tamamen uzaklaştırıldıktan
sonra pulpa odası detaylı incelendi ve önceki tedavide gözden kaçmış midmesial kanal ile distolingual kanal tespit edildi.
Çalışma boyları belirlendikten sonra R50 eğe ile kök kanallarının mekanik preparasyonu yapıldı. İrrigasyon
prosedüründe %5.25 NaOCl, %17 EDTA, %2 klorheksidin ve distile su kullanıldı. Kanallar kurulandıktan sonra kalsiyum
hidroksit patı 2 hafta süre ile kök kanallarına yerleştirildi. Kavite geçici dolgu materyali ile kapatıldı. İkinci seansta dişin
asemptomatik olduğu görüldü. Geçici dolgu ve kök kanallarındaki kalsiyum hidroksit uzaklaştırıldı. AH Plus kanal dolgu
patı ve R50 gutta perka kullanılarak kök kanal dolguları yapıldı. Diş, kompozit ile restore edildi.
Tartışma: 1 yıl sonra yapılan kontrolde dişin asemptomatik olduğu ve periapikal lezyon bölgesinde kemik oluşumunun
gerçekleştiği görüldü.
Sonuç: Gözden kaçan kanallar bakteriler için potansiyel barınma alanları olduklarından dolayı endodontik tedavinin
başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olurlar.
Anahtar Kelimeler: Retreatment, periapikal lezyon, midmesial kanal
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PS-053
RETREATMENT OF THE PERIAPICAL LESION FORMED AFTER AN ENDODONTIC TREATMENT: A CASE
REPORT
Gizem Akın Tartuk1
1

Dicle University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, Diyarbakır, Turkey

Aim: In endodontic treatment, canals that cannot be found or overlooked might lead to the failure of the treatment.
The purpose of this case report is to present retreatment of the teeth with periapical lesion after endodontic treatment.
Case Report: 45-years-old male consulted our clinic with pain and periodical swelling in the left mandibular first molar
teeth. After collection anamneses, it was found that canal treatment was applied to the related teeth three years ago.
A large lesion was identified in the apical region of the related teeth. When the previous radiographs of the patient were
analyzed, it was seen that the existing lesion was formed after the endodontic treatment. After opening the endodontic
entrance cavity, gutta-percha in the root canal was removed with an H-type hand file. When the gutta-percha was
completely removed, the pulp chamber was inspected in detail, and the midmesial canal and distolingual canal that
were missed in the previous treatment were identified. After identifying the work size, the mechanical preparation of
the root canal was completed with an R50 file. NaOCl, EDTA, chlorhexidine, and distilled water were used in the irrigation
procedure. When the canals were dried, calcium hydroxide was placed inside the root canal for two weeks. The cavity
was closed with Cavit. It was seen that the tooth was asymptomatic in the second session. The temporary filling and
calcium hydroxide in the root canal was removed. The root canal filling was completed with an AH Plus and R50 guttapercha. The tooth was restored with composite.
Discussion: The follow-up after 1 year showed that the tooth was asymptomatic and there was bone formation in the
periapical lesion region.
Conclusion: Since missed canals are the potential accumulation region for the bacteria, these canals lead the endodontic
treatment to fail.
Keywords: Retreatment, periapical lesion, midmesial canal.
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PS-054
EKSTERNAL SERVİKAL REZORPSİYONLU DİŞLERDE MULTİDİSİPLİNER TEDAVİ YAKLAŞIMI: İKİ OLGU
SUNUMU
Emine Şimşek1
1
2

, Makbule Bilge Akbulut2

Özel Dentova Estetik Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Konya, Türkiye
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti AD, Konya, Türkiye

Amaç: Bu vaka raporu, kök kanalını perfore eden veya etmeyen eksternal servikal rezorpsiyonun cerrahi girişimde
bulunarak multidisipliner tedavi yönetimini anlatmaktadır.
Olgu Sunumu 1: Otuz-beş yaşındaki erkek hasta üst sağ lateral dişindeki şiddetli ağrı ile kliniğimize başvurmuştur.
Radyografik incelemede, kökün servikal üçlüsünde lokalize ve kök kanalına bitişik bir radyolusent alan saptanmıştır.
Hasta, uygulanacak tedavi hakkında bilgilendirildikten sonra kanal tedavisine başlanmıştır. İlk seansın sonunda; kalsiyum
hidroksit medikamenti uygulanmış ve kavite geçici olarak kapatılmıştır. Diğer seansta, kanal dolgu patı ve guta-perka ile
kök kanal dolgusu tamamlanmıştır. Rezorpsiyon alanındaki granülasyon dokusunu temizlemek amacıyla lokal anestezi
altında mukoperiostal flep kaldırılmıştır. Eksternal servikal rezorpsiyon alanı mineral trioksit agregat (MTA) ile
doldurulmuştur.
Olgu Sunumu 2: On-yedi yaşındaki erkek hasta alt sağ santral dişindeki çürük şikayetiyle kliniğimize başvurmuştur. Klinik
muayenede dişte çürük olmadığı ve dişin asemptomatik olduğu gözlenmiştir. Radyografik muayenede kökün servikal
üçlüsünde lokalize radyolusent alan saptanmıştır. İlgili dişe vitalite testi yapılmış ve pozitif cevap alınmıştır. Eksternal
servikal rezorpsiyon olan dişe vital pulpa tedavisi yapılmasına karar verilmiştir. Rezorpsiyon alanında, lokal anestezi
altında mukoperiostal flep kaldırılmış ve granülasyon dokusu temizlenmiştir. Eksternal servikal rezorpsiyon alanında MTA
kullanarak indirekt pulpa kuafajı yapılmıştır.
Sonuç: Rezorpsiyon alanında MTA gibi biyouyumlu ve iyi tıkama özelliklerine sahip bir materyal kullanılması iyi bir klinik
başarı sağlamıştır. Üç ay ve 1 yıl sonunda yapılan radyolojik ve klinik değerlendirmeler sonrası dişlerin asemptomatik ve
fonksiyonda olduğu gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Endodonti, mineral trioksit agregat (MTA), rezorpsiyon,
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PS-054
MULTIDISCIPLINARY TREATMENT APPROACH TO TEETH WITH EXTERNAL CERVICAL RESORPTION:
TWO CASE REPORTS
Emine Şimşek1
1
2

, Makbule Bilge Akbulut2

Private Dentova Aesthetic, Oral and Dental Health Polyclinic, Konya, Turkey
Necmettin Erbakan University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, Konya, Turkey

Aim: This case report presents the multidisciplinary treatment management of external cervical resorption that
perforates or does not perforate the root canal using surgical intervention.
Case Report 1: A 35-year-old male patient with severe pain in the maxillary right lateral incisor was referred to our
clinic. Radiographic examination revealed a radiolucent lesion located in the cervical third of the root and adjacent to
the root canal. After the patient was informed, the canal treatment was initiated. At the end of the first session, calcium
hydroxide medicament was placed, and the cavity was temporarily restored. In the last session, root canal filling was
completed with root canal sealer and gutta-percha. Mucoperiostal flap was elevated under local anesthesia in order to
remove granulation tissue in the resorption area. The external cervical resorption area was filled with mineral trioxide
aggregate (MTA).
Case Report 2: A 17-year-old male patient was admitted to our clinic with a caries complaint in the right lower central
tooth. It was observed in the clinical examination that no dental caries were present, and the tooth was asymptomatic.
Radiographic examination revealed a radiolucent lesion located in the cervical third of the root. A vitality test was
performed on the relevant tooth, and a positive response was received. It was decided to treat vital pulp to the tooth
with external cervical resorption. Under local anesthesia, the mucoperiostal flap was elevated in the resorption area
and the granulation tissue was removed. Indirect pulp capping was performed using MTA in the area with external cervical
resorption.
Conclusion: The use of a biocompatible material with good sealing properties such as MTA in the resorption area provided
good clinical success. After radiological and clinical evaluations performed at the end of 3-months and 1-year, teeth
were observed to be asymptomatic and functional.
Keywords: Endodontics, mineral trioxide aggregate (MTA), resorption
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PS-055
KONJENİTAL NÖTROPENİYE BAĞLI PERİODONTAL HASTALIĞIN KLİNİK TEŞHİSİ VE YÖNETİMİ: VAKA
RAPORU
Melek Atille1 , Ela Tules Kadiroğlu1
1

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji AD, Diyarbakır, Türkiye

Amaç: Nötropeni, çocukluk çağının önemli hematolojik hastalıklarındandır. Konjenital veya kazanılmış nedenlerle ortaya
çıkabilir. İster konjenital ister kazanılmış nedenlerle meydana gelmiş olsun, çok ciddi ve hayatı tehdit eden enfeksiyonlar
ortaya çıkarabilir. Çocukluk çağında nadir görülen erken şiddetli periodontal hastalık ve diş kayıpları ise bu hastalarda
sık görülen ağıziçi sorunlardır. Bu olgu sunumunda periodontal tedaviye yanıt vermeyen teşhis konmamış konjenital
nötropenisi olan 2 hastanın nötropeni teşhis ve tedavisinden sonra yapılan periodontal hastalık yönetimi anlatılmaktadır.

Materyal-metod: Kliniğimize farklı zamanlarda periodontal hastalık şikayeti ile başvuran 14 ve 19 yaşında 2 kadın
hastadan alınan anamnezde herhangi bir sistemik hastalıkları olmadığı öğrenildi. Radyografik ve klinik periodontal
muayenede: hastalarda generalize kemik yıkımı ve ataçman kaybı, dişlerde mobilite ve dişler üzerindeki eklentiden
bağımsız olarak gelişen şiddetli periodontitis olduğu görüldü. FazI tedavi ve destekleyici ilaç tedavisi sonrası hastalar
takibe alındı. Tedaviye rağmen artarak tekrar eden dişeti enfeksiyonlarından dolayı hastalar hematoloji kliniğine nötrofil
fonksiyon bozukluğu ön tanısı ile konsülte edildi; ve hastalara konjenital nötropeni teşhisi konuldu.
Tartışma:Yapılan tedavilere rağmen dişetinde artarak devam eden nekrotik enfeksiyon alanları, nötropeni tedavisi
uygulanmaya başladıktan sonra periodontal tedavi ile iyileştirildi.
Sonuç: 24 aylık ve 15 aylık hasta takiplerinde periodontal enfeksiyon gelişimi gözlenmedi
Anahtar Kelimeler: Konjenital nötropeni,periodontal hastalık, ağıziçi enfeksiyon
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PS-055
CLINICAL DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF PERIODONTAL DISEASE DUE TO CONGENITAL
NEUTROPENIA: A CASE REPORT
Melek Atille1 , Ela Tules Kadiroğlu1
1

Dicle University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, Diyarbakır, Turkey

Aim: Neutropenia is one of the important hematological diseases of childhood. It can occur due to congenital or acquired
reasons. Whether caused by congenital or acquired causes, it can cause very serious and life-threatening infections.
Early severe periodontal disease tooth loss, which is rare in childhood, and common oral problems in these patients. In
this case report, periodontal disease management after the diagnosis and treatment of neutropenia in 2 patients with
undiagnosed congenital neutropenia who do not respond to periodontal therapy is presented
Methodology: It was learned that there were no systemic diseases in the anamnesis taken from 2 female patients aged
14 and 19 years who were presented to our clinic at different times with the complaint of periodontal disease.
Radiographic and clinical periodontal examination revealed that patients had generalized bone destruction and loss of
attachment, mobility of the teeth, and severe periodontitis independent of the attachment on the teeth. After fazI
treatment and supportive medication, the patients were followed up. The patients were consulted to the hematology
clinic with a pre-diagnosis of neutrophil dysfunction due to recurring gingival infections despite the treatment, and the
patients were diagnosed with congenital neutropenia.
Conclusion:Necrotic infection areas, which continued to increase despite the treatments performed, were healed with
periodontal treatment after neutropenia treatment was started.
Keywords: Congenital neutropenia, periodontal disease, oral infection
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PS-056
GENİŞ PERİAPİKAL LEZYONLARİN CERRAHİ OLMAYAN ENDODONTİK TEDAVİSİ: BİR VAKA RAPORU
Emine Ceyda Öztürk1
1

, Gizem Akın Tartuk1

, Özkan Adıgüzel1

Dicle Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti AD, Diyarbakır, Türkiye

Amaç: Bu olgu sunumunun amacı, geniş periapikal lezyonu bulunan mandibular lateral ve orta kesici dişlerin cerrahi
olmayan endodontik yaklaşımla tedavi edilmesidir.
Olgu Sunumu: 30 yaşındaki erkek hasta kliniğimize mandibular sağ anterior bölgede şişlik şikayeti ile başvurdu. Yapılan
klinik muayenede 41 ve 42 nolu dişler elektrikli pulpa testine negatif yanıt, perküsyon testine pozitif cevap verdi.
Radyografik muayenede bu dişlerin periapikal bölgesinde lezyon tespit edildi. İlk seansta K tipi #15 nolu eğe ile çalışma
boyları belirlendi. Kanalların mekanik preparasyonu Reciproc eğe (R25) ile yapıldı. İrrigasyon prosedüründe %5,25
NaOCl, %17 EDTA, %2 Klorheksidin ve distile su kullanıldı. Kanallar kurutulduktan sonra Ca(OH)2 (kalsiyum hidroksit) patı
2 hafta süre ile kanala yerleştirildi ve kavite Cavit ile kapatıldı. İkinci seansta intraoral şişliğin iyileştiği ve perküsyon
hassasiyetinin olmadığı gözlemlendi. Geçici dolgu materyali uzaklaştırıldı ve kök kanallarındaki Ca(OH)2 uzaklaştırıldı.
R25 gutta perka ve AH Plus kanal dolgu patı kullanılarak lateral kondensasyon yöntemi ile kök kanal dolguları yapıldı.
Daha sonra dişler kompozit dolgu materyali ile restore edildi.
Tartışma: 6. ayda yapılan kontrol sonucunda periapikal lezyonda kemik oluşumunun başladığı, lezyonda küçülme olduğu
ve dişin asemptomatik olduğu görüldü. 2.yıl sonunda yapılan klinik ve radyolojik muayene sonucunda periapikal lezyonun
iyileşmesini tamamladığı, dişlerin fonksiyonda ve asemptomatik olduğu tespit edildi.
Sonuç: Geniş periapikal lezyonlara sahip dişlerin tedavisi, cerrahi olmayan endodontik tedavi uygulanarak başarıyla
gerçekleştirilebilmektedir.
Anahtar kelimeler: Periapikal lezyon, endodontik tedavi, periapikal lezyon iyileşmesi
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PS-056
NON-SURGICAL ENDODONTIC TREATMENT OF LARGE PERIAPLICAL LESIONS: A CASE REPORT
Emine Ceyda Öztürk1
1

, Gizem Akın Tartuk1

, Özkan Adıgüzel1

Dicle University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, Diyarbakır, Turkey

Aim: The purpose of this case report is the non-surgical treatment of mandibular lateral and central incisor teeth with
large periapical lesions with an endodontic approach.
Case Report: A 30-years-old male patient consulted our clinic with swelling in the mandibular right anterior region. In
the clinical examination, teeth 41 and 42 had a negative response to the electric pulp test and a positive response to
the percussion test. In the radiographic examination, lesion in the periapical regions of these teeth was identified. In
the first session, work size was identified with K-type #15 file. Reciproc file (R25) was used for the mechanic preparation
of the canals. 5.25% NaOCl, 17% EDTA, 2% chlorhexidine, and distilled water were used in the irrigation procedure. After
the canals were dried, Ca(OH) 2 (calcium hydroxide) was placed in the canal for two weeks and the cavity was closed
with Cavit. In the second session, it was observed that intraoral swelling recovered, and there was no percussion
sensitivity. The temporary filling and Ca (OH) 2 in the root canal were removed. R25 gutta-percha and AH Plus canal filling
sealers were used for the root canal filling with the lateral condensation method. Then, the teeth were restored with a
composite filling material.
Discussion: As a result of the follow-up on the 6th month, it was seen that bone formation started in the periapical lesion,
the lesion decreased, and the tooth was asymptomatic. In the clinical and radiologic examination after two years, it was
determined that the periapical lesion recovery was completed, and the teeth were functional and asymptomatic.
Conclusion: The treatment of the teeth with large periapical lesions can be completed successfully with non-surgical
endodontic treatment.
Keywords: Periapical lesion, Endodontic treatment, Periapical lesion healing
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DİŞ DESTEKLİ OVERDENTURE PROTEZ
Verda Gökçe Çakar1
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Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi AD, Diyarbakır, Türkiye

Amaç: Dişlerin kaybedilmesi ile dişsiz bölgedeki kemik yıkımı hızlanarak artmakta,ağızda bulunan mevcut dişlere
aktarılan kuvvetlerin miktarı ve yönü farklılaşarak ağızdaki sağlıkta bu durumdan etkilenebilmektedir.Dişlerin zararlı
oklüzal kuvvetlerin karşında devamlılığının sağlanması için uygun bir protetik tedavinin uygulanmaması durumunda
ağızdaki dişlerin kaybı ve bunun sonucu olarak tam dişsizliğe neden olunabilmektedir.Kemik yıkımı başlamadan daha
öncesinde alveolar kemiğin korunması dikkate alınması gereken önemli bir konudur.Bir yada daha fazla destek olarak
bırakılmış dişler kullanılarak diş üstü protez planlamasının yapılması oldukçe önemlidir.Böylelikle ilerki aşamada implant
planlaması düşünüldüğünde ağızda kalan dişlerin etrafındaki kemik dokusunda rezorbsiyon önlenmiş olmaktadır. Bu olgu
sunumunda ağızda bulunan mevcut dişlere gelen zararlı oklüzal kuvvetlerin dişler üzerinde oluşturduğu yıkıcı etkinin
engellenmesi için diş destekli overdenture protez yapılması planlandı.
Olgu Sunumu: 55 yaşında erkek hasta mevcut protezlerinin yenilenmesi isteğiyle Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalımıza başvurdu. Hastadan onam formu alındıktan sonra protezlerin söküm işlemleri
gerçekleştirildi. Kemik desteğinin yetersiz olduğu ve prognozu iyi olmayan dişlerin çekim işlemleri tamamlandı.Çekim
işleminden sonra ağızda bulunan mevcut dişlerin üzerine diş destekli overdenture protez yapılmasına karar verildi. Destek
olarak kullanılan 13,23,33 numaralı dişlere kanal tedavileri yapıldı. Oklüzal dikey boyut dikkate alınarak diş preperasyon
işlemleri tamamlandı.Silikon ölçü maddesi kullanılarak ölçüler alındı.Kopinglerin dişler üzerindeki uyumu kontrol edildi
ve oklüzal dikey boyut belirlendi. Dişli provada değerlendirilmesi gereken parametreler değerlendirildikten sonra bitim
aşamasına geçildi.Kopingler daimi olarak polikarboksilat ile simante edildi ve oklüzyon kontrolleri sağlandı.Hastaya
protezin takılıp çıkartılması ve hijenin sağlanması konusunda bilgilendirmeler yapıldıktan sonra protezler hastamıza
teslim edildi.
Tartışma: Kron-kök oranının dengelenmesi, ağızdaki mevcut dişlerin etrafındaki kemik rezopsiyonunun önlemesi, ilerki
aşamalarda implant yapımı için yeterli kemiğin devamlılığının sağlaması için diş destekli overdenture protezler başarı ile
kullanılmaktadırlar.
Sonuç: Bu vaka raporunda hastamızın destek olarak kullanılan dişlerine gelen yıkıcı oklüzal kuvvetler karşısında idamesini
sağlamak ve olası kemik yıkımlarının önüne geçilmesi için diş destekli overdenture protez planlanması tasarlandı ve
başarıyla uygulandı.
Anahtar kelimeler: Overdenture protezler, kemik, destek diş
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DENTAL SUPPORTED OVERDENTURE PROSTHESIS
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1

, Kübra Kızılova1

, İbrahim Halil Tacir1

, Zelal Seyfioğlu Polat1

Dicle University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, Diyarbakır, Turkey

Aim: With the loss of teeth, bone destruction in the toothless area accelerates, the amount and direction of the forces
transferred to the existing teeth in the mouth can be affected by this situation in the mouth health. Preservation of the
alveolar bone is an important issue that should be taken into account before bone destruction begins. It is very important
to plan prosthesis by using one or more teeth left as support. Thus, when considering implant planning in the future,
resorption of the bone tissue around the teeth in the mouth is prevented. In this case report, it was planned to make a
tooth-supported overdenture prosthesis in order to prevent the destructive effect of the harmful occlusal forces on the
teeth in the mouth.
Case Report: 55-year-old male patient applied to Dicle University Faculty of Dentistry Department of Prosthodontics
with the request to renew his existing prostheses. After obtaining the consent form from the patient, the removal
procedures of the prostheses were performed. The extraction procedures of the teeth with insufficient bone support
and poor prognosis were completed. After the extraction procedure, it was decided to make a tooth-supported
overdenture prosthesis on the existing teeth in the mouth. Canal treatments were applied to the teeth numbered
13,23,33, which were used as support. The teeth preparation processes were completed considering the occlusal vertical
dimension. Measurements were taken using silicone impression material. The fit of the copings on the teeth was checked
and the occlusal vertical dimension was determined. After evaluating the parameters to be evaluated in the threaded
proofing, the finishing phase was started. Copings were permanently cemented with polycarboxylate and occlusion
controls were provided.
Discussion: Dental-supported overdenture prostheses are successfully used to balance the crown-root ratio, to prevent
bone resoption around the existing teeth in the mouth, and to ensure the continuity of sufficient bone for implant
construction in later stages.
Conclusion: In this case report, a dental-supported overdenture prosthesis planning was designed and successfully
applied in order to ensure the maintenance of our patient against the destructive occlusal forces on her teeth and to
prevent possible bone destruction.
Keywords: Overdenture prostheses, bone, support teeth
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PS-058
ÇÜRÜK AKTİF HASTADA MULTIDİSİPLİNER GÜLÜŞ TASARIMI: OLGU SUNUMU
Begüm Erpaçal1
1
1
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Diş İzmir Ağız Diş Sağlığı Polikliniği, Restoratif Diş Tedavisi, İzmir, Türkiye
Diş İzmir Ağız Diş Sağlığı Polikliniği, Protetik Diş Tedavisi, İzmir, Turkey

Amaç: Bu olgu sunumunun amacı, multidisipliner bir yaklaşımla hastanın dentoalveolar yapısının fonksiyonunu geri
kazanmasını sağlarken aynı zamanda estetik beklentisini karşılamaktır.
Olgu sunumu: Herhangi bir sistemik rahatsızlığı bulunmayan 57 yaşındaki erkek hasta, diş eksikliği şikayeti ile kliniğimize
başvurdu ve dişlerinin görünümünden memnun olmadığını belirtti. Yapılan klinik ve radyolojik muayene sonucunda,
hastanın çürük aktif olduğu belirlendi. 12 ve 17 numaralı dişler yetersiz kemik desteği sebebiyle ekstrakte edildi. Doku
iyileşmesinin ardından eski protezler söküldü, çürük kısımlar kompozit rezinle direct olarak restore edildi. Dişlerin
preparasyonunun ardından zirkonyum destekli porselen köprüler ile estetik geri kazandırıldı. Üst ikinci molar
bölgelerindeki diş eksiklikleri dental implant ile restore edildi.
Sonuç: Cerrahi, protetik ve restoratif yöntemler kullanılarak hastanın kaybettiği fonksiyonu yeniden kazandırılırken
estetik yönden beklentisi de karşılanmaktadır.
Anahtar kelimeler: Zirkonyum, dental implant, estetik, çürük aktif
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PS-058
MULTIDISCIPLINARY SMILE DESIGN IN AN ACTIVE CARIES PATIENT: A CASE REPORT
Begüm Erpaçal1
1
1

, Ozan Erdost Evran2

Diş İzmir Ağız Diş Sağlığı Polikliniği, Restorative Dentistry, İzmir, Turkey
Diş İzmir Ağız Diş Sağlığı Polikliniği, Prosthetic Dentistry, İzmir, Turkey

Aim: The purpose of this case report is to provide the patient with a multidisciplinary approach to restore the function
of the dentoalveolar structure and at the same time meet the aesthetic expectation.
Case Report: A 57-year-old male patient, who did not have any systemic discomfort, applied to our clinic with the
complaint of tooth deficiency and stated that he was not satisfied with the appearance of his teeth. As a result of the
clinical and radiological examination, it was determined that the patient was caries active. Teeth numbers 12 and 17
were extracted due to insufficient bone support. After tissue healing, the old prostheses were removed, the caries were
direct restored with composite resin. After the preparation of the teeth, aesthetics were restored with zirconiumsupported porcelain bridges. Tooth deficiencies in the upper second molar regions were restored with a dental implant.
Conclusion: By using surgical, prosthetic, and restorative methods, the lost function of the patient is restored and the
aesthetic expectations of the patient are met.
Keywords: Zirconium, dental implant, aesthetics, caries active
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PS-059
POLİDİASTEMA OLGULARININ KOMPOZİT REZİN UYGULANARAK ESTETİK REHABİLİTASYONU: İKİ
OLGU SUNUMU
Melek Hilal Kaplan1
1

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Restoratif Diş Tedavisi AD, Nevşehir, Türkiye

Amaç: Anterior bölgede diş eksikliklikleri ve diş boyutundaki farklılıklar ya da diş boyutu ve ark boyutu arasındaki
uyumsuzlukların neden olduğu diastemalar; günümüzde daha pratik ve konservatif olarak tedavi edilebilmektedir.
Dieastema vakalarında, klinik kullanım kolaylığı, düşük maliyet ve elde edilen başarılı sonuçlar sebebiyle sıklıkla ilk tercih
olarak kompozit rezinler kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı non-invaziv yöntem ile kompozit rezin kullanılarak ön
bölge estetiğini rehabilite etmektir.
Olgu Sunumu: Anterior bölgelerinde diastema bulunan 2 hasta estetik şikayetle kliniğimize başvurdu. Hastaların intraoral
ve radyolojik muayeneleri yapıldıktan sonra tedavi seçenekleri değerlendirildi. Tek seansta uygulanabilen direkt
kompozit rezinlerle restorasyon uygulamasına karar verildi. Dişlerin mine yüzeyinde herhangi bir preparasyon
yapılmaksızın, şeffaf matriks band dişlerin mezial ve distal kenarlarına uyumlandırıldı ve uygun kamalarla sabitlendi.
İzolasyon işleminden sonra diş yüzeylerine %37’ lik fosforik asit 15 saniye uygulandı, yıkandı ve kurutuldu. Daha sonra
bonding ajan (Clearfil S3 Bond, Kuraray) üretici firmanın talimatlarına göre uygulandı ve tabakalama tekniğiyle nano
dolduruculu kompozit rezin (Filtek Ultimate, 3M ESPE) kullanılarak restore edildi. Her tabaka 20 sn led ışık cihazıyla
(Woodpecker) polimerize edildi. Son olarak restorasyon yüzeyleri ince grenli elmas frezler ve alüminyum oksit kaplı
diskler kullanılarak bitirme ve cila işlemleri tamamlandı. Aynı tedavi prosedürü diğer hasta için de uygulandı.
Sonuç: Diastema kapama vakalarında direkt kompozit restorasyonlarla yapılan build-up işlemi ekonomik ve minimal
invaziv bir yaklaşım olmasının yanında hem hastayı hem de hekimi tatmin edici sonuçlar sağlanabilmektedir.
Anahtar kelimeler: Kompozit, direk restorasyon, diastema, estetik.
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PS-059
AESTHETIC REHABILITATION OF POLYDASTEMA CASES BY USING COMPOSITE RHIN: TWO CASE
REPORTS
Melek Hilal Kaplan1
1

Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Department of Restorative Dental Treatment, Nevşehir, Turkey

Aim: Diastemas caused by tooth deficiencies and differences in tooth size or a mismatch between tooth size and arch
size in the anterior region; today, it can be treated more practically and conservatively. Due to clinical and economic
reasons, the use of direct composite resin in diastema cases is the first choice, as it yields successful results. The aim of
this study is to rehabilitate anterior region aesthetics by using non-invasive composite resin.
Case Report: Two patients with diastema in their anterior regions were admitted to our clinic with aesthetic complaints.
After the intraoral and radiological examinations of the patients were made, treatment options were evaluated. It was
decided to apply direct composite resins restoration that can be applied in a single visit. Without any preparation on the
enamel surface of the teeth, the transparent matrix band was adapted to the mesial and distal edges of the teeth and
fixed with suitable wedges. After the isolation process, 37% phosphoric acid was applied to the tooth surfaces for 15
seconds, washed and dried. Then the bonding agent (Clearfil S3 bond, Kuraray) was applied according to the
manufacturer's instructions and the nano-filled composite resin was restored using (Filtek Ultimate, 3M ESPE) by
incremental technique. Each layer was cured for 20 seconds with a LED light device (Woodpecker). Finally, the restoration
surfaces were finished and polished using fine-grained diamond burs and aluminum oxide-coated discs. The same
treatment procedure was applied to the other patient.
Conclusion: In diastema closure cases, a build-up with direct composite restorations is an economical and minimally
invasive approach, as well as satisfying results for both the patient and the physician.
Keywords: Composite, direct restoration, diastema, aesthetic
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PS-060
BAŞARILI BİR PROTETİK VE CERRAHİ PLANLAMA İLE PARSİYEL DİŞSİZLİĞİN REHABİLİTASYONU:
OLGU SUNUMU
Büşra Şenöz1
1
2
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Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi AD, Ankara, Türkiye
Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi AD, Ankara, Türkiye

Amaç: Günümüzde implant destekli restorasyonlar diş eksikliklerinin tedavisinde kullanılan en popüler yöntemdir.
İmplant cerrahisi öncesi yapılan doğru bir protetik ve cerrahi planlama, tedavinin fonksiyonel ve estetik başarısını
artırmaktadır. Bu vaka sunumu, ciddi kemik kaybı ile birlikte parsiyel dişsizliği olan bir hastada başarılı bir protetik
planlama ile yapılan tüm ağız sabit protetik tedaviyi açıklamaktadır.
Olgu Sunumu: Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi AD’na farklı bölgelerde diş
eksikliği şikayeti ile başvuran 62 yaşındaki kadın hasta, klinik ve radyografik olarak muayene edildi. Posterior bölgede
ciddi kemik kaybı olan hastada tüm posterior bölgelerde kemik artırma işlemleri, 16 numaralı bölgedeki implantın
çıkarılması ve tüm ağız sabit protetik restorasyonlar planlandı. Daha sonra, yapılan protez planlamasına uygun olarak
posterior bölgede doku seviyesi, anterior bölgede kemik seviyesi implantlar yerleştirildi (Straumann, İsviçre).
Osseointegrasyonu takiben, kalan dişler prepare edildi. 11 ve 13 bölgelerindeki implantlar için simetrik dişler ile uyumlu
hibrit dayanaklar tasarlandı ve CAD/CAM teknolojisi ile üretildi. Tüm protetik restorasyonların alt yapısında zirkonyum
materyali kullanıldı ve veneer porselenler ile restorasyonlar bitilrildi. Restorasyonların teslimini takiben kontrollere
çağrılarak hastanın klinik ve radyografik muayenesi yapıldı.
Sonuç: Ayrıntılı bir protetik ve cerrahi planlama sonucu ciddi kemik kaybı olan hastaya yapılan tedavi başarı ile
sonuçlandı. Hastanın değerlendirmesine göre tüm protetik restorasyonlar ile estetik ve fonksiyonel olarak tatmin edici
sonuçlar elde edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Sabit protetik restorasyon, hibrit dayanak, protetik planlama

219

POSTER BİLDİRİLERİ (POSTER PRESENTATIONS)

PS-060
THE REHABILITATION OF PARTIAL EDENTULISM WITH A SUCCESSFUL PROSTHETIC AND SURGICAL
PLANNING: A CASE REPORT
Büşra Şenöz1
1
2

, Canseda Avağ2

Hacettepe University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, Ankara, Turkey
Hacettepe University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Ankara, Turkey

Aim: Today, implant-supported restorations are the most popular method used in the treatment of tooth missing. Correct
prosthetic and surgical planning before implant surgery increases the functional and aesthetic success of the treatment.
This case report describes full-mouth fixed prosthetic treatment performed with successful prosthetic planning in a
partial edentulous patient with severe bone loss.
Case Report: A 62-year-old woman who applied to the Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry,
Hacettepe University, with a tooth missing in different regions, was examined clinically and radiographically. In the
patient with severe bone loss in the posterior region, bone augmentation procedures in all posterior regions, removal of
the implant in 16 regions and full-mouth fixed prosthetic restorations were planned. Then, in accordance with the
prosthesis planning, tissue level in the posterior region and bone level implants in the anterior region were placed
(Straumann, Switzerland). Following osseointegration, the remaining teeth were prepared. For implants in the 11 and
13 regions, hybrid abutments compatible with symmetrical teeth have been designed and produced with CAD/CAM
technology. Zirconium material was used in the substructure of all prosthetic restorations and restorations were
completed with veneer porcelains. Following the delivery of the restorations, clinical and radiographic examination of
the patient was performed by calling for controls.
Conclusion: As a result of detailed prosthetic and surgical planning, the treatment of the patient with severe bone loss
was successful. According to the patient's evaluation, aesthetically and functionally satisfying results were obtained with
all prosthetic restorations.
Keywords: Fixed prosthetic restoration, hybrid abutment, prosthetic planning
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PS-061
KOMPOZİT LAMİNE RESTORASYONUN SERAMİK LAMİNE RESTORASYON İLE REHABİLİTASYONU:
OLGU SUNUMU
Bülent Kadir Tartuk1
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Amaç: Lamine veneer restorasyonlar, ön grup dişlerdeki çapraşıklık, renk değişikliği veya kırık gibi estetik problemlerin
giderilmesinde uygulanan konservatif bir tedavi şeklidir. Bu olgu sunumunda, renk değişimine uğramış kompozit lamine
restorasyonun seramik lamine restorasyon ile değiştirilerek estetiğin geri kazandırılması amaçlanmaktadır.
Olgu sunumu: 25 yaşındaki erkek hasta, maksiller anterior bölgedeki dişlere 5 yıl önce yapılan kompozit restorasyonlarda
meydana gelen renkleşme şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Yapılan intraoral muayenede maksiller kesici dişlerde renk
uyumunu kaybeden kompozit restorasyonlar tespit edildi. Radyografik muayenede periapikal dokularda herhangi bir
patolojiye rastlanmadı. Hastanın estetik beklentileri göz önünde bulundurularak ilgili dişlere seramik lamine veneer
endikasyonu konuldu. İşleme başlamadan önce renk seçimi yapıldı. Fasial yüzeylerde kesim derinliği; kolede 0.7 mm,
orta üçlüde 0.5 mm, insizalde 0.3 mm olarak ayarlandı. Basamak, diş etinin çok az altında ve mine dokusu içinde yer
alan bir chamfer şeklinde oluşturuldu. Kesim işlemi tamamlandıktan sonra polivinil siloksan ölçü maddesi ile ölçü alındı.
Ölçü laboratuvara gönderildi. Laboratuvardan gelen seramik restorasyonların dişlere adaptasyonu, konturları, kontakları,
renk uyumu kontrol edildikten sonra simante edildi.
Tartışma: 3 ay sonra yapılan kontrolde, dental ve periodontal dokuların sağlıklı olduğu tespit edildi.
Sonuç: Minimal preparasyonla uygulanan lamine seramik restorasyonlar, anterior bölgedeki estetik problemlerin
giderilmesinde tatmin edici sonuçlara ulaşmayı amaçlamaktadır.
Anahtar kelimeler: Lamine, estetik restorasyon, emax
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PS-061
REHABILITATION WITH THE CERAMIC LAMINATE RESTORATION OF COMPOSITE LAMINATE
RESTORATION: A CASE REPORT
Bülent Kadir Tartuk1
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Bingöl University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, Bingöl, Turkey
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Aim: The laminate veneer restorations are conservative treatments applied to eliminate aesthetic problems such as
crocked front teeth group, discoloration, or broken tooth. In this case study, the main purpose is to give an aesthetic
look by replacing the discolored composite laminate restoration with ceramic laminate restoration.
Case Report: 25-years-old male patient consulted our clinic with discoloration on the composite restorations applied
five years ago on the anterior maxillary teeth. After the intraoral examination, the composite restorations with the loss
of color harmony were identified for maxillary incisor teeth. There was no pathology in periapical tissues after the
radiographic examinations. By considering the aesthetic expectations of the patient, a ceramic laminate veneer
indication was placed on the teeth. The color was selected before the treatment. The cutting depth on the facial surfaces
was set as 0.7 mm for the edge, 0.5 mm for the middle three, and 0.3 mm for incisal. The step was created in chamfer
form slightly below the gum and inside the enamel. After the cutting process was completed, measurement was taken
with polyvinyl siloxane impression material. The impression was sent to the laboratory. After checking the adaptation,
contours, contacts and color match of the ceramic restorations received from the laboratory with the teeth, the
restorations were cemented.
Discussion: The follow-up after three months revealed that the dental and periodontal tissues were healthy.
Conclusion: Satisfactory results are aimed to eliminate the aesthetic problems in the anterior region with laminate,
ceramic restorations applied with minimal preparation.
Keywords: Laminate, aesthetic restoration, emax crown.
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PS-062
KAPALI APEKSLİ AVÜLSE DAİMİ SANTRAL DİŞİN İKİ YILLIK TAKİBİ
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Amaç: Daimi dişlerde meydana gelen avülsiyon yaralanmaları, diş hekimliğinde acil müdahale gerektiren durumlardan
biridir. Avülse daimi dişlerde prognoz, kaza yerinde uygulanan işlemlere göre değişiklik gösterebilir. Gecikmiş daimi diş
replantasyonun uzun vadede prognozu zayıftır. Bu olgu sunumunda amaç; daimi dişin alveoler kemik desteğini korumak
ve estetik ve fonksiyonunu devamlılığını sağlamaktır. Beklediğimiz sonuç yavaş ilerleyen replasman rezorbsyonudur.
Olgu Sunumu: 9 yaşındaki kadın hastanın düşme sonucunda maksiller sağ santral dişinde avülsiyon yaralanması meydana
gelmiştir. Avülse diş bir saat sonra peçete içinde korunarak başka bir klinikte replante edilmiş ve reçete düzenlenmiştir.
Bir gün sonra kliniğimize başvuran hastaya 4 hafta süreyle semirijit splint yapıldı. Dişin apeksi kapalı olması ve kuru
ortamda bir saatten fazla kalması sebebiyle 2. hafta kontrolünde kök kanal tedavisine başlandı. Hastamızın iki buçuk
yıllık takibinde herhangi bir klinik semptomunun olmadığı, apikalde ise olası rezorbsiyon sürecinin başladığı
gözlemlenmiştir. Hasta hala takibimiz altındadır.
Sonuç: Replante edilen diş hala ağızda olmasıyla; fonksiyon fonasyon ve estetik görünümünün devamı sağlanmış olup
mevcut kemik hacmi korunmuş olmaktadır.
Anahtar kelimeler: Travma, avülsiyon, replantasyon
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TWO-YEAR FOLLOW-UP OF THE CLOSED APEX AVULSE PERMANENT CENTRAL INCISOR
Şeyma Olgaç Akgönül1
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Aim: Avulsion injuries in permanent teeth it is one of the situations that require emergency intervention in dentistry.
Prognosis in avulsed permanent teeth, it may vary according to the procedures applied at the accident site. The longterm prognosis of delayed permanent tooth replantation is low. The purpose of this case report is; to protect the alveolar
bone support of the permanent tooth and to ensure the continuity of its aesthetics and function. The expected result is
slow progressive replacement resorption.
Case Report: A 9-year-old female patient had an avulsion injury in her maxillary right central tooth as a result of a fall.
The avulsed tooth was preserved in a napkin one hour later and reimplanted in another clinic, and the prescription was
arranged. A semirigid splint was applied to the patient, who applied to our clinic one day later, for four weeks. Due to
the closed apex of the tooth and staying in a dry environment for more than an hour, root canal treatment was started
at the 2nd-week control. Our patient did not have any clinical symptoms during the two and a half year follow-up. It
was observed that the possible resorption process started at the apical. The patient is still under our follow-up.
Result: With the replanted tooth still in the mouth, the function phonation and aesthetic appearance are maintained
and the existing bone volume is preserved.
Anahtar kelimeler: Trauma, avulsion, replantation
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PS-063
DÖRT KANALLI MANDİBULAR PREMOLAR DİŞİN KÖK KANAL TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU
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Amaç: Mandibular premolar dişlerin genellikle tek kök ve tek kanal yapısına sahip olduğu bilinmektedir. Fakat bu dişler
birden fazla kök ve kanala sahip olabilirler. Bu olgu sunumunun amacı, iki kök ve dört kanala sahip mandibular premolar
dişin endodontik tedavisini sunmaktır.
Olgu sunumu: Herhangi bir sistemik rahatsızlığı bulunmayan 20 yaşındaki erkek hasta, sol alt ikinci premolar dişinde ağrı
şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Klinik ve radyolojik muayene sonucunda dişte derin bir çürük varlığı ve ender görülen
iki ayrı köke sahip olduğu tespit edildi. Daha sonra semptomatik irreversible pulpitis teşhisi konuldu ve tedaviye başlandı.
Lokal anestezi uygulandıktan sonra endodontik giriş kavitesi hazırlandı. Pulpa odasının tabanı incelendiğinde 4 ayrı kanal
ağzı tespit edildi. Çalışma boyları apeks locator ile tespit edildikten sonra radyografik olarak kontrol edildi. Kök
kanallarının mekanik preparasyonunda Reciproc eğe sistemi kullanıldı. Tüm kanallar 40/.06 apikal çapa sahip R40 eğe ile
şekillendirildi. Mekanik preparasyon sırasında %5.25 NaOCl kullanılırken final irrigasyonunda %5.25 NaOCl, %17 EDTA ve
distile su kullanıldı. Paper point ile kanal kurulandıktan sonra R40 gutta perka ve AH Plus kanal dolgu patı kullanılarak
lateral kondansasyon yöntemiyle tüm kanallar dolduruldu. Diş kompozit rezin ile restore edildi.
Tartışma: 1 yıl sonra yapılan kontrolde ilgili dişin klinik olarak asemptomatik olduğu ve periapikal dokuların sağlıklı
olduğu gözlendi.
Sonuç: Kök kanal tedavisi sırasında tespit edilemeyen veya gözden kaçan kanallar endodontik tedavinin prognozunu
olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle kapsamlı klinik ve radyolojik muayene ve pulpa odasının tabanının detaylı bir şekilde
incelenmesi endodontik tedavinin başarısı için oldukça önemlidir.
Anahtar kelimeler: Endodontik tedavi, premolar diş, kök kanal morfolojisi
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ROOT CANAL TREATMENT OF MANDIBULAR PREMOLAR TOOTH WITH FOUR ROOT CANALS: A CASE
REPORT
Özkan Adıgüzel1
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Aim: It is known that the mandibular premolar tooth often has a single root and single canal structure. However, these
teeth might have multiple roots and canals. The purpose of this case presentation is to present the endodontic treatment
of mandibular premolar teeth with two roots and four canals.
Case Report: 20-years old male patient without any systemic disease consulted to our clinic with pain in the mandibular
left second premolar teeth. As a result of the clinical and radiologic examination, a deep caries cavity was seen, and
two roots which is a rare case, were identified. Then, an asymptomatic irreversible pulpitis diagnosis was made, and the
treatment started. After applying local anesthetize, an endodontic entrance cavity was prepared. When the pulp
chamber base was investigated, 4 separate canals were identified. After identifying work size with an apex locator,
radiographic control was undertaken. Reciproc file system was used in the mechanical preparation of the root canals.
All canals were shaped with an R40 file with 40/.06 apical diameter. While 5.25% NaOCl was used during mechanical
preparation, 5.25% NaOCl, 17% EDTA and distilled water were used during the final irrigation. After the canal was dried
with a paper point, R40 gutta-percha and AH Plus canal filling sealer were used to fill all the canals with lateral
condensation method. The tooth was restored with composite resin.
Discussion: The examination after 1 year showed that the teeth were clinically asymptomatic and the periapical section
tissues were healthy.
Conclusion: Unidentified or missed canals during root canal treatment has a negative effect on the endodontic treatment
prognosis. Therefore, comprehensive clinical and radiologic examination and detailed investigation of the pulp chamber
are extremely important for the success of endodontic treatment.
Keywords: Endodontic treatment, premolar tooth, root canal morphology
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PS-064
İKİ KANALA SAHİP MANDİBULAR KANİN VE PREMOLAR DİŞLERİN ENDODONTİK TEDAVİSİ: İKİ OLGU
SUNUMU
Emine Ceyda Öztürk1
1

, Gizem Akın Tartuk1

, Özkan Adıgüzel1

Dicle Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti AD, Diyarbakır, Türkiye,

Amaç: Mandibular kanin ve premolar dişlerin genellikle tek kök ve kanala sahip olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte
anatomik varyasyonlar gözlenen bazı dişlerde birden fazla kök ve kanal yapısı tespit edilebilmektedir. Bu vaka raporunun
amacı, iki kanala sahip mandibular kanin ve 1. küçükazı dişlerinin endodontik tedavilerini sunmaktır.
Olgu Sunumu 1: Herhangi bir sistemik rahatsızlığı bulunmayan 45 yaşındaki kadın hasta, 33 nolu dişinde şiddetli ağrı
şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Yapılan klinik muayenede dişin şiddetli perküsyon hassasiyetinin olduğu, radyolojik
muayenede ise ilgili dişin iki köke sahip olduğu tespit edildi.
Olgu Sunumu 2: Herhangi bir sistemin rahatsızlığı bulunmayan 20 yaşındaki erkek hasta 35 nolu dişinde ağrı ve şişlik
şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Yapılan klinik ve radyografik muayenede derin bir çürük, dişin perküsyon hassasiyetinin
olduğu ve apikal bölgede lezyon varlığı tespit edildi. Ayrıca ilgili dişin kanal seyrinin birdenbire kesintiye uğraması
sebebiyle 2 kanala sahip olabileceğinden şüphelenildi. İki olguda da lokal anestezi uygulandıktan sonra endodontik giriş
kavitesi açıldı. Çalışma boyları belirlendi ve mekanik preparasyonda R25 eğe kullanıldı. Mekanik preparasyon sırasında
NaOCl, EDTA, Klorheksidin ve distile su kullanıldı. Kanallar kurulandı ve Ca(OH)2 (kalsiyum hidroksit) patı 10 gün süre ile
kanallara yerleştirildi. İkinci seansta iki olguda da semptomların geçtiği ve dişlerin asemptomatik olduğu tespit edildi.
Kanallardaki Ca(OH)2 uzaklaştırıldıktan sonra AH Plus kanal dolgu patı kullanılarak kök kanal dolguları yapıldı. Dişler
kompozit ile restore edildi.
Tartışma: 6. ay ve 1. yılda yapılan kontroller sonucunda dişlerin asemptomatik olduğu tespit edildi.
Sonuç: Detaylı klinik ve radyolojik muayene ile kök kanal sisteminin normal dışı durumları tespit edilebilir ve böylece
endodontik tedavide uzun dönem başarı sağlanabilir.
Anahtar kelimeler: Endodontik tedavi, kanin, premolar
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PS-064
ENDODONTIC TREATMENT OF MANDIBULAR CANINE AND PREMOLAR TEETH WITH TWO CANALS:
TWO CASE REPORTS
Emine Ceyda Öztürk1
1

, Gizem Akın Tartuk1

, Özkan Adıgüzel1

Dicle University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, Diyarbakır, Turkey

Aim: It is known that mandibular canine and premolar tooth often has a single root and single canal structure. However,
multiple roots and canal structures can be identified in certain teeth with an anatomic variation. The purpose of this
case report is to present the endodontic treatment of mandibular canine and first premolar teeth with two canals.
Case Report 1: 45-years old female patient consulted our clinic with intense pain in the left mandibular canine tooth.
In the clinical examination, intense percussion sensitivity was identified in the tooth, and in the radiologic examination,
two roots were identified in the tooth.
Case Report 2: 20-years old male patient consulted our clinic with intense pain, swelling in the left mandibular second
premolar teeth. In the clinical and radiographic examinations, a deep caries cavity, percussion sensitivity, and lesion in
the apical region were identified. Additionally, there was a doubt that the tooth might have two canals since the canal
of the related tooth was interrupted suddenly.
After applying local anesthetize, an endodontic entrance cavity was prepared for both cases. Identifying the working
length and the R25 file was used in the mechanical preparation. NaOCl, EDTA, chlorhexidine, distilled water was used
during the mechanical preparation. The canals were dried, the Ca(OH) 2 (calcium hydroxide) sealer was placed in the
canals for 10 days. In the second session, the teeth were asymptomatic in both cases. After the Ca(OH) 2 was removed
from the canals. Root canal filling was done by using AH Plus sealer. The tooth was restored with composite.
Discussion: It was identified that the teeth were asymptomatic after the controls on the 6th month and 1st year.
Conclusion: With detailed clinical and radiologic examination, abnormal situations in the root canal system can be
identified and long-term success can be achieved in endodontic treatment.
Keywords: Endodontic treatment, canine, premolar
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PS-065
FARKLI İSKELETSEL SINIFLAMAYA SAHIP ÇOCUK BİREYLERDE MANDİBULAR KONDİL POZİSYONUNUN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Serkan Öztürk1
1
2
3

, Asel Üsdat Öztürk2

, Fatma Aslı Konca3

, Şebnem Erçalık Yalçınkaya2

İstanbul Okan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Orotodonti Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Biruni Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Temporomandibular eklem komponentinin bir parçası olan kondil başının pozisyonunun ortodontik tedavi
planlamasında önemli olduğu bilinmektedir. Literatürde iskeletsel sınıflama ile kondil pozisyonları arasında korelasyon
olduğunu gösteren pek çok çalışma mevcuttur. Mandibular kondilin glenoid fossa içindeki anterior veya posterior
pozisyonunun, mandibulanın sagittal ve vertikal yöndeki konumunun yanı sıra yüz morfolojisini de etkilediğine
inanılmaktadır. Bu retrospektif pilot çalışmanın amacı, farklı sagittal iskeletsel sınıflamaya sahip çocuk bireylerde
mandibular kondil pozisyonunun değerlendirilmesidir.
Materyal ve Metod: Bu çalışma Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından
onaylanmıştır. 2017-2020 yıllarına ait arşiv taranarak, hareket artefaktı olmayan Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT)
ve Sefalometrik (SEF) görüntüleri arşivde bulunan, herhangi bir sistemik hastalığı olmayan 62 çocuk hastanın görüntüleri
çalışmaya dahil edilmiştir. SEF ölçümleri yapıldıktan sonra, görüntüler üç farklı sagittal iskeletsel sınıflamaya göre
gruplandırılmıştır. KIBT görüntüleri üzerinde sagittal kesitte, kondil başı pozisyonları Pullinger yöntemine göre
değlendirilmiştir. Verilerin istatistiksel analizleri için Tek yönlü varyans analizi, Ki-kare, Kruskal Wallis ve Duncan testleri
kullanılmıştır.
Bulgular: Sağ kondil pozisyonu ile sagittal iskeletsel sınıflama arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon tespit
edilmitir (p=0,040). Sağ kondil pozisyonu ile ANB değerlerinin ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
elde edilmiştir (p=0,036).
Sonuç: Bu pilot çalışmanın sonucu olarak, Angle Sınıf III maloklüzyona sahip bireylerin sağ kondillerinin %50’sinin sentrik,
%28’inin anterior pozisyonda olduğu görülmüştür. Kondilleri sentrik pozisyonda olan bireylerin ANB ortalamaları 0,63,
anterior pozisyonda olan bireylerin 1,76 ve posterior pozisyonda olan bireylerin ise 3,92 olarak elde edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Konik işınlı BT, pediatrik popülasyon, kondil pozisyonu, iskeletsel sınıflama
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PS-065
EVALUATION OF PEDIATRIC MANDIBULAR CONDYLE POSITION IN DIFFERENT SKELETAL PATTERNS
Serkan Öztürk1

, Asel Üsdat Öztürk2
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, Şebnem Erçalık Yalçınkaya2
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Okan University, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, Istanbul, Turkey
Mamara University, Faculty of Dentistry, Department of Maxillofacial Radiology, Istanbul, Turkey
3 Biruni University, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, Istanbul
2

Aim: It is known that the position of the condyle head, which is a part of the temporomandibular joint component, is
essential in orthodontic treatment planning. A considerable amount of studies have shown the correlation between
different condyle positions in different skeletal patterns. It is believed that the anterior or posterior condyle position in
the fossa has a direct effect on the sagittal and vertical position of the mandible, as well as on facial morphology. This
retrospective pilot study aimed to analyze the mandibular condyle position in a pediatric subpopulation with different
sagittal skeletal patterns.
Methodology: The study was approved by the Marmara University Faculty of Dentistry Clinical Research Ethics
Committee. The archive belonged to the 2017-2020 years were scanned, and Cone-beam Computed Tomography (CBCT)
and Lateral Cephalometric (LC) images of 62 pediatric patients without any systemic diseases or motion artifacts in
images were chosen. Images were categorized into three sagittal skeletal patterns by using LC measurements. Condyle
head positions were evaluated in CBCT images according to Pullinger’s method in sagittal sections.
Results: A statistically significant correlation was detected between right condyle position and sagittal skeletal patterns
(p=0.040). A statistically significant difference was obtained between the right condyle position and the mean ANB values
(p = 0.036).
Conclusion: As a preliminary result of this pilot study, 50% of the right condyles of individuals with Angle Class III
malocclusion were in the centric position, and 28% of them were in the anterior position. The average ANB value of
individuals with condyles in the centric position was 0.63, in the anterior position was 1.76 and, in the posterior position
was 3.92.
Keywords: Cone-Beam CT, pediatric patients, condyle position, skeletal patterns
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SS-001
KALVARYUM DEFEKT UYGULANAN RATLARDA SİSTEMİK KAPSAİSİN UYGULAMASININ KAN SERUM
OKSİDATİF STRESS PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Mehmet Gül1 , Serkan Dündar2

, Abdulsamet Tanik3

Harran Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye
Fırat Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
3 Adıyaman Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye
1
2

Amaç: Kapsaisin acı biberin etken maddesi olup dünyada ve ülkemizde sıklıkla tüketilen maddelerden biridir.
Çalışmamızın amacı farklı dozlarda kapsaisin uygulamasının kemik iyileşmesine etkisinin incelenmesidir.
Yöntem: Çalışmamızda 32 adet erkek Wistar Albino rat kullanılmıştır. Ratlar randomize olarak 4 gruba ayrılmıştır. Rat
kalvaryumunda 7 mm’lik defektler açıldıktan sonra birinci (kontrol) grubunda hiçbir işlem yapılmamış, ikinci grupta
sentetik greft uygulanmış, üçüncü gruba sentetik greft+25mg/kg kapsaisin intraperitonal olarak uygulanmış, dördüncü
gruba ise sentetik greft+50mg/kg kapsaisin intraperitonal olarak uygulanmıştır. Kardiyak ponksiyon yöntemi ile örnekler
toplandı ve biyokimyasal analizler için örnekler -80 derecede muhafaza edilmiştir. Kolmogorov- Smirnov testi ile verilerin
normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir. İkiden fazla gruplar arasındaki verilerin karşılaştırmasında Kruskal-Wallis
Testi ve ikili gruplar arası farklılıklarda Bonferroni düzeltmesi kullanıldı.
Bulgular: TAS ve TOS biyokimyasal markırların istatistiksel olarak kontrol grubu ile greft grubu arasında ve greft +
kapsaisin 25mg/kg ve greft + kapsaisin 50mg/kg arasında anlamsızken diğer gruplar arası karşılaştırmada yüksek derecede
anlamlı farklılık bulunmuştur. OSI, MDA ve GSH biyokimyasal markırların istatistiksel olarak greft + kapsaisin 25mg/kg ile
greft + kapsaisin 50mg/kg grubu hariç diğer gruplar arasında anlamlı derece farklılık bulunmuştur.
Sonuç: Kalvaryum defekti uygulanan ratlarda farklı dozlarda sistemik kapsaisin uygulamasının etkisi incelenmiş ve
kapsaisin uygulamasının oksidatif strese olumlu etkileri olduğu bulunmuştur. Bu durumun kapsaisinin antioksidan
etkisinden kaynaklandığını düşünmekteyiz. Daha kesin sonuçlar için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Kapsaisin, kalvaryum defekt, oksidatif stres parametreleri
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SS-001
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF SYSTEMIC CAPSAICIN ADMINISTRATION ON BLOOD SERUM
OXIDATIVE STRESS PARAMETERS IN RATS WITH CALVARIUM DEFECTS
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Aim: Capsaicin is the active ingredient in hot peppers and is one of the frequently consumed substances in the world
and in our country. The aim of our study is to examine the effect of different doses of capsaicin on bone healing.
Method: 32 male Wistar albino rats were used in our study. Rats were randomly divided into four groups. After opening
7 mm defects in the rat calvarium, no procedure was performed in the first (control) group, the synthetic graft was
applied in the second group, synthetic graft + 25 mg/kg capsaicin was applied intraperitoneally to the third group, and
synthetic graft + 50 mg/kg capsaicin was applied intraperitoneally to the fourth group. Samples were collected by cardiac
puncture method, and samples were stored at -80 degrees for biochemical analysis. It was determined by the
Kolmogorov-Smirnov test that the data did not show normal distribution. The Kruskal-Wallis test was used for the
comparison of data between more than two groups, and Bonferroni correction was used for differences between two
groups.
Results: While TAS and TOS biochemical markers were statistically insignificant between the control group and the graft
group, and between graft + capsaicin 25 mg/kg and graft + capsaicin 50 mg/kg, a highly significant difference was found
between the other groups. Biochemical markers of OSI, MDA, and GSH were statistically significantly different between
the graft + capsaicin 25 mg/kg and the graft + capsaicin 50 mg/kg group, except for the other groups.
Conclusion: The effect of systemic capsaicin administration at different doses in rats with calvarium defects was
investigated, and it was found that capsaicin administration had positive effects on oxidative stress. We think that this
is due to the antioxidant effect of capsaicin. More research is needed for more accurate results.
Keywords: Capsaicin, calvarium defect, oxidative stress parameters
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SS-002
BİR TÜRK ALT POPÜLASYONUNDA
PERİODONTİTİSİN İLİŞKİSİ
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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye

Amaç: Bu çalışma, bir Türk alt popülasyonunda kök dolgusu olmayan koronal restorasyona sahip dişlerin periapikal
durumu ile ilişkili koronal restorasyonun teknik kalitesini ve tipini araştırmayı amaçlamıştır.
Yöntem: 170 hastanın konik ışınlı bilgisayarlı tomografi taramalarından elde edilen görüntülerden toplam 198 diş
değerlendirildi. Koronal restorasyonların tipi ve kalitesi ile dişlerin apikal periodontitis skorları not edildi. Apikal
periodontitis, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi periapikal indeksi ile değerlendirildi. İstatistiksel analiz için tanımlayıcı
analiz kullanılmıştır.
Bulgular: Değerlendirlen tüm dişler arasında apikal periodontitise sahip 198 kök dolgusu olmayan dişin % 54'ünde (107)
kabul edilemez koronal restorasyon, % 39,4'ünde (78) ise kabul edilebilir koronal restorasyon tespit edildi. Kök dolgusu
olmayan apikal periodontitisli dişlerde restorasyon türü olarak en çok kron (% 63.6) kullanıldığı görülmüştür.
Sonuç: Bir Türk alt popülasyonunda yapılmış olan mevcut çalışma sonuçları, koronal restorasyon kalitesinin apikal
periodontitis gelişiminde önemli bir risk göstergesi olduğunu göstermiştir.
Anahtar kelimeler: Apikal periodontitis, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi, koronal restorasyon
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SS-002
THE RELATIONSHIP OF THE QUALITY OF CORONAL RESTORATION AND APICAL PERIODONTITIS IN A
TURKISH SUBPOPULATION
Seda Falakaloğlu1
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Afyonkarahisar Health Sciences University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, Afyonkarahisar, Turkey
Hatay Mustafa Kemal University, Faculty of Dentistry, Department of Dentomaxillofacial Radiology, Hatay, Turkey

Aim: This research aimed to investigate the technical quality, type of coronal restoration associated with the periapical
status of non-root-filled teeth in a Turkish subpopulation.
Methodology: A total of 198 teeth of 170 patients’ cone-beam computed tomography (CBCT) scans were evaluated. The
type and quality of coronal restorations and apical periodontitis scores of the teeth were noted. Apical periodontitis was
assessed by the CBCT periapical index (CBCTPAI). Descriptive analysis was used for statistical analysis.
Results: Among all teeth, unacceptable restoration was detected in 54% (107) of 198 non-root-filled teeth with apical
periodontitis, and 39.4% (78) also had acceptable restoration. In non-root-filled teeth with apical periodontitis, crowns
(63.6%) were the most used as a type of restoration.
Conclusion: The results from the present study of a Turkish subpopulation showed that the quality of the coronal
restoration was an important risk indicator of developing apical periodontitis.
Keywords: Apical periodontitis, cone‑beam computed tomography, coronal restoration
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SS-003
FARKLI PH DEĞERLERİNDE KLOR DİOKSİTİN SİTOTOKSİSİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Hilal Erdoğan1
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Selçuk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Amaç: İrrigasyon, kök kanal sisteminin dezenfeksiyonunda önemli rol oynamaktadır. Kök kanal irrigantları, konak
dokularla uyumlu olmalıdır. Bu in-vitro çalışmanın amacı, klor dioksit (ClO2) ve sodyum-hipokloritin (NaOCl) farklı
konsantrasyonlarda ve pH değerlerinde insan fibroblastlarına (MRC5) sitotoksik etkilerini değerlendirmektir.
Yöntem: % 5,25 -pH: 12,5 NaOCl ve 2000 ppm ClO2 farklı pH değerlerinde (1,5- 7- 12,5) seri olarak seyreltildi. Kültür
medyumu kontrol grubu olarak kullanıldı. Hücre canlılık oranları kontrol grubuyla (%100) oranlanarak hesaplandı.
Sitotoksisite değerlendirmesinde XTT testi kullanıldı. İstatistiki değerlendirmeler için “Kruskal Wallis” ve “Bonferroni
düzeltmeli Dunn” testleri kullanıldı (p=0.05).
Bulgular: ClO2-pH: 7 dışında, tüm gruplarda 1/1 konsantrasyonda kontrol grubuna göre daha düşük hücre canlılığı izlendi
(p<0.05). Klordioksitin pH: 1.5-1/1 ve pH: 12.5 (1/1, 1/2, 1/4) grupları, NaOCl (1/1) ile benzer sitotoksik etkiler gösterdi
(p>0.05). ClO2’ te pH: 1.5-7 değerlerinde yüksek dilüasyonlarda (1/4, 1/8) daha yüksek hücre canlılığı izlendi.
Sonuç: Mevcut araştırma koşulları dikkate alındığında; ClO 2’ in 2000 ppm' den daha düşük konsantrasyonlarda kullanılması
sitotoksisite açısından klinik kullanım için önerilebilir.
Anahtar sözcükler: Klor dioksit, biyouyumluluk, sitotoksisite
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EVALUATION OF THE CYTOTOXICITY OF CHLORINE DIOXIDE AT DIFFERENT PH VALUES
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Aim: Irrigation has a vital role in the disinfection of the root canal system. Root canal irrigants must be compatible with
host tissues. The aim of this in-vitro study was to evaluate the cytotoxic effects of chlorine dioxide (ClO 2) and sodium
hypochlorite (NaOCl) on human fibroblasts (MRC5) at different concentrations and pH values.
Methodology: 5.25% -pH:12.5 NaOCl and 2000 ppm of ClO2 at different pH values (1.5-7- 12.5) were serially diluted.
Cells cultured with culture medium (DMEM) were served as control. Cell viability was calculated as the percentage of
the control group (%100). The XTT assay was used for cytotoxicity. Statistical analysis was done by using Kruskal Wallis
and Dunn post-hoc test with Bonferroni correction for multiple comparisons (p=0.05).
Results: It was observed that cell viability was lower in all groups at 1/1 concentration than the control group except
pH:7 of ClO2 (p<0.05). pH:1.5-1/1 and pH:12.5 (1/1, 1/2, 1/4) of ClO2 showed similar cytotoxic effects with NaOCl at
1/1 concentration (p>0.05). ClO2 demonstrated higher cell viability at pH:1.5-7 values on high dilutions (1/4, 1/8).
Conclusion: Considering the current research conditions, it may be recommended to use ClO 2 at concentrations less than
2000 ppm for clinical use in terms of cytotoxicity.
Keywords: Chlorine dioxide, biocompatibility, cytotoxicity
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SS-004
MANDİBULAR LATERAL KESİCİ DİŞTE DENS İNVAGİNATUS: NADİR BİR VAKA
Erva Güçlü1
1

, Olcay Özdemir1

, Ebru Hazar Bodrumlu1

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye.

Giriş: Dens invaginatus, özellikle Oehlers Tip II, kanal tedavisi gerektirdiğinde klinisyen için zorluk oluşturabilen anatomik
varyasyonlara sahip nadir gözlenen bir dental anomalidir. En sık etkilenen dişler daimi maksiller lateral kesici dişlerdir,
bunu daimi maksiller santral kesici dişler izler. Mandibular santral kesici dişlerle ilgili sınırlı vaka raporları bulunsa da;
dens invaginatus tip II görülen mandibular lateral kesici diş ile ilgili vakaya rastlanmamıştır. Bu rapor, daha önce
bildirilmemiş bir olgu olarak, talon tüberkülü ve geniş bir periapikal lezyonu olan tip II dens invaginatuslu mandibular
lateral kesici dişin KIBT destekli tanı ve tedavisini sunmayı amaçlamaktadır.
Olgu Sunumu: Kliniğimize ağrı ve çene altında şişlik şikayetiyle başvuran 10 yaşındaki erkek hastanın yapılan ağız dışı,
ağız içi ve radyografik muayenesi sonucunda, ilgili olan #42 numaralı dişine talon tüberkülü ve ağız ortamına açık derin
lingual pit beraberliğinde, akut apikal apseli nekrotik tip II dens invaginatus tanısı kondu. İlgili dişin giriş kavitesi
hazırlandıktan sonra, kök kanalı içindeki invajinasyon uygun frezler kullanılarak uzaklaştırıldı. Kök kanalının % 2.5 sodyum
hipoklorit ile yıkanması ve kalsiyum hidroksit pansumanını takiben, kanal içi drenaj olmadığı için hastaya antibiyotik ve
antienflamatuar reçete edildi, iki gün sonrası için kontrole çağırıldı. Semptomların gerilediği gözlenince, tedavinin
tamamlanması için iki hafta beklendi. İki hafta sonrasında hastanın semptomlarının tamamen kaybolduğu gözlendi. Geçici
dolgu uzaklaştırıldı. Geniş kök kanalı, apikalinin MTA ile tıkanmasının ardından termoplastik kor taşıyıcı sistem ile
dolduruldu. Kısa süreli takipte hastanın asemptomatik olduğu, periapikal radyografide iyileşmenin başladığı ve lamina
dura oluşumu gözlendi.
Sonuç: Dens invaginatusun tanı ve tedavisi zorlu bir yaklaşım gerektirir. Bu hastalarda doğru bir teşhis ve tedavi planı
için anomaliye ilişkin yeterli bilgiye sahip olmak gereklidir.
Anahtar kelimeler: Dens invaginatus, Oehlers tip II, mandibular lateral kesici diş, kök kanal tedavisi, sıcak dolum tekniği
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SS-004
DENS INVAGINATUS IN A MANDIBULAR LATERAL INCISOR: A RARE CASE
Erva Güçlü1
1

, Olcay Özdemir1

, Ebru Hazar Bodrumlu1

Zonguldak Bülent Ecevit University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry, Zonguldak, Turkey

Introduction: Dens invaginatus, especially Type II, is a rare anomaly with anatomical variations that presents a more
significant challenge when root canal treatment is necessary. The most frequently affected teeth are permanent
maxillary lateral incisors, followed by permanent maxillary central incisors. There are limited case reports of
mandibulary central incisors; however, there is no publication of mandibular lateral incisors with dens invaginatus type
II. This case report aimed to present CBCT aided diagnosis and treatment for type II dens invaginatus in a mandibular
lateral incisor with a talon cusp and a large periapical lesion.
Case Report: According to the extraoral, intraoral, and radiographic examination of a 10-year-old male patient who was
referred to the clinic with complaints of pain and swelling under the chin, the diagnosis of tooth #42 was acute apical
abscess related to necrotic type II dens invaginatus with a talon cusp and deep lingual pit communicate to the oral cavity.
After access cavity preparation, the invagination in the root canal was removed by appropriate burs. After the irrigation
with 2.5% sodium hypochlorite and calcium hydroxide dressing, the patient was prescribed antibiotics and antiinflammatory drugs since there was no drainage. Two days later, it was observed that the symptoms regressed; the
patient called two weeks later. At that appointment, the symptoms were completely disappeared. The temporary filling
was removed. After the apical of the wide root canal was plugged with MTA, the root canal was obturated using a
thermoplastic core carrier system. In short-term follow-up, the periapical radiography revealed the beginning of healing
and lamina dura forming. The patient was asymptomatic, and the tooth was intact.
Conclusion: The diagnosis and treatment of DI require a challenging approach. Oral health care professionals need
adequate knowledge and understanding of the anomaly to help diagnose and treat the patients with DI.
Keywords: Dens invaginatus, Oehlers type II, mandibular lateral incisor, root canal treatment, warm obturation
technique.
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SS-005
REZİN BAZLI CAD/CAM BLOKLARIN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ, SU EMİLİMİ VE ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN
İNCELENMESİ
Numan Aydın1 , Serpil Karaoğlanoğlu1
1

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Son zamanlarda rezin bazlı CAD/CAM bloklar dişlerin restorasyonunda yaygın olarak kullanılmaktadır. Çalışmamızın
amacı; rezin bazlı CAD/CAM blokların yüzey pürüzlülüğü, su emilimi ve çözünürlüğünü incelemektir.
Yöntem: Çalışmada; rezin ve ZLS (zirkonya takviyeli lityum silikat) içerikli CAD/CAM blok kullanılarak 1.5×12×14 mm
boyutlarında örnekler (n:10) hazırlandı. Hazırlanan örneklerin her iki yüzeyi üreticinin tavsiyesi doğrultusunda elmas
polisaj kiti (Clearfil Twist Dia, Kuraray) ve elmas polisaj patı (Dia Polisher, GC) kullanılarak polisaj yapıldı. Örneklerin
başlangıç yüzey pürüzlülük değerleri ölçüldükten sonra su emilimi ve çözünürlük testleri ISO 4049:2009'da belirtildiği
şekilde yapıldı. Yüzey pürüzlülüğü, su emilim ve çözünürlük değerleri tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Tukey çoklu
karşılaştırma testi kullanılarak değerlendirildi (p<0.05).
Bulgular: Rezin bazlı ve ZLS CAD/CAM blokların başlangıç pürüzlülük değerler arasında istatiksel anlamlı farklılık
görülmedi (p>0.05). Fakat 7 gün sonundaki su emilim ve çözünürlük değerleri arasında istatiksel anlamlı farklılık görüldü
(p<0.05). Rezin içerikli CAD/CAM bloklar (Vita Enamic, Grandio Blocs, Cerasmart ve Brilliant Crios) rezin içermeyen ZLS
CAD/CAM bloktan (Celtra Dou) daha fazla su emilimi gösterdi (p<0.05). Rezin bazlı CAD/CAM bloklardan Vita Enamic ve
Grandio Blocs ile ZLS CAD/CAM bloğun (Celtra Dou) çözünürlük değerleri arasında istatiksel olarak anlamlı fark yoktu
(p>0.05).
Sonuç: Rezin bazlı ve ZLS CAD/CAM blokların başlangıç pürüzlülük değerlerinin benzer olmasına rağmen rezin içerikli
CAD/CAM bloklar daha fazla su emilimi göstermektedir. Rezin bazlı CAD/CAM blokların doldurucu oranı su emilimi
üzerinde etkilidir.
Anahtar kelimeler: CAD/CAM blok, yüzey pürüzlülüğü, su emilimi
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SS-005
INVESTIGATION OF SURFACE ROUGHNESS, WATER ABSORPTION AND SOLUBILITY OF RESIN-BASED
CAD/CAM BLOCKS
Numan Aydın1 , Serpil Karaoğlanoğlu1
1

University of Health Sciences, Gülhane Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Ankara, Turkey

Aim: Recently, resin-based CAD/CAM blocks are used as publications in the restoration of teeth. Our study aims to
examine the surface roughness, water absorption, and solubility of resin-based CAD/CAM blocks.
Methodology: In the study, samples (n: 10) with dimensions of 1.5 × 12 × 14 were prepared using resin-based and ZLS
(Zirconia-reinforced lithium silicate) CAD/CAM block. Both surfaces of the prepared samples were polished using a
diamond polishing kit (Clearfil Twist Dia, Kuraray) and polishing paste (Dia Polisher, GC) in line with the manufacturer's
recommendation. After the initial surface roughness values of the samples were measured, water absorption and
solubility tests were performed as specified in ISO 4049:2009. Surface roughness, water absorption, and solubility values
were evaluated using one-way analysis of variance (ANOVA) and Tukey multiple comparison tests (p<0.05).
Results: There was no statistically significant difference between the initial roughness values of resin-based and ZLS
CAD/CAM blocks (p>0.05). However, a statistically significant difference was observed between the water absorption
and solubility values at the end of 7 days (p<0.05). Resin-based CAD/CAM blocks (Vita Enamic, Grandio Blocs, Cerasmart
and Brilliant Crios) showed greater water absorption than the resin-free ZLS CAD/CAM block (Celtra Dou) (p<0.05). No
statistically significant difference was found between the resolution values of the resin-based CAD/CAM blocks Vita
Enamic and Grandio Blocs and ZLS CAD/CAM block (Celtra Dou).
Conclusion: Although the initial roughness values of resin-based and ZLS CAD/CAM blocks are similar, resin-based
CAD/CAM blocks show greater water absorption. The filler ratio of resin-based CAD/CAM blocks has an effect on water
absorption.
Keywords: CAD/CAM block, surface roughness, water absorption
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SS-006
MAKSİLLER SİNÜS SEPTA VARYASYONLARININ KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE
DEĞERLENDİRİLMESİ
Bilge Karcı1
1
2

, Muhammet Karcı2

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Alanya, Antalya, Türkiye
Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Alanya, Antalya, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı; maksiller sinüs cerrahisi öncesinde konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) kullanılarak dişli
ve dişsiz hastalarda maksiller sinüs septanın görülme sıklığı, yüksekliği, lokalizasyonu ve yönelimini değerlendirmektir.
Yöntem: Çalışma grubu, Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi arşivinin retrospektif olarak incelenmesi sonucu elde edilen
200 hastanın (400 maksiller sinüs) konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) görüntüsünden oluşmuştur. Maksiller sinüs
septa sayıları, KIBT görüntülerinin aksiyel kesitlerinde belirlenirken; lokalizasyon, yön ve morfolojileri hem aksiyel hem
de sagittal kesitlerde belirlenmiştir. Yaş, cinsiyet ve dental durumun septa varlığı üzerine etkisi istatiksel olarak analiz
edilmiştir. İstatistiksel analiz için Mann Whitney-U testi ve tamamlayıcı istatistikler kullanılmıştır (p=0.05).
Bulgular: Belirlenen 216 (%54) septumun ortalama yüksekliği 6.5 mm olarak ölçülmüştür. Septumun görüldüğü
lokalizasyonu ve yönü sırasıyla; orta bölgede (% 52.3) ve horizontal septa (% 82) olarak belirlenmiştir. Dental durum, yaş
ve cinsiyetin septa varyasyonları üzerine etkisi istatiksel olarak anlamlı değildi (p˃0.05).
Sonuç: Bulunan yüksek oranlar, maksiller sinüs septa varyasyonlarının diagnozunda KIBT’nin önemini göstermektedir. Bu
nedenle; maksiller arka bölgedeki cerrahi müdahalelerin başarısını arttırmak ve olası komplikasyonları önlemek için
bölgenin KIBT ile değerlendirilmesi son derece önemlidir.
Anahtar kelimeler: Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi, maksiller sinüs, septa
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EVALUATION OF
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Alanya Alaaddin Keykubat University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, Alanya, Antalya, Turkey
Alanya Oral and Dental Health Center, Alanya, Antalya, Turkey

Aim: The purpose of this study was to determine the prevalence, height, location, and orientation of the maxillary sinüs
septa in dentate, partially dentate, and edentulous patients by using cone-beam computed tomography (CBCT) for
maxillary sinüs surgical interventions.
Methodology: 200 CBCT images (Planmeca Romexis, 3D Mid Planmeca Oy, Helsinki, Finland) (400 maxillary sinüs) were
chosen from the archive of Alanya Oral and Dental Health Center. The number of maxillary sinüs septa was determined
on axial sections of CBCT images. Their locations and orientations were determined on both the axial and sagittal
sections, and their heights were determined only on the sagittal sections. The influence of age, gender, and dental status
on the presence of septa was statistically analyzed. Mann Whitney-U test and descriptive statistics were used for
statistical analysis (p=0.05).
Results: The average height of determined 324 (54%) septa was measured as 6.5 mm. The highest rates of septa location
and orientation were found, respectively, in the middle region (% 52.3) and transverse septa (82%). The effect of dental
status, age, and gender on the presence of septa was not statistically significant (p˃0.05).
Conclusion: These high rates of findings support the importance of CBCT in the diagnosis of the variations of the maxillary
sinüs septa. Therefore, it is important to evaluate CBCT images of the relevant region to increase the success of surgical
interventions in the maxillary posterior region and to eliminate possible complications.
Keywords: Cone-beam computed tomography (CBCT), maxillary sinus, septa
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SS-007
ŞELATLAR, OKSİDE EDİCİLER VE KLORHEKSİDİN ARASINDAKİ ETKİLEŞİMLERİN ARAŞTIRILMASI:
GÖZLEMSEL ÇALIŞMA
Hatice Nalan Bozoğulları1
1
2

, Hatice Büyüközer Özkan2

, Hande Çıtır Yücel1

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Alanya, Antalya, Türkiye.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, Alanya, Antalya, Türkiye.

Amaç: Tek çeşit bir irrigasyon solüsyonunun tedavi süresince kullanımı kök kanalını doluma hazır hale getirmediğinden
farklı solüsyonların kombine kullanımları önerilmektedir. Bu çalışmanın amacı, %5,25 sodyum hipoklorit (NaOCl), %2
klorheksidin (CHX), %17 EDTA, %18 Etidronat (HEDP) ve %3,5 Klor dioksit’in (ClO2) ikili ve üçlü olarak bir araya getirilmesi
ile oluşacak etkileşimlerin araştırılmasıdır.
Yöntem: Solüsyonların ikili ve üçlü kombinasyonları eşit hacimde olacak şekilde ependorf tüpleri içerisinde oda
sıcaklığında karıştırıldı. Karışımların görüntüleri 1. dk, 10. dk, 30. dk ve 1. saatte fotoğraflandı. Karışımlar (K); K1: EDTA
+ NaOCl, K2: EDTA + ClO2, K3: EDTA + CHX, K4: HEDP + NaOCl, K5: HEDP + ClO2, K6: HEDP + CHX, K7: NaOCl + CHX, K8:
ClO2 + CHX K9: NaOCl + EDTA + CHX, K10: NaOCl + HEDP + CHX, K11: ClO2 + EDTA + CHX, K12: ClO2 + HEDP + CHX.
Bulgular: EDTA + ClO2, HEDP + NaOCl, HEDP + ClO2, HEDP + CHX, ClO2 + CHX ve ClO2 + HEDP + CHX karışımlarında herhangi
bir çökelme ve renk değişikliği gözlenmedi. EDTA + CHX, NaOCl + EDTA + CHX ve ClO 2 + EDTA + CHX karışımlarında beyaz
süte benzer çökelti oluştuğu gözlendi. NaOCl + CHX içinde kırmızı kahverengi renkli çökelti ve NaOCl + HEDP + CHX içinde
turuncu-kahverengi çökelti oluştu. EDTA + NaOCl karışımında kabarcıklar gözlendi.
Sonuç: NaOCl + HEDP dışındaki tüm NaOCl karışımlarında çökelti oluşmuştur. ClO 2 + EDTA +CHX dışında hiçbir ClO2
karışımında çökelti oluşmamıştır. Karışımda gözlemsel bir değişiklik oluşturmadıkları için şelasyon ajanı olarak HEDP, EDTA
yerine ve okside edici ajan olarak NaOCl yerine ClO2 alternatif olabilir.
Anahtar kelimeler: Şelasyon ajanları, oksidasyon ajanları, irrigasyon solüsyonları, etkileşim.

244

SÖZLÜ BİLDİRİLER (ORAL PRESENTATIONS)

SS-007
INVESTIGATION OF INTERACTIONS BETWEEN CHELATS, OXIDIZERS AND CHLORHEXIDINE:
OBSERVATIONAL STUDY
Hatice Nalan Bozoğulları1
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Alanya Alaaddin Keykubat University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, Alanya, Antalya, Turkey
Alanya Alaaddin Keykubat University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, Alanya, Antalya, Turkey

Aim: Since the use of a single irrigation solution during the treatment does not make the root canal ready for filling, the
combined use of different solutions is recommended. This study aimed to investigate the interactions that will occur by
combining 5.25% sodium hypochlorite (NaOCl), 2% chlorhexidine (CHX), 17% EDTA, 18% Etidronate (HEDP), and 3.5%
Chlorine dioxide (ClO2) in pairs and triples.
Methodology: The double and triple combinations of the solutions were mixed in equal volumes in eppendorf tubes at
room temperature. Images of the mixtures were photographed at the 1st min, 10th min, 30th min and 1st h. Mixtures
(M) are; M1: EDTA + NaOCl, M2: EDTA + ClO2, M3: EDTA + CHX, M4: HEDP + NaOCl, M5: HEDP + ClO2, M6: HEDP + CHX,
M7: NaOCl + CHX, M8: ClO2 + CHX, M9: NaOCl + EDTA + CHX, M10: NaOCl + HEDP + CHX, M11: ClO2 + EDTA + CHX, M12:
ClO2 + HEDP + CHX.
Results: No precipitation was observed in mixtures of EDTA + ClO2, HEDP + NaOCl, HEDP + ClO2, HEDP + CHX, ClO2 + CHX
and ClO2 + HEDP + CHX. White milky precipitate was observed in EDTA + CHX, NaOCl + EDTA + CHX and ClO 2 + EDTA + CHX
mixtures. Red brown colored precipitate in NaOCl + CHX and orange-brown precipitate in NaOCl + HEDP + CHX was
occurred. Bubble’s ware formed in EDTA + NaOCl mixture.
Conclusion: Precipitate formed in all mixtures of NaOCl except NaOCl + HEDP. No precipitate formed in any mixture of
ClO2 except ClO2 + EDTA + CHX. Since they do not form precipitates, HEDP could be an alternative as a chelation agent
instead of EDTA, and ClO2 could be an alternative as an oxidizing agent instead of NaOCl.
Keywords: Chelation agents, oxidizing agent, irrigations solution, interaction.
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FARKLI TROMBOSİT TÜREVLERİNİN İMPLANT OSSEOİNTEGRASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN
İNCELENMESİ
Muhammet Atılgan1
1
2

, Osman Fatih Arpağ1

, Oğuzhan Özcan2

, Filiz Kaçmaz2

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye

Amaç: Amacımız, konsantre büyüme faktörü (CGF) ve geliştirilmiş trombositten zengin fibrinin (A-PRF) dental
implantların osseointegrasyonuna etkilerini klinik, radyolojik ve biyokimyasal yönden değerlendirmektir.
Yöntem: Sistemik sağlıklı 20 hasta CGF, 20 hasta A-PRF grubuna olmak üzere 40 hasta çalışmaya dahil edildi. Bölünmüş
ağız dizaynı ile gerçekleştirilen çalışmada, test tarafında implant yerleşimine ek olarak CGF veya A-PRF’ten biri
uygulanırken, kontrol tarafında implant, herhangi bir materyal uygulanmadan yerleştirildi. İmplantasyondan sonra 2.
hafta, 4. hafta ve 3. ayda peri-implant klinik parametrelerin yanısıra, TNF-α, RANKL ve OPG düzeylerinin belirlenmesi
için peri-implant oluk sıvısı elde edildi. Operasyon esnasında, 4. hafta ve 3. ayda implantların rezonans frekans analizi
gerçekleştirildi. Üçüncü ayda elde edilen panoramik radyografi üzerinden implantın mezial ve distalinden yapılan
ölçümler ile ortalama marjinal kemik kaybı seviyeleri belirlendi.
Bulgular: Plak indeksi, gingival indeks, cep derinliği ve gingival kanama indeksi gruplar arasında benzerdi (p<0,05). CGFtest grubunda, implantların başlangıç rezonans frekans değeri 74,90±5,23, A-PRF-test grubunda ise 77,65±2,81 idi. 3.
ayda, CGF-test grubunda 79,80±1,76, A-PRF-test grubunda ise 78,40±2,91 rezonans frekans değeri elde edildi. CGF-test
grubunda 3. aydaki rezonans frekans değeri anlamlı düzeyde yükseldi (p=0,001). Test ve kontrol gruplarında marjinal
kemik kaybı düzeyi istatistiksel açıdan anlamlı değildi (p=0,998). CGF ve A-PRF test grupları için; 2. haftadaki ortalama
TNF-α seviyeleri sırasıyla 1,69±1,80 ve 1,69±2,09 pg/mL’den, 3. ayda 0,64±0,71 ve 0,45±0,38 pg/mL’ye azaldı (p<0,05).
CGF-test grubunda, RANKL’ın 2.hafta, 4. hafta ve 3. ay seviyeleri sırasıyla 4,56±4,26, 6,13±6,89 ve 2,17±2,64 pg/mL iken,
A-PRF-test grubunda ise 3,06±2,38, 4,97±4,31 ve 2,49±2,30 pg/mL olduğu belirlendi. RANKL seviyeleri gruplar arasında
benzerlik gösterirken (p>0,05), grup içinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişim sergiledi (p<0,05). OPG’nin 2. hafta ve
3. ay düzeylerinin A-PRF-test grubu ile kıyaslandığında CGF-test grubunda daha yüksek olduğu belirlendi (p<0,05).
Sonuç: Kan trombosit türevlerinden özellikle konsantre büyüme faktörünün, biyokimyasal belirteçlerin kontrollü
salınımını indükleyerek kemik remodelasyonunu hızlandırdığı ve implant osseointegrasyonuna katkı sağladığı
gözlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Konsantre büyüme faktörü, geliştirilmiş trombositten zengin fibrin, inflamatuvar sitokin, periimplant oluk sıvısı
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Hatay Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry, Hatay, Turkey

Aim: We aim is to evaluate the effects of concentrated growth factor (CGF) and advanced platelet-rich fibrin (A-PRF) on
osseointegration of the dental implant in clinical, radiological and biochemical terms.
Methodology: Forty patients, 20 in CGF group and 20 in A-PRF group, were included in the study. In this split-mouth
study, while one of the regenerative materials was combined with an implant in the test site, an implant was placed in
the control site without any material. Peri-implant crevicular fluid was obtained to determine the levels of TNF-α,
RANKL, and OPG, as well as peri-implant clinical parameters at two weeks, four weeks, and three months after
implantation. Resonance frequency analysis was performed intraoperatively, at the 4th week and at the 3rd month. The
marginal bone loss levels around implants were measured on panoramic radiographs obtained at the third month.
Results: There was no significant difference between the groups in terms of clinical parameters (p>0.05). In the CGFtest group, the initial resonance frequency value was 74.90±5.23, while it was 77.65±2.81 in the A-PRF-test group. The
resonance frequency value was 79.80±1.76 at the 3rd month in the CGF-test group and 78.40±2.91 in the A-PRF-test
group. For the CGF-test group, the resonance frequency value at the 3rd month was found to be statistically significantly
higher (p=0.001). The marginal bone loss levels between the groups were not statistically significant (p=0.998). In the
CGF and A-PRF test groups; mean TNF-α levels at second week were 1.69±1.80 and 1.69±2.09 pg/mL, respectively, and
at the third month, 0.64±0.71 and 0.45±0.38 pg/mL. The decrease in the level of TNF-α was statistically significant for
both groups (p<0.05). In the CGF-test group, the levels of RANKL at two weeks, four weeks, and three months were
4.56±4.26 pg/mL, 6.13±6.89 pg/mL, and 2.17±2.64 pg/mL, respectively. The RANKL levels were 3.06±2.38 pg/mL,
4.97±4.31 pg/mL, and 2.49±2.30 pg/mL in the A-PRF-test group. RANKL levels were found to be statistically similar
between the groups (p>0.05). However, the change over time was significant for both groups (p<0.05). It was determined
that OPG levels in the second week and the third month were higher in the CGF-test group compared to the A-PRF-test
group (p<0.05).
Conclusion: CGF accelerates bone remodeling by inducing the controlled release of biochemical markers and contributes
to implant osseointegration.
Keywords: Concentrated growth factor, advanced-platelet rich fibrin, an inflammatory cytokine, peri-implant cervicular
fluid
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SS-009
FLOR SALINIMI YAPAN
DEĞERLENDİRİLMESİ

FARKLI

RESTORATİF

MATERYALLERİN

YÜZEY

ÖZELLİKLERİNİN

Vahti Kılıç
Fırat Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı flor salınım özelliği olan farklı restoratif materyallerin yüzey özelliklerinin profilometre,
taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve atomik kuvvet mikroskobu (AFM) ile incelenmesi ve karşılaştırılmasıdır.
Yöntem: Çalışmada bir mikrohibrit kompozit (Filtek Z250, 3M ESPE, ABD) kontrol grubu olarak, bir giomer esaslı bulk-fill
(Beautifil Bulk Restorative, Shofu, Japonya), bir kompomer (Glasiosite, Voco, Almanya), bir alkasit (Cention-N, Ivoclar
Vivadent, Likenştayn) ve iki kapsül şeklinde tepilebilir self-cure cam iyonomer siman (IonoStar Molar, Voco, Almanya &
SDI Riva Self Cure, SDI Limited, Avustralya) kullanılmıştır. Bu materyallerden kullanıcı talimatlarına uyularak her birinden
8 mm genişliğinde 2 mm derinliğinde 15 örnek hazırlanmıştır. Örneklerin polimerizasyon ve sertleşme sürecinden sonra
örnekler 24 saat 37°C distile suda bekletilmiş ve yüzeyleri 4 aşamalı polisaj sistemi (OptiDisc, Kerr Co., ABD) ile standart
hale getirilmiştir. Yüzeyleri kurutulan örneklerin yüzey pürüzlülük ölçümleri kontakt tip profilometre (Mitutoyo SJ-410,
Japonya) üç farklı ölçümün ortalaması ile yapılmıştır. Her gruptan birer örnek; kontakt mod, 20μm x 20μm alan, 512x512
megapiksel çözünürlük, 1 Hz tarama hızı ile AFM (XE-100E, Park Systems Inc., Kore) ve 1000x ve 5000x büyütmede SEM
(Zeiss EVO MA10, Zeiss, Almanya) analizine tabi tutulmuştur. Verilerin istatistiksel değerlendirmesi, tek yönlü varyans
analizi (ANOVA) ve post hoc Tukey çoklu karşılaştırma testi ile yapılmış ve istatistiksel önemlilik düzeyi p<0.05 olarak
kabul edilmiştir.
Bulgular: Çalışma sonucunda materyallerin tamamının yüzey pürüzlülükleri istatistiksel olarak birbirinden farklı
bulunmuştur (p<0.05). Ortalama yüzey pürüzlülük değerleri (Ra), 0.22 ve 0.93 aralığında bulunmuş ve Filtek Z250 <
Glasiosite < Beautifil Bulk < Cention-N < IonoStar Molar < SDI Riva Self Cure şeklinde sıralanmıştır. AFM ve SEM analizleri
sonucu profilometrik bulguları destekler nitelikte bulunmuştur. AFM ile elde edilen 3 boyutlu topografyalarda ve SEM
görüntülerinde cam iyonomer simanların yüzeyi rezin içerikli materyallere göre daha düzensiz izlenmiştir.
Sonuç: Flor salınım özelliği olan restoratif materyallerin içeriğine rezin içeriğin eklenmesi yüzey pürüzlülüğünü olumlu
yönde etkilemiştir.
Anahtar kelimeler: Restoratif materyaller, flor salınımı, cam iyonomer siman, yüzey özellikleri, AFM, SEM
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SS-009
EVALUATION OF SURFACE PROPERTIES OF DIFFERENT FLUORIDE-RELEASING RESTORATIVE
MATERIALS
Vahti Kılıç
Fırat University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Elazığ, Turkey

Aim: The aim of this study was to examine and compare the surface properties of different fluoride-releasing restorative
materials using profilometer, scanning electron microscope (SEM) and atomic force microscope (AFM).
Methodology: In the study, a microhybrid composite (Filtek Z250, 3M ESPE, USA) as a control group, a giomer -based
bulk-fill (Beautifil Bulk Restorative, Shofu, Japan), a compomer (Glasiosite, Voco, Germany), an alkasite ( Cention-N,
Ivoclar Vivadent, Lichenstein) and two self-cure glass-ionomer cement in capsule form (IonoStar Molar, Voco, Germany
& SDI Riva Self Cure, SDI Limited, Australia) were used. 15 samples were prepared from each material, 8mm width x
2mm depth, following user instructions (N=90). After the polymerization and curing process of the samples, the samples
were kept in distilled water at 37 ° C for 24 hours and their surfaces were standardized with a 4-step polishing system
(OptiDisc, Kerr Co., USA). Surface roughness measurements of the samples were made with the average of three different
measurements with a contact type profilometer (Mitutoyo SJ-410, Japan). A sample from each group was subjected to
AFM (XE-100E, Park Systems Inc., Korea) and SEM (Zeiss EVO MA10, Zeiss, Germany) analysis. Statistical evaluation of
the data was performed using one-way analysis of variance (ANOVA) and post hoc Tukey multiple comparison test, and
the statistical significance level was accepted as p<0.05.
Results: The surface roughness values of all the materials were found to be statistically different from each other
(p<0.05). Average surface roughness values (Ra) were found between 0.22 and 0.93 and ranked as Filtek
Z250<Glasiosite<Beautifil Bulk<Cention-N<IonoStar Molar<SDI Riva Self Cure. The results of AFM and SEM analyzes were
found to support the profilometric findings. In the 3D topographies obtained from AFM and SEM images, the surface of
fluoride-releasing restorative materials (especially glass-ionomer cements) was observed to be more irregular than resincontaining materials.
Conclusion: The addition of resin content to fluoride-releasing restorative materials affected the surface roughness
positively.
Keywords: restorative materials, fluoride release, glass-ionomer cements, surface properties, AFM, SEM
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SS-010
HİSTOPATOLOJİYLE TANI KONAN RADİKÜLER KİSTLERİN KIBT İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sema Kaya1
1
2

, Alaettin Koç1 , Yusuf Rodi Mızrak2

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Amaç: Çalışmanın amacı histopatolojik olarak tanı konmuş radiküler kistlerin konik ışınlı bilgisayarlı tomografi
görüntülerini kullanarak radyolojik değerlendirmesini yapmaktır.
Yöntem: Fakültemize başvuran histopatolojik olarak radiküler kist tanısı konan 14 hastadan alınan konik ışınlı bilgisayarlı
tomografi görüntüleri değerlendirilecektir.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 35,2 olarak bulundu. Vakaların %66,7’si sağda %33,3’ü soldaydı, %57’si erkek %43’ü
kadındı, %21’i mandibulada %79’u maksilladaydı, %64,3’ü anterior, %21,4’ü molar, %14,3’ü premolar bölgedeydi.
Vakaların %86’sı bukkal-palatal/lingual kemikte destruksiyona neden olmuştu, %71,4’ü ise çevre anatomik dokular ile
ilişki içindeydi.
Sonuç: Radiküler kistlerin maksilla anterior bölgeyi ve erkekleri daha çok etkilediği görülmüştür. Ayrıca bu kistlerin etraf
kemikte yıkıma neden olduğu ve anatomik dokulara invaze olduğu görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi, odontojenik kist, radiküler kist
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SS-010
EVALUATION OF RADICULAR CYSTS DIAGNOSED BY HISTOPATHOLOGY BY CBCT
Sema Kaya1
1
2

, Alaettin Koç1 , Yusuf Rodi Mızrak2

Van Yüzüncü Yıl University Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maksillofacial Radiology, Van, Turkey
Van Yüzüncü Yıl University Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maksillofacial Surgery, Van, Turkey

Aim: The aim of the study is to perform the radiological evaluation of histopathologically diagnosed radicular cysts using
cone-beam computed tomography images.
Methodology: Cone-beam computed tomography images of 14 patients who applied to our faculty and histopathologically
diagnosed with radicular cyst will be evaluated.
Results: The mean age of the patients was found to be 35.2. 66.7% of the cases were on the right, 33.3% were on the
left, 57% were male, 43% were female, 21% were in the mandible, 79% were in the maxilla, 64.3% were anterior, 21.4%
were molar, 14.3% were premolar region. 86% of the cases caused destruction in the buccal-palatal / lingual bone, 71.4%
of them were in contact with the surrounding anatomical tissues.
Conclusion: Radicular cysts were found to affect the maxillary anterior region and males more. In addition, it was
observed that these cysts cause destruction in the surrounding bones and invade anatomical tissues.
Keywords: Cone beam computed tomography, odontogenic cyst, radicular cyst
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SS-011
ZİRKONYA RESTORASYONLARI İLE İLGİLİ İNTERNET SAYFALARINDA PAYLAŞILAN BİLGİLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Lamia Najafova1
1
2

, Hilal Ekşi Özsoy2

, Hüseyin Mehmet Kurtulmuş1

İstanbul Aydın Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Beykent Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, diş hekimleri tarafından internet sayfalarında zirkonya restorasyonları hakkında paylaşılan
bilgilerin doğruluğunu araştırmaktır. Bu çalışma için DISCERN (Tüketici Sağlık Bilgileri için Kalite Kriterleri) değerlendirme
aracı kullanılmıştır.
Yöntem: Kasım 2019 tarihinde, anahtar kelime olarak zirkonya restorasyonları ve dişler kelimeleri kullanılarak internet
sayfalarında bir araştırma gerçekleştirildi. Toplam 110 internet sayfası değerlendirildi. Bu araştırmada kullanılan
değerlendirme programına uygun olmadıkları için 11 internet sayfası çalışma dışı bırakılmıştır. Kalan 99 internet DISCERN
aracı (Tüketici Sağlık Bilgileri için Kalite Kriterleri) kullanılarak üç araştırmacı tarafından değerlendirildi. Ortalama ve
sıklık olarak hesaplanan istatistiksel verileri değerlendirmek için bir elektronik tablo (Excel v2016; Microsoft Corp)
kullanıldı.
Bulgular: Tüm internet sayfaların bilgi değerleri (%39) ortalama veya yetersiz (%33) olarak puanlanmıştır. İnternet
sayfaları yalnızca %4'ü mükemmel ve %19'u iyi olarak puanlanmıştır. Mevcut 16 sorudan ikinci ve üçüncü numaralı soruların
puan değerleri 3,5'tir.
Sonuç: Bu çalışmanın sınırları dahilinde şu sonuçlara varılmıştır: internet sayfalarında zirkonya restorasyonları ile ilgili
verilen bilgiler eksik ve yanlıştır. Hastalar, zirkonya restorasyonları ile ilgili internet sayfalarında elde edilen yanlış veya
eksik bilgiler konusunda uyarılmalıdır.
Anahtar kelimeler: Zirkonya restorasyonları, internet sayfalar, DISCERN
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ASSESSMENT OF INFORMATION ABOUT ZIRCONIA RESTORATIONS ON WEBSITES
Lamia Najafova1
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, Hüseyin Mehmet Kurtulmuş1

İstanbul Aydın University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, İstanbul, Turkey
Beykent University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, İstanbul, Turkey

Aim: The aim of this study was to investigate the correctness of the sharing of zirconia restorations by dentists on
websites. This study was used DISCERN (Quality Criteria for Consumer Health Information) evaluating tool.
Methodology: An internet search was conducted in November 2019, using websites for the keyword: zirconia
restorations, teeth. A total of 110 internet websites were evaluated. Eleven websites were excluded from the study
because they were not suitable for the evaluation program used in this research. The remaining 99 websites were
evaluated by three researchers using the DISCERN instrument (Quality Criteria for Consumer Health Information). A
spreadsheet (Excel v2016; Microsoft Corp) was used to process statistical data calculated as mean and frequency.
Results: All websites scored are fair (39%) or poor (33%). Only 4% of websites scored excellently, and 19% scored well.
Among the 16 existing questions, the second and third numbered questions were 3.5.
Conclusion: Within the limitations of this study, the following conclusions were reached: The information provided about
zirconia restorations on the websites is incomplete and incorrect. Patients should be warned about the inaccurate or
incomplete information obtained from the websites about zirconia restorations.
Keywords: Zirconia restorations, websites, DISCERN
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PİKNODİZOSTOZİSE DENTAL YAKLAŞIM
Filiz Yağcı1
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Erciyes Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
Erciyes Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Amaç: Piknodizostozis nadir, otozomal resesif, katepsin K geninde bir mutasyonun sebep olduğu iskeletsel bir displazidir.
Kısa boy, artmış kemik yoğunluğu ve buna bağlı kemik kırılganlığı, klavikular displazi gibi karakteristik bulguları
mevcuttur. Başlıca oral ve maksillofasiyal bulguları; fasiyal dismorfi, uzun geniş burun, içe çökük çene, geniş baş yapısı,
artmış mandibular açı, gömülü dişler, hipoplastik maksilla ve mandibuladır. Bu bildirinin amacı; piknodizostozis
vakalarının dental tedavileri hakkında bilgi vermek ve ortodontik- protetik tedavisi yapılan bir olgunun paylaşılmasıdır.
Olgu sunumu: Piknodizostozis tanısı bulunan 15 yaşındaki hasta sürmemiş dişleri, çiğneme ve konuşma fonksiyon eksikliği
ve estetik olmayan dental görünüm şikayetiyle Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Kliniği’ne
başvurmuştur. Yapılan radyolojik inceleme ve klinik muayene sonucu bimaksiller retrognati ile karakterize iskeletsel sınıf
I ilişki, azalmış vertikal boyut, dişsel sınıf III malokluzyon, yetersiz üst keser görünümü, damakta fissür varlığı, maksiller
yetersizlik, sirküler çapraz kapanış ve gömülü dişler gözlemlenmiştir. Hastaya önce hızlı üst çene genişletmesi
uygulanmış, takiben sabit ortodontik tedaviye geçilmiştir. İdeal overjet ve overbite elde edildikten sonra tedavi
sonlandırılmış fakat maksiller anterior dişlerde mobilite olduğundan 3 ay beklenmiştir. Sonrasında hem diastemaları
kapatmak hem de daimi pekiştirme amacıyla üst anterior dişlere splintli metal destekli porselen kronlar yapılmasına
karar verilmiştir. Altıncı aydaki kontrol randevusunda restorasyonların başarılı bir şekilde ağızda olduğu ve çevre dokuların
da sağlıklı olduğu görülmüştür.
Tartışma: Piknodizostoziste kemik remodelingi sınırlı olduğundan bu vakalarda ortodontik tedavi tartışmalıdır. Ayrıca
osteomiyelit gelişme ihtimaline karşı diş çekimleri de özel bir dikkat gerektirir. Bu vakada ise çekim sonrası bir
komplikasyon gelişmemiştir. Ortodontik tedavi sırasında dişlerde mobilitenin arttığı ve tedavinin bitiminin ardından
kademeli olarak azaldığı genel olarak bilinir. Fakat piknodizostozisli bu vakada kemik metabolizmasının bozukluğundan
dolayı mobilitenin daha şiddetli olduğu ve tedavi sonrası mobilitede azalmanın daha uzun sürdüğü gözlenmiştir. Bu
nedenle kronlar splintleme ve daimi pekiştirme amacıyla tek parça olarak üretilmiştir.
Sonuç: Şiddetli maloklüzyona sahip piknodizostozisli hastada ortodontik ve protetik tedavi sonrası yeterli estetik ve
fonksiyon sağlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Piknodizostozis, mobilite, sabit protetik restorasyon
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DENTAL APPROACH TO PYCNODISOSTOSIS
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Aim: Pycnodisostosis is a rare autosomal recessive skeletal dysplasia caused by a mutation in the cathepsin-K gene. Short
stature, increased bone density, and bone fragility, and clavicular dysplasia are characteristics. Oral/maxillofacial
findings are facial dysmorphia, long wide nose, sunken jaw, wide head structure, increased mandibular angle, impacted
teeth, hypoplastic maxilla, and mandible. The purpose of this report is to provide information about the dental treatment
of pycnodisostosis and to share orthodontic-prosthetic treatment of a case.
Case report: A 15-years-old girl diagnosed with pycnodisostosis was applied to Erciyes University Faculty of Dentistry
Orthodontics Clinic with complaints of unerupted teeth, lack of chewing and speech function and non-aesthetic dental
appearance. Radiological and clinical examination were revealed the skeletal class-I relationship characterized by
bimaxillary retrognathia reduced vertical dimension, dental class-III malocclusion, insufficient upper incisor appearance,
palate fissure, maxillary insufficiency, circular cross-bite and impacted teeth. The rapid maxillary expansion was applied
to the patient first, and then fixed orthodontic treatment was performed. After the ideal overjet and overbite were
achieved, the treatment was terminated. Following a 3-months waiting period because of mobility, it was decided to
make splinted metal-porcelain crowns for anterior maxillary teeth to close the diastemas and achieve permanent
retention. At the control appointment in the sixth month, it was observed that the restorations were successfully in the
mouth, and the surrounding tissues were healthy.
Discussion: Since bone-remodeling is limited in pycnodisostosis, orthodontic treatment is controversial. Tooth extraction
also requires special attention to avoid osteomyelitis. In this case, there was no complication after extraction. It is
known that mobility of teeth increases during orthodontic treatment and gradually decreases after the end of treatment.
However, in this case, mobility of teeth was more severe due to impaired bone metabolism, and the decrease in mobility
took longer. So splinted crowns were produced to achieve permanent retention.
Conclusion: Adequate aesthetics and function were achieved after orthodontic and prosthetic treatment.
Keywords: Pycnodisostosis, tooth mobility, fixed prosthetic restoration
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SS-013
AMALGAM DOLGULARIN KALDIRILMASIYLA İLGİLİ YOUTUBE™ VİDEOLARININ İÇERİĞİNİN VE
KALİTELERİNİN ANALİZ EDİLMESİ
Mehmet Buldur1 , Fatma Aytaç Bal2
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2

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Çanakkale, Türkiye
Beykent Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, amalgam dolguların kaldırılmasıyla ilgili YouTube™’da bulunan operasyonel videoların bilgi
kalitesini ve içeriğini analiz etmektir.
Yöntem: Videolar, YouTube™ arama bölümünde "Removal of amalgam fillings", ‘Replacement of amalgam fillings’ anahtar
kelimeleri kullanılarak belirlendi. İki uzman diş hekimi, her arama terimi için ilk 200 videoyu inceledi. Hariç tutmalardan
sonra kalan 85 video analiz edildi. Videoların demografik özellikleri, izleyicilerin etkileşimleri ve görüntüleme oranları
değerlendirildi. Videolar, Görsel-işitsel kalite ve SMART (Safe Mercury Amalgam Removal Technique) protokollerinin
varlığı açısından iki farklı parametrede analiz edildi. Görsel-işitsel kalite, araştırmacılar tarafından "Mükemmel", "Orta"
veya "Kötü" olarak derecelendirildi. SMART protokolünde ise 0-20 puan arasında derecelendirildi: Yararlı değil (0), Biraz
yararlı (1-5), Orta derecede yararlı (6-10), Çok yararlı (11-15), Maksimum yararlı (16-20). Veriler Kruskal Wallis testi,
Bonferroni Post Hoc testi, Spearman korelasyonu, Fisher's Exact Test ve Kendall's Tau korelasyonu ile analiz edildi
(p<0.05).
Bulgular: Video kaynaklarının dağılımı incelendiğinde diş hekimi hesaplarının birinci sırada (%62) olduğu belirlendi.
Videoların yalnızca %19'u "Mükemmel", Görsel-işitsel kaliteye sahip iken,%49'u "Orta" ve %33'ü "Kötü" olarak
derecelendirildi. SMART değerlendirmesinde, videoların yalnızca % 10'u "Maksimum yararlı" puanını alırken, genel
çoğunluk "Biraz yararlı" puanını aldı (%58). Videoların "Görüntüleme Oranı" ve "Etkileşim Endeksi" değişkenleri arasında
istatistiksel bir ilişki bulunamadı (p> 0.05).
Sonuç: Dental amalgam dolguların uzaklaştırılmasıyla ilgili operasyonel videolar konunun uzmanları tarafından onay
verildikten sonra YouTube™’a yüklenebilmelidir. Videolar literatürdeki güncel bilgiler doğrultusunda hazırlanmalıdır. Bu
sayede izleyiciler içerik açısından doğru bilgilere sahip yüksek kalitede videolara ulaşabilirler.
Anahtar kelimeler: Cıva, dental amalgam, internet, sosyal medya, toksisite,
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SS-013
ANALYZING THE CONTENT AND QUALITY OF YOUTUBE™ VIDEOS ABOUT REMOVING AMALGAM
FILLINGS
Mehmet Buldur1 , Fatma Aytaç Bal2
1
2

Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Çanakkale, Turkey
Beykent University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Istanbul, Turkey

Aim: This study aimed to analyze the information quality and content of operational videos available on YouTube™
regarding the removing amalgam fillings.
Methodology: Videos were determined in the YouTube™ search section using the words "Removal of amalgam fillings,"
"Replacement of amalgam fillings." Two specialized dentists reviewed the first 200 videos for each search term. After
exclusions, 85 videos were included for analysis. Demographics of videos, viewers' interaction, and viewing rate were
evaluated. The videos were analyzed in two different parameters in terms of Audio-Vision quality and the presence of
SMART (Safe Mercury Amalgam Removal Technique) protocol steps. Audio-visual quality was graded by the researchers as
"Excellent," "Moderate," or "Poor." In the SMART protocol, the videos are graded between 0-20 points: Not useful(0),
Slightly useful(1-5), Moderately useful(6-10), Very useful(11-15), Maximal useful(16-20). Data were analyzed with Kruskal
Wallis test, Bonferroni Post Hoc test, Spearman correlation, Fisher's Exact Testi, and Kendall's Tau correlation (p<0.05).
Results: As a result of examining the distribution of the video sources, it was determined that the dentists' accounts
ranked first (62%). While only 19% of videos were of "Excellent‘’Audio-visual quality, 49% were rated as "Moderate," and
33% were rated as "Poor." In the SMART evaluation, while only 10% of videos got the "Maximal useful" score, the general
majority got the "Slightly useful" score (58%). There was no statistical relationship between the "View Rate" and
"Interaction Index" variables of the videos (p> 0.05).
Conclusion: Operational videos about the removal of dental amalgam fillings should be uploaded to YouTube™ after
approval by the experts of the subject. Videos should be prepared in line with current information in the literature. In
this way, viewers can access high-quality videos with correct information in terms of content.
Keywords: Mercury, dental amalgam, internet, social media, toxicity
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SS-014
RENKLEŞMİŞ DEVİTAL DİŞİN İNTRAKORONAL BLEACHİNG İLE BEYAZLATILMASI: OLGU SUNUMU
Bike Altan1
1
2

, Şevki Çınar2

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknolojisi Programı, İstanbul, Türkiye
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Pulpa nekrozu, endodontik tedavi ve travma gibi faktörler dişlerde renkleşmeye sebep olabilmektedir. Bu olgu
sunumunda dişinde renkleşme bulunan hastamıza intrakoronal bleaching tekniği ile estetiğin geri kazandırılması
amaçlanmıştır.
Olgu sunumu: 55 yaşındaki kadın hasta, sağ üst kanin dişi renkleşme şikayeti ile kliniğimize başvurmuştur. İlk seansta
endodontik kavite açılmış, varolan dolgu restorasyonu kaldırıldıktan sonra guta perkalar Gates Glidden frezlerle minesement sınırından 2-3 mm olacak şekilde apikale indirilmiştir. Aynı zamanda dişin klinik kuron boyu periodontal sond ile
ölçülmüş, kavite içinde de bu mesafeye ulaşılmaya çalışılmıştır. Kalan guta perkaların üzerine rezin modifiye cam
iyonomer siman (Nova Glass LC, Imicryl, Türkiye) yerleştirilmiştir. Daha sonra sodyum perborat distile su ile karıştırılıp
tahta spatül yardımıyla kaviteye yerleştirilmiştir. Kavite Cavit (3M ESPE, Almanya) ile geçici olarak kapatılmıştır. Hastaya
4 gün sonrasına randevu verilmiştir. 4 gün sonra dişte genel olarak bir beyazlama olduğu fakat koledeki siyahlığın halen
devam ettiği görülmüştür. Bu seansta ise daha önce ulaşılan yerden 1 mm daha guta perka kaldırılarak %35 hidrojen
peroksit içeren Opalescence Endo (Ultradent Products Inc., ABD) beyazlatma jeli pamuk ile uygulanmıştır. 3 gün sonra
hastanın dişindeki renkleşme tamamen kaybolmuştur. 3 ve 6 aylık takip sonunda dişte hasta tarafından kabul edilebilir
bir estetik sonuç olduğu tespit edilmiştir.
Sonuç: İntrakoronal bleaching, pulpal kaynaklı renkleşmelerde tam seramik kuron ve laminate veneer restorasyonlarına
göre konservatif bir tedavi yöntemidir.
Anahtar kelimeler: Diş renkleşmesi, intrakoronal bleaching, walking bleach
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SS-014
INTRACORONAL BLEACHING OF DISCOLORED DEVITAL TOOTH: A CASE REPORT
Bike Altan1
1
2

, Şevki Çınar2

University of Health Sciences, Vocational School of Health Services, Dental Prosthesis Technology, Istanbul, Turkey
University of Health Sciences, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, Istanbul, Turkey

Aim: Factors such as pulp necrosis, endodontic treatment, and trauma can cause tooth discoloration. It was aimed to
restore aesthetics to our patient with discoloration of the tooth using intracoronal bleaching technique.
Case report: 55-year-old female patient applied to our clinic with the complaint of tooth discoloration in the right upper
canine. In the first session, the endodontic cavity was opened; after the existing composite restoration was removed,
the gutta-percha was lowered to the apical 2-3 mm from the enamel-cement border with Gates Glidden drills. At the
same time, the clinical crown length of the tooth was measured with a periodontal probe, and this distance was tried to
be reached within the cavity. The resin-modified glass ionomer cement (Nova Glass LC, Imicryl, Turkey) was placed on
the remaining gutta-percha. Later, sodium perborate was mixed with distilled water and placed in the cavity with the
help of a wooden spatula. The cavity is temporarily sealed with Cavit (3M ESPE, Germany). An appointment was made
for the patient four days later. After four days, it was observed that there was a general whitening of the tooth, but the
blackness still continued in the cervical of the tooth. In this session, 1 mm more gutta-percha was removed from the
previously reached place, and Opalescence Endo whitening gel containing 35% hydrogen peroxide (Ultradent Products
Inc., USA) was applied with cotton. After three days, the coloration of the tooth has completely disappeared. At the end
of 3 and 6 months of follow-up, it was determined that there was an acceptable aesthetic result in the tooth by the
patient.
Conclusion: Intracoronal bleaching is a conservative method for pulpal-induced coloration compared to full-ceramic
crown and laminate veneer restorations.
Keywords: Intracoronal bleaching, tooth discoloration, walking bleach
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SS-015
ANTİBİYOTİKLİ PATLARIN DİŞLERDEKİ RENK DEĞİŞİKLİĞİ VE İNTERNAL BEYAZLATMA AÇISINDAN
KARŞILAŞTIRILMASI
Esma Sarıçam
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, kanal içi farklı antibiyotik patları uygulanmasından sonra dişlerde meydana gelen renk değişikliğini
ve internal beyazlatma işlemi sonrası renk değişikliğini belirlemek amaçlandı.
Yöntem: Otuz adet sığır keser diş kökleri, immatür dişleri simüle edecek şekilde hazırlandı. Dişler, kanal içi antibiyotik
patı uygulaması için rastgele üç gruba ayrıldı: üçlü antibiyotik patı (ÜAP), sefaklor ve amoksisilin-klavulonik asit. Patlar,
kanallara uygulandı ve giriş kaviteleri geçici olarak kapatıldı. Üç hafta sonra antibiyotik patları uzaklaştırıldı. Minesement birleşiminin 1 mm altında kalacak şekilde 2.0 mm kalınlığında cam iyonomer siman uygulandı. Sodyum perborat
tozu, distile su ile karıştırıldı ve pulpa odasına yerleştirildi. Beyazlatma ajanı 3 hafta boyunca her hafta yenilendi.
Başlangıçta ve 6 hafta boyunca her hafta olacak şekilde spektrofotometrik ölçüm yapıldı. ΔE değeri hesaplandı ve iki
yönlü varyans analizi ve post-hoc Tukey testi kullanılarak istatistiksel analiz yapıldı (α = 0.05).
Bulgular: Tüm gruplar için ΔE değeri, tüm zaman birimlerinde renk farklılığı gösterdi (ΔE ˃ 3.7). Amoksisilin-klavulonik
asit grubundaki renk değişiklikleri, sefaklor ve ÜAP ile elde edilen değerlerden istatistiksel olarak anlamlı seviyede yüksek
olup (p<0.001), sefaklor ve ÜAP arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p > 0.05). Antibiyotik patı
uygulamasından sonraki 2. ve 3. haftalarda elde edilen renk değişimi istatistiksel olarak benzer olup (p > 0.05), 1. haftada
elde edilenden daha yüksekti (p < 0.05). Ajanın ağartma etkisi tüm gruplar için istatistiksel olarak benzerdi (p > 0.05).
İntrakoronal beyazlatma ajanı yerleştirildikten sonraki 2. haftada elde edilen ΔE değeri, 1. haftada elde edilenden
istatistiksel olarak anlamlı seviyede daha yüksekti (p<0.05).
Sonuç: Amoksisilin-klavulonik asit patı, ÜAP ve sefaklora göre daha fazla renk değişikliğine neden oldu. Beyazlatma ajanı,
tüm antibiyotik pat gruplarında benzer bir beyazlatma etkisi sağladı.
Anahtar kelimeler: Amoksisilin-klavulonik asit, sefaklor, rejeneratif endodonti, diş renklenmesi
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SS-015
COMPARISON OF ANTIBIOTIC PASTES FOR TOOTH DISCOLORATION AND INTERNAL BLEACHING
Esma Sarıçam
Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, Ankara, Turkey

Aim: This study aimed to evaluate discoloration of teeth after intracanal placement of different antibiotic pastes and to
determine whether discoloration can be reversed by internal bleaching.
Methodology: The roots of thirty bovine incisors were prepared to simulate immature teeth. The teeth were randomly
divided into three groups for intracanal antibiotic placements as following: triple antibiotic paste (TAP), cefaclor, and
amoxicillin-clavulanic acid. The pastes were introduced to the canals, and the access cavities were temporarily sealed.
After three weeks, the antibiotic pastes were removed. A 2.0-mm thick glass ionomer cement base was applied 1 mm
below the cementoenamel junction. Sodium perborate powder was mixed with distilled water and placed in the pulp
chamber. At every week, the bleaching agent was refreshed for three weeks. Spectrophotometric measurements were
obtained at baseline and every week for six weeks. The ΔE value was calculated and analyzed using a two-way analysis
of variance and post-hoc Tukey’s test (α = 0.05).
Results: The ΔE for all groups showed color differences at all time points (ΔE ˃ 3.7). The color changes induced with
amoxicillin-clavulanic acid were statistically significantly higher than those obtained with cefaclor and TAP (p < 0.001),
while no statistically significant difference was found between cefaclor and TAP (p > 0.05). The discoloration obtained
at the second and third weeks was statistically similar (p > 0.05) and higher than obtained at the first week (p < 0.05)
after antibiotic paste placement. The bleaching effect of the agent was statistically similar for all groups (p > 0.05). The
ΔE obtained at the second week was statistically significantly higher than that of the first week after placement of
intracoronary bleaching agent (p < 0.05).
Conclusion: Amoxicillin-clavulanic acid caused more discoloration compared to TAP and cefaclor. The bleaching agent
provided a similar bleaching effect on all antibiotic paste groups.
Keywords: Amoxicillin-clavulanic acid, cefaclor, regenerative endodontics, tooth discoloration
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SS-016
ORTODONTİK TEDAVİYİ TAKİBEN YAPILAN PERİODONTAL TEDAVİNİN HASTANIN YAŞAM KALİTESİ
ÜZERİNE ETKİLERİ
Bahar Alkaya1
1

, Yener Çam1

Çukurova Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada amaç, ortodontik tedaviyi takiben yapılan periodontal tedavinin gülümseme estetiği ve yaşam
kalitesi üzerine etkilerini araştırmaktır.
Yöntem: Çalışmaya ÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Ana Bilim Dalı'na başvuruda bulunan, son bir ay içerisinde
ortodontik tedavisi bitmiş 30 gönüllü hasta dahil edilmiştir. Periodontal tedavi öncesinde ve sonrasında hastalardan
Gingival İndeks (GI), Plak İndeksi (PI), Sondalamada kanama (BOP), klinik ataçman seviyesi (KAS) ve Sondalama Cep
Derinliği (SCD) ölçümü yapılmıştır. Tedavi öncesinde ve sonrasında ağız sağlığı ile ilgili yaşam kalitesini ölçmek için OHIP14 anketinin Türkçe versiyonu kullanılmıştır. Tedavi öncesinde ve sonrasında gülümseme estetiğini değerlendirmek için
VAS skalası kullanılmıştır.
Bulgular: Periodontal tedavi öncesinde OHIP-14 değerlendirme sonuçları periodontal tedavi sonrasındaki sonuçlara göre
anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0,05). Gülümseme estetik skorları periodontal tedavi sonrasında tedavi
öncesine göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0,05).
Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre, ortodontik tedavisi bitmiş olan hastalarda yapılan periodontal sağlık ve pembe
estetik işlemleri hastaların ağız sağlığı ile ilgili yaşam kalitesini ve estetik algı düzeyini arttırmaktadır.
Anahtar kelimeler: Periodontal tedavi, ortodontik tedavi, yaşam kalitesi
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SS-016
THE EFFECTS OF PERIODONTAL TREATMENT FOLLOWING ORTHODONTIC TREATMENT ON THE
PATIENT'S QUALITY OF LIFE
Bahar Alkaya1
1

, Yener Çam1

Çukurova University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, Adana, Turkey.

Aim: The aim of this study is to investigate the effects of periodontal treatment following orthodontic treatment on
smile aesthetics and quality of life.
Methodology: Thirty voluntary patients who were referred to CU Faculty of Dentistry Periodontology Department and
who had completed their orthodontic treatment in the previous month were included in the study. Gingival Index (GI),
Plaque Index (PI), Bleeding at probing (BOP), clinical attachment level (CAL), and Probing Pocket Depth (PPD) were
measured before and after periodontal treatment. OHIP-14 questionnaire was used to measure the quality of life to oral
health before and after periodontal treatment. Vas scale was used to evaluate smile aesthetics before and after
treatment.
Results: The results of the OHIP-14 evaluation were found to be significantly lower compared to pre-treatment (p <0.05).
The smile aesthetic results were found to be significantly higher after treatment than pre-treatment (p <0.05).
Conclusion: The results of the study showed that periodontal treatment aiming to improve periodontal health and pink
esthetic could significantly improve patients' quality of life and smile perception.
Keywords: Periodontal therapy, orthodontic treatment, quality of life
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SS-017
MANDİBULAR ALVEOLAR KIRIĞIN YÖNETİMİ: BİR OLGU SUNUMU
Hacer Nida Uğuz
Çukurova Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Amaç: 8 yaşındaki erkek çocukta görülen mandibular alveolar kırığın tedavisini tanımlamaktır.
Olgu Sunumu: Olgu Sunumu: Acil serviste ekstraoral dikiş sonrası hasta kliniğimize başvurdu. Klinik muayenede çenede
morluk, etkilenen dişlerde ve ağız boşluğunda kanama ve ön bölgede oklüzyon bozukluğu görülmedi. Sol alt santral ve
lateral dişlerin bulunduğu bölgede mandibulanın alt sınırı boyunca hassasiyet ve hareketlilik ile adım deformitesi görüldü.
Preoperatif ortopantamogramda (OPG) sol alt santral dişin medialinden apeksine kadar uzanan dentoalveolar kırık hattı
görüldü. Lokal anestezi altında alveolar parçanın dijital basınçla uygun şekilde yeniden konumlandırılmasından sonra,
kemik iyileşmesini sağlamak için 0.7 mm paslanmaz çelik tel kullanılarak semirijit, tel-kompozit bir splint uygulandı. 0,7
mm paslanmaz çelik tel ile splinte ek olarak, alveolar kırığın stabilizasyonu için MacLennan splint kullanıldı.
Tartışma: Operatif yönetim minimum manipülasyon içermelidir ve iskelet ve diş gelişimi aşamasına göre değiştirilebilir.
Şiddetli yer değiştirmiş kırıklar için açık redüksiyon ve rijit internal fiksasyon endike olabilir. Ancak bu olgu raporunda
kapalı redüksiyon ve yarı rijit fiksasyon yeterliydi. Bu vaka, potansiyel büyüme anormalliklerini izlemek için uzun vadeli
takip gerektirir.
Sonuç: İyileşme süreci sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Hasta 2017 yılından beri takip edilmektedir.
Anahtar kelimeler: Mandibular alveolar kırık, travma, MacLennan splint
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SS-017
MANAGEMENT OF MANDIBULAR ALVEOLAR FRACTURE: A CASE REPORT
Hacer Nida Uğuz
Çukurova University, Faculty of Dentistry, Department of Pedodontics, Adana, Turkey

Aim: The purpose of this study was to describe the management of the mandibular alveolar fracture in an 8-year-old
boy.
Case Report: The patient was admitted to our hospital after the extraoral surgical suture in the emergency department.
Clinical examination revealed no bruise on the chin, bleeding from the oral cavity from the affected teeth, and
derangement of occlusion at the anterior region. Step deformity with tenderness and mobility was elicited along the
lower border of the mandible on the left anterior central and lateral region. Preoperative orthopantomogram (OPG)
showed a dentoalveolar fracture line medial to left lower central incisor extending up to the apex. After proper
repositioning of the alveolar fragment with digital pressure under local anesthesia, a semirigid, wire-composite splint
using a 0.7 mm stainless steel wire was applied to ensure bone healing. In addition to the wire splint, a MacLennan splint
was used for stabilization of the alveolar fracture.
Discussion: Operative management should involve minimal manipulation and may be modified by the stage of skeletal
and dental development. Open reduction and rigid internal fixation may be indicated for severely displaced fractures.
However, the report, closed reduction, and semi rigid fixation were sufficient. This case requires long-term follow-up to
monitor potential growth abnormalities.
Conclusion: The healing process was uneventful. The patient has been followed since 2017.
Keywords: Mandibular alveolar fracture, trauma, MacLennan splint
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SS-018
ORTODONTİSTLERİN LAZER KULLANIMI KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sanaz Sadry1
1

, Elif Nur Altun1

İstanbul Aydın Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada üniversitelerde görev yapan ve serbest çalışan ortodontistlerin güncel bir uygulama olan lazer
uygulamaları hakkında bilgi düzeyleri değerlendirilmektedir.
Yöntem: Bu araştırmadaki veriler Google formlar programı kullanılarak internet üzerinden ulaşılabilen; 23-60 yaş
arasındaki 42 ortodontist üzerinden elde edilmiştir. Anket 3’ü demografik verileri, 14’ü lazer kullanımı konusunda bilgi
düzeylerini ölçmeye dayalı toplam 17 adet sorudan oluşmaktadır. Katılımcılara yöneltilen anket soruları literatürdeki
ilgili sorulardan derlenerek hazırlandı. Katılımcılar üniversite hastaneleri ve serbest çalışıyor olmaları ile iki gruba
ayrılarak değerlendirmeler yapıldı. Anlamlılık düzeyi olarak 0,05 kullanılıp, p<0,05 olması durumunda anlamlı farklılığın
olduğu, p>0,05 olması durumunda ise anlamlı farklılığın olmadığı belirtilmiştir.
Bulgular: Katılımcıların %50’si akademik kariyerine devam etmekte, kalan %50’si ise serbest ortodontistler olarak
mesleğine devam etmektedir. Araştırmaya katılan ortodontistler arasında halen akademik kariyerine devam eden
hekimlerin serbest çalışanlara göre lazer konusunda bilinç düzeyinin daha yüksek olduğu belirlendi. Katılımcıların %53,5’i
lazer uygulamaları ile ilgili spesifik bir eğitim almamıştır. Katılımcıların tamamı genel diş hekimliğine yönelik lazer
uygulamaları konusunda bilgi düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Lazer kullanım alanları, fiziksel
özellikleri ve komplikasyonlarına yönelik sorularda lazerlerle ilgili spesifik eğitimlerin alınmış olmasının bilgi düzeyinde
anlamlı düzeyde etkili olduğu belirlendi.
Sonuç: Lisansüstü eğitim kapsamında bulunan Ortodonti alanında lazer teorik eğitim ve uygulamalarının daha fazla olması
gerektiği belirlendi. Serbest çalışan ortodontistlere göre akademik kariyerine devam eden ortodontistlerin güncel lazer
uygulamalarında bilgi ve bilinç düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşıldı.
Anahtar Kelimeler: Lazer uygulamaları, ortodonti, bilinç düzeyi
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SS-018
EVALUATION OF ORTHODONTISTS' KNOWLEDGE LEVELS ON LASER USE
Sanaz Sadry1
1

, Elif Nur Altun1

İstanbul Aydın University, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, İstanbul, Turkey

Aim: In this study, the level of knowledge of self-employed orthodontists working in universities about laser applications,
which is current practice, is evaluated.
Methodology: The data in this study can be accessed over the internet using the Google forms program; It was obtained
from 42 orthodontists between the ages of 23-60. The questionnaire consists of a total of 17 questions, 3 of which are
based on demographic data, and 14 are based on measuring knowledge levels on laser use. The questionnaire questions
directed to the participants were compiled from the relevant questions in the literature. Participants were divided into
two groups, with university hospitals and being self-employed. It was stated that there is a significant difference when
p <0.05 and that there is no significant difference if p> 0.05.
Results: 50% of the participants continue their academic careers; the remaining 50% continue their profession as
freelance orthodontists. It was determined that among the orthodontists participating in the study, physicians who are
still continuing their academic careers have a higher level of awareness about laser compared to freelancers. 53.5% of
the participants did not receive any specific training on laser applications. No significant difference was found between
the knowledge levels of all the participants about laser applications for general dentistry. It was determined that specific
training on lasers in questions about laser usage areas, physical properties, and complications was found to be
significantly effective at the knowledge level.
Conclusion: It was determined that theoretical training and applications of laser should be more in the field of
Orthodontics, which is within the scope of graduate education. It was concluded that orthodontists who continue their
academic careers have higher levels of knowledge and consciousness in current laser applications than self-employed
orthodontists.
Keywords: Laser applications, orthodontics, awareness level
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SS-019
FREMİTUS'UN MANDİBULAR KESİCİLER ÜZERİNDEKİ PERİODONTAL VE PERİAPİKAL ETKİLERİ
Mahmure Ayşe Tayman1
1
2

, Esma Sarıçam2

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Diş Hekimliği Fakültesi, Ankara, Türkiye
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Endodonti Anabilim Dalı, Diş Hekimliği Fakültesi, Ankara, Türkiye

Amaç: Aşırı oklüzal kuvvetler, periodontal ataçmanın tamir kapasitesini aşan ve oklüzal travmaya neden olan kuvvetlerdir.
Fremitus, okluzal travmaya maruz kalan dişin gözle görülebilen veya palpe edilebilen fonksiyonel hareketliliği olarak
tanımlanan önemli bir klinik belirtisidir. Bu çalışmanın amacı mandibular kesici dişlerin periapikal ve periodontal
dokularına fremitusun etkisini belirlemekti.
Yöntem: Bu çalışmada 18-65 yaş arasındaki 251 sağlıklı bireyin 1004 mandibular kesici dişi değerlendirildi. Fremitus testi
ile fremitusun varlığı veya yokluğu üç grubuna ayrılarak belirlendi (şiddetli fremitus, hafif fremitus ve fremitus yok).
Dişeti çekilmesi, diş mobilitesi, atrizyon, perküsyon, termal aşırı hassasiyet, çapraşıklık, şiddetli derin kapanış, kök kanal
tedavisi ihtiyacı, lamina durada bozulma, periodontal ligament anomalileri ve triangulasyon gibi kaydedilen klinik ve
radyografik parametreler ile fremitus grupları arasındaki ilişki kıyaslandı.
Bulgular: Yaş ve cinsiyet dağılımı, kanal tedavisi ihtiyacı, perküsyon, termal aşırı hassasiyet, diş mobilitesi, şiddetli derin
kapanış, çapraşıklık, periodontal ligament aralığı normal görülemeyen ve lamina dura bozulması olan dişlerin sayısı
şiddetli fremitus grubunda fremitus olmayan (p˂0.05) ve hafif fremitusu (p˂0.05) olan gruplara göre anlamlı olarak daha
yüksekti. Üç grup da triangulasyon, atrizyon, dişeti çekilmesi varlığı ve dişeti çekilmesinin miktarı (mm) açısından anlamlı
düzeyde farklıydı (p˂0.05).
Sonuç: Periodontal, pulpa ve periapikal dokular şiddetli fremitustan olumsuz etkilendi. Mandibular kesici dişler
üzerindeki aşırı oklüzal kuvvetler klinik ve radyografik anomalilerin ve patolojik bulguların insidansını artırdı.
Anahtar kelimeler: Fremitus, oklüzal travma, tanı, mandibuler kesici
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SS-019
PERIODONTAL AND PERIAPICAL EFFECTS OF FREMITUS ON MANDIBULAR INCISORS
Mahmure Ayşe Tayman1
1
2

, Esma Sarıçam2

Ankara Yıldırım Beyazıt University, Department of Periodontology, Faculty of Dentistry, Ankara, Turkey
Ankara Yıldırım Beyazıt University, Department of Endodontics, Faculty of Dentistry, Ankara, Turkey

Aim: Excessive occlusal force is defined as the force that exceeds the repairing capacity of periodontal attachment and
causes occlusal trauma. Fremitus is a crucial clinical sign of the tooth exposed to occlusal trauma, defined as functional
mobility that can be seen or palpated when subjected to occlusal forces. The aim of this study was to determine the
effect of fremitus on the periapical and periodontal tissues of the mandibular incisors.
Methodology: This study evaluated 1004 mandibular incisors of 251 healthy individuals between the ages of 18-65. The
presence or absence of fremitus was determined with the fremitus test by dividing individuals into 3 study groups (severe
fremitus, mild fremitus, and absence fremitus). Clinical and radiographic parameters such as gingival recession, tooth
mobility, attrition, percussion, thermal hypersensitivity, crowded teeth, deep overbite, an indication of root canal
treatment, disruption in the lamina dura, periodontal ligament anomalies, and triangulation were recorded.
Relationships between these parameters and fremitus groups were compared.
Results: Age and gender distribution, the need for root canal treatment, the teeth with percussion, thermal
hypersensitivity, mobility, deep overbite, crowded teeth, the number of the teeth whose periodontal ligament space
could not be seen normally, and lamina-dura disruption were significantly higher in the severe-fremitus group compared
to the non-fremitus (p˂0.05) and mild-fremitus (p˂0.05) groups. All three groups were significantly different in terms of
triangulation, attrition, the presence of gingival recession, and the amount of gingival recession in mm (p˂0.05).
Conclusions: Periodontal, pulpal and periapical tissues are negatively affected by severe-fremitus. Excessive occlusal
forces on the mandibular incisors increased the incidence of clinical and radiographic anomalies and pathological
findings.
Keywords: Fremitus, occlusal trauma, diagnosis, mandibular incisor
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SS-020
ORTODONTİK TEDAVİYE YAKLAŞIMLAR: OLGU SUNUMLARI
Refika Topal
Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye

Amaç: Çalışmada farklı ortodontik problemleri olan bireylerde ortodontik problemleri tedavi etmeye yönelik farklı tedavi
prosedürleri uygulanarak tedavi edilmiş 10 vaka incelenmiştir.
Olgu Sunumu: 1.olgu: 30 yaşında maksiller darlığı olan kadın hastadır. Maksiller darlığı, sabit ortodontik tedavide
intermaksiller cross elastikler kullanılarak 15 ayda gerçekleştirilmiştir.
2.olgu: 23 yaşında iskeletsel ve dişsel Class III maloklüzyonu olan erkek hasta, sabit ortodontik mekaniklerde kamuflaj
tedavisiyle 17 ayda dişsel Class I ilişki sağlanarak tedavisi tamamlanmıştır.
3. olgu: 13 yaşında travma sonucu 11 numaralı dişte kron kırığı ve alveolar kemik rezorpsiyonu olan erkek hastada, 11
numaralı dişi çekilerek 12 numaralı dişin mesializasyonuyla yeniden alveolar kemik oluşumu sağlanıp, 12 numaralı dişte
simetri ve estetiği sağlamak için tedavi sonunda lateral diş, santral diş şeklinde restorasyonu yapılıp tedavisi
tamamlanmıştır.
4. olgu: 17 yaşında anterior deepbite maloklüzyonu olan kadın hastada 15 ayda sabit ortodontik tedavi mekaniklerle
tedavi edilmiştir.
5. olgu: 14 yaşında maksiller darlığı olan kadın hastada, banded hyrax hızlı maksiller ekspansiyon protokolü uygulanıp 6
ay retansiyon ardından sabit ortodontik tedavi mekanikleriyle maksiller darlık tedavi edilmiştir.
6. olgu: 13 yaşında lateral openbite’ı var olan kadın hastada 19 ayda sabit ortodontik mekanikler ile hem yutkunma
egzersizi hem intermaksiller elastikler ile tedavisi tamamlanmıştır.
7. olgu: 14 yaşında makroglossi sebebiyle lateral openbite’ ı varolan erkek hasta, yutkunma egzersizleri ve intermaksiller
elastikler ile 20 ayda tedavisi tamamlanmıştır.
8. olgu: 13 yaşında iskeletsel ve dişsel Class II maolklüzyonu olan erkek hasta monoblok ve sabit mekanikler ile 20 ayda
tedavi edilerek iskeletsel ve dişsel Class I ilişki elde edilmiştir.
9. Olgu: 14 yaşında dişsel çapraşıklığı varolan erkek hsatada çekimsiz sabit ortodontik tedavi yöntemi ile varolan sorunlar
giderilerek tedavi tamamlanmıştır.
10. olgu: 30 yaşında üst orta hat diasteması var olan kadın hastada, frenektomi ile birlikte sabit ortodontik tedavi süreci
24 ayda tamamlanmıştır.
Tartışma: Farklı ortodontik problemlemleri var olan bireylerde farklı tedavi prossedürleri uygulanarak tedavileri
tamamlanmıştır.
Sonuç: Ortodontik problemleri çözmeye yönelik kişisel tedavi planlaması yapılmabilmektedir.
Anahtar kelimeler: Fonksiyonel tedavi, ortodontik kamuflaj tedavisi, diastema, travma, maksiller ekspansiyon
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SS-020
APPROACHES IN ORTHODONTIC TREATMENT: CASE REPORTS
Refika Topal
Sakarya University Dentistry of Faculty Department in Orthodontics Sakarya, Türkiye

Aim: In this study, 10 cases treated by applying different treatment procedures to individuals with different orthodontic
problems were examined.
Case Report: First: 30-year-old female maxillary deficiency. The maxillary deficiency was treatment 15 months by using
intermaxillary cross elastics fixed orthodontic treatment.
2nd: 23-year-old male patient skeletal, dental Class III malocclusion was completed with camouflage treatment fixed
orthodontic mechanics and dental Class I occlusion 17 months.
3rd: The 13-year-old male patient who had a crown fracture, alveolar bone resorption in the upper central tooth as a
result of trauma, the tooth was extracted, and alveolar bone formation was achieved by mesialization of upper lateral,
and in order to provide symmetry and aesthetics, lateral tooth to central tooth with the restoration was made and the
treatment was completed.
4th: 17-year-old female, anterior deep bite malocclusion was treated with fixed orthodontic mechanics 15 months.
5th: 14-year-old female, maxillary deficiency, the banded hyrax rapid maxillary expansion protocol with the maxillary
deficiency was treated, fixed orthodontic treatment mechanics after six months of retention.
6th: 13-year-old female, lateral open bite, treatment with fixed orthodontic mechanics and swallowing exercise and
intermaxillary elastics was completed 19 months.
7th: 14-year-old male patient, lateral open bite due to macroglossia, was treated with swallowing exercises and
intermaxillary elastics 20 months.
8th: 13-year-old male patient, skeletal and dental Class II malocclusion was treated with monoblock and fixed mechanics
in 20 months and a skeletal, dental Class I occlusion was obtained.
9th: 14-year-old male patient, dental crowding was treated with fixed orthodontic treatment without extraction were
resolved and the treatment was completed.
10th: 30-year-old female, upper midline diastema, the fixed orthodontic treatment process with frenectomy was
completed 24 months.
Discussion: Individuals with different orthodontic problems have been treated by applying different treatment
procedures.
Conclusion: Personal treatment planning to solve orthodontic problems cannot be made.
Keywords: Functional treatment, orthodontic camouflage treatment, a diastema, trauma, maxillary expansion
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SS-021
DAİMİ BİRİNCİ MOLAR
DEĞERLENDİRİLMESİ
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Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye
Özel Klinik, Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı, Zonguldak, Türkiye

Amaç: Daimi birinci molarlarda erken dönemde çürük oluşumu gerçekleşebilmekte, tedavilerinin ihmal edilmesi de bu
dişlerin erken kaybedilmelerine neden olabilmektedir. Süt molarlarda görülen çürüklerin ise daimi birinci molarlarda
çürük oluşum riskini arttırdığı düşünülmektedir. Çalışmamızda herhangi bir daimi birinci molar dişine çekim endikasyonu
konulan hastaların, süt molarları ve daimi birinci molarlarındaki çürük seviyelerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Muayeneleri sonucunda herhangi bir daimi birinci molar dişine çekim endikasyonu konulan 7-9 yaş aralığındaki
236 hastanın süt ve daimi birinci molarlarına ait, Caries Assessment Spectrum and Treatment (CAST) indeksi ile elde
edilen kodlarının yer aldığı muayene formları retrospektif olarak incelendi. Süt molarlar ve daimi birinci molarlar için
ortalama ve maksimum CAST kodları kayıt altına alındı. Elde edilen verilerin dağılımı, yaş ve cinsiyet ile ilişkisi incelendi.
Normal dağılmayan verilerin karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi, veriler arasındaki ilişkinin incelenmesinde
Spearman’s rho korelasyon katsayısı kullanıldı. İstatistiksel önem düzeyi p<0,05 olarak alındı.
Bulgular: İncelenen hastaların %70,8’inde en az bir süt moların çürüğe bağlı kaybedildiği belirlenmiş olup, tüm süt
molarları sağlıklı olan hastanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Çekim endikasyonu konulan daimi birinci molarlar hariç,
diğer daimi birinci molarlar incelendiğinde, bu dişlerin de önemli oranda morbidite (%42,8) ve ciddi morbidite (%37,3)
gösterdikleri belirlenmiştir. Ayrıca süt ikinci molarlar ile komşu daimi birinci molarların CAST kodları arasında istatistiksel
olarak anlamlı pozitif yönlü ilişki bulunduğu tespit edilmiştir (p<0,05).
Sonuç: Çalışmamızda herhangi bir daimi birinci molar dişine çekim endikasyonu verilen çocukların, hem süt molarları
hem de diğer daimi birinci molarlarının sağlık durumlarının oldukça düşük seviyede olduğu belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Daimi birinci molar, diş çürüğü, çürük epidemiyolojisi, CAST indeksi, karışık dişlenme dönemi

272

SÖZLÜ BİLDİRİLER (ORAL PRESENTATIONS)

SS-021
DENTAL CARIES IN CHILDREN WITH PERMANENT FIRST MOLAR EXTRACTION INDICATION
Erva Güçlü1
1
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Zonguldak Bülent Ecevit University, Department of Pediatric Dentistry, Zonguldak, Turkey
Private Klinik, Specialist in Pediatric Dentistry, Zonguldak, Turkey

Aim: Caries formation can be seen in the early period in permanent first molars and neglecting their treatment may
cause early loss of these teeth. It is thought that caries seen in primary molars increase the risk of caries formation in
permanent first molars. In our study, we aimed to evaluate the caries levels in the primary molars and permanent first
molars of patients who have needed the extraction of any of their permanent first molars.
Methodology: Examination forms containing the codes obtained from the Caries Assessment Spectrum and Treatment
(CAST) index belonging to the primary and permanent first molars of 236 patients between the ages of 7 and 9 who have
needed an extraction of any permanent first molar tooth was examined retrospectively. Mean and maximum CAST codes
for primary molars and permanent first molars were recorded. The distribution of the obtained data and its relationship
with age and gender were examined. Mann-Whitney U test was used to compare data that were not normally distributed,
and Spearman's rho correlation coefficient was used to examine the relationship between data. Statistical significance
level was taken as p <0.05.
Results: It was determined that at least one primary molar was lost due to caries in 70.8% of the patients, and it was
found that there was no patient with all primary molars healthy. It was found that other permanent first molars, except
for those that have been indicated for extraction, also showed significant rates of morbidity (42.8%) and serious morbidity
(37.3%). In addition, a statistically significant positive correlation was found between the CAST codes of primary second
molars and adjacent permanent first molars. (p<0,05).
Conclusion: The health status of both primary and other permanent first molars of children who required the extraction
of any permanent first molar tooth was at a very low level.
Keywords: Permanent first molar, Dental caries, Caries epidemiology, CAST index, Mixed dentition period
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SS-022
FIRÇALAMANIN ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN RESTORATİF MATERYALLERİN YÜZEY
PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ
Berna Ertürk1 , Ebru Hazar Bodrumlu1
1

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye

Amaç: Yüzey pürüzlülüğü, kullanılan materyallerin dayanıklılık ve uzun dönem performanslarını doğrudan etkilemektedir.
Diş fırçalamanın abraziv etkisi de restoratif materyallerin yüzey pürüzlülüğünde etkendir. Çalışmamızın amacı, diş
fırçalamanın çocuk diş hekimliğinde sıklıkla kullanılan rezin modifiye cam iyonomer siman, kompomer ve kompozit
materyallerinin yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisinin incelenmesidir.
Yöntem: Çalışmamızda rezin modifiye cam iyonomer siman; Fuji II LC (GC Corp., Tokyo, Japonya), kompomer; Dyract XP
(Dentsply detrey, Konstanz, Almanya) ve suprananofil yapıda kompozit rezin; Palfique Estelite Paste (Tokuyama Dental
Co., Tokyo, Japonya) kullanıldı. Üç farklı restoratif materyalden diskler hazırlanarak 3 farklı deney grubu oluşturuldu.
Her grup için 20 örnek hazırlandıktan sonra, örneklerin yüzey pürüzlülük değerleri profilometre cihazı kullanılarak
ölçüldü. Ardından fırçalama simülatörü kullanılarak, örneklere 1 yıllık diş fırçalamaya eşdeğer fırçalama siklusu uygulandı
ve fırçalama sonrası yüzey pürüzlülük değerleri kaydedilerek, fırçalama öncesi ve sonrası yüzey pürüzlülük değerleri
karşılaştırıldı. Verilerin istatistiksel değerlendirmesi, tek yönlü varyans analizi ve Tamhane’s T2 çoklu karşılaştırma testi
ile yapıldı p<0,05.
Bulgular: 1 yıllık fırçalama sonucunda, rezin modifiye cam iyonomer siman grubunda kompomer ve kompozit gruplarına
göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla yüzey pürüzlülüğü artışı gözlendi (p<0,05). Ancak kompozit ve
kompomer grupları arasında yüzey pürüzlülüğü değişimi açısından anlamlı fark gözlenmedi (p>0,05). Bir yıllık
fırçalamanın ardından rezin modifiye cam iyonomer simanların klinik açıdan pürüzlü yüzey gösterdikleri ve plak birikimi
açısından risk oluşturabileceği gözlendi.
Sonuç: Çocuk diş hekimliğinde restoratif tedavi amacıyla rezin modifiye cam iyonomer simanlar kullanıldığında, düzenli
aralıklarla kontrollerin yapılması ve oluşabilecek yüzey pürüzlülüğünün uygun bitirme ve cila sistemleriyle azaltılması
önemlidir.
Anahtar kelimeler: Yüzey pürüzlülüğü, fırçalama simülatörü, rezin modifiye cam iyonomer siman, kompomer, kompozit
rezin
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SS-022
THE EFFECT OF BRUSHING ON SURFACE ROUGHNESS IN RESTORATIVE MATERIALS USED IN
PEDIATRIC DENTISTRY
Berna Ertürk1 , Ebru Hazar Bodrumlu1
1

Zonguldak Bülent Ecevit University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry, Zonguldak, Turkey

Aim: Surface roughness directly affects the durability and long-term performance of the materials used. The abrasive
effect of tooth brushing can impact the surface roughness of the materials. Our study aimed to examine the effect of
tooth brushing on the surface roughness of resin-modified glass ionomer cement, compomer, and composite, which are
frequently used in pediatric dentistry.
Methodology: Resin-modified glass ionomer cement; Fuji II LC (GC Corp., Tokyo, Japan), compomer; Dyract XP (Dentsply
detrey, Konstanz, Germany) and supra-nano filled resin composite; Palfique Estelite Paste (Tokuyama Dental Co., Tokyo,
Japan) were used. Three different experimental groups were formed by preparing discs from the three different
restorative materials. After preparing 20 samples for each group, the surface roughness values of the samples were
measured using a profilometer device. Then, using a brushing simulator, corresponding to 1 year of brushing were applied
to the samples, and the surface roughness values after brushing were recorded and the surface roughness values before
and after brushing were compared. The results were statistically evaluated by one-way analysis of variance and
Tamhane’s T2 multiple comparison tests (p <0.05).
Results: As a result of brushing for one year, statistically significantly higher surface roughness changes were observed
in the resin-modified glass ionomer cement group in comparison to the compomer and composite groups (p<0,05). But
no statistically significant difference was observed in the surface roughness change between the composite and
compomer groups (p>0,05). After one year of brushing, the resin-modified glass ionomer cement was found to have a
clinically rough surface and could pose a risk in terms of plaque accumulation.
Conclusion: When using resin-modified glass ionomer cement for restorative treatment in pediatric dentistry, it is
important to use appropriate finishing and polishing systems and to regularly check the treated teeth to reduce the
surface roughness that may occur.
Keywords: Surface roughness, brushing simulator, resin modified glass ionomer cement, compomer, composite resin
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SS-023
İRRİGASYON SOLÜSYONU SICAKLIĞININ XP-ENDO FİNİSHER EĞESİ ÜZERİNE ETKİSİ
Yahya Güven1
1

, Ahmet Demirhan Uygun1

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye

Amaç: Bu çalışman amacı, XP-Endo Finisher eğesinin (XPF) kök kanallarından modifiye üçlü antibiyotik patı (MÜAP)
kaldırmasında solüsyon sıcaklığının etkisini araştırmaktır.
Yöntem: Bu çalışmada 60 adet çekilmiş, tek köklü ve tek kanallı üst santral insan dişi kullanıldı. Dişler uzunlamasına
ikiye ayrıldı. Kanalın hem apikal hem koronal kısmına 2 tane standart oluk açıldı. Daha sonra bu kanalların içine MÜAP
yerleştirildi ve kökler birleştirildi. Örnekler 2 hafta boyunca nemli bir ortamda saklandı ve ardından rastgele 6 gruba
ayrıldı; Grup 1: konvansiyonel iğne irrigasyonu (Kİİ) ve 21°C NaOCl, Grup 2: XPF ve 21 °C NaOCl, Grup 3: Kİİ ve 37 °C
NaOCl, Grup 4: XPF ve 37 °C NaOCl, Grup 5: Kİİ ve 50 °C NaOCl, Grup 6: XPF ve 50 °C NaOCl. İrrigasyon işlemi bittikten
sonra kökler ayrılıp oluklarda kalan pat stereomikroskop altında incelendi ve skorlandı. İstatistiksel değerlendirme
Kruskal-Wallis ve Mann–Whitney U testler Benforroni düzeltmesi kullanılarak yapıldı.
Bulgular: Koronal bölgede gruplar arasında fark yoktu (p>0.05) ancak apikal bölgede anlamlı fark bulundu (p<0.05). Grup
2, 4 ve 6 MÜAP kaldırmada grup 1 ve 3’ten anlamlı derecede daha iyi sonuçlar verdi (p<0.05). Grup içi değerlendirmelerde
ise XPF gruplarının hepsinde apikal bölgede koronal bölgeye göre anlamlı derecede daha az MÜAP izlenirken (p<0.05),
Kİİ gruplarında anlamlı bir fark yoktu (p>0.05).
Sonuç: NaOCl solüsyonunun farklı sıcaklıklarda kullanımı, XPF’in MÜAP kaldırma etkinliğinde önemli bir rol oynamazken,
Kİİ tekniğini etkilediği görülmüştür.
Anahtar kelimeler: modifiye üçlü antibiyotik patı, XP-Endo Finisher, sıcaklık
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SS-023
THE EFFECT OF IRRIGATION SOLUTION TEMPERATURE ON THE XP-ENDO FINISHER FILE
Yahya Güven1
1

, Ahmet Demirhan Uygun1

Afyonkarahisar Health Sciences University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, Afyonkarahisar, Turkey

Aim: This research aimed to study the effects of solution temperature on the removal by XP-endo Finisher (XPF) of
modified triple antibiotic paste (MTAP) from root canals.
Methodology: This study used 60 extracted, single-root and single-canal maxillary central human teeth. The teeth were
separated into two lengthwise. Two grooves of 3 mm in length were opened in the apical and coronal third regions.
Afterward, MTAP was placed inside these canals, and the roots were joined. The specimens were stored in a humid
environment for two weeks and then randomly divided into six groups; Group 1: conventional syringe irrigation (CSI) and
21 °C NaOCl, Group 2: XPF and 21 °C NaOCl, Group 3: CSI and 37 °C NaOCl, Group 4: XPF and 37 °C NaOCl, Group 5: CSI
and 50 °C NaOCl, Group 6: XPF and 50 °C NaOCl. After the irrigation process was completed, the roots were separated,
and the paste remaining in the grooves was examined under a stereomicroscope and scored. In the statistical analysis,
Kruskal-Wallis and Mann–Whitney U tests were conducted by using Bonferroni correction.
Results: There was no significant difference among the groups in the coronal region (p>0.05), but there was a significant
difference in the apical region (p<0.05). Groups 2, 4 and 6 provided significantly better results in removing MTAP than
Groups 1 and 3 (p<0.05). In the intragroup analyses, significantly less MTAP was observed in the apical region in
comparison to the coronal region in all XPF groups (p<0.05), while there was no significant difference in the CSI groups
(p>0.05).
Conclusion: It has been observed that the use of NaOCl solution at different temperatures does not play a significant
role in the efficiency of XPF in removing MTAP but affects the CSI technique.
Keywords: modified triple antibiotic paste, XP-Endo Finisher, temperature
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SS-024
FARKLI ORTAM AYDINLATMASININ RENK ÖLÇÜM FORMÜLÜ ÜZERİNE ETKİSİ
Gamze Paken1
1
2

, Duygu Recen2

, Bengisu Yıldırım1

Uşak Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Uşak, Türkiye
İzmir Demokrasi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Bu in vitro çalışmanın amacı, farklı ortam aydınlatmasının, seramik restorasyonlarda renk farklılıklarının kabul
edilebilirliğini ve algılanabilirliğini ölçmek için kullanılan renk ölçüm formülleri üzerindeki etkisini analiz etmektir.
Yöntem: Dikdörtgen seramik numuneleri lösit ile güçlendirilmiş cam seramik bloklardan (Ips Empress Ivoclar Vivadent,
Schaan, Liechtenstein) elmas testere (N = 40) kullanılarak elde edildi. Doğal diş dokusunu taklit etmek için bir rezin bir
altyapı malzemesinden kırk adet rezin kompozit numune hazırlandı ve iki gruba ayrıldı: kontrol ve rezin siman grubu Tüm
ölçümler, gün ışığında ve floresan ışığında deneyimli tek bir operatör tarafından dental spektrofotometre ile kaydedildi.
Renk farklılıkları hem CIELab (ΔEab) hem de CIEDE2000 (ΔE00) renk ölçüm formüllerine göre hesaplandı. Elde edilen
veriler istatistiksel olarak analiz edildi (tek yönlü ANOVA, Shapiro-Wilk).
Bulgular: Rezin siman grubu değerlerine bakıldığında, ortam aydınlatmasının ΔEab ve ΔE00 değerleri üzerinde önemli bir
etkisi olmadığı sonucuna varılmıştır (p> 0.05). Hem gün ışığı hem de floresan ışık altında ΔEab ve ΔE00 değerleri arasında
anlamlı fark olduğu bulunmuştur (p <0.05). Rezin siman grubunda her iki ortam aydınlatmasında da koyu arka planda
ΔEab değerleri kabul edilebilir sınırlar içinde iken ΔE00 değerleri klinik kabul edilebilir eşik değerinin altında olduğu
bulunmuştur.
Sonuç: Ortam aydınlatmasının renk farklılıklarını tespit ederken renk ölçüm formülleri üzerinde önemli bir etkisinin
olmadığı sonucuna varılabilir. Renk ölçüm formüllerinin sonuçlarına bakıldığında her iki ortam aydınlatması altında
özellikle karanlık alt yapıda algılanabilir renk değerleri açısından bazı önemli farklılıklar olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Ortam aydınlatması, renk ölçüm formülleri, rezin siman
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SS-024
EFFECT OF DIFFERENT AMBIENT LIGHTING ON THE COLOR MEASUREMENT FORMULA
Gamze Paken1
1
2

, Duygu Recen2

, Bengisu Yıldırım1

Uşak University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, Uşak, Turkey
İzmir Demokrasi University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, İzmir, Turkey

Aim: The aim of this in vitro study was to analyze the effect of different ambient lighting on color measurement formulas
used to measure the acceptability and perceptibility of the color differences in ceramic restorations.
Methodology: Rectangular ceramic specimens were attained from leucite-reinforced glass-ceramic blocks (Ips Empress
Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) using a diamond saw (N = 40). Forty resin composite specimens were prepared
from a resin die material to mimic dental background and divided into two groups: control (N) and resin cement group
(U). After adhesive cementation in each group, initial color measurement was performed with a dental
spectrophotometer on a white background. All measurements were recorded by a single experienced operator in daylight
and fluorescent light. Color differences were calculated both CIELab (ΔEab) and CIEDE2000 (ΔE00) color measurement
formulas. The obtained data were statistically analyzed (one-way ANOVA, Shapiro-Wilk).
Results: In both the resin cement group and control group, ambient lighting did not significantly affect the ΔEab and
ΔE00 values. (p>0.05). There was a significant difference between ΔEab, and ΔE00 values under both daylight and
fluorescent light (p ‹ 0.05). In the resin cement group, ΔEab values were within acceptable limits in the dark background
in both ambient lighting, while ΔE00 values were below the clinical acceptability and perceptibility levels.
Conclusion: It can be concluded that ambient lighting had no significant effect on color measurement formulas while
detecting color differences. Considering the results of the color measurement formulas, it was concluded that there are
some important discrepancies in terms of perceptible color values, especially in dark substructure under both ambient
lightings.
Keywords: Ambient lighting, color measurement formula, resin cement
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SS-025
COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZAKTAN EĞİTİM HAKKINDA EĞİTİMCİ
GÖRÜŞLERİ
Ayşe Toraman1
1

, Ebru Sağlam1

, Serhat Köseoğlu1

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Pandemi gibi öngörülemeyen durumlar uzaktan eğitimi bir seçenekten çok bir zorunluluk haline getirebilir.
Çalışmamızın amacı, diş hekimliği lisans eğitimi veren eğitimcilerin uzaktan eğitime yönelik algılarını ve diş hekimliği
eğitiminde dijital öğrenme araçlarının kullanımına ilişkin görüşlerini değerlendirmektir.
Yöntem: Bu çalışmada ülkemiz üniversiteleri diş hekimliği fakültelerinde eğitim veren öğretim üyelerine yönelik Google
Forms® kullanılarak 29 maddeden oluşan yapılandırılmış bir e-anket uygulanmıştır. Elde edilen verilerin dağılımı
tanımlayıcı istatistiksel analizler ile incelenmiştir.
Bulgular: Öğretim üyelerinin uzaktan eğitim algısını değerlendirmek için toplam 140 tam yanıt alınmıştır. Katılımcıların
çoğu teknolojinin diş hekimliği eğitiminin ya önemli bir parçası (%55) ya da vazgeçilmez bir parçası (%31,4) olması
gerektiğini bildirdi. Katılımcıların %35’i öğrencilerin dersle ilgili bir konuyu dijital ortamda nasıl araştıracağını bilmediğini
belirtmiş. Büyük bir kısmı da (%68,6) teknolojinin eğitimde destekleyici bir araç olarak kullanılması gerektiğini ifade
etmişlerdir. %91,4’ü elektronik eğitim, cihazlar ve mobil/ eletronik araçlar ile ilgili eğitimcilere eğitim verilmesi
gerektiğini bildirmişlerdir. Yarısından fazlası (% 61,7) sınıfta yüz yüze öğretimle daha rahat bilgi aktarımı yapabildiğini
belirtirken, %72,3'ü sınıfta daha iyi motive olduklarını bildirdi. Bununla birlikte katılımcıların büyük bir kısmı sınıfta
eğitimin uzaktan eğitim ile desteklenmesi gerektiğini (%70) ve elektronik öğrenmeyi eğitime entegre etmenin avantajlı
olduğunu (%82,2) düşünmektedirler.
Sonuç: COVID-19 pandemisi sebebi ile tüm dünyada yaşanan sosyal izolasyonun şartları gereği lisans diş hekimliğinde
uzaktan eğitim veren akademisyenlerin görüşleri, öğrencilerin istenilen düzeyde eğitilmesinde uzaktan eğitimin tek
başına yetersiz kaldığını düşündürmektedir.
Anahtar kelimeler: COVID-19, diş hekimliği, uzaktan eğitim, pandemi
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SS-025
EDUCATORS ASSESSMENT ON DISTANCE EDUCATION IN DENTISTRY DURING THE COVID-19
PANDEMIC
Ayşe Toraman1
1

, Ebru Sağlam1

, Serhat Köseoğlu1

Health Sciences University, Hamidiye Dentistry Faculty, Deparment of Periodontology, İstanbul, Turkey

Aim: Unforeseen situations such as a pandemic can make distance education a necessity rather than an option. The
objective of our study is to determine the perceptions of educators who provide undergraduate dentistry education
towards distance education and to evaluate their views on the use of digital learning tools in dentistry education.
Methodology: In this study, a structured e-questionnaire consisting of 29 items was applied using Google Forms® to
academicians who teach at the dental faculties of our country's universities. Descriptive statistical analyses were
performed to assess academicians' perception of distance education.
Results: A total of 140 complete responses were received to evaluate the distance education perception of academicians.
Most of the participants stated that technology should be either an important part (55%) or an indispensable part of
dental education (31.4%). The 35% of the participants stated that the students do not know how to research a subject
related to the lesson digitally. Most of them (68.6%) stated that technology should be used as a supportive tool in
education. 91.4% of them stated that training should be given to educators on electronic training, devices, and
mobile/electronic devices. While more than half (61.7%) stated that they could transfer information more easily with
face-to-face teaching in the classroom, % 72.3 of them stated that they were better motivated in the classroom.
However, most of the participants stated that face-to-face teaching in the classroom should be supported by distance
education (70%) and that it is advantageous to integrate electronic learning into education (82.2%).
Conclusion: The opinions of academicians who provide distance education in undergraduate dentistry due to the
conditions of social isolation experienced all over the world due to the COVID-19 pandemic suggest that distance
education alone is insufficient in educating students at the desired level.
Keywords: COVID-19, dentistry, distance learning, pandemics
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SS-026
MAKSİLLOFASİYAL TRAVMA CERRAHİSİ SONRASI UZUN DÖNEMDE MALNÜTRİSYON GELİŞİMİNİN
İNCELENMESİ
Mehmet Fatih Akkoç
Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD, Diyarbakır

Amaç: Travma hastalarında hastanede gelişen malnütrisyon sık görülen bir tablodur. Maksillofasiyal travmalar acil
ameliyat gerektirir ve diğer cerrahi girişimlere oranla malnütriyon gelişimi için daha yüksek oranda risk taşır. Çünkü bu
hasta grubunda gelişen yetersiz beslenmenin nedeni ağzını açma, dişlerini kullanma ve çiğneme yeteneklerinde azalma
olmasıdır. Bu çalışmada; maksillofasiyal travma cerrahisi sonrası uzun dönemde malnütrisyon gelişimini incelemek
amaçlandı.
Yöntem: Bu çalışma; prospektif olarak, Türkiye’nin Güneydoğusunda bir üniversite hastanesinin Plastik Cerrahi ve
Rekonstrüksiyon Ünitesi’nde maksillofasiyal cerrahi geçirmiş hastaların katılımı ile gerçekleştirildi. Çalışma tanımlayıcı
ve ilişki arayıcı türde yapıldı. Ameliyat sonrası n=81 hasta, 1 ay boyunca her hafta kliniğe davet edildi. Hastalara Subjektif
Global Değerlendirme (SGA) Testi uygulandı.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 38±19 (18-57 yaş aralığında), %76’sı erkek, %81’inin travma nedeni araç içi trafik
kazası olarak belirlendi. Ameliyat sonrası 4. haftada uygulanan SGA testine göre hastaların %44’ünün yetersiz
beslendiği, %35’inin serum albümin düzeyinin 3.5 mg/dl’nin altında olduğu belirlendi.
Sonuç: Bu çalışmanın sonuçlarına göre maksillofasiyal cerrahi sonrası yetersiz beslenmeye sık rastlanacağı gibi, kliniğe
ilk yatış sırasında da malnütrisyon varlığı olasılığı yüksektir. Bu durum mortalite ve morbiditiyei artırabilir, hastaneye
yeniden başvuru yapmayı gerektirir. Hekimler tarafından daha fazla malnütrisyon taraması yapılmalıdır.
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SS-026
INVESTIGATION OF THE DEVELOPMENT OF MALNUTRITION IN THE LONG TERM AFTER
MAXILLOFACIAL TRAUMA SURGERY
Mehmet Fatih Akkoç
Dicle University, Faculty of Medicine, Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Diyarbakır, Turkey

Aim: Malnutrition that develops in hospitals is a common condition in trauma patients. Maxillofacial traumas require
urgent surgery and have a higher risk of malnutrition than other surgical interventions. Because the reason for
malnutrition in this patient group is the decrease in the ability to open their mouth, use their teeth and chew. This study;
it was aimed to examine the development of malnutrition in the long term after maxillofacial trauma surgery.
Methodology: This study; prospectively, of a university hospital in Turkey's Southeastern Plastic Surgery and
Reconstruction Unit was held with the participation of patients undergoing oral and maxillofacial surgery. The study was
done in a descriptive and relationship-seeking type. Postoperative n = 81 patients were invited to the clinic every week
for 1 month. Subjective Global Assessment (SGA) Test was applied to the patients.
Results: The mean age of the patients was 38 ± 19 (between the ages of 18-57), 76% of them were male, and the trauma
cause of 81% was determined as an in-vehicle traffic accident. According to the SGA test applied on the 4th postoperative
week, it was determined that 44% of the patients were malnourished and 35% had serum albumin levels below 3.5 mg/dl.
Conclusion: According to the results of this study, malnutrition is common after maxillofacial surgery as well as
malnutrition during the first admission to the clinic. This may increase mortality and morbidity and requires readmission
to the hospital. More malnutrition screening should be done by physicians.
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SS-027
PEDİATRİK MANDİBULA KIRIKLARININ RETROSPEKTİF OLARAK İNCELENMESİ
Fatma Nilay Tutak
Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan bir şehirde gerçekleşen, pediatrik mandibula
kırıklarının retrospektif olarak incelenmesi amaçlandı.
Yöntem: Çalışma tanımlayıcı ve retrospektif olarak gerçekleştirildi. Bu çalışmada; 2010-2020 yılları arasında çalışmanın
yapıldığı ilde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran mandibula kırığı geçirmiş 18 yaş altı hastalara ait
kayıtlar retrospektif olarak incelendi. Elde edilen veriler, araştırmacı tarafından geliştirilmiş veri kayıt formuna
kaydedildi. Veri analizinde SPSS for IBM 25 paket programı kullanıldı. Tanımlayıcı istatistikler, ortalama, yüzde ve frekans
analizleri ile hesaplamalar yapıldı. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, p<0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirildi.
Bulgular: Elde edilen kayıtlara göre; 18 yaş altı toplam n= 87 mandibula kırığı vakası tespit edildi. Vakaların %42’si
yüksekten düşme, %34’ü trafik kazası, %24’ü ise darbe ve spor kazaları nedeniyle geliştiği saptandı. Mandibula kırığı
geçirmiş pediatrik hastaların %68’inin genel anestezi altında plak vida kullanılarak ameliyat edildiği, %32’sine sedasyon
ile atel takıldığı belirlendi. Vakaların %68’i erkek ve yaş ortalaması 12,51 ± 5,28 (min 1, maks 17) olduğu saptandı.
Vakaların %65,52 (n= 57)’si parasimfiz ve kondil, %25,28 (n= 22)’u simfiz ve angulus kırığı, %9.2 (n= 8)’si diğer kırıklar
(kondil, simfiz ve angulus vs) olduğu saptandı.
Sonuç: Ebeveynlerin çocuklarını daha dikkatle izlemesi ve yüksekten düşmelerin önlenmesi isabetli olabilir. Trafik
kazalarında sürücülerin daha dikkatli olması, hız yapmaması ve bunun için ülke genelinde tedbirlerin artırılması çözüm
sağlayacaktır.
Keywords: Kırıklar, mandibula kırığı, pediatri

284

SÖZLÜ BİLDİRİLER (ORAL PRESENTATIONS)

SS-027
RETROSPECTIVE INVESTIGATION OF PEDIATRIC MANDIBLE FRACTURES
Fatma Nilay Tutak
Adıyaman University, Faculty of Medicine, Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Adıyaman, Turkey

Aim: This study was aimed, Turkey's Southeastern Anatolia Region is done in the city to evaluate retrospective pediatric
mandibular fractures.
Methodology: The study was carried out descriptively and retrospectively. In this study; Records of patients under the
age of 18 who had a mandible fracture who applied to the Training and Research Hospital in the province where the
study was conducted between 2010-2020 were analyzed. The data obtained were recorded in the data recording form
developed by the researcher. SPSS for IBM 25 package program was used in data analysis. Descriptive statistics, mean,
percentage, and frequency analysis and calculations were made. Results were evaluated at a 95% confidence interval
and p <0.05 significance level.
Results: According to the records obtained; A total of n = 87 cases of mandible fracture under the age of 18 were
detected. It was determined that 42% of the cases were due to falling from a height, 34% to a traffic accident and 24%
to impact and sports accidents. It was determined that 68% of pediatric patients who had a mandible fracture were
operated under general anesthesia using a plate screw, and a splint was placed in 32% with sedation. 68% of the cases
were male, and the mean age was 12.51 ± 5.28 (min 1, max 17). It was determined that 65.52% (n = 57) of the cases
were parasymphysis and condyle, 25.28% (n = 22) were symphysis, and angulus fractures, 9.2% (n = 8) were other fractures
(condyle, symphysis and angulus, etc.)
Conclusion: It may be accurate for parents to watch their children more carefully and to prevent falls from height. In
traffic accidents, the drivers should be more careful, not speeding, and increasing the measures across the country will
provide a solution.

Keywords: Fractures, mandible fractures, pediatric
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SS-028
FARKLI İSKELETSEL SINIFLAMAYA SAHİP BİRERYLERDE MANDİBULAR KONDİLİN POZİSYON VE
YÜKSEKLİĞİ
Asel Üsdat Öztürk1
1

, Şebnem Erçalık Yalçınkaya1

Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Mandibular kondil pozisyonunun, mandibulanın konumunu etkilemesi nedeniyle, ortodontik tedavi sürecini ve
retansiyonunu da etkilediği düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) görüntüleri
kullanılarak, farklı sagittal ve vertikal iskeletsel sınıflamaya sahip bireylerde, mandibular ramus uzunluğu, kondil
uzunluğu, kondil pozisyonu ve morfolojisinin incelenmesidir.
Yöntem: Bu retrospektif çalışma Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim
Dalı'nda yapılmış ve bu üniversitenin etik kurulu tarafından onaylanmıştır. Çalışmaya dahil edilme ve edilmeme kriterleri
göz önünde bulundurularak, 132 hastanın KIBT görüntüleri üniversitenin Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi bölümünün arşivi
taranarak çalışmaya dahil edilmiştir. Sanal sefalometrik görüntüler KIBT görüntüleri üzerinden oluşturulmuş ve
sefalometrik analizler yapılmıştır. Seçilen görüntüler sagittal ve vertikal iskeletsel sınıflamalar doğrultusunda altı grupta
değerlendirilmiştir. Kondil morfolojileri Yale sınıflamasına göre, kondil pozisyonları Pullinger yöntemine göre, mandibular
kondil ve ramus uzunlukları ise Habet yöntemine göre değerlendirilmiştir. Tüm bu parametreler alt gruplarda
değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler istatistiksel olarak Ki kare ve Tek Yönlü Varyans testleri ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: Sağ kondil pozisyonu ile vertikal iskeletsel sınıflama arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit
edilmiştir (p=0,041). Angle sınıf III maloklüzyona sahip bireylerin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde, sağ ramus ve sol
kondillerinin Angle sınıf II maloklüzyona sahip bireylerden daha uzun olduğu saptanmıştır (p=0,001), (p=0,046). İskeletsel
sınıflamalar ve kondil morfolojileri arasında analamlı bir ilişki elde edilmemiştir.
Sonuç: Bu çalışmada, kondil pozisyonu ile sagittal iskeletsel sınıflama arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmezken, High
angle bireylerin %37,1’nin kondillerinin sentrik pozisyonda olduğu, Low angle bireylerin ise %56,1’nin kondillerinin
posterior pozisyonda olduğu görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Konik ışınlı BT, lineer ölçüm, iskeletsel sınıflama, kondil pozisyonu
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SS-028
MANDIBULAR CONDYLE POSITION AND HEIGHT ASSESSMENT IN DIFFERENT SKELETAL PATTERNS
Asel Üsdat Öztürk1
1

, Şebnem Erçalık Yalçınkaya1

Marmara University, Faculty of Dentistry, Department of Maxillofacial Radiology, İstanbul, Turkey

Aim: Condylar position may play a key role in the orthodontic treatment process and stability due to its effect on
mandibular position. The objective of the present study was to assess correlations between mandibular ramus and
condyle height, position and morphology of condyle and, vertical and sagittal skeletal patterns via cone-beam computed
tomography (CBCT) images.
Methodology: This retrospective study was conducted in Marmara University, Faculty of Dentistry, Department of
Maxillofacial Radiology and was approved by the ethics committee of this university. CBCT images of 132 patients who
were fit to exclusion/inclusion criteria were chosen from the archive department of maxillofacial radiology of the
university. Cephalograms were reconstructed from CBCT, and the cephalometric analysis was performed. The subjects
were divided into six groups according to the sagittal and vertical skeletal pattern. Morphology of the condyle was
evaluated according to Yale classification and, the position of the condyle in mandibular fossa was gauged according to
Pullinger’s method. The mandibular condyle and ramus heights were assessed by Habet’s method. All parameters were
compared among the subgroups. Data were evaluated statistically by Chi-Square and One Way Anova tests.
Results: A statistically significant correlation was observed between the right condyle position and vertical skeletal
pattern (p=0.041). Angle class III malocclusion subjects had a significantly higher right ramus and left condyle height
compared with Angle class II malocclusion subjects (p=0.001), (p=0.046). No relationship was detected between
morphology and skeletal patterns.
Conclusion: In the present study, no relationship was obtained between condylar position and sagittal skeletal pattern,
whereas 37,1% of high angle subjects had condyle in the centric position and 56,1% of low angle subjects had condyle in
the posterior position.
Keywords: Cone-beam CT, linear measurement, skeletal patterns, condyle position
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SS-029
Nİ-Tİ DÖNER EĞELERİN DÖNGÜSEL YORULMA DİRENCİNE FARKLI İRRİGASYON SOLÜSYONLARININ
ETKİLERİ
Zeynep Ovalıoğlu1
1

, Melek Akman1

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Amaç: İki farklı ısıl işlem ile üretilmiş olan One Curve, VDW Rotate döner eğe sistemlerinin çift kurvatürlü kanallarda
vücut sıcaklığında (37°C), döngüsel yorgunluk direncine, NaOCl, EDTA ve CHX irrigasyon solüsyonlarının etkisini
araştırmaktır.
Yöntem: Bu çalışmada, farklı ısıl işlem ile üretilmiş iki ayrı Ni-Ti döner eğe sistemlerinin vücut sıcaklıkta döngüsel
yorgunluk dirençlerine %2,5’luk NaOCl, %17’lik EDTA, %2’lik CHX’in etkisi karşılaştırılmıştır. Tüm eğeler dinamik döngüsel
yorgunluk test cihazında, çift kavisli yapay kanalların ilk koronal eğrisi, 5 mm kurvatür yarıçapına 60° kurvatür açısına
sahip ve eğrilik merkezi kanalın ucundan 8 mm uzakta, ikinci apikal eğri kanalın ucundan 2 mm uzaklıkta ve 2 mm
kurvatür yarıçapına 60° kurvatür açısına sahip yapay kanallarda kırılıncaya kadar kullanılmıştır. Apikal kurvatür ve koronal
kurvatür için ayrı ayrı kırılma saniyeleri kaydedilmiştir, kırılıncaya kadar yaptığı tur sayısı özel bir formül kullanılarak
hesaplanmıştır. Kırılan parçaların uzunluğu, dijital kumpas kullanılarak mm cinsinden ölçülmüştür. İstatistik için
Kolmogorov Smirnov testi, Independent Sample T test ve One-Way Anova testi kullanılmıştır.
Bulgular: One Curve eğe sistemi kendi içerisinde değerlendirildiğinde döngüsel yorgunluk direncini en çok düşüren EDTA
solüsyonudur. VDW Rotate eğe sistemi kendi içinde değerlendirildiğinde döngüsel yorgunluk direncini en çok düşüren
NaOCl solüsyonu olarak tespit edilmiştir.
Sonuç: Bu in-vitro çalışmada, eğe sistemlerinin yorulma direnci, standartlaştırılmış koşullar (S-şekilli kanallar ve vücut
sıcaklığı) altında araştırılmıştır. Çalışmanın sınırlamaları dahilinde, One Curve eğesinin döngüsel yorgunluk direnci NaOCl
solüsyonunda VDW Rotate eğesine göre daha yüksek bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: One Curve, VDW Rotate, döngüsel yorgunluk, NaOCl, EDTA, CHX
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SS-029
EFFECTS OF SOLUTIONS ON CYCLIC FATIGUE RESISTANCE OF ROTARY FILES
Zeynep Ovalıoğlu1
1

, Melek Akman1

Necmettin Erbakan University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, Konya, Turkey

Aim: To investigate the effect of NaOCl, EDTA, and CHX irrigation solutions on cyclic fatigue resistance at body
temperature (37 ° C) in double-curved canals of One Curve, VDW Rotate rotary file systems produced by two different
heat treatments.
Methodology: In this study, the effects of 2.5% NaOCl, 17% EDTA, and 2% CHX on the cyclic fatigue resistance of two
separate Ni-Ti rotary file systems produced by different heat treatments were compared. All files are in the dynamic
cyclic fatigue tester; the first coronal curve of the double curved artificial canals has a curvature angle of 60° to a 5 mm
curvature radius, and the center of curvature is 8 mm from the tip of the canal and the second apical curve was used at
a distance of 2 mm from the tip of the canal and in artificial canals with a curvature angle of 60° to a curvature radius
of 2 mm until it breaks. The fracture seconds were recorded separately for the apical curvature and the coronal
curvature. Kolmogorov Smirnov test, Independent Sample T-test, and One-Way ANOVA test were used for statistics.
Results: When the One Curve file system is evaluated within itself, it is the EDTA solution that decreases the cyclic
fatigue resistance the most. When the VDW Rotate file system is evaluated within itself, it has been determined as the
NaOCl solution that decreases cyclic fatigue resistance the most.
Conclusion: In this in vitro study, the fatigue resistance of file systems was investigated under standardized clinical
conditions (S-shaped channels and body temperature). Within the limitations of the study, the cyclic fatigue resistance
of the One curve file was higher in sodium hypochlorite solution compared to the VDW Rotate file.
Keywords: One Curve, VDW Rotate, cyclic fatigue, NaOCl, EDTA, CHX
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SS-030
POLİMERİZASYON SÜRESİNİN ARTTIRILMASININ BİR KOMPOZİTİN MİKROSERTLİK VE DÖNÜŞÜM
ORANINA ETKİSİ
Kıvanç Dülger1
1
2

, Tuğba Koşar2

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Diş hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Diş hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye

Amaç: Diş hekimleri dental restorasyonların yapım aşamasında tabakalama tekniğini uygulasalar da, polimerizasyon
süresini arttırmanın avantaj olduğunu düşünebilirler. Bu nedenle bu çalışmanın amacı farklı polimerizasyon sürelerinin
(20, 40, 60 s) bir kompozit rezinin sertliği ve dönüşüm oranı üzerindeki etkisinin incelenmesidir.
Yöntem: Her grup için 6 adet silindir örnek (8 mm çap, 2 mm yükselik) teflon kalıplar yardımıyla hazırlanmıştır. Tek bir
tabaka dental kompozit (Universal Restorative 200 A2, 3M ESPE) ışık cihazıyla (Elipar Free Light 2, 3M ESPE, Saint Paul,
USA) farklı sürelerde (20, 40, 60 sn) polimerize edilmiştir. Örneklerin ışıklanan yüzeyleri işaretlenmiştir. 24 saat %100
nemli ortamda bekletildikten sonra mikrosertlik ölçümü gerçekleştirilmiştir. Alt yüzey mikrosertlik değerinin üst yüzey
değerine bölünmesiyle dönüşüm oranı hesaplanmıştır. Veriler SPSS 20 istatistik programında değerlendirilmiştir. Tek yönlü
ANOVA ile bağımlı örneklem t testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık p<0,05 olarak kaydedilmiştir.
Bulgular: Her üç grubun sertlik üst yüzey değerleri sırasıyla 88,33 ± 3,53, 92,79 ± 7,33 ve 87,86 ± 6,42’dir ve aralarında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p=0,318). Sertlik alt yüzey değerleri 90,08 ± 4,26, 94,59 ± 4,35,
89,18 ± 5,68’dir ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamaktadır (p=0,147). Grupların kendi içinde alt ve
üst yüzey sertlik değerleri arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmamaktadır (p= 0,446, 0,525, 0,762). Gruplar arasında
dönüşüm oranları (1,02 ± 0,06, 1,02 ± 0,07 ve 1,02 ± 0,12) açısından istatistiksel anlamlı fark bulunmamaktadır (p=0,995).
Sonuç: 2 mm kalınlığındaki dental kompozitin polimerizasyon süresinin arttırılmasının sertlik ve dönüşüm oranına
istatistiksel olarak anlamlı etkisi olmamıştır.
Anahtar kelimeler: Sertlik, kompozit reçine, diş hekimliği
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SS-030
THE EFFECT OF INCREASING POLYMERIZATION TIME ON MICROHARDNESS AND DEGREE OF
CONVERSION OF A COMPOSITE
Kıvanç Dülger1
1
2

, Tuğba Koşar2

Karadeniz Technical University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Trabzon, Turkey
Karadeniz Technical University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, Trabzon, Turkey

Aim: Although dentists make dental restorations adapting incremental techniques, they may think that increasing
polymerization time has some advantages on dental composites. Thus, the aim of this study is to evaluate the influence
of different irradiation times (20-40-60 s) on microhardness and degree of conversion (DC) of a universal composite.
Methodology: 6 specimens (diameter: 8 mm, thickness: 2 mm) were prepared in a Teflon mold for each group. A single
layer of dental composite (Universal Restorative 200, 3M ESPE) was light-cured using a polymerization unit (Elipar Free
Light 2, 3M ESPE, Saint Paul, USA) for 20, 40, and 60 s. The top surfaces of the specimens (n=18) were marked by an
impermeable pen. After 24-h-dark-storage at 100% humidity, a Knoop microhardness (KHN) test was conducted. The
degree of conversion (DC) was determined based on the ratio of bottom hardness to top hardness. Data were statistically
analyzed using SPSS 20 (SPSS Inc, Chicago, IL, USA). One-way ANOVA and paired sample t-test were used for the statistical
analyses. Statistical significance level was accepted as p <0.05.
Results: The top hardness values are 88.33 ± 3.53, 92.79 ± 7.33, 87.86 ± 6.42, and there is not any statistically significant
difference (p=0.318). The bottom hardness values are 90.08 ± 4.26, 94.59 ± 4.35, 89.18 ± 5.68, and there is not any
statistically significant difference (p=0.147). There is not any statistically significant intragroup difference in terms of
microhardness of the surfaces (p=0.446, 0.525, 0.762). There is no statistically significant difference in terms of the
degree of conversion (1.02 ± 0.06, 1.02 ± 0.07, and 1.02 ± 0.12) among groups (p=0.995).
Conclusion: It can be concluded that extending the duration of photopolymerization for 2 mm thickness of dental
composite does not affect hardness and DC of dental composite.
Keywords: Hardness, composite resins, dentistry

291

SÖZLÜ BİLDİRİLER (ORAL PRESENTATIONS)

SS-031
ŞİDDETLİ EKTODERMAL DİSPLAZİ VAKASINDA PROTETİK REHABİLİTASYON
Yelda Polat1
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Amaç: Ektodermal displazi (ED), saç, diş, tırnaklar ve ter bezleri gibi en az iki ektodermal yapının anormal gelişimiyle
karakterize genetik bir düzensizliktir. Ektodermal displazide hipodontiden anadontiye kadar değişen diş eksikliği, estetik,
fonksiyon ve fonasyon kaybı, psikolojik problemler erken yaşta kapsamlı bir rehabilitasyon gerektirir. Hareketli protezler,
ED’li çocuklarda büyüme ve gelişme döneminde uygulanması kolay, maliyeti az, ağrısız ve aşamalı bir tedavi yaklaşımı
sunar. Bu çalışmada, ED teşhisi konan çocuk hastanın erken yaşta oral rehabilitasyon gereksinimi için multidisipliner bir
tedavi yaklaşımı sunulmuştur.
Olgu Sunumu: 9 yaşındaki erkek hasta, şiddetli diş eksikliği nedeniyle ailesi tarafından kliniğimize başvurdu. Alınan
anamnezde hastanın ektodermal displazi tanısı aldığı öğrenildi. Yapılan ağız içi muayenede üst çenede 2 konik santral ve
2 süt molar diş varlığı, alt çenede tam dişsizlik, bıçak sırtı alveol kret ve vertikal dikey boyut kaybı olduğu gözlendi.
Radyografik muayenede 55 ve 65 nolu dişler dışında tüm dişlerde germ eksikliği tespit edildi. Hastanın diş eksikliğini
gidermek amacıyla üst çeneye bölümlü protez, alt çeneye total protez yapıldı. Hastamız birer yıllık aralıklarla kontrole
alınmıştır.
Sonuç: ED ‘nin yaşam kalitesini etkileyen klinik bulgularının etkisini azaltabilmek, anormal gelişen dokuların
fonksiyonunu idame ettirebilmek ve ayrıca ED’li bireylerin duygusal ve sosyal gelişimine de katkı sağlayabilmek klinik
başarıyı sağlayacaktır.
Anahtar kelimeler: Ektodermal displazi, diş eksikliği ,protetik rehabilitasyon
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PROSTHETIC REHABILITATION IN SEVERE ECTODERMAL DYSPLASIA CASE
Yelda Polat1
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, Evin Tantekin Bakay2
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Dicle University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry, Diyarbakır, Turkey
Dicle University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthetic Dentistry, Diyarbakır, Turkey

Aim: Ectodermal dysplasia (ED) is a genetic disorder characterized by abnormal development of at least two ectodermal
structures such as hair, teeth, nails, and sweat glands. In ectodermal dysplasia, tooth deficiency ranging from hypodontia
to anadontia, loss of aesthetics, function, and phonation, psychological problems require comprehensive rehabilitation
at an early age. Removable prostheses offer a gradual treatment approach that is easy to apply, low cost, painless, and
in children with ED during the growth and development period. In this study, a multidisciplinary treatment approach is
presented for the early oral rehabilitation need of a pediatric patient diagnosed with ED.
Case Report: A 9-year-old male patient was admitted to our clinic by his family due to severe tooth deficiency. In the
anamnesis taken, it was learned that the patient was diagnosed with ectodermal dysplasia. In the intraoral examination,
it was observed that there were two conical central teeth and two primary molar teeth in the upper jaw, total tooth
deficiency in the lower jaw, knife-ridge alveolar crest, and vertical dimension loss. In the radiographic examination,
germ deficiency was detected in all teeth except the teeth 55 and 65. A partial prosthesis was applied to the upper jaw
and a total prosthesis to the lower jaw in order to eliminate the tooth deficiency of the patient. Our patient was taken
for control at one-year intervals.
Conclusion: Being able to reduce the effect of clinical findings that affect the quality of life of ED, maintain the function
of abnormally developing tissues, and also contribute to the emotional and social development of individuals with ED
will provide clinical success.
Keywords: Ectodermal dysplasia, tooth deficiency, prosthetic rehabilitation
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SS-032
ORTODONTİK TEDAVİDE KÖK REZORPSİYONU VE OLASI NEDENLERİ
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Amaç: Bu çalışmada, ortodontik tedavi öncesi ve sonrası alınan panoramik radyografiler incelenerek, eksternal kök
rezorpsiyonu varlığı ve olası nedenleri araştırılmıştır.
Yöntem: Bu çalışmada Ocak 2015 ile Mart 2020 yılları arasında sabit ortodontik tedavi görmüş 560 hastanın tedavi öncesi
ve sonrası panoramik radyografilerinde eksternal kök rezorpsiyonu ve derecesi incelenmiştir. Her bir birey için her iki
çeneye ait anterior ve posterior bölge rezorpsiyon skoru hesaplanmıştır. Kök rezorpsiyonu skorları ile yaş, cinsiyet, tedavi
süresi, çekimli tedavi ve maloklüzyon tipi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesinde multiple regresyon analizi kullanıldı.
Tüm istatistiksel analizler SPSS V.22 ile gerçekleştirildi.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 560 hastanın (358 kadın, 202 erkek) yaş ortalaması 14,2’idi. Erkeklerde mandibular
dişlerde kök rezorpsiyon skoru daha yüksek bulundu (p<0,01). Tedavi süresi ile üst anterior dişlerin kök rezorpsiyonu
arasında pozitif korelasyon bulundu (p<0,01). Çekimli tedavilerde tüm bölgelerde kök rezorpsiyonu anlamlı derecede
yüksek bulundu (p<0,01). Yaş ile kök rezorpsiyonu skoru arasında anlamlı ilişki bulunmadı (p>0,05).
Sonuç: Çekimli ortodontik tedavi ve artmış tedavi süresi kök rezorpsiyonu ihtimalini arttırmaktadır. Panoramik radyografi
ortodontik tedaviye bağlı kök rezorpsiyonun teşhisinde önemli bir tanı aracıdır.
Anahtar kelimeler: Ortodontik tedavi, kök rezorpsiyonu, panoramik radyografi
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ROOT RESORPTION IN ORTHODONTIC TREATMENT AND POSSIBLE CAUSES
Emre Köse1
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Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, Aydın, Turkey

Aim: In this study, the presence and possible causes of external root resorption in pre and post-treatment by examining
panoramic radiographs of orthodontic treatment were investigated.
Methodology: In this study, external root resorption and its degree were examined in panoramic radiographs of 560
patients who had fixed orthodontic treatment between January 2015 and March 2020. Anterior and posterior region
resorption score of both jaws was calculated for each individual. Multiple regression analysis was undertaken between
root resorption scores and age, gender, duration, treatment with extraction, and type of malocclusion. All statistical
analyses were performed with SPSS V.22.
Results: 560 patients (358 females and 202 males) were included in the study, and the average age was 14.2. Root
resorption scores of mandibular teeth were higher in males (p<0.01). A positive correlation was found between the
treatment duration and root resorption scores of upper anterior teeth (p<0.01). Root resorption scores of all regions
were higher in orthodontic treatment with extraction (p<0.01). There was no significant relationship between age and
root resorption score (p>0.05).
Conclusion: Long-term orthodontic treatment and orthodontic treatment with extraction increase the prevalence of
root resorption. Panoramic radiograph is an important diagnostic tool in the detection of root resorption due to
orthodontic treatment.
Keywords: Orthodontic treatment, root resorption, panoramic radiography
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KAPAKLI VE KAPAKSIZ BRAKETLERLE TEDAVİ EDİLEN HASTALARDA WHİTE-SPOT LEZYON SIKLIĞI
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Amaç: Ortodontik tedavi sırasında beyaz nokta lezyonlarının (BNL) gelişimi klinik olarak önemli bir problemdir. Bu
retrospektif çalışmanın amacı, kapaklı ve kapaksız braket sistemleri ile ortodontik tedavisi yapılan hastalarda beyaz
nokta lezyonlarının gelişme sıklığının araştırılmasıdır.
Yöntem: Bu çalışmaya yaş ortalaması 14,6 ± 2,6 arası değişen 111 ortodonti hastası dahil edildi. Tüm hastalar kullanılan
ligasyon tipine göre iki faklı gruba ayrıldı. 0,022-inç slotlu Damon tipi braket kullanılan 56 hasta kapaklı ligasyon grubu,
0,022-inç slotlu MBT tipi braket kullanılan 55 hasta ise kapaksız ligasyon grubu olarak tanımlandı. Tüm gruplardaki
hastalar ortodontik tedavi öncesi ve sonrası BNL varlığı açısından değerlendirildi. BNL’ını değerlendirmek için kalipre
edilmiş iki araştırıcı modifiye Gorelick BNL indeksi kullanarak tedavi öncesi ve tedavi sonrası alınan fotoğraf kayıtlarından
12 adet keser dişin yüzeyini değerlendirdi. Ayrıca, kapaklı ya da kapaksız ligasyon sistemlari arasındaki oral hijyen (OH)
ve tedavi süresi de değerlendirildi.
Bulgular: Tedavi öncesi, kapaklı ya da kapaksız ligasyon grupları arasında BNL’ının sıklığında belirgin farklılıklar yokken,
ortodontic tedavi sonrası kapaklı grupta belirgin düzeyde daha fazla BNL görüldü. Üst çenede BNL insidansı alt çeneye
göre daha fazlaydı. Ayrıca, WLS skorları tüm gruplarda tedavi sonrası daha yüksek olduğu bulundu (p=0,000). Kapaksız
braketlerle tedavi edilmiş hastalar için, OH kötü ya da orta düzeydeydi.
Sonuç: Sonuçlarımıza göre, kapaksız ligasyon kullanılarak ortodontik tedavisi yapılan hastalarda BNL oluşma riskinin
yüksek olduğu görülmüştür. Ligasyon tipi plak akümülasyonuna neden olabilir ve dolayısıyla yeni BNL konvensiyonal braket
sistemlerinde gelişebilir. Ayrıca, erken tanı bu hastalar için kritik derecede önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Beyaz nokta lezyonu, kapaklı braket, kapaksız braket, oral hijyen
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FREQUENCY OF WHITE-SPOT LESIONS AMONG PATIENTS TREATED WITH SELF-LIGATED AND
TRADITIONAL BRACES
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Aim: The development of white spot lesions (WSLs) is a critical clinical problem during orthodontic treatment. The aim
of this retrospective study was to investigate the prevalence of white spot lesions in orthodontic patients treated with
self and conventional ligations bracket systems.
Methodology: A total of 1332 teeth from 111 orthodontic patients were included in this study. The patients were divided
into two groups according to the using lighting systems. Six hundred seventy-two teeth from 56 patients using selfligation with 0,022-inch slot Damon braces were described self-ligating group, and 660 teeth from 55 patients using
conventional ligation with 0,022-inc slot MBT braces were described, conventional group. All of the teeth were examined
to determine WSL development at pre- (T1) and post-orthodontic treatment (T2). Two calibrated examiners used the
Gorelick WSL index for assessment of WLS on buccal surfaces of all 12 anterior teeth from photographic records at T1
and T2. Also, oral hygiene (OH) and treatment duration were evaluated during the orthodontic treatment compared
between self and conventional ligating groups.
Results: In pre-treatment, although there were no significant differences in the prevalence of WSLs between the selfligating and conventional group, there were significantly more WSLs in the conventional group after the orthodontic
treatment. The incidence of WSLs was greater for the maxillary than for the mandibular teeth (p<0.05). Also, WSL scores
were found significantly increased in post-treatment among all groups (p=0.000). For the patients treated with the
conventional group, OH was pair or poor.
Conclusion: Orthodontic ligation could promote plaque accumulation and, thereby, new WSL development in
conventional bracket systems. Based on our findings, it was shown that patients whose orthodontic treatment using
conventional ligating are at higher risk for WSL development. Furthermore, early diagnosis is of critical importance in
these patients.
Keywords: White spot lesion, self-ligation, conventional ligation, oral hygiene
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DENTİN HASSASİYETİYLE İLGİLİ YOUTUBE VİDEOLARI HASTA EĞİTİMİ İÇİN YARARLI MIDIR?
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Amaç: Hastalar dentin hassasiyeti ile ilgili bilgi edinmek için İnternette arama yapabilir ve YouTube bilgi edinebilecekleri
en popüler çevrim içi video paylaşım platformudur. Bu çalışma, YouTube'un dentin hassasiyeti konusunda uzman olmayan
bir kişi için geçerli ve güvenilir bir hasta bilgi kaynağı olup olmadığını belirlemeyi amaçlamıştır.
Materyal ve Metod: Arama İngilizce olarak ve dentin hassasiyeti arama terimi kullanılarak yapılmıştır. İlk 200 video iki
restoratif diş tedavisi uzmanı tarafından izlenerek 83 video çalışmaya dahil edilmiştir. Videolar dentin hassasiyetine
ilişkin tanım, epidemiyoloji, etiyoloji, patogenez, semptomlar, teşhis, tedavi ve bakım konularında değerlendirilmiştir.
Videoların genel kalitesi, Global Kalite Ölçeği (GKÖ)’ne uygun olarak puanlanarak zayıf, genel olarak zayıf, orta, iyi ve
mükemmel olarak sınıflandırılmıştır. Vidoların demografik verileri, görüntüleme oranı ve etkileşim indeksi sınıflandırılan
gruplar arasında karşılaştırılmıştır. Verilerin analizi için Shapiro-Wilk, Kruskal-Wallis, Posthoc-Dunn, Mann-Whitney U,
Spearman korelasyon ve Ki-kare testleri kullanılmıştır (p˂0.05). Gözlemciler arası uyumu sınamak amacıyla kappa değeri
hesaplanmıştır.
Bulgular: Videoların GKÖ skorları 1-5 arasında değişip ortalama 2,37 bulunmuştur. 3 video (%3,61) zayıf, 54 video (%65,06)
genel olarak zayıf, 19 video (%22,9) orta, 6 video (%7,23) iyi, 1 video (%1,20) mükemmel olarak sınıflandırılmıştır. Etiyoloji
(%67,46), tedavi ve bakım (%66,26) videolarda en çok tartışılan konular olmuştur. GKÖ ile etkileşim indeksi ve
görüntüleme oranı arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır. Kalitesi iyi olan videolar kalitesi zayıf olan videolardan
istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha uzun süreye sahip bulunmuştur (p=0.014).
Sonuç: YouTube dentin hassasiyeti ile ilgili doğru ve güncel bilgiler için güvenilmez bir kaynak gibi görünmektedir.
YouTube'da dentin hassasiyeti hakkında bilgi arayan hastaların, izlemeye değer videolar bulmakta güçlük çektikleri
düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Dentin hassasiyeti, hasta, eğitim.
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SS-034
ARE YOUTUBE VIDEOS RELATED TO DENTIN HYPERSENSITIVITY USEFUL FOR PATIENT EDUCATION?
Esra Baltacıoğlu1
1
2

, Pınar Naiboğlu2

Bingöl University Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Bingöl, Turkey
Giresun University Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Giresun, Turkey

Aim: Patients can search the Internet for dentin hypersensitivity information, and YouTube is the most popular online
video-sharing platform that they may consult. This study aimed to determine whether YouTube represented a valid and
reliable patient information resource for the lay person on the topic of dentin hypersensitivity.
Methodology: The search was performed in English and using the search term: dentin hypersensitivity. The first 200
videos were viewed by two specialists in restorative dentistry and 83 videos were included in the present study. Videos
were assessed in terms of definition, epidemiology, etiology, pathogenesis, symptoms, diagnosis, treatment and care for
dentin hypersensitivity. The overall quality of the videos was scored in accordance with the Global Quality Scale (GQS)
and classified as poor, generally poor, moderate, good, and excellent. Video demographic data, viewing rate and
interaction index were compared between the groups. Data was analyzed with Shapiro-Wilk test, Kruskal-Wallis test,
Posthoc-Dunn test, Mann-Whitney U test, Spearman correlation test and Chi-square test (p˂0.05). Inter-observer
agreement was calculated as the kappa score.
Results: GQS scores of the videos ranged from 1 to 5. The average GQS score was 2,37. 3 videos (3,61%) were assessed
as poor, 54 videos (65,06%) as generally poor, 19 videos (22,9%) as moderate, 6 videos (7,23%) as good, 1 video (1,20%)
as excellent. The most discussed topics were etiology (67.46%), treatment and care (66.26%) in the videos. There was
no significant correlation between GQS and interaction index and viewing rate. It was found that the length of the video
was statistically significantly longer in the good videos than poor videos (p=0.014).
Conclusion: YouTube appears to be an unreliable source for accurate and up to date information on dentin sensitivity.
Patients looking for information about dentin hypersensitivity on YouTube are thought to have difficulty finding videos
worth watching.
Keywords: Dentin hypersensitivity, patient, education.
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SS-035
XP-ENDOSHAPER VE EDDY'NİN KALSİYUM HİDROKSİTİ UZAKLAŞTIRMADAKİ ETKİNLİKLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Neslihan Büşra Keskin
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, Ankara, Turkey

Amaç: Bu çalışmanın amacı, düz kök kanallarına sahip dişlerde, kalsiyum hidroksitin uzaklaştırılmasında iki irrigasyon
aktivasyon tekniğinin etkinliğini karşılaştırmaktır.
Yöntem: Çalışmaya 20 adet çürüksüz, tek köklü mandibular premolar diş dahil edildi. Apikal genişlik ProTaper Next X4
40.06 (Dentsply Sirona) oluncaya kadar prepare edilerek kemomekanik preparasyon tamamlandı. Daha sonra dişler
uzunlamasına ikiye bölündü ve ikiye ayrılan kökler yeniden birleştirildi. Kök kanallarına Ca(OH) 2 homojen bir şekilde
uygulandı, iki hafta sonra dişler ProTaper Next X5 50.06 (Dentsply Sirona) ile prepare edildi. XP-endoShaper (XPS; FKG
Dentaire, La Chaux de-Fonds, İsviçre) ve EDDY (VDW, Münih, Almanya) irrigasyon aktivasyon sistemlerinin Ca(OH) 2
uzaklaştırma etkinliklerinin değerlendirilmesi için dişler rastgele iki gruba ayrıldı (n = 10). Kanal duvarlarından
uzaklaştırılan Ca(OH)2, dental operasyon mikroskobu (DOM) altında 25x büyütmede görüntülendi ve fotoğraf kayıtları
alındı. Kalan kalsiyum hidroksit alanı Image J 141 (WayneRasband, NationalInstitutes of Health, Bethesda, MD, ABD)
yazılımı ile mm2 cinsinden hesaplanarak ardından Ca(OH)2 kök kanallarından uzaklaştırılma yüzdesi hesaplandı. Verilerin
Normal dağılıma uygunluk Shapiro-Wilk testi ile incelendi. Bağımsız verilerin gruplar arası değerlendirilmesinde normallik
dağılımına göre Mann-Whitney U testi kullanıldı. İstatistiksel olarak anlamlılık seviyesi %5 olarak kullanıldı.
Bulgular: Her iki aktivasyon sistemi de kök kanalından uzaklaştırılan Ca(OH)2 miktarını önemli ölçüde artırmıştır. XPS,
apikal ve koronal kısımda kalsiyum hidroksiti uzaklaştırmada anlamlı olarak daha yüksek bir yüzde gösterdi (p <0,05).
Orta kısımda EDDY ve XPS arasında kalsiyum hidroksiti uzaklaştırmada anlamlı bir farklılık bulunmadı (p> 0,05).
Sonuçlar: EDDY ve XPS, kalsiyum hidroksitin kök kanallarından uzaklaştırılmasını önemli ölçüde iyileştirdi. XPS, EDDY
aktivasyon sistemlerinden daha iyi sonuçlar gösterdi.
Anahtar Kelimeler: Calcium hydroxide, EDDY, XP-endoShaper, root canal dressing
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SS-035
EVALUATION OF THE XP-ENDOSHAPER AND EDDY IN CALCIUM HYDROXIDE REMOVAL
Neslihan Büşra Keskin
Department of Endodontics, Faculty of Dentistry, Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Turkey

Aim: The aim of this study was to compare the effects of two irrigation activation techniques in calcium hydroxide
removal from straight root canals.
Methodology: The root canals of twenty mandibular premolar teeth were prepared with ProTaper Next X4 (Dentsply
Sirona) instruments. Then, the roots were split longitudinally, and the root halves were reassembled. The root canals
were filled with Ca(OH)2 based root canal paste. After two weeks, the root canals were prepared with ProTaper Next X5
(Dentsply Sirona) instrument. Subsequently, the groups were divided into two groups (n = 10) and irrigated using XPendoShaper (XPS; FKG Dentaire, La Chaux-de-Fonds, Switzerland) and EDDY (VDW, Munich, Germany) irrigation activation
systems. The percentages of Ca(OH) 2 removed from the canal walls were photographed using a dental operating
microscope at 25× magnification. The areas of remaining calcium hydroxide and the root canal surfaces were calculated
in mm2 with Image J software, and the percentage of the remnant material was calculated. The normality of the data
was determined using the Shapiro–Wilk test. A Mann-Whitney U test was used according to evaluate the independent
data between groups. A significance level of 0.05 was used for all statistical tests.
Results: Both activation systems significantly increased the amount of calcium hydroxide that was removed from the
root canals. XPS showed significantly better calcium hydroxide removal at apical and coronal thirds of the root canals
(p< 0.05). In the middle thirds, there was no significant difference between EDDY and XPS (p>0.05).
Conclusions: EDDY and XPS significantly improved calcium hydroxide removal. XPS showed better results in calcium
hydroxide removal than EDDY activation systems.
Keywords: Calcium hydroxide, EDDY, XP-endoShaper, root canal dressing
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SS-036
ENDODONTİK TEDAVİLİ BİR DİŞİN DEVİTAL BEYAZLATMA TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU
Özkan Adıgüzel1
1

, Gizem Akın Tartuk1

Dicle Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

Amaç: Endodontik tedavi ve sonrasında yapılan koronal restorasyondaki başarısızlıklar, kesici dişlerde renk değişikliğine
sebep olan estetik problemlerin oluşmasına yol açar. Bu olgu sunumunda, endodontik tedaviden sonra başarısız bir koronal
restorasyon yapılan dişin devital beyazlatma ile estetiğinin sağlanması amaçlanmaktadır.
Olgu Sunumu: 25 yaşındaki erkek hasta kliniğimize 21 nolu dişinde renk değişikliği şikayeti ile başvurdu. Alınan anamnez
sonrasında mevcut renkleşmenin 2 yıl önce yapılan endodontik tedaviden sonra oluştuğu öğrenildi. Radyografik
muayenede kök kanal tedavisinin yeterli olduğu tespit edildi. Klinik muayenede diş asemptomatikti ve insizal bölgede
kırık mevcuttu. Kompozit restorasyon incelendiğinde dolgu ile diş birleşiminin sızdırmaz bir kenar uyumuna sahip olmadığı
tespit edildi. İlgili diş için devital beyazlatma tedavisi planlandı. Kompozit restorasyon uzaklaştırıldıktan sonra kavite
içine uzanan güta-perka diş eti seviyesinin 1 mm altına kadar uzaklaştırıldı. Güta-perkanın üzeri cam iyonomer siman ile
kapatıldı. Sodyum perboratın distile su ile karışımından oluşan beyazlatma ajanı giriş kavitesine yerleştirildi ve kavite
cam iyonomer siman ile geçici olarak restore edildi. 3 gün sonra aynı işlem ikinci kez uygulandı. Üçüncü seansta dişin,
simetrik dişle benzer renge ulaştığı görüldü. Beyazlatma ajanı kaviteden uzaklaştırıldıktan sonra nötralizasyonu sağlamak
için kaviteye 1 hafta süre ile kalsiyum hidroksit patı yerleştirildi. Bu sürenin sonunda kalsiyum hidroksit kaviteden
uzaklaştırıldı ve diş kompozit ile restore edildi.
Tartışma: 1 yıllık klinik kontrolde renkleşmenin tekrarlamadığı ve dişin asemptomatik olduğu görüldü.
Sonuç: Endodontik tedaviden sonra yapılan koronal restorasyonların başarısızlığı sebebiyle oluşan renklenmelerde,
estetik problemin giderilmesi için devital beyazlatma işlemi uygulanabilir.
Anahtar kelimeler: beyazlatma, kanal tedavisi, kompozit restorasyon
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SS-036
NONVITAL BLEACHING TREATMENT OF A TOOTH WITH ENDODONTIC TREATMENT: CASE REPORT
Özkan Adıgüzel1
1

, Gizem Akın Tartuk1

Dicle University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, Diyarbakır, Turkey

Aim: The failure of endodontic treatment and coronal restoration can lead to aesthetic problems that cause a color
change in incisor teeth. In this case report, the purpose is to ensure aesthetic with devital bleaching after an unsuccessful
coronal restoration following the endodontic treatment.
Case Report: A 25-years-old male patient consulted our clinic with a color change in the left maxillary central tooth. It
was found that the existing discoloration occurred after an endodontic treatment applied two years ago. In the
radiographic examination, it was identified that the root canal treatment was sufficient. In the clinical examination,
there was a fracture in the incision region. When the composite restoration was inspected, it was determined that the
filling and the tooth connection did not have an impermeable edge cohesiveness. Devital bleaching treatment was
planned for the related teeth. After the composite restoration was removed, the gutta-percha along the cavity was
removed 1 mm below the teeth gum level. The gutta-percha was closed with glass ionomer cement. A bleaching agent
consisting of sodium perborate and distilled water mixture was placed to the entrance cavity, and the cavity was restored
with glass ionomer cement. The same process was applied for the second time three days later. In the third session, it
was seen that the tooth reached a similar color to the symmetrical teeth. After the bleaching agent was removed from
the cavity, calcium hydroxide was placed in the cavity for one week to ensure neutralization. Calcium hydroxide was
removed from the cavity, and the tooth was restored with composite.
Discussion: In 1-year clinical follow-up, it was seen that the discoloration did not repeat, and the tooth was
asymptomatic.
Conclusion: Devital bleaching can be applied to eliminate the aesthetic problems in case of discoloration due to failure
of coronal restoration after endodontic treatment.
Keywords: Bleaching, endodontic treatment, composite restoration
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SS-037
İMPLANTÜSTÜ OVERDENTURE HASTALARDA TERCİH EDİLEN ATAŞMAN ÇEŞİTLERİ: 4 YILLIK
RETROSPEKTİF ÇALIŞMA
Ayşe Rençber
Elazığ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Elazığ, Türkiye

Amaç: Dünyada 65 yaş ve üzerindeki insanların sayısı hızla artmaktadır ve bu hastaların yaşam kalitesini artırmanın en
iyi yolu fonasyon, estetik, fonksiyon kaybını yerine koyabilecek daha konforlu protetik yaklaşımlardır. Günümüzde tam
dişsizliği bulunan hastalara sunulan ilk tedavi seçeneği implantüstü overdenture protezlerdir. Bu çalışmanın amacı Fırat
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başvuran tam dişsiz hastalara uygulanan implantüstü overdenture ataşman
tiplerinin kullanım sıklığının ve hastaların yaş ile cinsiyet dağılımlarının incelenmesidir.
Yöntem: Bu çalışma, Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi kliniğine 2017-2021 yıllari arasinda
başvuran 41-95 yaş aralığında olan hastaların bilgileri üzerinden yapılmıştır. Hastalarda kullanılan ataşman tipleri ve
hastaların yaş ile cinsiyetleri sınıflandırılmıştır. Ayrıca tam dişsiz hastalara yapılan overdenture hastalarının yıllara göre
dağılım yüzdeleri hesaplanmıştır. Hastaların yaş aralığı beşerli gruplar halinde incelenmiştir.
Bulgular: Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde 2017-2021 yılları arasında yapılan 312 overdenture hastada
Kadın/Erkek hasta sayısı arasında anlamlı farklılık bulunmamakla beraber kadın hasta sayısı daha fazladır. En fazla yapılan
ataşman çeşiti ball ataşman olup locator ve bar protez uygulaması da mevcuttur. 41-45 ile 91-95 yaş aralıklarına kadar
her aralıkta bulunan overdenture hastası olmakla birlikte anlamlı farklılık 61-65 yaş aralığında bulunmaktadır. Tam dişsiz
hastalarda yıllara göre overdenture yapım yüzdelerinin (8,62-18,03-24,95-18,98-11,76) pandemi sürecine kadar arttığı
gözlemlendi. Covid-19 pandemisi sonrası yaşanılan olumsuzluklar hasta sayısını çok fazla etkilemiştir.
Sonuç: Hastaların belirli yaş aralığında implant yaptırma eğilimi daha fazladır. Her geçen yıl overdenture yaptırma
yüzdesi artmaktadır. İleri yaşla beraber diş kayıplarına ve sistemik nedenlere bağlı kemik kaybı ataşman çeşidini
belirleyebilmektedir.
Anahtar kelimeler: Ataşman, implant, overdenture
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SS-037
ATTACHMENT TYPES PREFERRED IN IMPLANT OVERDENTURE PATIENTS: A 4-YEAR RETROSPECTIVE
STUDY
Ayşe Rençber
Elazığ Oral and Dental Health Care Hospital, Elazığ, Turkey

Aim: Today, the first treatment option offered to patients with complete edentulism is overdenture prostheses. The aim
of this study is to examine the frequency of use of overdenture attachment types applied to edentulous patients who
applied to Fırat University Faculty of Dentistry and the age and gender distribution of the patients.
Methodology: This study was conducted on the information of patients between the ages of 41-95 who were admitted
to Fırat University Faculty of Dentistry Prosthodontics clinic between 2017-2021. Attachment types used in the patients
and the age and gender of the patients were classified. In addition, the distribution percentages of overdenture patients
applied to edentulous patients by years were calculated. The age range of the patients was examined in groups of five.
Results: Although there was no significant difference in the number of female / male patients in 312 overdenture patients
between 2017 and 2021 at Fırat University Faculty of Dentistry, the number of female patients was higher. The most
common type of attachment is ball attachment and it is available in locator and bar prosthesis applications. Although
there are overdenture patients in every range from 41-45 to 91-95 years of age, the significant difference is in the 6165 age range. It was observed that the percentage of overdenture (8.62-18.03-24.95-18.98-11.76) in edentulous patients
increased until the pandemic process. The negativities experienced after the Covid19 pandemic had a great impact on
the number of patients.
Conclusion: Patients are more likely to have implants in a certain age range. The percentage of overdentures is
increasing with each passing year. Bone loss due to tooth loss and systemic causes with advanced age can determine the
attachment type.
Keywords: Attachment, implant, overdenture
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SS-038
İMPLANT ÜSTÜ RESTORASYONLARIN ÇIKIŞ PROFİLİNİN PERİODONTAL SAĞLIK ÜZERİNE ETKİSİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Özge Faydalı1
1

, Mustafa Zortuk1

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye

Amaç: Bu prospektif çalışmanın asıl amacı güncel diş hekimliğinde sıkça kullanılan ve birincil tedavi seçeneği haline
gelmiş implant üstü restorasyonların, ortaya çıkış profil açılarının implant çevresi kemikte meydana getirdiği kayıp ve
çevre yumuşak dokular üzerine etkisini ölçerek periodontal sağlığın in vivo değerlendirilmesidir.
Yöntem: Bu çalışma, 24 hastanın (15 kadın, 9 erkek) katılımıyla toplam 67 implant uygulanarak gerçekleştirildi.
Kriterlerimize uyan ve çalışmamıza dahil ettiğimiz implant sayısı ise 24’tür. İmplantların cerrahi aşamaları
tamamlandıktan 3 ay sonra protetik restorasyonları yapıldı. İmplant üstü restorasyonların ilgili bölgelerinden 1. ayda ve
6. ayda paralel film tutucular yardımıyla periapikal filmler alınarak, plak indeksi (PI), cep derinliği (PD) ve sondlamada
kanama (BOP) durumu klinik olarak incelendi. Löe-Silness’in gingival indeks skorlarına göre alınan periodontal
parametrelere ait veriler kaydedildi. İmplant bölgelerinden alınan periapikal filmlerde ImageJ programı yardımıyla çıkış
profili açısı ve implant çevresi kemik seviyesi ölçümü yapıldı. Bu ölçümler sonucunda kemik kaybı oran-orantı yöntemiyle
hesaplandı. Çalışmamızdaki veriler IBM SPSS V23 ile analiz edildi. Önem düzeyi p<0,05 olarak alındı.
Bulgular: Yapılan istatistiksel değerlendirmeler doğrultusunda açı ölçümü ile 6. ay gingival indeksi arasında anlamlı bir
ilişki vardır. Açı artıkça gingival indekste orta şiddette bir azalış meydana gelmektedir (p=0,020). Açı ölçümü ile kemik
kaybı, plak indeksi ve cep derinliği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktur (p>0,050). Kanama durumuna
göre açıların ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır (p=0,001). Kanaması olmayanların açı
ortalaması daha yüksek elde edilmiştir.
Sonuç: Bu çalışmanın limitasyonları dahilinde; implant üstü restorasyonlarda çıkış profil açısının gingival indeksle anlamlı
bir ilişkisi olduğu gözlenmiştir. Çıkış profili açısı ile diğer parametreler arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna
varılmıştır. Kanama durumu ile açıların ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır (p=0,001). Uygun
çıkış profil açısının implantın uzun dönem başarısı üzerine etkili olduğu gözlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Dental implant, implant üstü restorasyonlar, çıkış profili, periodontal sağlık
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SS-038
EVALUATION OF THE EFFECT OF THE EMERGENCE PROFILE OF THE IMPLANT RESTORATIONS ON
PERIODONTAL HEALTH
Özge Faydalı1
1

, Mustafa Zortuk1

Hatay Mustafa Kemal University, Department of Prosthodontics, Hatay, Turkey

Aim: The specific aims of this prospective study is to evaluate the periodontal health in vivo by measuring the effect of
the emergence profile angles of the implant restorations, which are frequently used in current dentistry and have
become the primary treatment option, on the loss of the bone around the implant and the surrounding soft tissues.
Methodology: This study was carried out with the participation of 24 patients (15 women, nine men) with a total of 67
implants. Twenty-four implants were used among them. Prosthetic restorations were performed three months after the
surgical stages. Periapical films were taken from the implant areas in the 1st and sixth months with the help of parallel
film holders. At the same time, peri-implanters indexes were taken. Periodontal parameters were taken and recorded
according to Löe-Silness. With the help of the ImageJ program, the emergence profile angle and bone level around the
implant were measured on periapical films taken. Bone loss was calculated and recorded using the ratio-proportion
method. The data in our study were analyzed with IBM SPSS V23. The significance level was taken as p <0.05.
Results: In line with the statistical evaluations made, there is a significant relationship between angle measurement and
sixth-month gingival index. As the angle increases, a moderate decrease occurs in the gingival index (p = 0.020). There
is no statistically significant relationship between angle measurement and bone loss, PI and PD (p> 0.050). There is a
statistically significant difference between the averages of the angles according to the bleeding status (p = 0.001). The
average angle of those who did not bleed was higher than.
Conclusion: Within the limitations of this study, the emergence profile angle has a significant relationship with the GI in
fixed-implant restorations. It was observed that there was no significant relationship between emergence profile angle
and other parameters. There is a statistically significant difference between the bleeding status and the mean angles (p
= 0.001). It was observed that the appropriate emergence profile angle had an effect on the long-term success of the
implant.
Keywords: Dental implant, fixed dental prosthesis, emergence profile, periodontal health.
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SS-039
İNTERNAL KÖK REZORPSİYONUNA SAHİP DİŞLERİN FARKLI OBTURASYON YÖNTEMLERİ İLE
TEDAVİSİ: OLGU SERİSİ
Tülin Doğan Çankaya1
1
2

, Melis Oya Ateş2

, İrem Cansu Kara2

, Zeliha Uğur Aydın2

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye

Amaç: Bu olgu serisinin amacı internal kök rezorpsiyonu (İKR) bulunan dişlerin farklı dolum teknikleri kullanılarak cerrahi
olmayan endodontik tedavileri ve takiplerine ilişkin klinik ve radyolojik sonuçları sunmaktır.
Olgu Sunumu: Tüm olgularda kök kanal dolgusu aşamasına kadar aynı tedavi presedürleri izlendi. İlgili dişlerin lokal
anestezisi, giriş kavitesi preparasyonu ve rubber-dam izolasyonunu takiben çalışma uzunluğu belirlendi. Kemomekanik
preparasyon yapıldı ve kalsiyum hidroksit ile intrakanal medikasyon yapıldı.
Olgu 1: 43 yaşındaki erkek hastanın radyolojik muayenesinde 22 numaralı dişin kök kanalının orta bölümünde lokalize İKR
kavitesi ve periapikal lezyon gözlendi. İkinci seansta guta-perka ve kanal patı ile kanalın apikal bölümü dolduruldu.
Rezorpsiyon alanı ve kanalın koronal bölümü ise MTA ile obture edildi.
Olgu 2: 18 yaşındaki kadın hastanın radyografik muayenesinde 12 numaralı dişinde Tip 1 dens invajinatus ve İKR teşhis
edildi. İlk seans tedavisinin ardından ikinci seansta kök kanalının apikal bölümünün obturasyonu kanal patı ve guta-perka
ile gerçekleştirildi. Rezorpsiyon alanı ve kanalın koronal bölümü ise sıcak vertikal kompaksiyon yöntemi kullanılarak
dolduruldu.
Olgu 3: 26 yaşındaki kadın hastanın radyolojik muayenesinde 22 numaralı dişinde İKR ve kanal tedavisinin mevcut olduğu
gözlendi. İlgili dişin eski kök kanal dolgusu döner eğe sistemleri kullanılarak uzaklaştırıldı. Olgu 2’deki tedavi prosedürü
izlenerek obturasyon tamamlandı.
Olgu 4: 19 yaşındaki kadın hasta 21 numaralı dişinin radyografik muayenesinde apikal bölümde lokalize İKR ve periapikal
lezyon görüldü. İlk seans tedavilerinin ardından, olgu 2’deki tedavi prosedürü izlenerek obturasyon tamamlandı.
Sonuç: Klinik ve radyolojik takiplerde ilgili dişlerdeki periapikal lezyonun iyileştiği ve dişlerin fonksiyonda oldukları
görüldü. Uygun kemomekanik dezenfeksiyon ve obturasyon prosedürlerinin uygulanması ile İKR’e sahip dişler uzun dönem
olumlu prognoza sahip olabilmektedir.
Anahtar kelimeler: İnternal kök rezorbsiyonu, mineral trioksit agregat, sıcak vertikal kompaksiyon

308

SÖZLÜ BİLDİRİLER (ORAL PRESENTATIONS)

SS-039
TREATMENT OF TEETH WITH INTERNAL ROOT RESORPTION USING DIFFERENT OBTURATION
METHODS: A CASE SERIES
Tülin Doğan Çankaya1
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, Zeliha Uğur Aydın2

Alanya Alaaddin Keykubat University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, Antalya, Turkey
Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, Bolu, Turkey

Aim: The aim of this case series is to present clinical and radiological results of non-surgical endodontic treatments and
follow-up of teeth with internal root resorption (IRR) using different filling techniques.
Case Report: The same treatment procedures were followed in all cases until the root canal filling stage. The working
length was determined following local anesthesia, access cavity preparation, and rubber-dam isolation of the relevant
teeth. Chemomechanical preparation was made and intracanal medication was performed with calcium hydroxide.
Case 1: In the radiological examination of a 43-year-old male patient, an IRR cavity and a periapical lesion were observed
in tooth number 22. The apical part of the canal was filled with gutta-percha and sealant. The resorption area and the
coronal part of the canal were obstructed with MTA.
Case 2: In the radiographic examination of an 18-year-old female patient, tooth number 12 was diagnosed with Type 1
dens invaginatus and IRR. In the second session, the apical part of the root canal was filled with sealant and guttapercha, and the resorption area and the coronal part of the canal were filled using the warm vertical compaction method.
Case 3: In the radiological examination of a 26-year-old female patient, it was observed that tooth number 22 had IRR
and root canal treatment. Obturation was completed by following the treatment procedure in case 2.
Case 4: 19-year-old female patient, in the radiographic examination of female number 21, localized IRR in the apical
part and a periapical lesion were observed. Obturation was completed by following the treatment procedure in case 2.
Conclusion: In clinical and radiological follow-ups, it was seen that the periapical lesion in the relevant teeth healed
and the teeth were in function. With the application of appropriate chemomechanical disinfection and obturation
procedures, teeth with IRR can have a long-term positive prognosis.
Keywords: Internal root resorption, mineral trioxide aggregate, warm vertical compaction
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SS-040
GREFTSİZ SİNÜS LİFT UYGULAMALARINDA İMPLANT BAŞARISI-VERTİKAL KEMİK KAZANCININ
RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
Umut Demetoğlu1 , Kubilay Yılmaz1
1

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın hedefi herhangi bir greft materyali kullanılmadan, lateral yaklaşımla maksiller sinüs tabanı
yükseltilmiş ve eş zamanlı implant yerleştirilmiş vakaların klinik ve radyografik sonuçlarının retrospektif olarak
değerlendirilmesidir.
Yöntem: Lateral yaklaşımla sinus tabanı yükseltme işlemi ile eş zamanlı implant yerleşimi uygulanan ve en az 1 yıl süreyle
takip edilmiş vakaların verileri toplanmış ve çalışmaya dahil edilmiştir. İmplantların sağ kalım oranları ile kazanılan
vertikal kemik miktarı klinik ve radyolojik olarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Bu çalışmaya 23 hasta üzerinde tek aşamalı yaklaşım ile yerleştirilen toplam 37 implant dahil edilmiştir. Pre
operatif rezidüel alveolar kemik yüksekliği 3 mm ile 6 mm arasında değişmektedir ve ortalama 4.35 mm’dir. 1 yıllık
takiplerinde kemik kazanımı 4 mm ile 7 mm arasında değişmektedir ve ortalama 5.2 mm’dir. 2 implant yükleme öncesinde
kaybedilmiştir ve implant sağ kalım oranı % 94.6 olarak görülmüştür.
Sonuç: Herhangi bir greft materyali kullanılmadan maksiller sinus tabanı yükseltme işlemi ile eş zamanlı implant
yerleşimi uygulanabilir ve başarılı bir tedavi yöntemi olarak düşünülebilir.
Anahtar kelimeler: Diş implantı, sinüs tabanı yükseltilmesi, osseointegrasyon
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SS-040
RETROSPECTIVE EVALUATION OF IMPLANT SUCCESS AND VERTICAL BONE GAIN IN SINUS FLOOR
ELEVATION WITHOUT BONE GRAFTS
Umut Demetoğlu1 , Kubilay Yılmaz1
1

Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Aydın, Turkey

Aim: The aim of this study is to retrospectively evaluate the clinical and radiographic results of cases in which the
maxillary sinus floor was elevated with a lateral approach and implants were placed simultaneously without using any
graft material.
Methodology: The data of the cases where the implant placement was applied simultaneously with the sinus floor
elevation procedure with the lateral approach and followed for at least 1 year were collected and included in the study.
The survival rates of the implants and the amount of vertical bone gained were evaluated clinically and radiologically.
Results: A total of 37 implants placed on 23 patients with a one-stage approach were included in this study. Preoperative
residual alveolar bone height varies between 3 mm and 6 mm and the average is 4.35 mm. In 1-year follow-up, bone
gain varies between 4 mm and 7 mm and the average is 5.2 mm. 2 implants were lost before loading, and the implant
survival rate was % 94.6.
Conclusion: Implant placement can be applied simultaneously with maxillary sinus floor elevation procedure without
using any graft material and can be considered as a successful treatment method.
Keywords: Dental implant, sinus floor elevation, osseointegration
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SS-041
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ’NE BAŞVURAN BİREYLERDE PİNEAL-HABENULAR
BÖLGE KALSİFİKASYONU SIKLIĞI
Sevcihan Günen Yılmaz
Akdeniz Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Amaç: Pineal bez ve habenular komissür kalsifikasyonları farklı sebeplerle alınan konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT)
veya bilgisayarlı tomografilerde (BT) genellikle tesadüfi olarak saptanan, kalsiyum ve demir gibi çeşitli minerallerin
çökelmesi sonucu oluşan kalsifikasyonlardır. Çoğu zaman klinik herhangi bir etkiye sebep olmazlarken büyük boyutlarda
olmaları patolojik oluşumların habercisi olabilir. Çocuk yaş grubunda görülmeleri ise çölyak ve epilepsi gibi bazı
hastalıklarla ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmanın amacı önemsiz olmadığı daha önce gösterilen bu kalsifikasyonları radyolojik
olarak değerlendirmektir.
Yöntem: Bu çalışma retrospektif kesitsel olarak planlandı. 121’i kadın, 101’i erkek olmak üzere toplam 222 bireyin farklı
sebeplerle alınan KIBT görüntüleri pineal-habenular bölge kalsifikasyonu açısından incelendi. Tüm verilerin istatistiki
analizi SPSS version 22 ile yapıldı. Verilerin değerlendirilmesinde temel betimleyici istatistiki analiz ve Ki Kare testi
kullanıldı.
Bulgular: Tüm çalışma grubunda pineal-habenular bölge kalsifikasyonu %45 oranında görüldü. Kadınların %51,5 ‘inde
erkeklerin de %37’sinde görüldü ve cinsitler arası görülme oranı istatistiki olarak anlamdı düzeyde farklıydı. Yaş gruplarına
göre görülme sıklığına bakıldığında da en çok 5. dekatta izlendi (%20,4) ve bu diğer yaş gruplarına oranla istatistiki olarak
anlamlı seviyede yüksekti. En az görüldüğü yaş grubu ise hayatın ilk 10 yılı olup %1,4 oranındaydı ve bu yaş
grubunu %5,9’luk oranıyla 70 yaş üzeri bireyler izledi.
Sonuç: Bu çalışmada pineal-habenular bölge kalsifikasyonu literatürle uyumlu olarak yüksek oranda çıkmıştır. Kadın
cinsiyette ve literatürden farklı olarak yaşlı bireylerde daha az, orta yaş grubunda daha sık olarak rastlanan bu
kalsifikasyonlar tüm yaş grubuplarında izlenebilir.
Anahtar kelimeler: Pineal bez kalsifikasyon, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi, yumuşak doku kalsifikasyonu
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SS-041
FREQUENCY OF PINEAL AND HABENULAR COMMISSURE CALCIFICATIONS IN INDIVIDUALS APPLYING
TO AKDENİZ UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY
Sevcihan Günen Yılmaz
Akdeniz University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Antalya, Turkey

Aim: Pineal gland and habenular commissure calcifications are the calcifications formed as a result of the precipitation
of calcium and various minerals such as iron, which are usually detected incidentally in cone-beam computed tomography
(CBCT) or computed tomography (CT) taken for different reasons. While most of the time they do not cause any clinical
effect, their large size may be a harbinger of pathological formations. Its occurrence in the pediatric age group has been
associated with some diseases such as celiac and epilepsy. The aim of this study is to radiologically evaluate these
calcifications, which were previously shown to be insignificant.
Methodology: This study was planned retrospectively, cross-sectionally. CBCT images of a total of 222 individuals, 121
women and 101 men, taken for different reasons were examined in terms of pineal -habenular region calcifications.
Statistical analysis of all data was done with SPSS version 22. Basic descriptive statistical analysis and chi-square test
were used to evaluate the data.
Results: Pineal-habenular region calcifications were seen in 45% of the study group. It was seen in 51.5% of women and
37 % of men, and the rate of occurrence between genders was statistically significant. The prevalence according to age
groups was mostly observed in the 5th decade (20.4%), and this was statistically significantly higher than other age
groups. The least common age group was the first ten years of life and was 1.4 %, and individuals followed this age group
over the age of 70 with a rate of 5.9%.
Conclusion: In this study, pineal-habenular region calcification was found at a high rate in accordance with the literature.
These calcifications, which are less common in the female gender and in the elderly, and more frequently in the middle
age group, can be observed in all age groups.
Keywords: Pineal gland calcification, cone beam computed tomography, soft tissue calcification
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SS-042
GÖMÜLÜ MAKSİLLER KESİCİ DİŞLERE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
Aras Erdil
Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Sivas, Türkiye

Amaç: Ağızdaki diğer kalıcı dişlere nazaran gömülü kalma sıklığı düşük olan üst kesici dişlerin, gömülü kalma nedenleri,
yaş gruplarına göre prevalansları ve örnek iki adet vakamız üzerinden tedavi yaklaşımlarını değerlendirmektir.
Olgu Sunumu:
Olgu-1: Protetik tedavi ihtiyacı ile kliniğimize başvuran 47 yaşındaki kadın hastanın radyolojik muayenesi sırasında sağ
üst çene santral keser diş bölgesinde compound odontoma, beraberinde gömülü kalmış sağ üst santral diş ve bu dişin
kronu ile ilişkili dentigeröz kist teşhis edilmiştir. Lokal anestezi altında ilgili santral dişin sürme yolunda olan odontoma
çıkarılmış, gömülü kalmış santral diş ve ilişkili olan dentigeröz kist çıkarılmıştır. İki aylık kontrol süresi sonrası hastanın
protetik tedavisi tamamlanmıştır.
Olgu-2: Kronik enfeksiyon şikayeti ile kliniğimize başvuran 13 yaşında kadın hastanın sözlü anamnezinde 5 yıl önce
maksiller anterior dişleri etkilyecek şekilde travma geçirdiği, sol üst santral dişin kronunun kırıldığı, hastanın travma
sonrası herhangi bir tedavi görmediği öğrenilmiştir. Yapılan klinik muayenede sol üst santral dişin ark üzerinde olmadığı,
radyolojik muayenede ise ilgili diş kökünün alveol kreti içinde, radyolusent bir lezyonla ilişkili olduğu görülmüştür. Lokal
anestezik altında ilgili kalmış kök ve kistik lezyon çıkarılmıştır.
Sonuç: Nadiren de olsa gömülü kalabilen maksiller anterior kesici dişlerin sürme zamanlarının tamamlanması sonrasında
ağızda tespit edilemediği durumlarda hasta öyküsü, klinik ve radyolojik muayenelerle birlikte bu eksikliğin sebepleri
değerlendirilmelidir.
Anahtar kelimeler: Kesici diş, diş, gömülü, odontom, bileşik, dentijeröz Kist
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SS-042
TREATMENT APPROACHES TO IMPACTED MAXILLARY INCISORS
Aras Erdil
Sivas Oral and Dental Health Care Hospital, Sivas, Turkey

Aim: To evaluate the etiology of impaction of the maxillary anterior incisors, which have a lower incidence of impaction
than other permanent teeth in the mouth, their prevalence according to age groups, and the treatment approaches
based on two sample cases.
Case Reports:
Case-1: A 47-year-old female patient was referred to our clinic with the need for prosthetic treatment. During the
radiological examination, a compound odontoma in the right upper jaw central incisor region, an impacted right upper
central incisor, and a dentigerous cyst associated with the crown of the impacted incisor were detected. Under local
anesthesia, the compound odontoma, the impacted central incisor, and associated dentigerous cyst were removed. After
a two-month follow-up period, the prosthetic treatment of the patient was carried out.
Case-2: A 13-year-old female patient was referred to our clinic with the complaint of chronic infection in the upper left
central incisor region. In her medical history, the patient reported a trauma affecting the anterior maxillary teeth five
years ago. The crown of the left maxillary central incisor was fractured, and the patient did not receive any post traumatic treatment. In the clinical examination, it was observed that the left maxillary central incisor was not on the
dental arch, and the radiological examination revealed that the relevant root was associated with a radiolucent lesion
in the alveolar crest. The root remanent and cystic lesion were removed under local anesthesia.
Conclusion: In cases where the maxillary incisors are absent, which may remain impacted after the eruption time is
completed, the reasons for this deficiency should be evaluated together with the patient's history, clinical and
radiological examinations.
Keywords: Incisor tooth, ımpacted, odontoma, compound, dentigerous cyst
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SS-043
PEDİATRİK DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN ENDODONTİK MATERYALLERİN RADYOPASİTESİLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
Ceren Sağlam1
1
2
3

, Berna Kuter2 , B. Güniz Baksı Şen3

, Fahinur Ertuğrul1

Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
İzmir Demokrasi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Çalışmanın amacı çocuk diş hekimliğinde kullanılan endodontik materyallerin radyoopasitelerini değerlendirmek
ve eş değer alüminyum kalınlıkları arasında ilişki kurmaktır.
Yöntem: 5 farklı malzemeden oluşan standart diskler, fosfor plakalar (SPP'ler) kullanılarak 0,5 mm kalınlıklarla artan on
basamaklı bir alüminyum stepwedge ile birlikte ışınlandı. Her malzemeden üçer örnek hazırlandı. Üç farklı örnekli üç
farklı SPP, standardize odak-film mesafesi kullanılarak 65 kVp, 10 mA, 0,30 saniye ışına maruz bırakıldı. Ortalama grilik
değerleri (MGV'ler), dental görüntü analizi için geliştirilen bir yazılımın (Image Tool 3.0 SDK; University of Texas Health
Sciences Center) histogram analiz programı kullanılarak ölçüldü. Alüminyum step wedge’nin her bir basamağında yaklaşık
0,9 cm2 büyüklüğünde alan seçildi ve MGV'si hesaplandı. Aynı prosedür, test materyallerinin her biri için tekrarlandı. Üç
radyodensite ölçümü yapıldı ve ortalama değerler ve standart sapmalar hesaplandı. Daha sonra her MGV, Curve Expert
1,3 programındaki (http://curveexpert.webhop.biz/) step wedge değerleri kullanılarak alüminyum eşdeğerine
dönüştürüldü. Veriler iki yönlü varyans analizi ile analiz edildi (p = 0,05). İkili karşılaştırmalar Tukey post hoc ve paired
t-testleri kullanılarak yapıldı (p = 0,05).
Bulgular: En radyoopak materyal Viopex (5,29 ± 0,32 mmAl) olurken, bunu AH Plus (3,64 ± 0,29 mmAl) takip etti, en
düşük opasite Imical (1,89 ± 0,66 mmAl) için elde edildi. İkili karşılaştırmalarda CalPlus ve Imical'in radyoopasitelerinde
önemli bir fark yoktu (p> 0,05).
Sonuç: Yalnızca Viopex ve AH Plus'ın radyoopasitesi, endodontik malzemelerin en az 3 mm Al kadar radyoopak olmasını
öneren ISO 6876/2001 standardını karşıladı.
Anahtar Kelimeler: Radyoopasite, endodontik materyal, dijital radyografi
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SS-043
COMPARATIVE RADIOPACITY OF ENDODONTIC MATERIALS USED IN PEDIATRIC DENTISTRY
Ceren Sağlam1
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Faculty of Dentistry, Ege University, Department of Pediatric Dentistry, İzmir, Turkey
Faculty of Dentistry, İzmir Demokrasi University, Department of Pediatric Dentistry, İzmir, Turkey
Faculty of Dentistry, Ege University, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, İzmir, Turkey

Aim: To evaluate the radiopacity of endodontic materials used in pediatric dentistry and establish the relation in
aluminum equivalent values.
Methodology: Standard disks of 5 different materials were exposed together with an aluminum step wedge with ten 0.5mm-thick incremental steps using storage phosphor plates (SPPs). Three samples were made of each material. Three
different SPPs with three different samples were exposed at 65 kVp, 10 mA, 0.30 seconds by using a standardized focusto -film distance. The mean gray values (MGVs) were measured using the histogram analysis of software (Image Tool 3.0
SDK; University of Texas Health Sciences Center) developed for dental image analysis. The area of interest with a size of
approximately 0.9 cm2 was selected on each step of the aluminum step wedge, and its MGV was calculated. The same
procedure was repeated for each of the test materials. Three determinations of radiodensity were made, and the mean
values and standard deviations were calculated. Each MGV was then converted to its aluminum equivalent by using the
step-wedge values in the Curve Expert 1.3 program (http:// curveexpert.webhop.biz/). The data were analyzed by twoway analysis of variance (p=0.05). Pair-wise comparisons were made using Tukey post hoc and paired t-tests (p=0.05).
Results: The most radiopaque material was Viopex (5.29 ± 0.32 mm Al), which was followed by AH Plus (3.64 ± 0.29 mm
Al) while the lowest opacity was obtained for Imical (1.89 ± 0.66 mm Al). There was no significant difference in
radiopacities of CalPlus and Imical in pairwise comparisons (p>0.05).
Conclusion: Only the radiopacity of Viopex and AH Plus fulfills the ISO 6876/2001 standard, which recommends that
endodontic materials should be at least as radiopaque as 3 mm of Al.
Keywords: Radio-opacity, endodontic material, digital radiography.
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SS-044
AĞARTMA PROSEDÜRLERİNİN
BEYAZLIĞINA ETKİSİ
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Çanakkale, Türkiye
Pamukkale Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye

Amaç: Ev tipi ağartma ve tezgah üstü ürünlerin, ön ısıtma işlemi uygulanan güncel kompozit rezinler üzerindeki ağartma
etkinliğini değerlendirmektir.
Yöntem: Üç farklı restoratif materyalin [GrandioSO (GSO); GrandioSO x-tra (GSX); VisCalor bulk (VCB) - Voco), her
birinden 20 örnek olacak şekilde, metal kalıplar (çap: 8 mm, yükseklik: 4 mm) yardımıyla toplam 60 adet disk şeklinde
örnek hazırlandı. Her bir rezin grubundaki örnekler, 2 alt gruba ayrılmasının ardından (n=10), 30 gün boyunca 37⁰C’de
kahve veya kırmızı şarapta bekletildi. Renklendirme prosedürünü takiben, dental bir spektrofotometre (VITA Easyshade,
Vita Zahnfabrik) yardımıyla CIELab renk koordinatları ve beyazlık indeksi değerleri (WID) elde edildi ve ardından kompozit
diskler, farklı ağartma prosedürlerine maruz bırakılmak üzere tekrar 2 alt gruba ayrıldı. Evde ağartma prosedüründe %16
karbamid peroksit (Opalescence PF% 16, Ultradent) günde 8 saat 2 hafta boyunca uygulandı. Tezgah üstü beyazlatma
prosedüründe 2 hafta boyunca, günde 2 kez 30 saniye gargara (Colgate Optic White, Colgate-Palmolive) ile çalkalama
işlemi uygulandı. Beyazlık indeksi ölçümü ikinci kez tekrarlanarak, 14. günün sonunda beyazlık değerlerindeki değişim
(ΔWID) hesaplandı. ΔWID verilerinin analizinde Üç yönlü varyans analizi (ANOVA) ve çoklu karşılaştırmalar için Tukey testi
kullanıldı (p<0,05).
Bulgular: Tüm kompozit materyaller için elde edilen ortalama ΔWID değerleri, bu çalışmada referans alınan hastalar için
kabul edilebilirlik eşik değerlerinin üzerindeydi (WAT=2,90). Ağartma prosedürleri açısından en belirgin farklılıklar, kırmızı
şarapta bekletilen VCB ve GSO gruplarında ve kahvede bekletilen GSX grubunda gözlendi ve ev tipi ağartma yönteminde
elde edilen değerler daha yüksekti.
Sonuç: Ev tipi ağartma yönteminin daha üstün özellikler sergilemesiyle birlikte, her iki yöntem renklenmiş kompozit
materyallerde etkin bir ağartma sağlamıştır.
Anahtar kelimeler: Dental ağartma, dental materyaller, kompozit rezinler
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SS-044
EFFECT OF BLEACHING PROCEDURES ON THE WHITENESS OF PREHEATED NOVEL COMPOSITES
Tuğba Misilli1
1
2

, Özge Gizem Cabadağ2

Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Çanakkale, Turkey
Pamukkale University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Denizli, Turkey

Aim: The aim of this study was to investigate the bleaching efficacy of home bleaching and over-the-counter agents on
the preheated novel composites.
Methodology: A total of 60 disc-shaped samples, 20 samples from each of three different restorative materials
[GrandioSO (GSO); GrandioSO x-tra (GSX); VisCalor bulk (VCB) – Voco], were prepared using metal molds (8 mm diameter,
4 mm thickness). Samples in each resin group were divided into two subgroups (n=10) and immersed in coffee or red
wine at 37°C for 30 days. Following the staining procedure, CIELab color coordinates and whiteness index values (WID)
were obtained by using a dental spectrophotometer (VITA Easyshade V, Vita Zahnfabrik), and then composite discs were
again divided into two subgroups to exposed to different bleaching procedures. A home bleaching procedure with 16%
carbamide peroxide (Opalescence PF 16%, Ultradent Products) was applied for 8 hours/day for two weeks. An over-thecounter whitening procedure with mouthwash (Colgate Optic White, Colgate-Palmolive) was applied twice daily for 30
seconds under agitation for two weeks. The change in whiteness values (ΔWID) were calculated at the end of the 14th
day by repeating the whiteness index measurement for the second time. Three-way analysis of variance (ANOVA) and
Tukey test for multiple comparisons were used to analyze ΔWID data (p<0.05).
Results: The mean values of ΔWID for all composite materials were above the acceptability threshold for patients
referenced in the present study (WAT=2.90). The most significant differences in terms of bleaching procedure were
observed in the VCB and GSO groups immersed in red wine and the GSX group immersed in coffee solutions, and the
values obtained in the home bleaching method were higher than.
Conclusion: Although the home bleaching method exhibited good results, both methods provided effective bleaching in
discolored composite materials.
Keywords: Tooth bleaching, dental materials, composite resins
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SS-045
FARKLI GEÇİCİ PROTEZ MATERYALLERİNİN RENK STABİLİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Merve Köseoğlu
Sakarya Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, farklı yöntemlerle üretilmiş farklı geçici protez materyallerinin renk stabilitesini
değerlendirmektir.
Yöntem: Mevcut çalışma kapsamında, her bir materyalden (n = 10) 10 mm çapında ve 2 mm kalınlığında toplam 160
silindirik şekilli numune hazırlandı. Örnekler, bilgisayar destekli tasarım/ bilgisayar destekli üretim yöntemi ile
polimetilmekakrilat materyalinden, 3 boyutlu yazıcı ile metakrilat içerikli rezin materyalinden (Curo Temp) ve
geleneksel yöntemlerle Bis-akril kompozit rezin materyalinden (Primma Art ve Protemp 4) üretildi. Bu malzemelerin renk
stabilitesi 4 farklı solüsyonda (çay, kahve, kırmızı şarap ve distile su) incelendi. Materyallerin renk değişiklikleri, örnekler
renklendirici solüsyonlarda 1 gün, 7 gün ve 30 gün bekletildikten sonra spektrofotometre (VITA Easyshade) kullanılarak
değerlendirildi. Veriler istatistiksel olarak 3 yönlü ANOVA ve post hoc Tukey testi ile analiz edildi. Anlamlılık düzeyi α =
0.05 olarak belirlendi.
Bulgular: Çay, kahve ve kırmızı şarap renklendirici solüsyonlarında, örneklerin solüsyonda tutulma süresi ile renk
değişiklikleri arttı (p˂0,001). Bilgisayar destekli tasarım/ bilgisayar destekli üretim yöntemi ile polimetilmekakrilat
materyalinden üretilen geçici protez materyalleri diğer materyallerden daha az renk değişimine sahipti (p˂0,001). Tüm
örneklerde, distile suda minimum renk değişiklikleri gözlendi (p˂0,001).
Sonuç: Bilgisayar destekli tasarım/ bilgisayar destekli üretim yöntemi ile polimetilmekakrilat materyalinden üretilen
geçici protez materyalleri, geçici restorasyonlarda renk stabilitesi istendiği durumlarda önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Renk, dental protezler, geçici
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SS-045
EVALUATION OF THE COLOR STABILITY OF DIFFERENT PROVISIONAL PROSTHODONTIC MATERIALS
Merve Köseoğlu
Sakarya University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthetic Dentistry, Sakarya, Turkey

Aim: The aim of this study was to evaluate the color stability of different temporary prosthetic materials produced by
different methods.
Methodology: In the present study, a total of 160 cylindrical-shaped samples of 10 mm diameter and 2 mm thickness
were prepared from each material (n = 10). The samples were produced from polymethylmethacrylate material with
computer-aided design / computer-aided manufacturing method, methacrylate containing resin material (Curo Temp)
with a 3D printer, and Bis-acryl composite resin material (Primma Art and Protemp 4) by conventional methods. These
materials were immersed in 4 different staining solutions (tea, coffee, red wine, and distilled water). After the
immersion of samples in solutions for one day, seven days, and 30 days, the color changes of the materials were evaluated
by using a spectrophotometer (VITA Easyshade). Data were statistically analyzed by using 3-way ANOVA and post hoc
Tukey test. The level of significance was determined as α = .05.
Results: Color changes increased with the immersion time of the samples in solution in tea, coffee, and red wine staining
solutions (p˂.001). Temporary prosthesis materials produced from polymethylmethacrylate material with computeraided design/computer-aided manufacturing method had less color change than other materials (p˂.001). Minimal color
changes were observed in distilled water in all samples (p˂.001).
Conclusion: Provisional prosthetic materials produced from polymethylmethacrylate material with computer-aided
design/computer-aided manufacturing methods can be recommended in cases where color stability is needed.
Keywords: Color, dental prosthesis, temporary
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SS-046
ÜST MOLAR DİŞLERİN MAKSİLLER SİNÜS TABANI İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Betül Aycan Uysal
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışma üst birinci ve ikinci molar dişlerin maksiller sinüs tabanı (MST) ile olan ilişkilerinin konik ışınlı
bilgisayarlı tomografi (KIBT) ile incelenmesi amacı ile yapılmıştır.
Yöntem: Çalışmamızda 2019-2020 yıllarında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde üst çeneden KIBT
alınan 18-65 yaş arası 110 hastaya ait görüntüler incelendi. Toplamda 148 adet birinci molar, 184 adet ikinci molar diş
olmak üzere 332 adet diş değerlendirildi. Üst molar dişlerin MST ile olan ilişkileri 3 gruba ayrılarak incelendi: Tip 1- MST
ve molar diş kökleri ile arada kemik bulunması, Tip 2- MST ile temasta olan molar diş kökleri, Tip 3- Maksiller sinusun
içinde bulunan diş kökleri. Sonuçlar Ki-Kare testi ile analiz edildi (p<0.05).
Bulgular: Hastaların %55.4’ü kadın, %44.6’sı erkekti. Incelenen parametreler ve hastaların cinsiyetleri arasında anlamlı
bir farklılık gözlenmedi (p>0.05). Üst birinci molar dişler için en sık görülen ilişki Tip 2 (%43.2) bulundu (p=0.046). Üst
ikinci molar dişler için en sık görülen ilişki Tip 1 (%43) bulundu (p=0.021). Sonuçlar, tüm üst molarlar için Tip 3 sıklığının
yaşla birlikte azaldığını gösterdi (p<0.05).
Sonuç: Maksiller sinüse ait patolojilerin sebep olduğu ağrılar ve kök apeksi sinüsün içinde bulunan üst molar dişlerden
kaynaklanan ağrılar karıştırabilir. Üst molar dişlere kanal tedavisi yapılmadan önce, kök apeksi ve maksiller sinüs
tabanının ilişkisinin incelenmesi, irrigasyon ve kök kanal dolum aşamalarının güvenliği için önemli olabilir.
Anahtar kelimeler: Diş apeksi, endodonti, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi, maksiller sinüs.
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SS-046
EXAMINATION OF THE ASSOCIATION OF THE UPPER MOLARS AND THE MAXILLARY SINUS FLOOR
Betül Aycan UYSAL
Bezmialem Vakıf University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, İstanbul, Turkey

Aim: This study was performed to examine the relationship of the upper first and second molar teeth with the maxillary
sinus floor (MSF) using cone-beam computed tomography (CBCT).
Methodology: The images of 110 patients between the ages of 18-65, who had maxillary CBCT in the Bezmialem Vakif
University Faculty of Dentistry in 2019-2020, were examined. A total of 332 teeth, including 148 first molars and 184second molar teeth, were evaluated. The relationship of the upper molar teeth with the MSF was examined by dividing
into three groups: Type 1 – the root apex extending below/outside the MSF, Type 2 - Molar tooth roots in contact with
MSF, Type 3 - Tooth roots in the maxillary sinus. Results were analyzed by the Chi-Square test (p <0.05).
Results: Of the patients, 55.4% were female, and 44.6% were male. There was no significant difference between the
parameters examined and the gender of the patients (p> 0.05). For the upper first molar teeth, the most common
association was Type 2 (43.2%) (p = 0.046). The most common association for upper second molar teeth was Type 1 (43%)
(p = 0.021). The results showed that the frequency of Type 3 for all upper molars decreased with age (p <0.05).
Conclusion: The pain caused by pathologies of the maxillary sinus and the pain caused by the upper molar teeth in the
root apex sinus may be confused. Examination of the relationship between the root apex and the maxillary sinus floor
may be important for the safety of the irrigation and root canal filling process before performing root canal treatment
on the upper molar teeth.
Keywords: Cone-beam computed tomography, endodontics, maxillary sinüs, tooth apex
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SS-047
KÖK KANALLARINDAN KALSİYUM HİDROKSİTİN UZAKLAŞTIRILMASINDA ENDOACTİVATOR VE EDDY
SİSTEMLERİNİN ETKİNLİĞİ
Mehmet Adıgüzel
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Endodonti Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kök kanallarında yapay olarak oluşturulmuş standart bir oluktan kalsiyum hidroksitin
uzaklaştırılmasında EndoActivator (EA), EDDY ve geleneksel şırınga irrigasyonunun (CSI) etkinliğini karşılaştırmaktır.
Yöntem: Maksiller tek köklü elli beş dişin kök kanalları Reciproc eğeleri kullanılarak R50 boyutunda hazırlanmıştır. Kökler
uzunlamasına ikiye bölünmüştür ve köklerden birinin apikal bölgesinde standart bir oluk oluşturulmuştur. Negatif kontrol
grubu olarak görev yapan 5 kök hariç, oluşturulan oluklara kalsiyum hidroksit yerleştirilmiş ve yarım kökler yeniden
birleştirilmiştir. Diğer 5 kök (pozitif kontrol grubu), kalsiyum hidroksit çıkarma prosedürüne tabi tutulmamıştır. İki hafta
inkübe edilen kökler, kullanılan irrigasyon tekniklerine göre üç alt gruba ayrılmıştır: EA, EDDY ve CSI (n=15). Uygulanan
irrigasyon prosedürlerinden sonra, rezidüel medikamentler 4 dereceli puanlama sistemi kullanılarak bir stereomikroskop
altında değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizde Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testleri kullanılmıştır (p = 0.05).
Bulgular: EDDY sonik aktivasyon tekniği CSI göre kalsiyum hidroksitin kanaldan çıkarılmasında anlamlı derecede daha
etkili olmuştur. (p<.05) EA sonik aktivasyon grubu EDDY ve CSI gruplarıyla karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı bir
farklılık saptanmamıştır. (p>.05)
Sonuç: EDDY sonik aktivasyon sistemlerinin, kalsiyum hidroksitin uzaklaştırılmasında CSI'dan önemli ölçüde daha verimli
olduğu sonucuna varılabilir. Test edilen irrigasyon protokollerinden hiçbiri kalsiyum hidroksiti kök kanallarından tamamen
çıkarmamıştır.
Anahtar kelimeler: EDDY, EndoActivator, sonik aktivasyon
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SS-047
THE EFFICACY OF ENDOACTIVATOR AND EDDY SYSTEMS IN REMOVING CALCIUM HYDROXIDE FROM
ROOT CANALS
Mehmet Adıgüzel
Hatay Mustafa Kemal University, Department of Endodontics, Hatay, Turkey

Aim: The purpose of the present study was to compare the efficacy of the EndoActivator (EA), EDDY and conventional
syringe irrigation (CSI) in terms of calcium hydroxide removal from an artificial standardized groove in the root canals.
Methodology: The root canals of fifty-five maxillary single-rooted teeth were prepared using the Reciproc instruments
up to size R50. The roots were split longitudinally, and a standardized groove was prepared in the apical region of one
root half. The standardized grooves were filled with calcium hydroxide, excluding the five roots working as the negative
control group, and then the root halves were reassembled. The other five roots (positive control group) were not
subjected to the calcium hydroxide removal process. The roots incubated for two weeks are separated into three
subgroups according to the irrigation techniques used: EA, EDDY, or CSI (n=15). After irrigation procedures, the residual
medicament was evaluated under a stereomicroscope, using a 4-grade scoring system. Kruskal-Wallis and Mann-Whitney
U tests were used in statistical analysis (p = 0.05).
Results: The EDDY sonic activation technique was significantly more effective in the removal of calcium hydroxide from
the root canal as compared to CSI (p<.05). When the EA sonic activation group was compared with the EDDY and CSI
groups, there was no significant difference between the groups (p>.05).
Conclusion: It can be concluded that EDDY sonic activation systems were significantly more effective in the removal of
calcium hydroxide than CSI. None of the irrigation activation protocols tested entirely removed calcium hydroxide from
the root canals.
Keywords: EDDY, EndoActivator, sonic activation
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SS-048
RECİPROC BLUE VE ROTATE EĞELERİNİN APİKAL KURVATÜRLÜ SİMÜLE KANALLARDAKİ DÖNGÜSEL
YORGUNLUK DAYANIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Özgür Soysal Özdemir
Lokman Hekim Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kanal içi sıcaklıkta keskin bir apikal kurvatürde test ederek Reciproc Blue (VDW, Münih,
Almanya) ve Rotate (VDW, Munih, Almanya) eğelerinin döngüsel yorgunluk dirençlerini değerlendirmektir.
Yöntem: On iki Reciproc Blue (25.08) ve on iki Rotate (25.06) kanal eğeleri, döngüsel yorgunluk cihazında kanal içi
sıcaklığın taklit edildiği sıvı ortamda (37 C) test edildi. Kanal aletleri, 90° kurvatür açısı ve eğrilik yarıçapı 2 mm olan
yapay bir kanala sahip paslanmaz çelik bir blokta test edildi. Kanal aletleri kırık oluşana kadar çalıştırıldı, daha sonra
kırık meydana gelene kadar geçen süre (TF) hesaplandı. Kırılmış uçların uzunluğu dijital kumpas ile ölçüldü. Veriler
anlamlılık eşiği % 5 olarak kabul edilirken Student t-testi ile analiz edildi.
Bulgular: Rotate eğesinin TF değerleri (315.70 ± 70.89 sn) Reciproc Blue TF Değerinden (450.60 ± 34.36) anlamlı derecede
düşük bulundu (p < 0.05). Kırık parçaların uzunluğu açısından (Reciproc Blue: 3.11 ± 0.25mm, Rotate: 2.97 ± 0.27 mm)
kanal aletleri arasında anlamlı bir fark bulunmadı (p > 0.05).
Sonuç: Reciproc Blue kanal eğelerinin ani apikal kurvatürlü yapay kanalda test edildiklerinde Rotate eğelerinden anlamlı
derecede daha yüksek döngüsel yorgunluk direnç değerleri gösterdiği görüldü.
Anahtar kelimeler: Endodonti, resiproc, döngüsel yorgunluk
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SS-048
COMPARISON OF THE CYCLIC FATIGUE RESISTANCES OF RECIPROC BLUE AND ROTATE
INSTRUMENTS IN SIMULATED SEVERE APICAL CURVATURE
Özgür Soysal Özdemir
Lokman Hekim University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, Ankara, Turkey

Aim: The aim of this study was to evaluate the cyclic fatigue resistance of Reciproc Blue (VDW, Munich, Germany) and
Rotate (VDW, Munich, Germany) by testing in a severe apical curvature at intracanal temperature.
Methodology: Twelve Reciproc Blue (25.08) and twelve Rotate (25.06) instruments were tested in a cyclic fatigue device
at intracanal temperature (37°C). The instruments were tested in a stainless-steel block with an artificial canal with a
curvature angle of 90° and a radius of curvature of 2 mm. The instruments were operated until fracture occurred, then
the time for fracture (TF) was calculated. The length of fractured tips was measured with a digital caliper. The data
were analyzed using Student’s t-tests with a significance level set at p < 0.05.
Results: The TF values Reciproc Blue (450.60 ± 34.36sec) were significantly higher than Rotate (315.70 ± 70.89 sec) (p <
0.05). There was no statistical difference between the instruments regarding the length of fractured fragments (Reciproc
Blue: 3.11 ± 0.25mm, Rotate: 2.97 ± 0.27 mm (p > 0.05).
Conclusion: Reciproc Blue displayed significantly higher cyclic fatigue resistance values than Rotate files when tested in
the artificial canal with acute apical curvature
Keywords: Endodontics, reciproc, cyclic fatigue

327

SÖZLÜ BİLDİRİLER (ORAL PRESENTATIONS)

SS-049
İNTRALİGAMENTER İLE MANDİBULAR ANESTEZİNİN MANDİBULAR MOLAR DİŞLERDEKİ ETKİNLİĞİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
Ece Yılmaz1
1

, Funda Çağırır Dindaroğlu1

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı; çocukların alt daimi birinci büyük azı dişlerine yapılan intraligamenter ve mandibular
anestezi tekniklerinin restoratif tedavi aşamalarındaki ağrı düzeyleri üzerine etkisinin karşılaştırılmasıdır.
Yöntem: Bu randomize, kontrollü, bölünmüş ağız (split-mouth), çapraz düzen (cross-over) ve tek kör çalışmaya; alt
çenesinde çift taraflı mine-dentin çürüğü olan daimi birinci büyük azı dişine sahip, yaşları 6-12 arasında değişen, 78 olgu
dahil edildi. İlk seans intraligamenter anestezi 2. seans mandibular anestezi uygulanan olgular Grup 1; ilk seans
mandibular anestezi 2. seans intraligamenter uygulananlar Grup 2 olarak belirlendi. Olguların enjeksiyon sonrası ve
tedavi aşamalarındaki ağrı değerleri; subjektif olarak görsel analog ölçeği kullanılarak kaydedildi. Veriler; Mann-Whitney
U, Brunner-Langer model ile istatistiksel olarak analiz edildi.
Bulgular: Subjektif değerlere göre enjeksiyon ağrısı ve restoratif tedavi aşamalarındaki ağrı düzeyleri üzerinde
intraligamenter ve mandibular anestezi tekniği arasında fark olmadığı saptandı. Enjeksiyon sonrası, minede ve dentinde
çalışma aşamaları ile restorasyon bitimi aşamasının ikili karşılaştırılmalarında ölçülen subjektif değerlerde anlamlı bir
azalış olduğu tespit edildi. Mandibular anestezi, ikinci seans uygulandığında subjektif ağrı ölçeği değerinde istatistiksel
olarak anlamlı bir azalış görüldü.
Sonuç: Çocukların alt çene daimi büyük azı dişlerinin restoratif tedavilerinde intraligamenter anestezi, mandibular
anesteziye alternatif birincil anestezi olarak kullanılabilir. Hekimlerin anestezi tekniği tercihinde seans etkisinin göz
önünde bulundurulması, olguların dental ağrıya yaklaşımını etkileyebilir.
Anahtar kelimeler: İntraligamenter anestezi, mandibular anestezi, anestezi etkinliği, seans etkisi, çocuk diş hekimliği
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SS-049
COMPARISON OF THE EFFECTIVENESS OF INTRALIGAMENTARY AND MANDIBULAR ANESTHESIA ON
MANDIBULAR MOLAR TEETH
Ece Yılmaz1
1

, Funda Çağırır Dindaroğlu1

İzmir Katip Çelebi University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry, İzmir, Turkey

Aim: This study aimed to compare the effects of mandibular and intraligamentary anesthesia techniques on pain scores
during restorative treatment of permanent mandibular molars in pediatric patients.
Methodology: This randomized, controlled, cross-over, single-blind, split-mouth study was conducted on 78 subjects
aged 6 to 12 years. Subjects with enamel-dentin caries on the bilateral permanent mandibular molar were included. The
subjects have been divided into two groups as Group 1 received intraligamentary anesthesia in the first visit, and Group
2 received mandibular anesthesia in the first visit. The pain perception rates of the patients during the injection and
treatment phases were recorded subjectively using a visual analog scale. The data were analyzed via the Mann-Whitney
U test and Bruner Langer model.
Results: There was no statistical difference between intraligamentary and mandibular anesthesia techniques in terms
of injection pain and their efficiency according to subjective parameters measuring pain. It was found that there was a
significant decrease in the subjective parameters measured in the paired comparisons of the after-injection, enamel,
and dentin drilling phases and the after-restoration phase. However, a significant decrease was observed in subjective
pain perception rates when the mandibular anesthesia had been performed in the second session.
Conclusion: It has been concluded that intraligamentary anesthesia may be an alternative to mandibular anesthesia as
the primary anesthesia technique for the restorative treatment of permanent mandibular molar teeth on pediatric
patients. In the determination of the anesthesia technique, the session factor should be taken into consideration as it is
likely to affect the dental pain perception of the patients.
Keywords: Intraligamentary anesthesia, mandibular anesthesia, anesthetic efficacy, session effect, pediatric dentistry
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SS-050
KOLA VE KIRMIZI RENKLİ İÇECEKLERİN REZİN NANO-SERAMİĞİN RENK DEĞİŞİMİNE ETKİLERİ
Kaan Yerliyurt
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye

Amaç: Bu in vitro çalışmanın amacı; günlük döngüler halinde kola ve kırmızı renkli içeceklerin içerisinde bekletilen
CAD/CAM (bilgisayar destekli tasarım / bilgisayar destekli üretim) rezin nano – seramik materyalinin, farklı sürelerdeki
renk değişim miktarlarını değerlendirmektir.
Yöntem: Çalışmamızda yüksek translüsensili A2 renkli rezin nano seramik bloklarından (Lava Ultimate, 3M Espe, Saint
Paul, ABD) 25 adet örnek hazırlandı. Her bir grupta 5’er örnek olacak şekilde 5 farklı içecek grubu oluşturuldu (Grup 1:
Su – Su, Grup 2: Kola – Kırmızı Şarap, Grup 3: Kola – Nar suyu, Grup 4: Kola – Şalgam suyu, Grup 5: Kola – Vişne suyu). Her
bir gruptaki örneklerden; başlangıç, 1., 7., 14. ve 28. günlerdeki renk değerleri spektrofotometre ile ölçüldü. Ardından
başlangıç renk değerlerine göre 1., 7., 14. ve 28. günlerdeki renk değişimi (ΔE) miktarları CIEDE 2000 formülüne göre
hesaplandı. İstatistiksel analizler için tek yönlü ve çift yönlü varyans analizi (ANOVA) yöntemleri kullanıldı.
Bulgular: 1., 7., 14. ve 28. günlerde kola – şarap ve kola – nar suyu solüsyonlarındaki örneklerde görülen renk değişimleri,
diğer solüsyonların aynı günlerdeki değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı miktarda yüksek bulunmuştur (p<0,001).
Renk değişimi üzerinde günlerin etkisi değerlendirildiğinde; 7. gündeki renk farkı sonuçlarının 1. gündeki sonuçlardan
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fazla olduğu görülmüştür (p<0,001).
Sonuç: En fazla renk değişiklikleri kola – şarap solüsyonunda görülmüştür. Ardından kola – nar suyu grubunda diğer
gruplara kıyasla daha fazla renk değişikliği görülmüştür. Renkli içeceklere maruz kalma süresinin artmasının rezin nano –
seramiklerde renk değişimini artıracağı söylenebilir.
Anahtar kelimeler: Rezin nano seramik, içecekler, spektrofotometre, renk stabilitesi
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SS-050
EFFECTS OF COLA AND RED COLORED DRINKS ON COLOR CHANGE OF RESIN NANO-CERAMIC
Kaan YERLİYURT
Tokat Gaziosmanpaşa University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, Tokat, Turkey

Aim: This in vitro study aims to evaluate the number of color changes at different times of CAD/CAM (computer -aided
design / computer-aided manufacturing) resin nano-ceramic material kept in coke and red-colored beverages in daily
cycles.
Methodology: In our study, 25 samples were prepared from high translucency A2 colored resin nano-ceramic blocks (Lava
Ultimate, 3M Espe, Saint Paul, USA). In each group, five different beverage groups were formed, with five samples each
(Group 1: Water - Water, Group 2: Coke – Red Wine, Group 3: Coke – Pomegranate juice, Group 4: Coke– Turnip juice,
Group 5: Coke – Cherry juice). From the examples in each group, the color values at the beginning, 1st, 7th, 14th, and
28th days were measured by spectrophotometer. Then, the amount of color change (ΔE) on the 1st, 7th, 14th, and 28th
days according to the initial color values were calculated according to the CIEDE 2000 formula. One-way and two-way
analysis of variance (ANOVA) methods were used for statistical analysis.
Results: The color changes observed in the samples in coke - wine and coke – pomegranate juice solutions on the 1st,
7th, 14th, and 28th days were statistically significantly higher than the values of the other solutions on the same days
(p<0.001). When the effect of days on color change is evaluated, color difference results on the 7th day were found to
be statistically significantly higher than the results on the 1st day (p <0.001).
Conclusion: The greatest color changes were seen in the coke-wine solution. Then, more color changes were observed
in the coke-pomegranate juice group compared to the other groups. It can be said that increasing the exposure time to
colored beverages will increase the color change in resin nano-ceramics.
Keywords: Resin nano ceramic, beverages, spectrophotometer, color stability
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SS-051
ÇOCUKLARDA DENTAL TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI TÜKÜRÜK ANALİZİ
Ebru Akleyin1
1
2
3

, Cansu Osmanoğulları Sarıyıldız2

, İzzet Yavuz3

, İsmet Rezani Toptancı1

Dicle Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Diyarbakır, Türkiye
Harran Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye

Amaç: Tükürüğün kalitesi ve miktarı ağız dengesinde önemli bir rol oynar. Tükürüğün kalitesi; tükürüğün tamponlama
kapasitesi, pH’sı, viskozitesi ve tükürük protein içeriği olarak tanımlanır. Tükürük miktarı ise çoğunlukla akış hızıyla
ilişkilidir. Tükürüğün tamponlama kapasitesinin, pH’sının ve viskozitesinin artması ile dental plağın azalması iyi bir ağız
hijyenine sahip olma ile ilgilidir.
Yöntem: 7-8 yaş arası 10 çocuk hastanın dental tedavi öncesi ve dental tedaviden bir ay sonra tükürük örnekleri alınmıştır.
Tükürük analizinde; tamponlama kapasitesini, pH’yı, vizkozite ve akış hızını kontrol etmek için “GC Saliva-Check Buffer
kiti” (GC Corporation, Tokyo, Japonya) kullanılmıştır. Hastalara GC Tri Plaque ID Gel uygulanarak plak maturasyon
değerlendirmesi yapılmıştır. Uygulamalar üretici firmaların belirttiği yöntemler doğrultusunda yapılmıştır. Değişkenlerin
durumu ve arasındaki farklılıkların istatiksel analizleri yapıldı.
Bulgular: Dental tedavi öncesi tükürük tamponlama kapasitesi, tükürük pH’sı ve viskozitesi değerleri tedavi sonrasına
göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktür (p<0,05). Tükürük miktarında tedavi öncesi ve sonrasında istatistiksel
olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). Plak skorunun incelendiğinde tedavi öncesi plak skorları pembe, mor
ve mavi olanların %100’ünün plak skorlarının tedavi sonrasında pembe olduğu görülmüştür.
Sonuç: Tükürüğün kolay bulunabilirliği ve bileşenleri arasındaki pozitif korelasyon tükürüğün teşhis aracı olarak
kullanılabilmesinin en önemli avantajıdır. Çalışmamızda, çocukların tükürük pH’sının, vizkositesinin ve tamponlama
kapasitesinin, tüm dental tedavi işlemleri sonrası çocuklarda anlamlı olarak arttığını ve plak oluşumunun azaldığı
sonucuna vardık. Bu nedenle ağız diş sağlığı programlarının özellikle çocuklar üzerinde yoğunlaştırılmasının önemli
olacağı kanısındayız.
Anahtar kelimeler: Çocuk, dental tedavi, tükürük analiz, GC saliva-check buffer.
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SS-051
SALIVA ANALYSIS BEFORE AND AFTER DENTAL TREATMENT IN CHILDREN
Ebru Akleyin1

, Cansu Osmanoğulları Sarıyıldız2

, İzzet Yavuz3

, İsmet Rezani Toptancı1

Dicle University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry, Diyarbakır, Turkey
Diyarbakır Dental Health Center, Diyarbakır, Turkey
3 Harran University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry, Şanlıurfa, Turkey
1

2

Aim: The quality and quantity of saliva play an important role in mouth balance. Quality of saliva; defined as the
buffering capacity, pH, viscosity and protein content of saliva. The amount of saliva is mainly related to the flow rate.
The increase in the buffering capacity, pH and viscosity of saliva and the decrease of dental plaque are related to having
good oral hygiene.
Methodology: Saliva samples were taken from 10 pediatric patients aged 7-8 years before and one month after dental
treatment. In the saliva analysis performed, the "GC Saliva-Check Buffer kit" (GC Corporation, Tokyo, Japan) was used
to check the buffering capacity, pH, viscosity and flow rate. Plaque maturation was evaluated by applying GC Tri Plaque
ID Gel to the patients. Applications were made in accordance with the methods specified by the manufacturing
companies. Statistical analysis of the status of the variables and the differences between them were made.
Results: Before dental treatment, saliva buffering capacity, saliva pH and viscosity values were statistically significantly
lower than after treatment (p <0.05). There is no statistically significant difference in the amount of saliva before and
after treatment (p> 0.05). The plaque score is examined; pink, purple and blue plaque scores before treatment, 100%
of the plaques were found to be pink after treatment.
Conclusion: The easy availability of saliva and the positive correlation between its components is the most important
advantage of saliva being used as a diagnostic tool. In our study, we concluded that saliva pH, viscosity and buffering
capacity of children increased significantly and plaque formation decreased in children after all dental treatment
procedures. For this reason, we think that it will be important to focus oral and dental health programs, especially on
children.
Keywords: Children, dental treatment, saliva analysis, GC saliva-check buffer.
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SS-052
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BAŞVURAN BİREYLERİN ANTİBİYOTİK KULLANIM TUTUMLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Hümeyra Tercanlı Alkış1

, Selin Yeşiltepe2

, Elif Kurtuldu3

, Muhammed Akif Sümbüllü4

Akdeniz Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
3 Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Sakarya, Türkiye
4 Atatürk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
1
2

Amaç: Bu çalışmanın amacı üç farklı ilde diş hekimliği fakültesine başvuran yetişkin bireylerin antibiyotik kullanım
konusunda tutumlarının değerlendirilmesidir.
Yöntem: Bu anket çalışması Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı’ nda eş zamanlı olarak yürütülmüştür. Çalışmaya her fakülteden eşit
sayıda katılımcı ile toplamda 600 yetişkin katılımcı dahil edilmiştir. Antibiyotik kullanım konusunda tutumlarının
değerlendirilmesi için içerisine demografik bilgilerin de dahil edildiği 24 soruluk anket kullanılmıştır. Verilerin analizinde
SPSS kullanılmış ve p< 0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.
Bulgular: Katılımcıların 376 (%62,7)’ sı kadın, 224 (%37,3)’ ü erkek olup yaş ortalaması 32,27 ± 12,29 idi. “Grip veya
soğuk algınlığı gibi durumlarda antibiyotik kullanır mısınız?” sorusuna 161 (%26,8) katılımcı “evet”, 439 (%73,2) katılımcı
“hayır” cevabını verdi. 129 (%21,5) katılımcı diş hekimi ilaç reçete etmediğinde muayenenin veya tedavinin eksik
olduğunu düşünürken, 77 (%12,8) katılımcı diş tedavisine antibiyotik tedavisi uygulamadan başlanıldığında tedavinin eksik
olduğunu düşünmekteydi. Yanlızca 35 (%5,8) katılımcı “Daha önce diş hekiminiz gerek duymadığı halde, diş hekiminden
antibiyotik reçete etmesini istediğiniz oldu mu?” sorusuna “evet” cevabını verdi. 539 (%89,8) katılımcı antibiyotik
kullanımına hekim önerisi ile başlarken 34 (%5,7) kişi kendisinin karar verdiğini belirtti.
Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları katılımcıların çoğunun antibiyotik kullanımı konusunda hekimlerin fikirlerini dikkate
aldığını göstermiş olup daha geniş katılımcı ile yapılacak çalışmaların daha doğru sonuçlar vereceği düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Antibakteriyel ajanlar, hasta güvenliği, ilaç kullanımını değerlendirme
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SS-052
EVALUATION OF THE ANTIBIOTIC USE ATTITUDES OF INDIVIDUALS APPLYING TO THE FACULTY OF
DENTISTRY
Hümeyra Tercanlı Alkış1

, Selin Yeşiltepe2

, Elif Kurtuldu3

, Muhammed Akif Sümbüllü4

Akdeniz University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Antalya, Turkey
Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Aydın, Turkey
3 Sakarya Oral and Dental Health Hospital, Sakarya, Turkey
4 Atatürk University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Erzurum, Turkey
1
2

Aim: The aim of this study is to evaluate the attitudes of adult individuals who applied to dentistry faculties in three
different provinces towards antibiotic use.
Methodology: This survey study was conducted simultaneously in Aydın Adnan Menderes University, Akdeniz University,
and Atatürk University Faculty of Dentistry Department of Oral and Maxillofacial Radiology. The study included an equal
number of participants from each faculty and a total of 600 adult participants. A 24-question questionnaire including
demographic information was used to evaluate attitudes towards antibiotic use. SPSS was used in the analysis of the
data, and p <0.05 was considered statistically significant.
Results: 376 (62.7%) of the participants were female, 224 (37.3%) were male, and the mean age was 32.27 ± 12.29. When
we asked, "Do you use antibiotics in conditions like flu or cold?" 161 (26.8%) participant responded "yes" and 439 (73.2%)
participant answered "no". While 129 (21.5%) participants thought that the examination or treatment was incomplete
when the dentist did not prescribe medication, 77 (12.8%) participants thought that the treatment was incomplete when
they started the treatment before didn't prescribe antibiotic treatment. When we asked, "Have you ever asked the
dentist to prescribe antibiotics, although your dentist did not need it?" only 35 (5.8%) participants answered "yes". While
539 (89.8%) participants started to use antibiotics with the doctor's recommendation, 34 (5.7%) participants stated that
they made their own decision.
Conclusion: The results of this study showed that most of the participants took into account the opinions of doctors
about the use of antibiotics, and it is thought that studies with larger participants will show more accurate results.
Keywords: Drug utilization review, antibiotics, patient safety
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SS-053
COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE AĞIZ SAĞLIĞI VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Seher Kaya1
1
2

, Hande Çıtır Yücel2

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı Covid-19 pandemi döneminde kliniğimize başvuran hastaların ağız sağlığına bağlı yaşam
kalitesini, ağız sağlığı etki profili ölçeği (OHIP-14) kullanılarak değerlendirilmesi ve OHIP-14 skorlarının periodontal klinik
parametreler ile ilişkilerinin belirlenmesidir.
Yöntem: Bu çalışmaya Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne başvuran 50 hasta dahil
edilmiştir. Hastalara sosyo-demografik özellikleri, sigara kullanımı oral hijyen alışkanlıkları, sistematik durumları ile ilgili
sorular sorulmuştur. Ağız sağlığına bağlı yaşam kalitesini ölçmek için 14 sorudan oluşan OHIP-14 anketini doldurmaları
istenmiştir. Hastaların plak indeksi, cep derinliği, kanama indeksi ve gingival indeksi ölçülüp kaydedilmiştir. Elde edilen
veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Klinik değerler ile OHIP-14 TR arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi için
Pearson korelasyon testi kullanılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya katılan 24 erkek ve 26 kadın hastanın toplam OHIP-14 skorları ortalaması 26.40 olarak hesaplanmıştır.
Periodontal klinik parametreleri ve OHIP-14 skorları arasında orta seviyede pozitif ve anlamlı bir korelasyon olduğu tespit
edilmiştir. Hastalar OHIP-14 sorularında en sık fizyolojik kısıtlılık yönünde problem yaşadıklarını belirtmiştir.
Sonuç: Bu çalışma ağız hijyeni alışkanlıklarının kötü olmasının direkt olarak ağız hijyenine bağlı yaşam kalitesini olumsuz
yönde etkilediğini desteklemektedir.
Anahtar kelimeler: OHIP-14, covid-19, plak indeksi, gingival indeks

336

SÖZLÜ BİLDİRİLER (ORAL PRESENTATIONS)

SS-053
THE RELATIONSHIP BETWEEN ORAL HEALTH AND QUALITY OF LIFE DURING THE COVID-19
PANDEMIC
Seher Kaya1
1
2

, Hande Çıtır Yücel2

Alanya Alaaddin Keykubat University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Antalya, Turkey
Alanya Alaaddin Keykubat University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics Dentistry, Antalya, Turkey

Aim: The aim of this study is to evaluate the oral health-related quality of life of patients who applied to our clinic
during the Covid-19 pandemic period using the oral health effect profile scale (OHIP-14) and to determine the
relationship between OHIP-14 scores and periodontal clinical parameters.
Methodology: 50 patients who applied to Alanya Alaaddin Keykubat University Faculty of Dentistry were included in this
study. The patients were asked questions about their socio-demographic characteristics, smoking, oral hygiene habits,
and systematic status. They were asked to complete the OHIP-14 questionnaire consisting of 14 questions to measure
the quality of life related to oral health. The plaque index, pocket depth, bleeding index and gingival index of the
patients were measured and recorded. The obtained data were evaluated statistically. Pearson's correlation test was
used to evaluate the relationship between clinical values and OHIP-14 TR.
Results: The mean OHIP-14 scores of 24 male and 26 female patients included in the study were calculated as 26.40. A
moderately positive and significant correlation was found between periodontal clinical parameters and OHIP-14 scores.
The patients stated that they mostly experienced problems in terms of physiological limitation in OHIP-14 questions.
Conclusion: This study supports that poor oral hygiene habits directly affect the quality of life related to oral hygiene
negatively.
Keywords: OHIP-14, covid-19, plaque index, gingival index

337

SÖZLÜ BİLDİRİLER (ORAL PRESENTATIONS)

SS-054
OFİS TİPİ BEYAZLATMANIN UNİVERSAL KOMPOZİT REZİNLERİN RENK STABİLİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
Deniz Yılmaz
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, ofis tipi beyazlatmanın universal rezin kompozitlerin renk stabilitesi üzerindeki etkisinin
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmamızda 2 farklı universal rezin kompozit olarak Omnichroma OM (Tokuyama Dental, Tokyo, Japonya) ve
GC GC (GC, Tokyo, Japonya) kullanılırken feldspatik CAD-CAM seramik olarak Vitablocs Mark II MII (Vita Zahnfabrik,
Bad Sackingen, Almanya) kullanılmıştır. Universal rezin kompozitlerden 20 adet disk (2mm kalınlığında ve 6mm çapında)
ve 10 adet dikdörtgen (2x12x14 mm) şeklinde örnek hazırlanmıştır. Bitirme ve mekanik parlatma işlemlerini takiben
örnekler n=10 olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. Başlangıç CIE L*, a* ve b* değerleri beyaz kalibre edilmiş spektrofotometre
cihazı (Vita Easyshade Advance; Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen, Almanya) kullanılarak “single tooth” modunda beyaz bir
teflon kalıp içerisinde ölçülmüştür. Örneklere %40 H 2O2 jel (Opelescence Boost, Ultradent Products Inc., South Jordan,
UT, ABD) 3 kez 20 dakika uygulanarak beyazlatma işlemi takiben CIE L*, a* ve b* değerleri yeniden ölçülmüştür.
Beyazlatma işleminden sonra oluşan renk farklılığını (ΔE00) hesaplamak için CIEDE2000 formülü kullanılmış ve elde edilen
veriler Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanılarak istatistiksel analizler yapılmıştır (p<0,05).
Bulgular: ΔE00, Δa* ve Δb* değerleri beyazlatma işleminden sonra istatistiksel olarak materyal türünden etkilenmiştir
(p<0.05). OM ve GC grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmazken MII grubu örneklerde istatistiksel
olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Beyazlatma işleminden sonra her bir restoratif materyalin ΔL* değerleri için
ise istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p<0,05).
Sonuç: Ofis tipi beyazlatma tekniği universal rezin kompozitlerin renk stabilitesine etki ederken seramik materyalleri
etkilememektedir. Aynı zamanda seramik örnekler universal rezin kompozit örneklere göre algılanabilir eşik değerden
daha düşük renklenme göstermişlerdir (ΔE00<0.8).
Anahtar kelimeler: Beyazlatma, renk stabilitesi, universal rezin kompozit
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SS-054
THE EFFECT OF OFFICE BLEACHING ON THE COLOR STABILITY OF UNIVERSAL COMPOSITE RESINS
Deniz Yılmaz
Alanya Alaaddin Keykubat University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, Antalya, Turkey

Aim: This study aimed to evaluate the effects of office bleaching on the color stability of universal resin composites.
Methodology: Two different universal resin composites; Omnichroma [OM] (Tokuyama Dental, Tokyo, Japan) and GC [GC]
(GC, Tokyo, Japan) and one feldspathic CAD-CAM ceramic (Vitablocs Mark II [MII]; Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen,
Germany) were assessed in this study. Twenty disc specimens (2 mm thickness and 6 mm diameter) were fabricated for
universal resin composites and ten rectangular specimens (2x12x14 mm). After finishing and polishing procedures were
accomplished, the specimens were divided into three subgroups (n = 10). Initial CIE L*, a*, and b* values were measured
by using a calibrated spectrophotometer (Vita Easyshade Advance; Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen, Germany) at “single
tooth” mode into the white Teflon mold. Specimens were bleached with 40 % H2O2 gel (Opalescence Boost, Ultradent
Products Inc., South Jordan, UT, USA) 3 times per 20 minutes, then CIE L*, a*, and b* measurements were recorded.
Color differences (ΔE00) values were calculated with the CIEDE2000 formula after bleaching. The data were analyzed by
using the Mann-Whitney U test and Kruskal Wallis test (p<0.05).
Results: ΔE00, Δa*, Δb* values were statistically influenced by material type (p<0.05). There was no statistically
significant difference between OM and GC, but a significant difference was obtained for MII specimens after bleaching
(p<0.05). There was no statistically significant difference within each restorative materials’ ΔL* values after bleaching
(p<0.05).
Conclusion: The color stability of ceramic materials was not affected by the office bleaching procedure, while universal
resin composites were affected. Ceramics showed fewer color changes than universal resin composites, which were not
perceptible (ΔE00<0.8).
Keywords: Bleaching, color stability, universal resin composite
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SS-055
KÖK KIRIĞI BULUNAN APİKAL REZEKSİYON OLMUŞ DİŞTE RETREATMENT:4 YILLIK TAKİP
Burcu Duman
DentaGross Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı, Çorum, Türkiye

Amaç: Tüm diş yaralanmalarının % 0.5-7'sini oluşturan kök kırıkları genellikle 10-20 yaş arası bireylerde gözlenmektedir.
Kök kırıkları, periodontal ligament ve alveolar kemik yaralanmaları ile ilişkili dentin, sement ve pulpayı içeren
lezyonlardır. Bu nedenle iyileşme süreci hastanın yaşı, oral hijyeni, diş hareketliliği, kırık pozisyonu gibi birçok faktöre
bağlıdır. Bu vaka raporunda horizontal kök kırığı bulunan santral dişlerin 4 yıllık takibinin sunumu amaçlanmıştır.
Olgu Sunumu: 11 yaşında erkek hasta parkta düşme sonucu maksiller dişler kompozitle splintlenmiş halde kliniğimize
sevk edilmiştir. Yapılan radyolojik muayenede 11 ve 21 nolu diş köklerinin orta üçlüsünde horizontal kök kırığı tespit
edilmiştir. Eski rijit splint, 4 hafta kullanılmak üzere esnek bir splintle değiştirilmiştir. Şiddetli soğuk hassasiyeti şikayeti
bulunan hastanın elektrikli pulpa testine yanıt alınamaması nedeniyle kök kanal tedavisine başlanmıştır. İlk seans Ca(OH) 2
pansumanı yapılan dişler 15 gün sonra guta perka ile soğuk lateral kompaksiyon yöntemi ile doldurulmuş ve hasta apikal
rezeksiyon için yönlendirilmiştir. Hastanın diğer dişlerinin restorasyonları yapılarak oral hijyen sağlanmaya çalışılmıştır.
Hasta 6, 12, 24, 36 aylarda kontrole gelmiştir. 3. yıl kontrolünde hastada yetersiz oral hijyen eksikliği nedeniyle sinüs
yolu geliştiği görülmüştür. Bunun üzerine ilgili dişlere re-treatment tedavisine başlanmış iki kere Ca(OH) 2 pansumanı
sonucu sinüs yolu iyileşmiştir. Dişlerin apikal kısmı MTA ile doldurulup orta ve koronal kısımları guta perka doldurularak
kanal tedavisi tamamlanmıştır. Yapılan bir yıllık kontrolde klinik ve radyolojik herhangi sorun görülmemiştir.
Sonuç: Bu olguda apikal rezeksiyon uygulanmış kök kırığı bulunan dişlere kanal tedavisi yenilemesi yapılmıştır. Oral hijyen
motivasyonun artırılması ile yapılacak retreatment işlemleri, travma hikayesi bulunan dişlerde dahi çekimden önce tercih
edilmesi gereken bir tedavi yöntemidir.
Anahtar kelimeler: Kök kırığı, apikal rezeksiyon, kanal yenileme
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SS-055
RETREATMENT IN APICAL RESECTED TOOTH WITH ROOT FRACTURE: 4-YEAR FOLLOW-UP
Burcu Duman
Dentagross Çorum Oral and Dental Health Center, Specialist of Pediatric Dentistry, Çorum, Turkey

Aim: Root fractures, which constitute 0.5-7% of all dental injuries, are generally observed in individuals aged 10-20
years. Root fractures are lesions involving dentine, cementum, and pulp associated with the periodontal ligament and
alveolar bone injuries. Therefore, the healing process depends on many factors such as the patient's age, oral hygiene,
tooth mobility, and fracture position. This case report, it is aimed to present the 4-year follow-up of central incisor teeth
with horizontal root fractures.
Case Report: An 11-year-old male patient was referred to our clinic with maxillary teeth splinted with composite as a
result of a fall in the park. In the radiological examination, a horizontal root fracture was detected at the middle level
of the roots of teeth 11 and 21. The old rigid splint was replaced with a flexible splint for four weeks use. Root canal
treatment was started because the patient who complained of severe cold sensitivity did not respond to the electrical
pulp test. Teeth with Ca(OH)2 dressing were filled 15 days later with gutta-percha using cold lateral compaction method,
and the patient was directed for apical resection. Oral hygiene was ensured by the restoration of the other teeth of the
patient. The patient came for control at 6, 12, 24, 36 months. In the 3rd year of control, it was observed that the patient
developed a sinus tract due to insufficient oral hygiene. Re-treatment was started on the relevant teeth, and the sinus
tract was healed after two Ca(OH)2 dressings. Root canal treatment was completed by filling the apical part of the teeth
with MTA and filling the middle and coronal parts of the gutta-percha. No clinical and radiological problems were
observed during the one-year control.
Conclusion: In this case, teeth with apical resection and root fractures were re-treated. Retreatment procedures to be
performed by increasing oral hygiene motivation is a treatment method that should be preferred before extraction, even
in teeth with a history of trauma.
Keywords: Root fracture, apical resection, retreatment

341

SÖZLÜ BİLDİRİLER (ORAL PRESENTATIONS)

SS-056
ORTODONTİ İLE İLGİLİ
DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKÇE

BİLGİ

KAYNAĞI

OLARAK

YOUTUBE

VİDEOLARININ

Hande Erener
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, Tekirdağ, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, ortodonti hakkında bilgi almak isteyen hastalar için YouTube™’ da yer alan Türkçe videoların
bilgi kalitesini değerlendirmektir.
Yöntem: Google Trends uygulaması kullanılarak belirlenen iki Türkçe anahtar kelime ile YouTube™ video araması
gerçekleştirilmiştir. Videolar görüntülenme sayısına göre sıralandıktan sonra, her bir terim için ilk 60 video olmak üzere
toplam 120 video incelenmiştir. Çalışmaya dahil edilme kriterlerine göre, ortodonti ile ilişkili YouTube™ 'da 36 video
belirlenmiştir. Videoların görüntülenme, abone, beğenilme ve beğenilmeme sayıları, etkileşim indeksi ve görüntülenme
oranı gibi parametreleri kaydedilmiştir. Bilgi içeriği kalitesi 8 parametreli puanlama sistemi ile analiz edilmiştir.
Videoların kalitesini değerlendirmek için Video Bilgileri ve Kalite İndeksi (VIQI) uygulanmıştır. Videolar, yükleme
kaynağına ve bilgi içeriği kalitesine göre üç kategoriye ayrılmıştır. İstatiksel analizler Shapiro-Wilks, Kruskal-Wallis ve Kikare testleri kullanılarak yapılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen videoların; 17’sinin (% 47,2) ortodonti uzmanları, 8’inin (% 22,2) klinik/diş hekimleri ve
11’inin (% 30,6) diğer kaynaklar tarafından yüklendiği saptanmıştır. Yükleme kaynağına göre parametreler arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,05). Videoların bilgi içeriğine göre; %36,1’inin kötü, %55,6’sının
zayıf ve sadece %8,3’ünün iyi seviyede olduğu bulunmuştur. Videolarda en fazla saptanan içerik % 69,4 oranla prosedür
(n=25), en az saptanan içerik ise % 2,8 oranla kontrendikasyon (n=1) olmuştur. Bilgi içeriği seviyesine göre gruplar arasında
görüntülenme oranı, akıcılık, kalite, toplam VIQI skoru ve toplam içerik puanında istatistiksel olarak anlamlı farklılık
bulunmuştur (p<0,05).
Sonuç: YouTube™ videoları, ortodonti ile ilgili Türkçe bilgi kaynağı olarak yeterli seviyede değildir. Hastaların videolar
aracılığıyla daha yüksek içerikli ve kaliteli bilgilere ulaşabilmesi için, klinisyenlerin YouTube™ hakkında farkındalıkları
arttırılmalıdır.
Anahtar kelimeler: YouTube, ortodonti, ortodontik tedavi, sosyal medya, internet.
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SS-056
EVALUATION OF YOUTUBE VIDEOS AS A TURKISH INFORMATION SOURCE ON ORTHODONTICS
Hande Erener
Tekirdağ Namık Kemal University, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, Tekirdağ, Turkey

Aim: This study aims to evaluate the information quality of Turkish videos on YouTube™ for patients who want to learn
about orthodontics.
Methodology: YouTube™ video search was performed with two Turkish keywords determined using the Google Trends
application. After the videos were sorted according to the number of views, a total of 120 videos were examined,
including the first 60 videos for each term. According to inclusion criteria, 36 videos related to orthodontics were
determined on YouTube™. Parameters of videos such as the number of views, subscribers, likes and dislikes, interaction
index, and view rate was recorded. The quality of information content was analyzed with an 8-parameter scoring system.
The quality of the videos was evaluated by Video Information and Quality Index (VIQI). Videos are divided into three
categories according to upload source and the quality of information content. Statistical analyzes were performed using
Shapiro-Wilks, Kruskal-Wallis, and Chi-square tests.
Results: Sources of upload were determined as 17 orthodontists (47.2%), eight clinic/dentists (22.2%), and 11 other
sources (30.6%). There was no significant difference between the parameters according to the source of upload (p>0.05).
Information content of videos was found 36.1% at bad level, 55.6% at a poor level, and only 8.3% at a good level. The
most detected content in the videos was procedure (69.4%, n=25), and the least detected content was contraindication
(2.8%, n=1). Statistically significant differences were found between the groups according to the level of information
content in terms of view rate, the flow of information, quality, total VIQI score, and total content score (p<0.05).
Conclusion: YouTube videos are not sufficient as a Turkish source of information on orthodontics. Awareness of clinicians
about YouTube™ should be increased to be reached higher content and quality information through videos.
Keywords: YouTube, orthodontics, orthodontic treatment, social media, internet.
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SS-057
ANTERİOR BÖLGEDE ESTETİK YAKLAŞIMLAR: OLGU SUNUMU
Şura Boyraz1
1

, Hüseyin Hatırlı1

, Emine Şirin Karaarslan1

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye

Amaç: Diş hekimliğinde estetik başarı doğru tanı, tedavi planı ve klinik uygulamalara dayanmaktadır. Bu olgu bildiriminin
amacı; kanal tedavisi sonrasında renk değişikliği gösteren kırık dişi ve diastemaları bulunan bir hastanın kombine
yaklaşımla gülüş tasarımının anlatılmasıdır.
Olgu Sunumu: 19 yaşındaki kadın hasta ön dişlerinin renk, şekil ve görünüm bozukluğundan kaynaklanan şikâyetleri
sebebiyle kliniğimize başvurdu. Yapılan muayene sonrasında tedavi seçenekleri hakkında hastaya bilgi verildi. Devital
ağartma ve direkt kompozit rezin build-up uygulanmasına karar verildi. Daha sonra klinik ve radyografik incelemelerde
renk değişikliği gösteren sağ üst santral dişin daha önce endodontik tedavisinin tamamlandığı, klinik ve radyografik
semptomlarının olmadığı görüldü. Jel uygulaması için endodontik giriş kavitesi hazırlandı. %37 karbamid peroksit jel
(Whiteness Super Endo, FGM Produtos Odontologicos) uygulandı ve kavite geçici olarak kapatıldı. Hasta, ağartma jelini
değiştirmek için her üç günde bir tekrar çağrıldı. Diğer dişlerle renk uyumu dördüncü seansta elde edildi. Devital ağartma
prosedüründen on beş gün sonra dişlerin build-up yapılacak alanları selektif olarak asitlendi ve bağlayıcı ajan (OptiBond
XTR, Kerr Corporation) uygulandı. Daha önce hazırlanmış olan silikon anahtar yardımı ile palatal duvar elde edildikten
sonra nano-hibrit kompozit rezin (Tokuyama Estelite Sigma Quick (Tokuyama Dental Corporation) tabakalama tekniği ile
uygulandı. Restorasyonların bitim ve polisaj işlemleri sarı kuşaklı elmas frezler, Sof-Lex (3M Espe, ABD) bitirme diskleri
ve Clearfil Twist Dia (Kuraray, Japonya) ile yapıldı.
Tartışma: 6 ay sonra yapılan kontrollerde sonuçlar hem hasta hem de hekim için oldukça memnuniyet vericiydi.
Restorasyonların yumuşak dokular ve dişler ile estetik uyumun klinik olarak ideal olduğu gözlendi.
Sonuç: Kompozit rezinler ile kırık tamiri ve diastemaların kapatılmasının uygun vakalarda kullanılması durumunda diş
dokuları için koruyucu, düşük maliyetli, tek seansta uygulanabilir ve tatmin edici sonuçlar veren bir tedavi seçeneğidir.
Anahtar kelimeler: Diş beyazlatma, kompozit rezin, diastema kapatma
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SS-057
ESTHETIC APPROACHES AT ANTERIOR REGION: CASE REPORT
Şura Boyraz1
1

, Hüseyin Hatırlı1

, Emine Şirin Karaaslan1

Tokat Gaziosmanpaşa University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Tokat, Turkey

Aim: The esthetic success of a dental treatment depends on the correct diagnosis, treatment plan, and clinical
procedures. This study aims to describe a patient's smile design with a combined approach with a broken tooth showing
discoloration after the root canal treatment and diastemas between upper anterior teeth.
Case Report: The 19-year-old female patient was referred to our clinic with aesthetic complaints related to color, shape,
and appearance of anterior teeth. After the examination, information was given about the treatment options to the
patient. Devital bleaching and direct composite resin build-up application were decided. After that, in clinical and
radiographic examinations, it was seen that the upper maxillary central incisor tooth, which showed color change, had
previously completed endodontic treatment and did not have clinical and radiographic symptoms. An endodontic access
cavity was prepared for gel application. Carbamide peroxide gel (Whiteness Super Endo; 37% FGM Produtos
Odontologicos) was applied. The cavity was closed with a provisional filling. The patient was recalled every three days
for changing bleaching gel. A color match with other teeth was obtained at the fourth recall. Fifteen days after the
bleaching procedure, the bonding area was selectively acid-etched, and an adhesive system was applied. After the
palatal wall was obtained with the help of a silicon matrix that previously prepared, nano-hybrid resin composite
Tokuyama Estelite Sigma Quick (Tokuyama Dental Corporation) was used with incremental technique. Restorations were
finished with ultra-fine burs, and polishing was performed with Sof-Lex (3M Espe, USA) polishing discs and Twist Dia
polishers (Kuraray, Japan)
Discussion: At a 6-month follow-up, results were very satisfying for both the patient and dentist. It was observed that
the aesthetics harmony of the restorations with soft tissues and teeth was clinically ideal.
Conclusion: Fracture repair and closure of diastemas with direct resin composites is a conservative, low-cost, singlevisit, and satisfying treatment option at the true indication.
Keywords: Tooth bleaching, resin composite, diastema closure.
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SS-058
ORAL CERRAHİDE YENİ NESİL ANESTEZİ CİHAZLARI-VAKA SERİSİ
Mustafa Sami Demirsoy
Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye

Amaç: Diş hekimliği pratiğinde lokal anestezi uygulaması vazgeçilmez bir aşamadır. Bu aşama her yaşta hasta grubu için
rahatsız edici bir durum olup çoğunlukla korku ve anksiyeteye neden olmaktadır. Son yıllarda konvansiyonel enjeksiyon
tekniklerinin yerine bilgisayar kontrollü enjeksiyon teknikleri geliştirilmektedir. Bu vaka sunumunun amacı bilgisayar
destekli lokal anestezi cihazlarından birisi olan ve kliniğimizde kullanılan QuickSleper-5 cihazının oral minor
cerrahilerdeki etkinliğinin vakalar üzerinden değerlendirilmesini amaçlamaktadır.
Olgu Sunumu:
Vaka-1: 18 yaşında kadın hasta, mukoza retansiyonlu gömülü 48 numaralı dişin çekimi için ortodonti kliniğinden
yönlendirilmiştir. Tamamen mukoza ile kaplı 48 numaralı dişin mokozal alanı, 1.7 cc Maxicaine (68mg Artikain Hidroklorür,
0,017 mg Epinefrin) içeren karpülün 1/4'ü enjekte edilerek uyuşturulmuştur. İntraosseöz anestezi ile de karpülün 1/2'si
enjekte edilmiştir. Mukozal flep kaldırılmış ve diş çekimi gerçekleştirilmiştir. Operasyon sonrası süreçte hasta rahatsız
edici bir ağrı veya acı oluşmadığı ancak intraosseöz anestezi esnasında enjektör ucunun kemiği dirillemesi esnasında
çıkardığı sesten ürktüğünü bildirmiştir.
Vaka-2-3: 23 yaşında erkek, öyküsünde tamamlanmış ortodontik tedavisi olan hastanın ağzında retainerları
bulunmaktadır. Ortodontisti gömülü mezioanguler 38 numaralı dişin profilaktik amaçlı çekimini ve tedavi sonucu yer
açılan 46 numaralı diş bölgesine implant uygulamasını istemiştir. Farklı randevularda hastanın 38 numaralı diş çekimi, 46
diş bölgesine implant uygulaması gerçekleştirilmiştir. Hastanın 38 ve 46 numaralı diş bölgesi mukozasına QuickSleper-5
anestezi cihazı kullanılarak 1,7 cc Maxicaine (68 mg Artikain Hidroklorür, 0,017 mg Epinefrin) içeren karpülün 1/4'ü
enjekte edilmiştir. Daha sonra intraosseöz olarak karpülün 1/2 si enjekte edilmiştir. Yapılan anesteziler sonucunda 38
numaralı dişin çekimi ve 46 numaralı diş bölgesine implant uygulaması gerçekleştirilmiştir.
Sonuç: Oral cerrahi işlemleri açısından, bilgisayar destekli anastezi cihazıyla sağlanacak anestezi derinliği tereddüt
oluşturmakta iken, yapılan 3 uygulama başarılı olmuştur. Ancak yumuşak doku kesisi ve sütur işlemi esnasında kısmen
ağrı hissi oluştuğu bildirilmiştir. Bu durum oral cerrrahi gibi hem yumuşak hem sert dokuları hedefleyen işlemlerde
yumuşak dokuya yönelik anestezi derinliği açısından şüphe uyandırmıştır.
Anahtar kelimeler: Bilgisayar destekli intraosseous anestezi, QuickSleeper-5, oral cerrahi, gömülü 3.molar, implant
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SS-058
NEW GENERATION ANESTHESIA DEVICES IN ORAL SURGERY-A CASE SERIES
Mustafa Sami Demirsoy
Sakarya University, Faculty of Dentistry, Department of Oral Maxillofacial Surgery, Sakarya, Turkey

Aim: Local anesthesia is indispensable in dentistry. These applications are disturbing for patients of almost every age
group and cause fear and anxiety. In recent years, computer-controlled injection techniques have been developed
instead of conventional techniques. Therefore, this report aims to evaluate the effectiveness of the Quicksleeper-5
device, which is one of the newly developed computer-assisted local anesthesia devices, in oral minor surgical cases.
Case Reports:
Case-1: An 18-year-old female patient applied for the extraction of partially impacted right mandibular third molar with
orthodontic purposes. The mucosa covering the impacted tooth was infiltrated with a quarter of a cartridge containing
1.7 ccs Maxicaine (68mg articaine, 0.017mg epinephrine). Intraosseous anesthesia was provided with the remaining half
of the cartridge. Following full-thickness flap elevation, the extraction was carried out. Postoperatively, the patient was
asked to evaluate the procedure regarding the experienced pain intensity, and the patient only reported the disturbing
noise during the alveolar bone drilling for intraosseous anesthesia.
Case 2 and 3: A 23-year-old male patient referred to our clinic for the extraction of mesioangularly impacted left
mandibular third molar and dental implant placement for missing right mandibular first molar. The patient's tooth
extraction and implant placement were performed on different visit dates. At each visit, the related operation site was
anesthetized by Quicksleeper-5 with a quarter of a cartridge containing 1.7 cc Maxicaine (68 mg articaine, 0.017 mg
epinephrine) for mucosal anesthesia and with the remaining half of the cartridge for intraosseous anesthesia. The
mentioned procedures were successfully carried out in the obtained anesthetic depth.
Conclusion: Although the patients reported partial pain sensation during the mucosal incision and suturing, the
operations were successfully carried out. This condition has cast doubt on the depth of anesthesia for operations that
target both soft and hard tissues, such as in oral surgery.
Keywords: Computer-assisted intraosseous anesthesia, QuickSleeper-5, oral surgery, impacted third molar, dental
implant
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SS-059
PERFORASYONLU KÖK REZORPSİYONU OLAN DİŞİN REJENERATİF ENDODONTİK TEDAVİSİ: OLGU
SUNUMU
Salih Düzgün
Erciyes Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Amaç: Bu vaka raporunun amacı, perforasyonlu kök rezorpsiyonu olan üst santral keser dişin rejeneratif endodontik
tedavisini (RET) sunmaktır.
Olgu sunumu: 16 yaşındaki hasta 2015 yılında Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Oral Diagnoz ve Radyoloji
bölümüne rutin muayene amacıyla başvurmuştur. Alınan radyografilerde hastanın 21 numaralı dişinde kök gelişiminin
tamamlanmadığı görülmüş ve hasta endodonti kliniğine yönlendirilmiştir. Klinik muayenede dişte perküsyon ve
palpasyonda hassasiyet mevcut olmayıp, pulpa duyarlılık testlerine yanıt alınamamıştır. Diş asemptomatik olup, aynı
zamanda dişte sinüs yolu mevcut değildi. Radyografik muayene sonucunda periapikal lezyon, geniş bir iç rezorpsiyon ve
alveol kemik rezorpsiyonuyla ilişkili mezial dış kök rezorpsiyonu tespit edilmiştir. Perforasyonlu kök rezorpsiyonu ve
kronik apikal periodontitis teşhisi konulmuştur. Hasta velisine tedavi seçenekleri sunulmuş ve RET tercih edilmiştir. Hasta
velisine onam formu imzalatılıp tedavisine başlanmıştır. Lokal anestezi yapılmadan rubber-dam izolasyonu altında giriş
kavitesi açılmış, kanalın içerisi sadece 20 ml %2.5 NaOCl solüsyonu ile yıkanıp sonrasında kurulandı. Sonrasında kanal
içerisine üçlü antibiyotik patı (ÜAP) yerleştirilip, pamuk pelet ve geçici dolgu materyali ile kavite kapatıldı. Hastaya 4
hafta sonrasına randevu verildi. İkinci seans vazokonstriktör içermeyen lokal anestezik solüsyon ile infiltrasyon anestezisi
uygulanıp, rubber-dam izolasyonu altında giriş kavitesi açıldı ve ÜAP ‘ının uzaklaştırılması için % 17 EDTA solüsyonu ile
devamlı ve nazik bir yıkama gerçekleştirildi. Sonrasında kanallar salin solüsyon ile yıkanıp kurulandı. Kanal boşluğu
içerisinde #20 K tipi eğe ile çalışma boyunun 1-2 mm apikaline ilerlenerek kanama oluşumu sağlandı. Yaklaşık 15 dakika
sonra mine-sement birleşiminin 3 mm aşağısında kanama steril pamuk pelet yardımıyla durduruldu. Kan pıhtısının üzerine
3 mm MTA yerleştirildi. Sonrasında dişin kompozit ile daimi restorasyonu tamamlandı. Estetik kaybı nedeniyle hasta
sonrasında tam seramik kron yaptırdı. 5 yıllık takip süresi sonunda, diş asemptomatik ve fonksiyonda olup, dişin
apikalindeki radyolüsensi tamamen kaybolmuştur.
Sonuç: Perforasyonlu kök rezorpsiyon vakalarında RET‘lerin başarılı olabilme potansiyeli mevcuttur.
Anahtar kelimeler: Rejeneratif endodontik tedavi, iç kök rezorpsiyonu, olgunlaşmamış diş
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SS-059
REGENERATIVE ENDODONTIC TREATMENT OF A TOOTH WITH PERFORATED ROOT RESORPTION: A
CASE REPORT
Salih Düzgün
Erciyes University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, Kayseri, Turkey

Aim: The purpose of this case report is to present the regenerative endodontic treatment (RET) of the upper central
incisor tooth with perforated root resorption.
Case Report: The 16-year-old patient was referred to the department of endodontics in 2015. During the radiography
examination, it was observed that the root development in the upper left central incisor tooth was not completed.
Clinical examination showed that there was no tender to percussion and palpation, no response to thermal and electric
pulp sensibility tests, and no draining sinus tract. The tooth was discolored and asymptomatic. There was a periapical
radiolucent lesion, large internal root resorption, and mesial external root resorption associated with alveolar bone
resorption after a radiographic examination. The diagnosis was perforated root resorption with chronic apical
periodontitis. Treatment options were presented. The patient elected RET. Informed consent was obtained by his mother.
The access cavity was prepared under rubber-dam isolation without local anesthesia. The canal was gently irrigated with
20 ml 2.5% NaOCl and dried, then triple antibiotic paste (TAP) was dressed into the canal, and the access cavity was
closed with a cotton pellet and temporary filling material. 4 weeks later, Local infiltration anesthesia with 3%
Mepivacaine without a vasoconstrictor was administered. The TAP was flushed out of the canal with 20 ml 17% EDTA
solution under rubber-dam isolation. The canal was then irrigated with sterile saline solution and dried. #20 K-file was
used to penetrate 1-2 mm into the periapical tissues to provoke bleeding into the canal space. Approximately 15 minutes
later, at 3 mm below the cementoenamel junction, bleeding was stopped via cotton pellet. 3 mm of an MTA plug was
placed over the blood clot. Tooth restored with light-cured composite resin. The patient was followed for five years.
Conclusion: RET’s have the potential to be successful in perforated root resorption cases.
Keywords: Immature tooth, internal root resorption, regenerative endodontic treatment
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SS-060
ANTERİOR DİASTEMALARIN KOMPOZİT RESTORASYONLAR İLE KAPATILMASI: ÜÇ OLGU SUNUMU
Gülşah Tonga1
1

, Hüseyin Hatırlı1

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye

Amaç: İki diş arasındaki boşluğu ifade eden diastema, dişlerdeki şekil bozuklukları, diş boyutları arasındaki uyuşmazlık
veya dişlerin şekil ve boyut farklılıklarından kaynaklanan estetik bir problemdir. Diastemaların kapatılmasında farklı
tedavi alternatifleri bulunmasına karşın, kompozit rezinle restorasyonu tek seansta tamamlanabilen, konservatif ve düşük
maliyetli bir tedavi seçeneğidir. Bu olgu sunumunun amacı, diastemalarından kaynaklı estetik problemleri ile kliniğimize
başvuran 3 farklı hastanın direkt kompozit rezin restorasyonlarla estetik rehabilitasyonun anlatılmasıdır.
Olgu Sunumu: Ön dişlerinin görünümünden rahatsız olan üç hasta farklı zamanlarda kliniğimize başvurdu. Hastaların
klinik muayenesinde üst çene ön bölgedeki dişler arasında farklı nedenlerden kaynaklanan diastemaların varlığı
belirlendi. Farklı tedavi alternatifleri anlatıldıktan sonra, hastalar direkt kompozit rezinlerle diastemalarının
kapatılmasını tercih ettiler. Restorasyonlar öncesinde ilk olarak renk seçimi yapıldı ve dişlerin izolasyonu sağlandı.
Diastemaların kapatılacağı dişler herhangi bir preparasyon yapılmadı. Restorasyon yapılacak olan bölgedeki mine
yüzeyleri %37’lik fosforik asit ile pürüzlendirildi ve adeziv sistem (Single Bond Universal, 3M ESPE) uygulandı. Daha sonra
nano dolduruculu kompozit rezin (Estelite Sigma Quick, Tokuyama Dental) tabakalama tekniği ile uygulandı ve ışıkla
polimerize edildi. Restorasyonların ince grenli elmas frezler ile bitirildi ve polisaj diskleri (Soflex, 3M ESPE) ile polisaj
yapıldı.
Tartışma: 6 ay sonra yapılan kontrollerde sonuçlar hem hastalar hem de hekim için oldukça memnuniyet vericiydi.
Restorasyonların çevre diş dokuları iyi bir renk uyumuna ve estetik özelliklere sahip olduğu görüldü.
Sonuç: Kompozit rezinler ile diastemaların kapatılmasının uygun vakalarda kullanılması durumunda diş dokuları için
koruyucu, düşük maliyetli, tek seansta uygulanabilir ve tatmin edici sonuçlar veren bir tedavi seçeneğidir.
Anahtar Kelimeler: Diastema, kompozit rezin, diastema kapatma
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SS-060
CLOSURE OF ANTERIOR DIASTEMAS WITH COMPOSITE RESTORATIONS: THREE CASE REPORTS
Gülşah Tonga1
1

, Hüseyin Hatırlı1

Tokat Gaziosmanpaşa University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Tokat, Turkey

Aim: Diastema, which defines the space between adjacent teeth, is an esthetic problem resulting from tooth
malformation, teeth size discrepancies, or shape and size differences of the teeth. Despite the various treatment options
available for closure of diastemas, composite resin restorations that can be performed in a single visit are a conservative
and low-cost treatment option. The aim of this case report is to present esthetic rehabilitation of 3 patients referred to
our clinic with esthetic problems arising from diastemas, with direct composite restorations.
Case Report: Three patients who complain of the aesthetic appearance of the anterior teeth were referred to our clinic.
In the clinical examination, the presence of diastemas between upper anterior teeth was determined. After the
description of different treatments, alternatives patients preferred closure of diastemas with direct resin composites.
First, color selection was performed, and the field was isolated. Any preparation was not performed on the teeth to be
restored. Enamel surfaces were roughened with 37% phosphoric acid at the restorative area, and an adhesive system
(Single Bond Universal, 3M ESPE) was applied. Then, the diastemas were closed by use of nano-fill resin composite
(Estelite Sigma Quick, Tokuyama Dental) with layering technique and light polymerized. Restorations were finished with
diamond burs and polished with Soflex discs (3M ESPE).
Discussion: At a 6-month follow-up, results were very satisfying for both the patient and dentist. Restorations
demonstrated excellent color match and esthetic features.
Conclusion: Closure of diastemas with direct resin composites is a conservative, low-cost, single-visit, and satisfying
treatment option on the true indication.
Keywords: Diastema, resin composite, diastema closure.
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SS-061
SELF-ADEZİV REZİN SİMANIN DENTİNE BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ÜNİVERSAL ADEZİVLERIN
ETKİSİ
Hacer Balkaya1
1
2

, Sezer Demirbuğa1

, Aysun Tuğçe Akay1

Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi AD, Kayseri, Türkiye
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi AD, Kütahya, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada self-adeziv bir rezin simanın dentine mikrotensil bağlanma dayanımı üzerine üniversal adeziv
kullanımının etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metod: Bu çalışmada 35 adet çürüksüz insan alt yirmi yaş dişi kullanılmıştır. Dişler, standart silindirik kalıplar
içerisine bir self-cure akrilik rezin kullanılarak, mine-sement sınırının 2 mm altında olacak şekilde gömüldü. Dişlerin
okluzal mine kısımları su soğutması altında düşük hızlı bir kesme cihazı ile uzaklaştırıldı. Standart smear tabakası elde
etmek amacıyla dentin yüzeyleri sırasıyla 600 ve 800 gritlik su zımparaları ile zımparalandı. Ardından dişler, kullanılacak
adeziv rezine ve uygulama protokolüne göre yedi ayrı gruba ayrıldı;
Grup 1 (Kontrol grubu): Herhangi bir adeziv rezin uygulaması yapılmadı,
Grup 2: Single bond universal adeziv self-etch modda uygulandı,
Grup 3: Gluma universal adeziv self-etch modda uygulandı,
Grup 4: Futurabond U universal adeziv self-etch modda uygulandı,
Grup 5: Single bond universal adeziv etch-and-rinse modda uygulandı,
Grup 6: Gluma universal adeziv etch-and-rinse modda uygulandı,
Grup 7: Futurabond U universal adeziv etch-and-rinse modda uygulandı.
Adeziv rezin uygulama protokolü sonrası bir self-adeziv rezin siman kullanılarak örnek yüzeylerine 2 mm’lik iki tabaka
halinde build up yapılmıştır. Örnekler 24 saat 37 ⁰C’de %100 nemli ortamda saklandıktan sonra örneklerden bir kesme
cihazı yardımıyla yüzey alanı 1 mm2 olan çubuklar elde edilmiştir. Elde edilen çubuklar 1 yıl boyunca distile suda
saklandıktan sonra mikrotensil bağlanma dayanımı testine tabi tutulmuştur. Elde edilen veriler istatistiksel olarak analiz
edilmiştir.
Bulgular: Bu çalışmada test edilen üniversal adezivlerin etch-and-rinse modda kullanımları self-adeziv rezin simanın
dentine bağlanma dayanımını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde arttırmıştır (p<0,05). Bu adezivler self-etch modda
kullanıldıklarında ise kontrol grubu ile aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmemiştir (p>0,05). Etch-andrinse modda ve self-etch modda kullanılan adezivler kendi aralarında kıyaslandığında, adeziv rezinler arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmemiştir (p>0,05).
Sonuç: Üniversal adezivlerin self-etch modda kullanımları self-adeziv rezin simanın dentine bağlanma dayanımını
değiştirmezken, etch-and-rinse modda uygulanmaları bağlanma dayanımını arttırır.
Anahtar kelimeler: Bağlanma dayanımı, mikrotensil, rezin siman, üniversal adeziv.
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SS-061
THE EFFECT OF UNIVERSAL ADHESIVES ON THE BOND STRENGTH OF A SELF-ADHESIVE RESIN
CEMENT TO DENTIN
Hacer Balkaya1
1
2

, Sezer Demirbuğa1

, Aysun Tuğçe Akay1

Erciyes University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Kayseri, Turkey
Kütahya Health Sciences University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Kütahya, Turkey

Aim: This study aimed to evaluate the effect of universal adhesives on the microtensile bond strength of a self-adhesive
resin cement to dentin.
Methodology: A total of 35 non-carious human lower wisdom teeth were used. Teeth were embedded in standard molds
using self-cured acrylic resin up to 2 mm below the enamel-cement line. Occlusal enamels were removed using a lowspeed cutting device under water cooling. The sample surfaces were ground using 600 and 800 grid silicon-carbide papers
respectively, to form standard smear layer. They were then randomly divided into seven groups according to the
application protocol of adhesive resin;
Group 1 (Control group): Adhesive resin was not applied,
Group 2: Single bond universal adhesive (UA) was applied in self-etch mode (SEm),
Group 3: Gluma UA was applied in SEm,
Group 4: Futurabond UA was applied in SEm,
Group 5: Single bond UA was applied in etch-and-rinse mode (ERm),
Group 6: Gluma UA applied was in adhesive ERm,
Group 7: Futurabond UA was applied in ERm.
Following the adhesive application, a self-adhesive resin cement build-ups were made. After the samples were stored
for 24 hours at 37 °C in 100% humidity, sticks with a surface area of 1 mm2 were obtained using a cutting device. The
sticks were subjected to microtensile bond strength test after one-year water storage. The data were statistically
analyzed.
Results: When the UAs were applied in ERm, the bond strength was significantly increased(p<0.05). When these adhesives
were used in SEm, no statistically significant difference was observed between them and the control group(p>0.05).
There was no statistically significant difference between the adhesive resins regardless of the application mode(p>0.05).
Conclusion: While the use of UAs in the SEm does not change the bond strength of the self-adhesive resin cement to
dentin, their application in ERm increases the bond strength.
Keywords: Bond strength, microtensile, resin cement, universal adhesive.
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SS-062
ÜNİVERSAL ADEZİVİN DENTİNE UYGULANMASINDA MODİFİYE-TOTAL-ETCH YAKLAŞIMI
Tuğçe Göncü
1
2

1

, Nasibe Aycan Yılmaz2

Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Restoratif Diş Tedavisi Kliniği, Aydın, Türkiye
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Amaç: Üç farklı yaklaşımla uygulanan bir üniversal adeziv rezinin kontamine olan/olmayan dentine makaslama bağlanma
dayanımındaki (MBD) etkisini karşılaştırmalı olarak değerlendirmektir.
Yöntem: Çekilmiş sığır mandibular keser dişlerinden 180 adet dentin örneği elde edildi. Dentinin kontaminasyon durumu
ve universal adezivin uygulama yaklaşımı doğrultusunda örnekler rastgele 12 gruba ayrıldı (n=15). Dentin örneklerinde
deneysel olarak dört farklı kontaminasyon durumu oluşturuldu: Dentinde kontaminasyon yok veya kan, hemostatik ajan,
kan+hemostatik ajanla dentin kontaminasyonu. Farklı kontaminasyon koşullarındaki dentin örneklerine üç farklı
yaklaşımla universal adeziv uygulandı: Kendinden asitli yaklaşım (dentine ön asitleme yok), konvansiyonel total-etch
(dentini %35’lik fosforik asitle ön asitleme) veya modifiye total-etch (dentini %10’luk gallik asitle ön asitleme). Daha
sonra örnekler üzerinde kompozit rezin bloklar restore edildi. Restorasyonlar termal siklus cihazında (5,000 devir) yapay
olarak yaşlandırıldı. MBD analizi, kafa hızı 0,5 mm/dakika olarak ayarlanan test cihazında gerçekleştirildi. Kırılma tipleri,
stereo mikroskop altında x20 büyütmede değerlendirildi. İstatistiksel analizler iki yönlü ANOVA ve post hoc Tukey's HSD
testi ile değerlendirildi (p<0.05).
Bulgular: Makaslama bağlanma dayanımının dentinin kontaminasyon durumundan (p<0.001) ve universal adezivin
uygulama yaklaşımından (p<0.001) önemli ölçüde etkilendiği tespit edildi. İki faktör arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir etkileşim bulundu (p=0,005). Tüm kontaminasyon koşullarında modifiye total-etch yaklaşımı (dentini %10’luk gallik
asitle ön asitleme), konvansiyonel total-etch yaklaşımına (%35’lik fosforik asitle ön asitleme) kıyasla anlamlı düzeyde
daha yüksek bağlanma dayanımı sağlamıştır (p<0,05).
Sonuç: Dentini %10’luk gallik asitle ön asitlemeyi içeren modifiye total-etch yaklaşımı; universal adezivlerin kontamine
olan/olmayan dentine uygulanmasında yeni bir yaklaşım olarak ümit verici görünmektedir. Bu yaklaşımın potansiyelinin
açığa çıkarılabilmesi amacıyla, klinik araştırmalara geçmeden önce daha fazla in vitro çalışma yapılmalıdır.
Anahtar kelimeler: Dentin, fosforik asit, gallik asit, makaslama dayanımı, dental adezivler, dental bağlanma
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SS-062
MODIFIED-TOTAL-ETCH STRATEGY FOR THE APPLICATION OF A UNIVERSAL ADHESİVE TO DENTIN
Tuğçe Göncü1
1
2

, Nasibe Aycan Yılmaz2

Aydın Oral and Dental Health Center, Clinic of Restorative Dentistry, Aydın, Turkey
Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Aydın, Turkey

Aim: To comparatively evaluate the shear bond strength of a universal adhesive to contaminated/non-contaminated
dentin when applied with three different adhesion strategies.
Method: A total of 180 dentin samples were prepared from bovine mandibular incisors. Samples were divided randomly
into 12 groups (n=15) according to the dentin contamination condition and the adhesion strategy of the universal
adhesive. Four dentin contamination conditions were created experimentally: Non-contamination or dentin
contamination with blood, hemostatic agent, or blood + hemostatic agent. The universal adhesive was applied to the
contaminated/non-contaminated dentin samples with three different approaches: Self-etch (no pre-conditioning),
conventional total-etch (pre-conditioning of dentin with 35% phosphoric acid), or modified total-etch (pre-conditioning
of dentin with 10% gallic acid). Composite resin blocks were restored on the samples. All restorations were artificially
aged by 5,000 thermal cycles. Shear bond strength was evaluated at a crosshead speed of 0.5 mm/min, and data were
analyzed using Two-way ANOVA and post hoc Tukey's HSD test (p<0.05).
Results: Shear bond strength results were significantly influenced by both the dentin contamination condition (p<0.001)
and the adhesion strategy used (p<0.001). A statistically significant interaction was found between the two factors
(p=0.005). The modified total-etch strategy provided significantly higher bond strength compared to the conventional
total-etch under all contamination conditions (p<0,05).
Conclusion: Modified-total-etch strategy involving the pre-conditioning of dentin with 10% gallic acid; seems to be
promising as a novel approach for the application of universal adhesives to contaminated or non-contaminated dentin.
Further in vitro studies should be conducted before proceeding with clinical trials to reveal the potential of this strategy.
Keywords: Dentin, phosphoric acids, gallic acid, shear strength, dental adhesives, dental bonding
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SS-063
PERİOKÜLER ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER İLE MANDİBULAR KESİCİ DİŞ ÇAPRAŞIKLIĞI ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başak Kızıltan Eliaçık
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey

Amaç: Türk popülasyonunda perioküler antropometrik ölçümler (POAÖ) ve interkanin genişliğini ile Little'ın düzensizlik
indeksi (alt çene kesici dişlerde görülen çapraşıklıkları ölçmekte kullanılan) arasındaki olası ilişkiyi belirlemektir.
Yöntem: Bu çalışmaya 12-18 yaş arası 94 (49 mandibular çapraşıklı ve 45 kontrol) çocuk dahil edildi. Dış kantuslar arası
mesafe (DKAM), iç kantuslar arası mesafe (İKAM), interpupiller mesafe (İPM), interkanin genişliği (İKG) ve Little'ın
düzensizlik indeksi (LDI), iki standart dijital fotoğraf üzerinden açık kaynaklı Java tabanlı bir görüntü işleme programı
(ImageJ) kullanılarak ölçüldü. POAÖ ve İKG ile LII arasındaki ilişkiyi araştırmak için Spearmann korelasyon katsayısı ve
çoklu lineer regresyon testleri kullanıldı.
Bulgular: Mandibular çapraşıklığı olan olguların İKAM, DKAM, İPD ve İKG ortalamaları sırasıyla 30,6 ± 1,7 mm, 82,4 ± 2,0
mm, 59,2 ± 1,6 mm, 23,3 ± 1,1 mm idi. Bununla birlikte, kontrollerin ölçümlerinin ortalaması aynı sıra ile 32,1 ± 1,5 mm,
84,4 ± 2,4 mm, 60,1 ± 1,9 mm, 24,6 ± 1,4 mm olarak bulundu. Gruplar arasında tüm değişkenler açısından anlamlı fark
olduğu görüldü (p<0,001). Çapraşıklık olan grupta POAÖ ve İKG’in LDİ ile korelasyonu incelendiğinde tüm bağımsız
değişkenler ile negatif korelasyon gösterdiği görüldü. Özellikle İKG ve İKAM değişkenlerinde yüksek korelasyona rastlanıldı
(sırasıyla r= -0,732, p<0,001ve r= -0,705, p<0,001 ). Çok değişkenli regresyon analizi sonucunda İKAM ve İKG çapraşıklığı
olumsuz ve anlamlı olarak etkilemekteydi (sırasıyla β= -0,393, t(44)= -3,2, p= 0,003 değeri, pr2= 0,18 ve β= -0,343, t(44)=
-2,3, p= 0,026, pr2= 0,11).
Sonuç: Çalışmamızdan elde edilen sonuçlara göre İKG ve on yaşından sonra sabit kalan İKAM’ın Türk toplumundaki
çocuklarda mandibular kesici dişlerdeki düzensizlikleri tahmin etmek için kullanılabileceği sonucuna varıldı.
Anahtar kelimeler: mandibular kesiciler, çapraşıklık, perioküler antropometrik ölçümler, Little düzensizlik indeksi
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SS-063
EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PERİOCULAR ANTHROPOMETRIC MEASUREMENTS
AND MANDIBULAR INCISOR CROWDING
Başak Kızıltan Eliaçık
University of Health Sciences, Hamidiye Faculty of Dental Medicine, Department of Pediatric Dentistry, İstanbul, Turkey

Aim: To determine whether a relationship exists between the periocular anthropometric measurements (POAM),
intercanine width, and Little’s irregularity index (measures the crowding of mandibular incisors) in the Turkish
population.
Methodology: Ninety-four children (49 with mandibular crowding and 45 controls) aged between 12-18 years were
included in this study. Inter-outer canthal distance (IOCD), inter-inner canthal distance (IICD), interpupillary distance
(IPD), inter-canine width (ICW), and Littles’irregularity index (LII) of subjects were measured from two standardized
digital photographs using a public domain Java processing program (ImageJ software). Spearman correlation coefficient
and multiple linear regression tests were used to investigate the relationship between POAM, and ICW, and LII.
Results: In the mandibular crowding group, the means of IICD, OICD, IPD, and ICW were 30.6 ± 1.7 mm, 82.4 ± 2.0 mm,
59.2 ± 1.6 mm, 23.3 ± 1.1 mm, respectively. In controls, the mean of the measurements was found to be 32.1 ± 1.5 mm,
84.4 ± 2.4 mm, 60.1 ± 1.9 mm, 24.6 ± 1.4 mm, respectively. There were statistically significant differences between
groups among all variables (p <0.001). There was a negative correlation between POAM and ICW with LDI. Especially,
high correlation was found in ICW and IICD variables (r = -. 732, p <.001 and r = -705, p <.001, respectively). As a result
of multivariate regression analysis, IICD and ICW were found to be affected the crowding negatively and significantly (p
= .003 and p = .026, respectively).
Conclusion: According to the results obtained from our study, it was concluded that IICD remains stable after the age of
10 years, and ICW can be used to predict irregularities in mandibular incisors in children in the Turkish population.
Keywords: mandibular incisors, crowding, periocular anthropometric measurements, Little irregularity index
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SS-064
SOĞUK PLAZMA UYGULAMASININ ZİRKONYUM OKSİT SERAMİK RESTORASYONLARIN TAMİRİNDEKİ
ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ
Mehmet Köse1
1

, Özlem Çölgeçen1

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Sabit protetik restorasyonlarının kırık tamirinin başarısı, açığa çıkan alan ile tamir materyali arasındaki bağlantı
kuvvetiyle ilişkilidir. Son yıllarda seramikler ile rezin materyaller arasındaki bağlanma dayanımını artırabileceği
düşünülen soğuk plazma uygulamasının alternatif bir yüzey işlemi olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı,
soğuk plazma uygulamasının zirkonyum oksit seramik restorasyonların ağız içi tamirlerindeki etkinliğini
değerlendirmektir.
Yöntem: Çalışmada 150 adet zirkonyum oksit örnek, hassas kesme cihazı kullanılarak 1 mm kalınlığında CEREC In Coris
ZI bloklardan (inCoris ZI 55x19 MC XL, Sirona, Bensheim, Almanya) kesilerek elde edildi. Örnekler bir yıllık ağız içi
kullanımı taklit etmek adına termal yaşlandırma cihazında 5-55°C’de 10000 siklusla yaşlandırıldı. Tüm örneklere
hazırlanan frezleme düzeneğinde 30µm fine grit kırmızı elmas frez kullanılarak pürüzlendirildi. Bütün örnekler rastgele
(n=10) gruplara ayrıldı. Örneklere yüzey işlemi olarak; soğuk plazm, tribokimyasal silika kaplama ve bağlayıcı ajan
kombinasyonları uygulandı. Bütün gruplarda pürüzlülük (n=10) ve yüzey temas açısı (n=5) ölçümleri yapıldı, diğer
örneklerin (n=10) yüzeylerine kompozit diskler (4 mm çap, 3 mm yükseklik) kullanılarak tamir uygulandı. Universal test
cihazında tüm örneklerin makaslama bağlanma dayanımı değerlendirildi ve elde edilen veriler kaydedildi. Örnekler
stereomikroskop kullanılarak incelendi ve kırık tiplerine göre sınıflandırıldı (adeziv, koheziv ve miks). Elde edilen verilerin
istatistiksel olarak değerlendirilmesinde Tek Yönlü Varyans Analizi ve Bonferroni Testi kullanıldı (α=0.05).
Bulgular: Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre soğuk plazmanın tek olarak uygulanması pürüzlülükte herhangi bir
değişikliğe sebep olmazken, yüzey temas açısında belirgin bir düşmeye sebep olmuştur (p=0,000). En yüksek makaslama
bağlanma dayanımı değerleri, Cojet ve soğuk plazma uygulama sonrası bağlayıcı ajanın uygulandığı grupda (ZCPB=23,01
± 3,17MPa) elde edilmiştir. Kırık tipleri incelendiğinde soğuk plazma uygulanması; adeziv tip kırıkların miks ve kohesiv
kırıklara dönüşmesini sağlamıştır.
Sonuçlar: Çalışmanın sınırlamaları dâhilinde, soğuk plazma uygulamasının zirkonyum oksit seramik yüzeyi ile kompozit
rezin tamir materyali arasındaki bağlantıyı güçlendirmiştir.
Anahtar Kelimeler: Porselen tamiri, non termal plazma, makaslama bağlanma dayanımı
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SS-064
THE EFFECT OF NON-THERMAL PLASMA APPLICATION ON THE REPAIR OF ZIRCONIUM OXIDE
CERAMIC RESTORATIONS
Mehmet Köse1
1

, Özlem Çölgeçen1

İzmir Katip Çelebi University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, İzmir, Turkey

Aim: The success of fixed prosthetic restorations repair is related to the bond strength between the exposed area and
the repair material. Non-thermal plasma application, which is thought to increase the bond strength between ceramics
and resin materials in recent years, can be an alternative surface treatment to increase this bond strength. The aim of
this study is to evaluate the effectiveness of non-thermal plasma application in intraoral repairs of zirconium oxide
ceramic restorations.
Methodology: In the study, in thickness of 1mm, 150 zirconium oxide samples were prepared by cutting from CEREC In
Coris ZI blocks (inCoris ZI 55x19 MC XL, Sirona, Bensheim, Germany) using a precision cutting device. The samples were
aged with 10000 cycles at 5-55 ° C in a thermal aging device to replicate 1-year intraoral use. All specimens were
roughened using a 30µm fine-grit red diamond bur in a custom-made milling machine. All specimens were randomly
divided into groups(n = 10) according to surface treatments, cold plasma (Figure 1), tribochemical silica coating, and
binding agent applications and combinations. Roughness (n = 10) and surface contact angle (n = 5) measurements were
made in all groups. By using composite discs (4 mm diameter, 3 mm height), the repair of specimens(n=10) was made.
The shear bond strength of all samples was evaluated in the universal test device, and the obtained data were recorded.
The samples were examined by using a stereomicroscope and classified according to fracture types (adhesive, cohesive
and mixed). One-Way Variance Analysis and Bonferroni Test were used for statistical evaluation of the data(α = 0.05).
Results: According to the results obtained from the study, non-thermal plasma application did not cause any change in
roughness values, but it caused a significant decrease in surface contact angle values(p = 0,000). The highest shear bond
strength was obtained in the group (ZCPB=23,01±3,17MPa) which Cojet, non-thermal plasma, and the bonding agent
were applied. When failure types are examined, non-thermal plasma application enabled the adhesive type fractures to
turn into mixed and cohesive fractures.
Conclusions: Within the limitations of the study, non-thermal plasma application strengthens the bonding between the
zirconium oxide ceramic surface and the composite resin repair material.
Keywords: Porcelain repair, non-thermal plasma, shear bond strength
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SS-065
ÇOCUK HASTALARDAKİ ÇENE KİSTLERİNİN MARSUPİYALİZASYONU: İKİ VAKANIN UZUN DÖNEM
TAKİBİ
Nilüfer Üstün1
1
2

, Emrah Dilaver2

, Gökhan Gürler2

İstanbul Medipol Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
İstanbul Medipol Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Marsupiyalizasyon tekniği, düşük cerrahi komplikasyon riski ile komşu anatomik yapıların canlılığını koruyan ve
odontojenik çene kistlerinin tedavisinde kullanılan konservatif yaklaşımlardan biridir. Bu çalışmada; marsupiyalizasyon
yöntemi ile tedavisi gerçekleştirilen iki çocuk hastanın uzun dönem takip sonuçlarının paylaşılması amaçlandı.
Yöntem: Hastalarda marsupiyalizasyon süreci boyunca akrilik hareketli obtüratörler kullanıldı. Lezyonun iyileşme ve kist
kavitesindeki sürekli dişin sürme seviyelerine göre obtüratörlerin kist kavitesi ile ilişkili olan yüzeyleri aşındırıldı. Kist
tipi ve lokalizasyonu, takip süresi, yaş ve cinsiyet gibi değişkenler değerlendirildi. Lezyonun iyileşme derecesi ile lezyona
bağlı gömülü dişlerin kendiliğinden mi yoksa ortodontik olarak mı sürdüğü veya çekilmesi gerekip gerekmediği belirlendi.
Dentigeröz kist tanısı konan ve 7 yıl takip edilen ilk hastada kist boyutu 561 mm2, keratokist tanısı konan ve 5 yıl takip
edilen ikinci hastanın kist boyutu 464 mm2 olarak saptandı. Her iki hastanın da kist ile ilişkili olan dişleri ortodontik olarak
sürdürüldü ve lezyonlar tamamen iyileşti. Takip süreleri boyunca klinik ve radyografik muayeneleri gerçekleştirilen
hastalarda nüks görülmedi.
Sonuç: Cerrahi müdahalesi planlanan hastalarda fonksiyonel ve estetik özelliklerin korunması, kist kavitesi ile ilişkili
dişler ve anatomik yapıların canlılığının korunması için konservatif tedavi yaklaşımları benimsenmelidir.
Anahtar kelimeler: Marsupiyalizasyon, keratokist, dentigeröz kist, ortodontik diş sürdürme
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SS-065
MARSUPIALIZATION OF JAW CYST IN TWO PEDIATRIC PATIENTS: LONG-TERM FOLLOW-UP
Nilüfer Üstün1
1
2

, Emrah Dilaver2

, Gökhan Gürler2

İstanbul Medipol University, School of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry, İstanbul, Turkey
İstanbul Medipol University, School of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Istanbul, Turkey

Aim: Marsupialization is one of the conservative treatment approaches for odontogenic cysts of the jaw and preserves
vital anatomical structures by establishing low surgical complication risk. It was aimed to present the long-term outcomes
of two pediatric patients with jaw cysts treated with the marsupialization method.
Methodology: Acrylic removable obturators were used as supplementary instruments to support the marsupialization
process. All obturators were re-designed periodically according to the tooth-eruption process and reduction of the cyst
cavity. Variables such as localization and type of cyst, follow-up period, age, and gender were evaluated. The healing
degree of the lesion was assessed, and whether the impacted teeth related to the lesion erupt spontaneously or
orthodontically or had to be extracted was determined. Cyst size was 561 mm 2 for the first case with dentigerous cyst
(7 years follow-up period) and 464 mm2 for the second case with keratocyst (5 years follow-up period). In both cases,
impacted teeth within the cyst have erupted orthodontically, and the cyst cavities were healed completely. There was
no recurrence observed after the follow-up periods.
Conclusion: Conservative treatment approaches should be adopted to the maintenance of functional and aesthetic
characteristics of the patients and preserve the vitality of the teeth and anatomical structures adjacent to the relevant
cyst.
Keywords: Marsupialization, keratocyst, dentigerous cyst, orthodontic forced eruption
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SS-066
KOMPLİKE KRON KÖK KIRIĞI GÖRÜLEN ÜST SANTRAL DİŞİN TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU
Ömer Özkılıç1
1

, Özkan Adıgüzel1

, Merve Yeniçeri Özata1

Dicle Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

Amaç: Travma vakalarının sıkça karşılaşıldığı endodonti kliniğinde, en sık etkilenen dişler daimi maksiller santral kesici
dişlerdir. Hastanın yaşı, kliniğe başvurma zamanlaması, kırığın etkilediği diş ve çevre dokular, travma olgularının teşhis
ve tedavisini etkileyen majör faktörlerdendir. Bu çalışmada komplike kron kök kırığının tedavi yaklaşımında hastanın
kırılmış kendi diş dokusunun kullanması amaçlanmıştır.
Olgu sunumu: Kliniğimize travma ile başvuran 24 yaşındaki erkek hastanın #21 numaralı dişinde komplike kron kök kırığı
olduğu tespit edildi. Kırılan parçanın mobil olduğu ve 2 mm derinliğinde bir kök dokusu içerdiği anlaşıldıktan sonra
ekstrakte edildi. Kırık parça bütünlüğünü kaybetmemişti. Bir seans kalsiyum hidroksit ile pansuman yapıldı.11 gün sonra
kanal tedavisi tamamlandı ve dişe fiber post yerleştirildi. Posttan destek alınarak kırık parça repoze edildi.
Tartışma: Endodontide travmaya uğramış dişlerin tedavisinde üst yapı restorasyonu estetik ve fonksiyonel açıdan önem
kazanmaktadır. Ön grup travmalı dişlerin restorasyonunda genellikle; adeziv restorasyon materyalleri, full kronlar ilk
düşünülmesi gereken seçenekler arasındadır. Bu vakada ise adeziv materyaller ve fiber posttan yardım alınarak kırık diş
parçası repoze edilmiş, üst yapı restorasyonu sağlanmıştır.
Sonuç: Komplike kron kök kırıklarında kırılan parçanın bütünlüğü, diş ile ayrılma seviyesi, travmanın üzerinden ne kadar
süre geçtiği tedavi seçeneğini belirleyen ve prognozu etkileyen önemli faktörlerdendir.
Anahtar kelimeler: Travma, komplike kron kök kırığı, kırık, fiber post
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SS-066
TREATMENT OF THE MAXILLARY CENTRAL TOOTH WITH COMPLICATED CROWN ROOT FRACTURE:
A CASE REPORT
Ömer Özkılıç1
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Dicle University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, Diyarbakır, Turkey

Aim: The most frequently affected teeth are permanent maxillary central incisors in the endodontics clinic, where
trauma cases are commonly encountered. Major factors affecting the diagnosis and treatment of trauma cases are the
patient's age, the timing of admission to the clinic, the tooth and surrounding tissues affected by the fracture. The aim
of this study is to use the patient's own broken tooth tissue in the treatment of complicated crown root fractures.
Case Report: Complicated crown root fracture was found in tooth # 21 of a 24 years old male patient admitted to our
clinic with trauma. It was extracted after it was understood that the broken piece was mobile and contained a root
tissue 2mm deep. The broken piece had not lost its integrity. One session of calcium hydroxide treatment was applied
to the tooth. After 11 days, root canal treatment was completed, and a fiber post was placed in the tooth. The broken
piece was reposed with support from the post.
Discussion: Superstructure restoration is aesthetically and functionally important in the treatment of traumatized teeth
in endodontics. Adhesive restorations, full crowns are generally the first options that come to mind in front group trauma
teeth. In this case, the broken tooth part was repositioned with the help of adhesive materials and fiber post, and
superstructure restoration has been provided.
Results: In complicated crown root fractures, the integrity of the broken piece, the level of separation with the tooth,
and how long the trauma has passed are important factors that determine the treatment option and affect the prognosis.
Keywords: Trauma, complicated crown root fracture, fracture, fiber post
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SS-067
DİŞ HEKİMLERİNİN ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ KONUSUNDAKİ BİLGİ VE TUTUMLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Büşra Karaağaç Eskibağlar1
1

, Buket Ayna1

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

Amaç: Türkiye’de bulunan diş hekimlerinin çocuk istismar ve ihmali (Çİİ) konusundaki bilgi düzeyleri ve tutumlarının
değerlendirilmesi ve değerlendirme sonunda verilen bilgilendirme broşürü ile farkındalığının arttırılması
amaçlanmaktadır.
Yöntem: Diş hekimlerine üç bölümden ve toplam 45 sorudan oluşan elektronik anket formu uygulanmıştır. Birinci bölümde
kişisel bilgileri, ikinci bölümde Çİİ konusundaki bilgi düzeyleri, üçüncü bölümde ise Çİİ konusuna olan tutum ve
davranışlarını ölçen sorular yer almaktadır. Çalışmamızda; Shapiro Wilk’s, Kolmogorov Smirnov, Independent T Testi, OneWay ANOVA, Tukey HSD ve Tamhane’s analizlerinden yararlanılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya katılan diş hekimlerine, Çİİ konusundaki bilgi düzeylerini ölçmek amacıyla 27 soru sorulmuştur ve bu
27 soruda aldıkları ortalama puan 20,51 (%64) olarak belirlenmiştir. Çİİ konusundaki bilgi düzey ortalamaları kadınlarda
erkeklere, üniversite hastanesinde çalışanlarda özel muayenehanede çalışanlara, uzmanlık alanı olanlarda olmayanlara,
uzmanlık alanı çocuk diş hekimliği olanlarda uzmanlık alanı oral diagnoz ve radyoloji, periodontoloji, protetik diş
tedavisi, ortodonti ve endodonti olanlara, lisans eğitiminde ve mezuniyet sonrasında eğitim alanlarda almayanlara ve
mezuniyet sonrası eğitimi mesleki sürekli eğitimlerde alanlarda doktora/uzmanlık eğitiminde alanlara göre anlamlı
derecede yüksek bulunmuştur. Diş hekimlerinin tutumları değerlendirildiğinde, %19,4’ü meslek hayatları boyunca Çİİ
vakasından şüphelendiğini belirtmiş; şüphelenen diş hekimlerinin %45,36’sı fiziksel istismardan şüphelenmiş, %54,63’ü
şüphelendikleri Çİİ vakası için bildirimde bulunmuş; bildirimde bulunan diş hekimlerinin %44,34’ü çalıştığı kurumda
kendisinden daha yetkili bir kişiye bildirimde bulunduğunu belirtmiştir. Ayrıca diş hekimlerinin %79,6’sı Çİİ’den
şüphelendiğinde bu konuyu teşhis edebilecek kadar yeterli bilgi ve birikime sahip olmadıklarını düşünmekte ve %97,3’ü
bu konuda daha fazla bilgi edinmeyi ve eğitim almayı istediklerini belirtmiştir.
Sonuç: Diş hekimliği lisans, uzmanlık ve doktora eğitimine Çİİ konusu dahil edilmeli ve mesleki sürekli eğitimlerde bu
konuya yer verilmelidir.
Anahtar kelimeler: Çocuk, diş hekimi, eğitim, ihmal, istismar.
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SS-067
ASSESSING THE KNOWLEDGE AND ATTITUDE OF DENTISTS ABOUT CHILD ABUSE AND NEGLECT
Büşra Karaağaç Eskibağlar1
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Aim: This study aims to assess the knowledge level and attitude of dentists in Turkey about child abuse and neglect (CAN)
and to increase the awareness of dentists with the informative booklet issued at the end of the assessment.
Methodology: An electronic survey consisting of three sections and 45 questions was taken to the dentists. The first
section included the personal data of the dentists, the second section consisted of their level of knowledge about CAN,
and the third section included the questions to assess their attitudes about CAN. Shapiro Wilk’s, Kolmogorov Smirnov,
Independent T-Test, One-Way ANOVA, Tukey HSD, and Tamhane’s analyzes were used in our study.
Results: The dentists taking part in the study were asked 27 questions in order to assess their knowledge level about
CAN, and the mean score was determined 20,51 (64%), while the maximum score the participants could get was 32. The
mean values for knowledge level about CAN were found to be significantly higher for women than men, for university
hospital employees than private clinic employees, for attending physicians than non-attending, for pediatric dentistry
than oral diagnosis and radiology, periodontology, prosthodontics, orthodontics, and endodontics specialists, for those
with undergraduate and postgraduate education than those without education, and finally for those having received
postgraduate education in vocational continuing training than those educated in PhD/career education. When the
attitudes of the dentists were examined, 19,4% stated having suspected of CAN cases during their career, and 45,36% of
them suspected of physical abuse, 54,63% reported those CAN incidents, while 44,34% of those reporting dentists stated
having reported to a supervisor in the same institution. Besides, 79,6% of the dentists believe that they are not equipped
with adequate knowledge and experience to determine a suspected CAN case, while 97,3% expressed their willingness
to receive education on this subject.
Conclusion: It is suggested that CAN should be included in dentistry undergraduate, career, and doctorate educations
and continuing vocational educations.
Keywords: Abuse, child, dentist, education, neglect
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SS-068
ÇOCUK HASTALARDAKİ ENDODONTİK ENFEKSİYONLARDA ANTİBİYOTİK TERCİHİ HAKKINDA DİŞ
HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Gizem Karagöz Doğan1
1

, İsmet Rezani Toptancı1

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

Amaç: Çocuk diş hekimliğinde endodontik enfeksiyonlar oldukça sık karşılaşılan durumlardır. Endodontik enfeksiyonların
tedavisinde doğru antibiyotik tercihi yapmak diş hekimliği bilimi için oldukça önem arz eder. Bu çalışmanın amacı; klinik
öncesi antibiyotikler hakkında teorik eğitim almış olan ve çocuk diş hekimliği pratik uygulamalarını yapabilmek için
yeterlilik kazanan 4. ve 5. sınıf diş hekimliği öğrencilerinin antibiyotikler hakkındaki kişisel bilgi- tecrübelerini
değerlendirmek ve endodontik enfeksiyonların tedavisindeki antibiyotik tercihlerini belirlemektir.
Yöntem: Bu çalışma Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Etik Kurulu’ nun 2019-54 nolu onayı ile yürütülmüştür.
Çalışma Dicle, Fırat ve İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan, klinik stajları başlamış
intern öğrenciler üzerinde ‘GOOGLE FORM’ elektronik anket yöntemi kullanılarak uygulanmıştır. Öğrencilere endodontik
enfeksiyonlar için antibiyotik kullanılması gereken durumda ilk tercihi, antibiyotikler hakkında genel bilgi ve antibiyotik
reçete etme konusunda öğrenim bilgisi konularında sorular sorulmuştur. Verilen cevaplara göre elde edilen veriler
istatiksel olarak analiz edilmiştir.
Bulgular: Çalışma kapsamında anketi cevaplayan 468 katılımcıdan elde edilen verilere göre; endodontik enfeksiyonlar
için antibiyotik kullanılması gereken durumda ilk tercihin %84,4 oran ile amoksisilin olduğu, penisilin alerjisi olan
hastalarda ilk tercihin %42,3 oran ile klindamisin olduğu görülmüştür. Kişisel tecrübelerin değerlendirildiği sorularda
antibiyotikler hakkında genel bilgi ve antibiyotik reçete etme konusunda öğrencilerin en çok derste bilgilendirildiği
(%97,85 ve %93,48) ve bu bilgilendirmeyi yeterli bulmayan katılımcı sayısının oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Sonuç: Yapılan bu çalışmada örneklem grubundaki katılımcıların çocuklarda görülen endodontik enfeksiyonlarda
kullanılan antibiyotik tercihleri hakkında yeterli bilgi düzeyine sahip olmadığı ve güncel kılavuzlara uyumlarının düşük
olduğu tespit edilmiştir. Bu durum global bir sağlık sorunu olan antibiyotik direnci konusunda önem arz eder. Diş hekimliği
öğrencilerinin antibiyotikler konusundaki bilgi düzeyinin ancak ders müfredatlarında bu konuya verilen önemin
arttırılması, çeşitli meslek içi eğitimler, kongre, konferans veya benzeri uygulamalar ile yeterli seviyeye geleceğini
ummaktayız.
Anahtar kelimeler: Çocuk diş hekimliği, endodonti, antibiyotik, diş hekimliği eğitimi.
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SS-068
EVALUATION OF THE KNOWLEDGE LEVEL OF DENTISTRY STUDENTS ABOUT ANTIBIOTIC
PREFERENCE IN ENDODONTIC INFECTIONS IN PEDIATRIC PATIENTS
Gizem Karagöz Doğan1
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Dicle University, Faculty of Dentistry, Department of Paediatric Dentistry, Diyarbakır, Turkey

Aim: Endodontic infections are very common conditions in pediatric dentistry. Choosing the right antibiotics in the
treatment of endodontic infections is very important for dentistry science. This study aims to evaluate the personal
knowledge and experience of fourth and fifth-grade dentistry students who have received theoretical training about preclinical antibiotics and are qualified to perform pediatric dentistry practices and determine their antibiotic preferences
in the treatment of endodontic infections.
Methodology: The study was conducted with the approval number 2019- 54 of the Faculty of Dentistry Ethics Committee.
This study was applied by using the "GOOGLE FORM" electronic questionnaire method on clinical intern students studying
in Faculty of Dentistry at Dicle, Fırat, and İnönü Universities. The students were asked questions about their first choice
in cases where antibiotics should be used for endodontic infections, general information about antibiotics, and learning
knowledge about prescribing antibiotics. The data obtained from the answers given were statistically analyzed.
Results: According to the data obtained from 468 participants who answered the questionnaire within the scope of the
study; In cases where antibiotics should be used for endodontic infections, the first choice was amoxicillin with a rate
of %84,4, and clindamycin was the first choice with a rate of %42,3 in patients with penicillin allergy. In the questions
where personal experiences were evaluated, it was found that the students were mostly informed about general
information about antibiotics and prescribing antibiotics (%97,85 and %93,48), and the number of participants who did
not find this information sufficient was quite high.
Conclusion: In this study, it was determined that the participants in the sample group did not have sufficient knowledge
about the antibiotic preferences used in endodontic infections in children, and their compliance with current guidelines
was low. This situation is important for antibiotic resistance, which is a global health problem. We believe that the level
of knowledge of dentistry students about antibiotics will only reach a sufficient level by increasing the importance given
to this subject in the course curriculum, various in-service training, congresses, or similar practices.
Keywords: Pediatric dentistry, endodontics, antibiotic, dental education
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SS-069
FONKSİYONEL TEDAVİ SONRASI YUMUŞAK DOKUDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN ÜÇ BOYUTLU OLARAK
DEĞERLENDİRİLMESİ
Ersin Yıldırım1
1

, Şeniz Karaçay1

, Dilek Tekin1

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, twin-blok (TB) apareyiyle gerçekleştirilen fonksiyonel ortodontik tedavinin yumuşak doku
üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) görüntülerinin kullanıldığı üç boyutlu
(3D) bir değerlendirme yöntemi tasarlanması amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu retrospektif çalışmada, TB apareyi ile tedavi edilen mandibular retrognatili Sınıf II hastalara ait, tedavi
öncesi ve sonrası (T0 ve T1) toplam 60 adet KIBT görüntüsüne yer verildi. Volumetrik ve doğrusal yumuşak doku
değişiklikleri, kantitatif olarak 3 boyutlu ölçümlerle ve kalitatif olarak renk haritalama görseliyle değerlendirildi.
Doğrusal (NV-A ve NV-Pog) ve açısal (SNA, SNB ve ANB) iskelet değişiklikleri de 3D görüntüler üzerinde ölçüldü. İstatistiksel
farklılıkları karşılaştırmak için Wilcoxon işaretli sıralar testi kullanıldı. Erkek ve kadın katılımcıların skorlarındaki
farklılıklar Mann-Whitney U testi ile değerlendirildi.
Bulgular: Bu çalışmada, SNA (p<0,05), ANB (p <0,01) ve NV-Pog (p<0,05) değerlerinde azalma görülürken, SNB (p<0,01)
değerlerinde artış bulundu. Ancak NV-A mesafesindeki azalma istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0,05). Yumuşak doku
değişikliklerinin değerlendirilmesi sonucunda alt dudak, yumuşak doku Pogonion ve yumuşak doku Gnathion'un anterior
repozisyonları istatistiksel olarak anlamlı bulunurken (sırasıyla p <0,01, p<0,01 ve p<0,05), üst dudak ve subnazalenin
repozisyonları istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0,05).
Sonuç: TB tedavisi sonrası 3D yumuşak doku değişiklikleri, KIBT görüntüleri kullanılarak kantitatif ve kalitatif olarak
değerlendirilebilir. Fonksiyonel terapi ile mandibulanın öne doğru yeniden konumlandırılması, özellikle alt yüz bölgesinde
yumuşak doku profilinde de iyileşme sağlar.
Anahtar kelimeler: KIBT, fonksiyonel tedavi, yumuşak doku, twin-blok

368

SÖZLÜ BİLDİRİLER (ORAL PRESENTATIONS)

SS-069
THREE-DIMENSIONAL EVALUATION OF SOFT TISSUE CHANGES AFTER FUNCTIONAL THERAPY
Ersin Yıldırım1
1

, Şeniz Karaçay1

, Dilek Tekin1

University of Health Sciences, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, İstanbul, Turkey

Aim: This study was aimed to propose a three-dimensional (3D) evaluation method for the soft tissue effects of Twinblock functional appliance (TB) therapy by using cone-beam computed tomography (CBCT) images.
Methodology: In this retrospective study, a total of 60 pre, and post-treatment (T0 and T1) CBCT images of Class II
patients with mandibular retrognathia treated with a TB appliance were used. Volumetric and linear soft tissue changes
were evaluated quantitatively with 3D measurements and qualitatively with color mapping visual. Linear (NV-A and NVPog) and angular (SNA, SNB, and ANB) skeletal changes were also measured on 3D images. Wilcoxon signed-rank test was
used to compare statistical differences, and the scores of male and female participants' differences were observed with
the Mann-Whitney U test.
Results: In this study, a decrease was observed in SNA (p<0.05), ANB (p<0.01), and NV-Pog (p<0.05), while an increase in
SNB (p<0.01) was found. However, a decrease in NV-A distance was not statistically significant (p>0.05). As a result of
the evaluation of soft tissue changes, while the anterior reposition of the lower lip, soft tissue Pogonion and soft tissue
Gnathion was found to be significant (p <0.01, p <0.01, and p <0.05, respectively), the upper lip and subnasale reposition
were not statistically significant (p>0.05).
Conclusion: 3D soft tissue changes after TB therapy can be evaluated quantitatively by using CBCT images. Anterior
repositioning of the mandible with functional therapy also provides an improvement in soft tissue profile, especially in
the lower facial region.
Keywords: Cone-beam computed tomography, functional therapy, soft tissue, twin-block
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SS-070
HIZLI ÜST ÇENE GENİŞLETME-REVERSE HEADGEAR TEDAVİSİNİN MANDİBULAR SİMFİZ MORFOLOJİSİ
ÜZERİNE ETKİLERİ
Mehmet Ali Yavan
Adıyaman Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye

Amaç: Bu retrospektif çalışmanın amacı, sınıf III maloklüzyonlu hastalarda hızlı üst çene genişletme ve reverse headgear
tedavisinin mandibular simfiz morfolojisi üzerindeki etkilerini araştırmaktır.
Metod: Bu çalışma otuz beş bireyin lateral sefalometrik radyografilerinden oluşmuştur. Radyografiler tedavi prosedürüne
göre hızlı üst çene genişletme-reverse headgear grubu (HÜG-RHG) ve tedavi edilmemiş kontrol grubu olmak üzere iki
gruba ayrıldı. Tedavi/gözlem öncesi ve sonrası lateral sefalogramlarda mandibular simfiz morfolojisiyle ilişkili sekiz lineer
ve altı açısal parametre ölçüldü. İstatistiksel analizler için, Eşleştirilmiş Örnekler t-testi ve Bağımsız Örnekler t testi
kullanılmıştır.
Bulgular: HÜG-RHG grubunda; total mandibular simfiz uzunluğu (Id-Me), B-Pg (mm) ve LH (mm) (kesici dişin apeksinin
aşağısındaki kemik) değerleri sırasıyla 1,5, 2,17 ve 1,84 mm anlamlı olarak arttı (P <0,05). Kontrol grubunda ise
mandibular simfiz ölçümlerinde önemli bir değişiklik gözlenmedi (P >0,05). Bununla birlikte, HÜG-RHG ve kontrol grupları
arasında mandibular simfizin açısal ölçümlerinin değişimleri açısından anlamlı bir fark bulunamazken (P >0,05), kontrol
grubuna göre HÜG-RHG grubunun lineer ölçümlerden sadece Id-Me (mm) değeri anlamlı miktarda değişti (P <0,05).
Sonuç: Bu sonuçlar, HÜG-RHG tedavi sisteminin açısal mandibular simfiz ölçümleri üzerinde etkilerinin olmayabileceğini
gösterdi.
Anahtar kelimeler: Mandibular simfiz, Sınıf III maloklüzyon, reverse headgear
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SS-070
THE EFFECTS OF RAPID MAXILLARY EXPANSION-REVERSE HEADGEAR TREATMENT ON MANDIBULAR
SYMPHYSIS MORPHOLOGY
Mehmet Ali Yavan
Adıyaman University, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, Adıyaman, Turkey

Aim: The aim of this retrospective study was to investigate the effects of rapid maxillary expansion and reverse headgear
treatment on mandibular symphysis morphology in patients with class III malocclusion.
Method: This study consisted of lateral cephalometric radiographs of 35 subjects. Radiographs were divided into two
groups according to the procedure as the rapid maxillary expansion-reverse headgear group (RME-RHG) and the untreated
control group. Eight linear and six angular parameters related to mandibular symphysis morphology were measured on
the lateral cephalograms before and after treatment/observation. Paired Samples t-test and Independent Samples t-test
was used for statistical analysis.
Results: In the RME-RHG group, total mandibular symphysis length (Id-Me), B-Pg (mm) and LH (mm) (bone below the
apex of the incisor) increased significantly by 1.5, 2.17 and 1.84 mm, respectively (p <0, 05). In the control group, no
significant changes were observed in mandibular symphysis measurements (p >0.05). While there was no significant
difference between the RME-RHG and control groups in terms of changes in the angular measurements of the mandibular
symphysis (p >0.05), only the Id-Me (mm) value of the RME-RHG group from the linear measurements significantly
changed compared to the control group (p <0.05).
Conclusion: These outcomes indicated that the RME-RHG treatment system might not have any effect on angular
mandibular symphysis parameters.
Keywords: Mandibular symphysis, Class III malocclusion, reverse headgear
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SS-071
KÖK PERFORASYONLARININ TESPİTİNDE APEKS BULUCUNUN DOĞRULUĞUNA FARKLI İRRİGASYON
SOLÜSYONLARININ ETKİSİ
Safa Kurnaz
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, Kütahya, Türkiye

Amaç: Kök kanallarındaki perforasyonlar iatrojenik nedenler, rezorpsiyon ve çürük nedeni ile oluşabilirler. Kök
perforasyonlarının yerinin tam olarak belirlenmesi ve perfore dişin uygun tedavisinin yapılması, dişin prognozu üzerinde
önemli bir etkendir. Elektronik apeks bulucular kök perforasyonlarının yerini belirlemede sıkça kullanılır. Bu in vitro
çalışmanın amacı; kök perforasyonlarının yerinin tespit edilmesinde, kök kanal tedavisi sırasında kullanılan farklı
irrigasyon solüsyonlarının, apeks bulucu cihazların doğruluğu üzerine etkisini araştırmaktır.
Yöntem: Bu çalışmada tek köklü 20 adet çekilmiş mandibular premolar diş kullanıldı. Köklerin orta üçlü bölgesinde kök
yüzeyi yapay olarak perfore edildi. Dental operasyon mikroskobu altında #20 K eğesinin ucu perforasyon alanında
görülene kadar ilerletildi ve perforasyon bölgesinin gerçek uzunlukları dijital kumpas ile ölçüldü. Daha sonra dişler aljinat
kalıplara gömüldü. Elektronik ölçümler kuru ortamda ve %2,5’luk sodyum hipoklorit, %17’lik EDTA, %2’lik
klorheksidin, %0,9 salin solüsyonu varlığında Raypex 6 elektronik apeks bulucu cihaz ile gerçekleştirildi. Elde edilen
sonuçların istatistiksel analizleri tek yönlü varyans analizi ve Tukey testi kullanılarak yapıldı (p < 0,05).
Bulgular: Gerçek perforasyon uzunlukları ve Raypex 6 ile yapılan elektronik ölçümler arasında istatistiksel olarak anlamlı
farklılık bulunmadı (p = 0.838). Bu çalışmanın koşulları altında, elektronik apeks bulucu perforasyon bölgesinin yerini
farklı irrigasyon solüsyonlarının varlığında klinik olarak kabul edilebilir sınırlar içerisinde (-0,3 ila +0,6 mm aralığında)
saptamıştır.
Sonuç: Raypex 6 elektronik apeks bulucu kullanılarak kök perforasyonlarının yerinin tespit edilmesinde klinik olarak
kabul edilebilir sonuçlar elde edildiği görülmüştür. İrrigasyon solüsyonlarının varlığının elektronik apeks bulucunun
performansını etkilemediği ve farklı koşullarda yüksek oranda doğru sonuçlar verdiği tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Dental araçlar, endodonti, kök kanal irriganları, kök perforasyonu
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SS-071
THE EFFECT OF VARIOUS IRRIGANTS ON THE ACCURACY OF THE APEX LOCATOR IN LOCATING ROOT
PERFORATIONS
Safa Kurnaz
Kütahya Health Sciences University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, Kütahya, Turkey

Aim: Perforations in the root canals may occur due to iatrogenic reasons, resorption and caries. The exact location of
root perforations and appropriate treatment of the perforated tooth is an important factor in the prognosis of the tooth.
Electronic apex locators are frequently used to detect root perforations. The aim of this in vitro study is to investigate
the effect of different irrigation solutions used during root canal treatment on the accuracy of electronic apex locators
in locating root perforations.
Methodology: Twenty extracted single-rooted mandibular premolars were used in this study. The roots were artificially
perforated in the middle third of the root surface. Under the dental operating microscope, the #20 K file was inserted
into root canals until the tip became visible at the perforation hole, and the actual lengths were measured with a digital
caliper. Then the teeth were embedded in alginate molds. Electronic measurements were performed in dry conditions
and in the presence of 2.5% sodium hypochlorite, 17% EDTA, 2% chlorhexidine, 0.9% saline solution with Raypex 6
electronic apex locator. Statistical analysis of the obtained data was evaluated using one-way ANOVA and Tukey’s test (p
< 0.05).
Results: No statistically significant difference was found between the actual lengths and electronic measurements
performed with Raypex 6 (p = 0.838). Under the conditions of this study, the electronic apex locator detected the
location of the perforation site within the clinically acceptable limits (range of -0.3 to + 0.6 mm) in the presence of
different irrigation solutions.
Conclusion: It was observed that clinically acceptable results were obtained in the location of root perforations using
the Raypex 6 electronic apex locator. It has been determined that the presence of irrigation solutions does not affect
the performance of the electronic apex locator and high accuracy results were obtained in different conditions.
Keywords: Dental instruments, endodontics, root canal irrigants, root perforation
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SS-072
TIP VE DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DİŞ HEKİMLİĞİ MESLEĞİNE YÖNELİK ALGILARI
Zeynep Çoban Büyükbayraktar1
1
2

, Ezgi Ağadayı2

, Seher Karahan2

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada amacımız tıp ve diş hekimliği öğrencilerinin diş hekimliği mesleğine yönelik algılarını
değerlendirmektir.
Yöntem: Kesitsel, tanımlayıcı bir araştırmadır. Araştırma anketi 28 sorudan oluşmaktadır. Anketin 17 sorusu Diş Hekimliği
Meslek Algısı ölçeğidir. Ölçek beşli likert tipinde cevaplanmakta ve üç alt boyuttan (statü, insan ve bilimsellik faktörleri)
oluşmaktadır. Her iki fakültede toplam 2020 öğrenci okumaktadır. Örneklem hesabına göre 323 öğrenciye ulaşılması
gerektiği hesaplandı. Öğrencilere anket linki online haberleşme programı aracılığı ile iletildi. İstatistiksel analiz SPSS
25.0 programıyla yapıldı. Kategorik veriler frekansla, sayısal veriler merkezi dağılım ölçüleriyle gösterildi. Ki-kare ve
Bağımsız örneklem T testi uygulandı.
Bulgular: Katılımcıların (N=429) %59,0 (n=253)’u tıp fakültesi, %41,0 (n=176)’ı diş hekimliği fakültesi öğrencileriydi. %61,5
(n=264)’i kadındı. Öğrencilerin bulundukları bölümleri en sık üç seçme nedeni; %69,2 (n=297) toplum içinde prestijli ve
saygın bir meslek olması, %61,8 (n=265) insanlara yardım etme isteği, %59,2 (n=254) iş garantisi olduğu içindi.
Diş hekimliği meslek algısı ölçeği ve alt ölçekleri fakültelere göre karşılaştırıldı. İnsan faktörü alt boyutu (p=0,002),
bilimsel faktör alt boyutu (p<0,001) ve toplam ölçek puanı (p=0,015) ortalamaları diş hekimliği öğrencilerinde (27,5±5,8;
15,2±3,6; 63,7±13,2; sırasıyla) tıp öğrencilerinden (25,7±5,9; 13,6±3,5; 60,5±13,5; sırasıyla) anlamlı derecede daha
yüksekti. Ölçeğin bilimsel faktör alt boyutu puan ortalaması kadınlarda (14,6±3,5) erkeklere (13,8±3,7) göre daha yüksek
bulundu (p=0,029).
Sonuç: Meslek seçiminde prestij önemli bir yer tutmaktadır. Diş hekimliği mesleğini algılamada mesleğin insani ve bilimsel
yönü önem taşımaktadır.
Anahtar kelimeler: Diş hekimliği öğrencileri, tıp öğrencileri, diş hekimliği
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SS-072
THE PERCEPTIONS OF MEDICAL AND DENTAL STUDENTS TOWARDS THE DENTAL PROFESSION
Zeynep Çoban Büyükbayraktar1
1
2

, Ezgi Ağadayı2

, Seher Karahan2

Sivas Cumhuriyet University, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, Sivas, Turkey
Sivas Cumhuriyet University, Faculty of Medicine, Department of Medical Education, Sivas, Turkey

Aim: To evaluate the perceptions of medical and dental students towards the dental profession.
Method: It is a cross-sectional, descriptive study. The research questionnaire consists of 28 questions. Seventeen
questions of the questionnaire are the Dental Profession Perception Scale. The scale is answered in a five-point Likert
and consists of three sub-dimensions (status, human and scientific factors). It was calculated that 323 students should
be reached according to the sample calculation (2020 students in total). The questionnaire link was sent to the students
through the online communication program. Statistical analysis was done with SPSS 25.0 program. Categorical data were
presented with frequency, numerical data with central distribution measures. Chi-square and independent sample T- test
was used.
Results: Of the participants (N = 429), 59.0% (n = 253) were medical students, 41.0% (n = 176) were dental students.
61.5% (n = 264) of them were women. The three most common reasons for students to choose their departments are;
69.2% (n = 297) being a prestigious profession, 61.8% (n = 265) willingness to help people, 59.2% (n = 254) job guarantee.
Dental profession perception scale and its subscales were compared according to faculties. The means of human factor
sub-dimension (p = 0.002), scientific factor sub-dimension (p <0.001) and total scale score (p = 0.015) were found in
dental students (27.5 ± 5.8; 15.2 ± 3.6; 63). , 7 ± 13.2; respectively) were significantly higher than medical students
(25.7 ± 5.9; 13.6 ± 3.5; 60.5 ± 13.5, respectively). Scientific factor subscale mean score of the scale was found to be
higher in females (14.6 ± 3.5) than males (13.8 ± 3.7) (p = 0.029).
Conclusion: Prestige has an important place in the choice of profession. The human and scientific aspect of the
profession is important in perceiving the dental profession.
Keywords: Dental students, medical students, dentistry
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SS-073
LİNEER ÖLÇÜMLER VE BOLTON ANALİZİNİN ORTHOCAD YAZILIMIYLA KARŞILAŞTIRILMASI
Murat Tunca
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı iTero Element 2 (Align Technology) ağız içi tarayıcısıyla üç boyutlu ortama aktarılan alçı
modellerin OrthoCAD (Align Technology) yazılımı ile elde edilen ark boyu sapması, ark boyu, Bolton analizi, overjet ve
overbite değerlerini konvansiyonel yöntemler ile karşılaştırmaktır.
Yöntem: Araştırmaya ortodontik tedavi amacıyla başvurmuş 18-25 yaş arası Angle Sınıf I, Angle Sınıf II ve Angle Sınıf III
olmak üzere toplam 30 bireyden elde edilen alçı model dahil edilmiştir. Modeller iTero Element 2 (Align Technology) ağız
içi tarayıcıları ile dijital ortama aktarılmıştır. Modeller üzerinde ark boyu sapması, ark boyu, Bolton analizi, overjet ve
overbite değerlendirilmesi amacıyla ölçümler gerçekleştirilmiştir. Ölçümler 30 gün ara ile tekrarlanmıştır. Üzerinde
durulan özellikler için tanımlayıcı istatistikler; ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değer olarak ifade
edilmiştir. Bu özellikler bakımından birinci ve ikinci ölçüm farklarını karşılaştırmada eş yapma t-testi kullanılmıştır.
Bulgular: Gruplar arasında ark boyu sapması, overjet ve overbite değerleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir
fark gözlenmemiştir. Ark boyu ölçümlerinden alt ark boyu ölçümleri konvansiyonel yönteme istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur. Bolton analizinde ön oranda istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilirken tüm oranda istatistiksel olarak
anlamlı fark gözlenmemiştir.
Sonuç: Üç boyutlu tarayıcı iTero 2 Element (Align Technology) ile elde edilen modeller üzerinde OrthoCAD (Align
Technology) yazılım değerleri konvansiyonel yöntemler ile kıyaslandığında güvenilir olduğu ve bir alternatif olabileceği
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Dijital tarama, alçı model, güvenilirlik
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SS-073
COMPARISON OF LINEAR MEASUREMENTS AND BOLTON ANALYSIS WITH ORTHOCAD SOFTWARE
Murat Tunca
Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, Van, Turkey

Aim: The aim of this study is to compare with conventional methods the arc length deviation, arc length, Bolton analysis,
overjet, and overbite values obtained with OrthoCAD plaster model software transferred to the three-dimensional setting
with the iTero Element 2 intraoral scanner.
Method: The study included a plaster model obtained from a total of 30 individuals aged 18-25 years old, Angle Class I,
Angle Class II, and Angle Class III, who applied for orthodontic treatment. With iTero Element 2 (Align Technology)
intraoral scanners, models were digitized. To determine the arc length deviation, arc length, Bolton analysis, overjet
and overbite, measurements were carried out on the models. The measurements were repeated 30 days apart from each
other. For the characteristics considered, descriptive statistics are expressed as mean, standard deviation, minimum and
maximum value. In terms of these characteristics, the paired sample t-test was used to compare the first and second
measurement differences.
Results: In terms of arc length deviation, overjet, and overbite values, there was no statistically significant difference
between the groups. Compared to the conventional method, lower arch length measurements were found to be
statistically significant. A statistically significant difference in the anterior ratio was found in the Bolton analysis, while
no statistically significant difference in the overall ratio was observed.
Conclusion: The values obtained on the models obtained with the iTero 2 Element (Align Technology) 3D scanner with
the OrthoCAD (Align Technology) software are considered to be accurate and alternative compared to conventional
methods.
Keywords: Digital scanning, plaster model, accurate
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SS-074
ORTOGNATİK CERRAHİNİN FARİNGEAL HAVAYOLU ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Ezgi Koç1
1
2

, Atılım Akkurt2

Klinikesse Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Bursa, Türkiye
Dicle Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

Amaç: Farklı cerrahi yöntemlerle tedavi edilen iskeletsel sınıf III anomaliye sahip olgularda operasyonla meydana gelen
faringeal havayolu değişikliklerinin CBCT (konik ışınlı bilgisayarlı tomografi) ile incelenmesidir.
Yöntem: Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda ortognatik cerrahi tedavisi görmüş 27 sınıf
III hastanın (15 kadın, 12 erkek), preoperatif ve postoperatif CBCT görüntülerinden oluşmaktadır. Hastalar ortognatik
cerrahi prosedüre gore 2 gruba ayrılmıştır (Grup 1: çift çene maksiller ve mandibular ilerletme operasyonu uygulananlar,
Grup 2: çift çene maksiller ilerletme ve mandibular geriletme operasyonu uygulananlar). Kraniyofasiyal ve havayolu
değişikliklerini değerlendirmek amacıyla 33 sefalometrik; 13 faringeal (6 doğrusal, 4 alansal, 3 hacimsel ) ölçüm
yapılmıştır. İstatistiksel değerlendirmede independent samples t-test ve paired samples t-test kullanılmıştır.
Bulgular: Gruplar arası karşılaştırmada operasyon öncesi SN-PP ve nazolabial açı değerlerinde p<0,05 düzeyinde anlamlı
farklılık; operasyon sonrası SN-PP değerinde p<0,01, yumuşak doku konveksite açısı değerinde p<0,05 düzeyinde anlamlı
farklılık saptanmıştır. Diğer parametrelerde istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır (p>0,05). Havayolu
bulgularında grup içi karşılaştırmalarda ölçümlerin hiçbirinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamamıştır. Gruplar
arası karşılaştırmada ise operasyon öncesi ölçümlerin hiçbirinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösteren parametreye
rastlanmazken, operasyon sonrası yalnız C3 LAT değerinde p<0,01 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
gözlenmiştir.
Sonuç: Çalışmamız değerlendirildiğinde her iki grupta yapılan cerrahi uygulamaların havayolu hacmini istatistiksel olarak
anlamlı düzeyde etkilemediği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi, faringeal havayolu, iskeletsel sınıf III maloklüzyon, ortognatik
cerrahi
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SS-074
EVALUATION OF THE EFFECTS OF ORTHOGNATHIC SURGERY ON PHARYNGEAL AIRWAY
Ezgi Koç1
1
2

, Atılım Akkurt2

Klinikesse Oral and Dental Health Polyclinic, Bursa, Turkey
Dicle University, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, Diyarbakır, Turkey

Aim: Three-dimensional evaluation of pharyngeal airway changes that occur with surgery in cases with skeletal class III
anomalies treated with different surgical methods.
Methodology: This study consists of preoperative and postoperative CBCT (cone beam computed tomography) images of
27 Class III patients (15 women, 12 men) who received orthognathic surgery as a part of their orthodontic treatment in
Dicle University Faculty of Dentistry Department of Orthodontics. The patients were divided into two groups according
to the surgical procedures (Group 1: Maxillary and mandibular advancement, Group 2: Maxillary advancement and
mandibular setback). 33 cephalometric and 13 pharyngeal airway measurements (6 linear, four areal, three volumetric)
were evaluated. Independent samples t-test and paired samples t-test were used to compare the differences between
groups.
Results: SN-PP and nasolabial angle parameters (p <0.05) of preoperative groups were shown statistically significant
differences. Significant differences were shown between postoperative SN-PP (p <0.001) and soft tissue convexity angle
parameters (p <0.05). There was no statistically significant difference between other parameters (p> 0.05). From 13
pharyngeal parameters, only the C3 LAT parameter was shown significant differences between groups (p <0.01) after
surgery. Intergroup comparisons were not shown significant differences according to the airway parameters. Also, no
significant airway parameter differences were found between groups.
Conclusion: Within the limitations of the present study, no significant airway volume differences were found between
groups after different surgical treatments.
Keywords: Cone beam computed tomography, pharyngeal airway, skeletal class III malocclusion, orthognathic surgery
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SS-075
DAİMİ DİŞLERDE İNTRÜZYON YARALANMALARI-2 OLGU SUNUMU
Elif Kılınç1
1

,Buket Ayna1

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

Amaç: Dişin çene kemiği içerisine doğru aksiyel olarak yer değiştirmesi olarak tanımlanan intrüzyon yaralanmaları
lüksasyon yaralanmalarının en ağır tipidir. Daimi dişlerde görülen intrüzyon yaralanmalarında tedavi yaklaşımına
intrüzyon miktarı ve kök gelişim durumu multidisipliner değerlendirilerek karar verilir. Önerilen tedavi tipleri; dişin
reerüpsüyona bırakılması, cerrahi veya ortodontik olarak ekstrüze edilmesidir. Bu olgu raporunda, travmatik dental
yaralanmaya bağlı olarak intrüzyon yaralanması gözlenen, kök gelişimi tamamlanmamış daimi dişlerdeki farklı tedavi
yaklaşımlarının iki olgu ile değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Yöntem: Birinci olguda, 8 yaşındaki erkek hastanın kök gelişimi tamamlanmamış 11 numaralı dişinin 7 mm’ den fazla
olduğu görülen intrüzyon yaralanması için spontan reerüpsiyon beklenmeyerek cerrahi ekstrüzyon uygulandı. İkinci
olguda ise, 7 yaşındaki erkek hastanın mine-dentin kırığı ve intrüzyon yaralanması olduğu görülen kök gelişimi
tamamlanmamış 11 numaralı dişine cam iyonomer siman ile dentin örtücü yapılarak diş spontan reerüpsiyon takibine
alındı.
Sonuç: Daimi dişlerinde görülen intrüzyon yaralanmalarında tedavi seçenekleri farklılık gösterirken, olguya özgü
sergilenen tedavi yaklaşımları başarıyı sağlayacaktır.
Anahtar kelimeler: Travmatik dental yaralanmalar, intrüzyon, reerüpsiyon, cerrahi ekstrüzyon.
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SS-075
INTRUSION INJURIES IN PERMANENT TEETH - 2 CASE REPORTS
Elif Kılınç1
1

,Buket Ayna1

Dicle University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry, Diyarbakır, Turkey

Aim: Intrusion injuries, defined as the axial displacement of the tooth into the jawbone, are the most severe type of
luxation injuries. Intrusion injuries seen in permanent teeth, the treatment approach is decided by multidisciplinary
evaluation of the amount of intrusion and root development. Recommended treatment types are spontaneous reeruption,
surgical or orthodontic extrusion. This case report, it is aimed to evaluate different treatment approaches with two
cases in permanent teeth with incomplete root development and intrusion injury due to traumatic dental injury.
Case report: In the first case, for an intrusion injury, which was seen to be more than 7mm in an 8-year-old male patient
whose root development was incomplete, numbered 11 teeth was surgically extruded, not waiting for spontaneous
reeruption. In the second case, a 7-year-old male patient with enamel-dentin fracture and intrusion injury was performed
with glass ionomer cement for tooth number 11, whose root development was incomplete, and the tooth was followed
up for spontaneous reeruption.
Conclusion: While the treatment options differ in intrusion injuries seen in permanent teeth, case-specific treatment
approaches will provide success.
Keywords: Traumatic dental injuries, intrusion, reeruption, surgical extrusion.
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SS-076
MODİFİYE HAWLEY APAREYİ İLE DENTİGERÖZ KİSTİN KONSERVATİF TEDAVİSİ
Ersin Yıldırım1
1

, Muhammet Yeşilkaya1

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu olgu sunumunda, erüpsiyonu tamamlanmamış mandibular premolar dişler çevresinde dentigeröz kist varlığı
bulunan erkek hastanın, modifiye ortodontik apareyler yardımıyla tedavisi ve 2 yıllık takibinin sunulması
amaçlanmaktadır.
Olgu Sunumu: Mandibula sağ tarafında şişlik ve ağrı şikayetiyle diş servisine başvuran 11 yaşında erkek hastanın yapılan
klinik ve radyolojik muayenesi sonucunda, 83, 84, 85 nolu dişlerinin halen ağızda olduğu, vestibüler bölgede şişlik
bulunduğu, panoramik radyografisinde ise 41 numaralı diş kökü apikalinden 46 numaralı diş kökü mesialine kadar uzanan,
henüz erupsiyonu tamamlanmamış 43, 44 ve 45 numaralı dişlerde pozisyon değişikliğine neden olan ve mental siniri
apikale kaydıran uniloküler bir radyolüsens alan tespit edilmiştir. Dentigeröz kist ön tanısı konulan oluşumun
marsupiyalizasyon yöntemiyle tedavisi ve daimi dişlerin erupsiyonunun sağlanması amacıyla cerrahi öncesinde modifiye
bir Hawley apareyi hazırlanmıştır. Cerrahi olarak 84 ve 85 nolu dişlerin ekstraksiyonunu takiben alveoler kret ve apareyin
marsupiyalizasyon uzantısı sokete rahatça yerleşebilmesi amacıyla uygun hale getirilmiştir. Hastaya apareyi gün boyunca
hatta öğünlerde dahi ağızda tutması ve bölgeyi günde dört-altı kez bol miktarda salin solusyonu ile yıkaması önerilmiş;
20 hafta boyunca gerçekleştirilen haftalık kontrollerde apareyin marsupiyalizasyon uzantısı aşamalı olarak
uyumlandırılmıştır. Kistik oluşum, enükleasyonu güvenli bir şekilde yapılacak kadar küçüldükten sonra cerrahi olarak
alınarak kürete edilmiştir. Cerrahi operasyondan sonra aparey marsupiyalizasyon uzantısı kesilerek, daimi dişlerin
erupsiyonu tamamlanana kadar yer tutucu olarak kullanılmış; 12 ay sonra kemiğin tamamen iyileştiği, 43, 44, 45 numaralı
dişlerin sürme yolunun normalleştiği radyolojik olarak gözlenmiştir.
Sonuç: Multidisipliner yaklaşımla gerçekleştirilen konservatif cerrahi ve ortodontik tedavi kombinasyonunun, genç
erişkinlerde dentigeröz kist tedavisinde etkili bir yöntem olarak kullanılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Anahtar kelimeler: Dentigeröz kist, marsupiyalizasyon, ortodontik tedavi
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SS-076
CONSERVATIVE TREATMENT OF DENTIGEROUS CYST WITH MODIFIED HAWLEY APPLIANCE
Ersin Yıldırım1
1

, Muhammet Yeşilkaya1

University of Health Sciences, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, İstanbul, Turkey

Aim: Treatment and 2-year follow-up of a male patient with the presence of dentigerous cysts around mandibular
premolar teeth, which were impacted. Premolars erupted with the help of modified orthodontic appliances.
Case Report: As a result of the clinical and radiological examination of an 11-year-old male patient who applied to the
dental service with swelling and pain on the right side of the mandible, it was found that teeth 83,84,85 were still in
the mouth and there was swelling in the vestibular area. In the panoramic radiography, a unilocular radiolucency area
located right mandible causing position changed of impacted 43, 44, 45 and shifting the mental nerve to the apical was
detected. A modified Hawley appliance was made before surgery to treat the formation, which is a pre-diagnosis of the
dentigerous cyst with the marsupialization. Following extraction of 84, 85, the alveolar crest and the marsupialization
extension of the appliance have been adapted to allow the extension to fit into the socket. The patient was advised to
keep the appliance in the mouth throughout the day, even at meals, and to wash the area four-six times a day with
saline solution. The marsupialization extension was gradually adapted weekly for 20 weeks. After the cystic formation
was reduced enough, it was surgically enucleated and curetted safely. After surgery, marsupialization extension of the
appliance was cut out, and the appliance was used as a space maintainer until the eruption of the permanent teeth was
completed; After 12 months, it was observed radiologically that the bone healed completely and the eruption path of
teeth numbered 43, 44, 45 became normal.
Conclusion: It should be kept in mind that the combination of conservative surgery and orthodontic treatment performed
with a multidisciplinary approach can be used as an effective method in the treatment of dentigerous cysts in young
adults.
Keywords: Dentigerous cyst, marsupialization, orthodontic treatment
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SS-077
NEKROTİZAN PERİODONTİTİS
UYGULAMALARI
Pınar Şayan1
1

HASTASINDA

BAŞLANGIÇ

VE

İLERİ

PERİODONTAL

TEDAVİ

, Volkan Süleyman Gürlen1

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

Amaç: Nekrotizan periodontal hastalıklar, konak bağışıklık sisteminin bozulması ile ilişkili, ülsere ve nekrotik papiller,
sarımsı-grimsi psödomembranlar, diş etinde kanama, kötü tat ve ağız kokusu ile karakterize periodontal hastalıklar olarak
tarif edilmektedir. Bu olgu sunumunda nekrotizan periodontitis hastasında başlangıç periodontal tedaviye ek olarak
uygulanan splint ve serbest diş eti grefti uygulaması anlatılmıştır.
Olgu Sunumu: Akut diş eti şikayetleri ve dişlerdeki mobilite şikayetiyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Kliniği’ne başvuran 42 yaşında, sistemik hastalığı olmayan kadın hastanın
anamnezinde günde 1 paket sigara içmekte olduğu öğrenilmiştir. İlk seansta, lokal anestezi altında uygulanan
supragingival plak ve diş taşı debridmanı işlemini takiben, hidrojen peroksit emdirilmiş pamuk peletler ile yüzeyel
eklentiler uzaklaştırılmıştır. Hastaya %3’lük H2O2 gargara (2*1) ve metronidazol 250 mg (3*1) reçete edilmiş, sigaranın
olumsuz etkileri anlatılmış, yumuşak fırça önerilmiş, oral hijyen motivasyonu verilmiştir. 3. ve 7. günlerde yapılan
kontroller sonrasında akut durumun iyileştiği ve şikayetlerin azaldığı gözlemlenmiştir. 14. günde yapılan muayenede,
mandibula anterior dişlerdeki artmış mobilite sebebiyle daimi periodontal splint uygulanmıştır. Hastanın sonraki
haftalarda yapılan kontrollerinde, mandibula anterior dişler bölgesinde yapışık diş eti miktarı yetersizliği sebebiyle oral
hijyen uygulamalarını sağlayamadığı tespit edilmiştir. Damak bölgesinden elde edilen serbest diş eti grefti, hazırlanan
alıcı yatak bölgesine süturlanmıştır. Süturlar 2 hafta sonra alınmıştır. Ameliyat sonrası, kök yüzeylerinde bir miktar
örtülme elde edilmiş, yapışık diş eti miktarı arttırılmıştır. Hastanın 1., 3. ve 6. aylar ve 1. yılda yapılan kontrollerinde
oral hijyen uygulamalarını sağlayabildiği görülmüştür.
Sonuç: Nekrotizan periodontal hastalıkların tedavisinde, başlangıç periodontal tedavi ile akut durumun iyileştirilmesinin
ardından, bazı durumlarda ek periodontal cerrahi işlemlere gerek duyulabilmektedir. Bu olgu sunumunda, nekrotizan
periodontitis hastasında, başlangıç periodontal tedaviye ek olarak, daimi periodontal splint ve serbest diş eti grefti
uygulanmış, hastada bir miktar kök yüzey örtümü de sağlanmıştır. Oral hijyen uygulamalarının sağlanabildiği ve
periodontal sağlığın idame ettirilebildiği, tedaviden sonraki 1. yılda da gözlemlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Nekrotizan periodontitis, nekrotizan periodontal hastalık, periodontal splint, serbest diş eti grefti
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SS-077
INITIAL AND ADVANCED PERIODONTAL TREATMENT PROCEDURES IN NECROTIZING PERIODONTITIS
PATIENT
Pınar Şayan1
1

, Volkan Süleyman Gürlen1

İzmir Katip Çelebi University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, İzmir, Turkey

Aim: In this case report, the application of splint and free gingival graft performed in addition to the initial periodontal
treatment in a necrotizing periodontitis patient is explained.
Case Report: A 42-year-old female patient with no systemic disease consulted our clinic with acute gingiva and dental
mobility complaints; she stated that she was a heavy smoker. In the first session, after the supragingival debridement
was applied under local anesthesia, superficial additives were removed with cotton pellets soaked in hydrogen peroxide.
The patient was prescribed 3% H2O2 mouthwash (2*1) and metronidazole 250 mg (3*1), the harms of smoking were
explained and was motivated to maintain oral hygiene with a soft brush. In the first week of follow-up, it was observed
that the acute condition was healed, and the complaints were alleviated. On the 14th day, a permanent periodontal
splint was applied for the increased anterior mandible teeth mobility. Later, it was detected that she could not provide
oral hygiene due to the insufficient amount of attached gingiva in the anterior mandible teeth area. The free gingival
graft obtained from the palate was sutured to the prepared recipient site. After the operation, some root coverage was
achieved, and the attached gingiva amount was enhanced. It was observed that the patient could maintain oral hygiene
in the checks done one year later.
Conclusion: In the treatment of necrotizing periodontal diseases, after the healing of the acute condition with initial
periodontal treatment, additional periodontal surgical procedures might be required. In this case report, in addition to
the initial periodontal treatment, permanent periodontal splint and free gingival graft were applied in a patient with
necrotizing periodontitis and some root coverage was obtained in the patient. It was observed that oral hygiene and
periodontal health could be maintained in the first year after treatment.
Keywords: Necrotizing periodontitis, necrotizing periodontal disease, periodontal splint, free gingival graft
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SS-078
ÇOCUKLARIN İLK DİŞ HEKİMİ ZİYARETİ İLE İLGİLİ İNTERNET BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Koray Sürme1
1

, Hayri Akman2

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, çocuğun ilk diş hekimi ziyareti ve ağız bakımı ile ilgili mevcut çevrimiçi bilgileri
değerlendirmektir.
Yöntem: Çocuğun/bebeğin ilk diş hekimi ziyareti ve ağız bakımı ile ilgili internet bilgileri, seçilen dört anahtar kelime
için Türkiye alan adı altında Google arama motoru kullanılarak aranmıştır. Her bir anahtar kelime arandıktan sonra
görüntülenen ilk 30 internet sitesi değerlendirilmiştir. Yinelenen web siteleri, reklamlar, videolar ve resimler
değerlendirme dışı bırakılmıştır. Seçilen anahtar kelimelerin her biri için değerlendirilen internet siteleri; sitenin türü,
ilk diş hekimi ziyareti ve ağız bakımı ile ilgili bilgiler açısından analiz edilmiştir. İnternet sitelerinde yer alan bilgilerin
doğruluğu analiz edilirken, profesyonel çocuk diş hekimliği dernekleri kılavuzlarının önerileri dikkate alınmıştır.
Bulgular: Çalışma kapsamında taranan ilk 120 internet sitesi içerisinden 78 internet sitesi çalışmaya dahil edilmiştir.
İnternet siteleri ait oldukları kurumlara göre değerlendirildiğinde, sitelerin en fazla diş klinikleri veya hastanelere (n=33)
ait olduğu bulunmuştur. İlk diş muayenesinin zamanı ile ilgili bilgiler değerlendirilmiş; 32 sitenin doğru, 9 sitenin yanlış
bilgi içerdiği ve 37 sitede ise bu bilginin bulunmadığı görülmüştür. Oral hijyen talimatları hakkında bilgi içeren site sayısı
(n=52) fazla iken, ilk muayene prosedürü, çocuğu ilk muayeneye hazırlama bilgisi, diyet ve flor hakkında bilgi içeren
internet sitesi sayısı azdır.
Sonuç: İnternet, hastalar için yaygın olarak erişilen bir bilgi kaynağı olmasına rağmen, bebek/çocuk ağız bakımı ile ilgili
mevcut internet bilgileri yetersizdir. Çocukta/bebekte ilk diş hekimi ziyareti ve ağız bakımı hakkında daha yüksek kaliteli
bilgi kaynaklarına ihtiyaç vardır.
Anahtar kelimeler: İlk diş hekimi ziyareti, ağız bakımı, internet
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SS-078
EVALUATION OF INTERNET INFORMATION ABOUT CHILD'S FIRST DENTIST VISIT
Koray Sürme1
1

, Hayri Akman1

Alanya Alaaddin Keykubat University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry, Antalya, Turkey

Aim: The purpose of this study was to evaluate available online information about the child's first dentist visit and dental
care.
Methodology: Online information regarding a child/baby's first dentist visit and dental care was searched using the
Google search engine under the Turkey domain for four selected search keywords. The first 30 websites obtained after
searching for each keyword were evaluated. The duplicate websites, advertisements, videos, and images were excluded
from the evaluation. The websites evaluated for each of the selected search keywords were analyzed for the site type
and information about the first dentist visit and dental care. While analyzing the accuracy of the information on the
websites, the suggestions of the professional pediatric dentistry associations guidelines were considered.
Results: Among the first 120 websites scanned within the scope of the study, 78 websites were included in the study.
When the websites were evaluated according to the institutions they belong to, it was found that the websites mostly
belong to dental clinics or hospitals (n = 33). Information about the first dental examination time was evaluated; It has
been observed that 32 sites contain the correct information, nine sites contain incorrect information, and 37 sites do
not have this information. While the number of sites containing information about oral hygiene instructions (n = 52) was
high, the number of websites containing information about the first examination procedure, preparation of the child for
the first examination, diet, and fluoride was few.
Conclusion: Although the internet is a commonly accessed information resource for patients, online information
available regarding baby/child dental care is suboptimal. There is a need for more high-quality information resources
about the first dental visit and dental care in the child/baby.
Keywords: First dental visit, oral care, internet
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SS-079
ORTODONTİ HASTALARINDA GÖMÜLÜ VE SÜPERNUMERE DİŞ PREVALANSI İLE KOMŞU DİŞ
PATOLOJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ersin Yıldırım1
1

, Neslihan Bölenler1

, Şeniz Karaçay1

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı son 5 yıl içerisinde ortodonti kliniğine tedavi için başvuran hastaların gömülü ve süpernumere
dişlerinin prevalansını belirlemek, lokalizasyon, pozisyon ve cinsiyete göre dağılımını yapmak, bu dişlerin komşu dişlerde
sebep olduğu rezorpsiyon ve patolojileri değerlendirmektir.
Yöntem: Bu retrospektif çalışma 1500 hastaya (982 kadın, 518 erkek) ait panoramik radyograflar üzerinde
gerçekleştirilmiştir. Gömülü ve süpernumere diş mevcudiyeti bulundukları çeneye, segmente, çift veya tek taraflı olma
durumlarına göre ayrılmış, orta hat düzlemi ve okluzal düzlemle yaptığı açılara göre sınıflandırılmış, aynı zamanda komşu
dişlerde oluşan patoloji açısından da değerlendirilmiştir.
Bulgular: Gömülü dişe sahip 300 hastanın 185'inin (%61,6) kadın, 115’inin (%38,3) erkek olduğu tespit edilmiştir. Üçüncü
molar dişlerinin gömülü kalma prevalansının en yüksek olduğu (%86,6) ve lokalizasyonuna göre sıklıkla mandibulada
(%62,5) ve bilateral olarak (%65,5) yer aldıkları; orta hatta göre maksillada distoanguler açılanma gösterirken (%58,3)
mandibulada mezioanguler açılanmaya (%72,8) sahip oldukları; komşu dişte rezorpsiyon ve patoloji varlığının
mandibulada (%81,5) daha sık görüldüğü tespit edilmiştir. Gömülü kanin dişlerinin sıklıkla maksillada (%85) bilateral
(%59,9) ve mezioanguler (%47,8) pozisyonda oldukları tespit edilmiş; gömülü maksiller kaninlerin komşu diş
rezorpsiyonuna daha fazla neden oldukları (%82,3) bulunmuştur. Gömülü premolar dişlerinin ise sıklıkla mandibulada
(%82,8) yer aldıkları görülmüştür. Süpernümere diş prevalansı açısından kadınların (%64,7) ve maksiller anterior bölgenin
(%82,3) öne çıktığı tespit edilmiştir.
Sonuç: Gömülü ve süpernumere dişlere kadınlarda daha sık rastlanmaktadır. Gömülü mandibular üçüncü molar ve
maksiller kanin dişlerinin komşu dişte rezorpsiyon ve patoloji varlığına sebep olma olasılıkları daha yüksektir.
Süpernumere dişler ise sıklıkla maksiller anterior bölgede görülmektedir.
Anahtar kelimeler: Gömülü diş, ortodonti, radyolojik değerlendirme, retrospektif değerlendirme, süpernümere diş
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SS-079
PREVALENCE OF IMPACTED AND SUPERNUMERARY TEETH AND EVALUATION OF ADJACENT TOOTH
PATHOLOGIES IN ORTHODONTIC PATIENTS
Ersin Yıldırım1
1

, Neslihan Bölenler1

, Şeniz Karaçay1

University of Health Sciences, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, İstanbul, Turkey

Aim: The aim of this study is to determine the prevalence of impacted and supernumerary teeth of patients who applied
to orthodontics clinic for treatment in the last five years, to distribute them according to localization, position, and sex,
and to evaluate the resorption and pathologies caused by these teeth in neighboring teeth.
Methodology: This retrospective study was performed on panoramic radiographs of 1500 patients (982 female, 518 male).
The presence of impacted and supernumerary teeth was divided according to the jaw, segment, bilateral or unilateral
status, classified according to the angles made with the midline plane and occlusal plane, and also evaluated in terms
of pathology occurring in the adjacent teeth.
Results: 185 (61.6%) of 300 patients with impacted teeth were female, and 115 (38.3%) were male. The third molar
teeth had the highest prevalence of impacting (86.6%) and they were frequently located in the mandible (62.5%) and
bilaterally (65.5%) according to their localization; They have a distoangular angulation in the maxilla (58.3%) for the
midline, while they have mesioangular angulation (72.8%) in the mandible; It was determined that the presence of
resorption and pathology in the adjacent tooth was more common in the mandible (81.5%). It was found that the
impacted canine teeth were frequently in the maxilla (85%) bilateral (59.9%) and mesioangular (47.8%) positions;
impacted maxillary canines were found to cause resorption of adjacent teeth more (82.3%). Impacted premolar teeth
were found to be frequently located in the mandible (82.8%). It was determined that women (64.7%) and maxillary
anterior region (82.3%) were prominent in terms of supernumerary tooth prevalence.
Conclusion: Impacted and supernumerary teeth are more common in women. Impacted mandibular third molar and
maxillary canine teeth are more likely to cause resorption and pathology in the adjacent tooth. Supernumerary teeth
are often seen in the maxillary anterior region.
Keywords: Impacted teeth, orthodontics, radiographic evaluation, retrospective evaluation, supernumerary teeth
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SS-080
OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ ÇOCUKLARDA ORAL SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR SAHA ANALİZİ
İsmet Rezani Toptancı1
1
2

, Bircan Çeken Toptancı2

Dicle Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
Dicle Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

Amaç: İçme suyunun florür konsantrasyonu ile diş çürüğü arasındaki ters ilişki on yıllardır bilinmektedir ve çürük önleme
için içme suyu florizasyonu sağlık otoriteleri tarafından tavsiye edilmektedir. Bununla birlikte, son zamanlarda, bu
tavsiyenin dayandığı kanıtlar sorgulanmaya başlanmıştır. Bu çalışmada amacımız birbirine coğrafi olarak yakın olan
Batman, Diyarbakır, Mardin illerinde yaşayan, okul öncesi 6 yaş çocuklarında su ve süt içme alışkanlıkları ile diş çürüğü
arasında ilişkiyi incelemektir.
Yöntem: Bu çalışma Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yerel Etik Kurulu tarafından 31.10.2018 tarih ve 7/4 sayılı
kararı ile etik kurul onayı almıştır. Bu çalışmada katılımcı olarak 6 yaş gurubu çocuklar ve ailelerinden onam formu
imzalatılarak sadece muayeneleri yapılmış ve rutin yaşamlarındaki alışkanlıkları için çalışma ile alakalı sorular
sorulmuştur. Şebeke sularından ve sık kullanılan şişe sularından örnekler alınmış ve bu örnekler analiz edilmiştir.
Çalışmamıza Diyarbakır ilinden 322, Mardin ilinden 171 ve Batman 294 çocuk bu çalışmaya katılmıştır. İllere göre
çocukların su içme ve süt içme dmft açısından farklılıklara bakılmıştır. Ayrıca su örneklerinden kimyasal analizler
yapılarak mineral değerlendirmesi yapılmıştır.
Bulgular: Yaptığımız çalışmada süt içme ile dmft arasında anlamlı ilişti olduğu saptanmıştır (p=0,00). Su içme alışkanlığı
ile de dmft arasında anlamlı ilişki saptanmıştır (p=0,00). İller arasında değerlendirme yapıldığında dmft açısından anlamlı
farklılık bulunmuştur (p=0,00). Yine su içme ve süt içme alışkanlıkları ile iller arasında anlamlı farklılık bulunmuştur.
Alınan okul suyu örneklerinde flor seviyesi Diyarbakır ilinde 0,19 mg/lt, Mardin ilinde 0,16 mg/lt ve Batman ilinde ise
0,14 mg/lt olarak bulunmuştur.
Sonuç: Coğrafi yakınlık ve kültürel özellikler açısından çok az farklılık gösteren komşu iller arasında yapılan bu çalışmada
6 yas gurubu çocukların dmft’leri arasında anlamlı farklılık olduğu gözlemlenmiştir. Bizim çalışmamızda çocukların su ve
süt içmeleri ile dmft değerleri arasında farklılık değerlendirilmiştir. Bu da illere göre ve illerden bağımsız olarak farklı
bulunmuştur. Bu sonuçlar daha önceki çalışmalar ile uyumludur.
Anahtar kelimeler: Suların florlanması, dmft, çürük, süt içme
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SS-080
EVALUATION OF ORAL HEALTH AT PRESCHOOL CHILDREN: A FIELD ANALYSIS
İsmet Rezani Toptancı1
1
2

, Bircan Çeken Toptancı2

Dicle University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry, Diyarbakır, Turkey
Dicle University, Faculty of Science, Department of Chemistry, Division of Biochemsitry, Diyarbakır, Turkey

Aim: The inverse relationship between the fluoride concentration of drinking water and tooth decay has been known for
decades. Drinking water fluoridation for caries prevention is recommended by health authorities. This study aims to
examine the relationship between water and milk drinking habits and tooth decay in pre-school six-year-old children
living in the provinces of Batman, Diyarbakır, and Mardin, which are geographically close to each other.
Methodology: This study was approved by the Dicle University Faculty of Dentistry Local Ethics Committee with the
decision numbered 31.10.2018-7/4. 6 years old children group was included as a participant in this study. Consent forms
were obtained from their families, and only examinations were made. In order to learn the habits in their routine life,
questions related to the study were asked. Three hundred twenty-two children from Diyarbakır, 171 from Mardin, and
294 from Batman participated in our study. The differences in water drinking, milk drinking, and dmft of children by
provinces were examined. In addition, chemical analyses were made from water samples and mineral evaluation was
made.
Results: In our study, there was a significant correlation between drinking milk and dmft (p = 0.00) and a significant
relationship between drinking water habits and dmft (p = 0.00). Between provinces, a significant difference was found
in terms of dmft (p = 0.00). The fluoride level in the school water samples taken was found to be 0.19 mg/L in Diyarbakır,
0.16 mg/L in Mardin and 0.14 mg/L in Batman.
Conclusion: In this study conducted between neighboring provinces and it has been observed that there is a significant
difference between the dmft of 6 age group children. These results were found to be different according to the provinces
and independently from the provinces. These results are similar to previous studies.
Keywords: Water fluoridation, dmft, caries, milk drinking
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SS-081
DİŞHEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Eyyüp Altıntaş1
1

ÖĞRENCİLERİNİN

HEPATİT

A,B

SEROPREVALANSLARININ

, Gülsüm Sena Çiriş1

Fırat Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Diş hekimliği öğrencileri protetik diş tedavisi hizmetleri sırasında risk altındadır. Diş tedavileri sırasında
oluşabilecek kesici delici alet yaralanmaları, gerek tedavi sırasındaki aerosollü işlemler gerekse laboratuvar işlemleri
sırasında tükürük ve kan gibi vücut sıvılarıyla doğrudan temas ile oluşabilecek çapraz enfeksiyon riskleri açısından diğer
mesleki eğitim gruplarına göre daha fazla risk taşımaktadırlar. Bu çalışmanın amacı diş hekimliği öğrencilerinin Hepatit
A ve Hepatit B seroprevalansının değerlendirilmesidir.
Materyal ve Metod: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu araştırmaya Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesindeki protetik
diş tedavisi staj eğitimi almış ya da alacak olan 155 öğrenci dahil edilmiştir. Çalışma verileri retrospektif olarak
öğrencilere rutin olarak yapılmış tahlillerin sonuçlarının incelenmesiyle elde edilmiştir. Katılımcıların hepatit-A antikoru
(anti-HAV IgG), hepatit B yüzey antijeni (HBsAg), hepatit B yüzey antikoru (antiHBs), sonuçları istatistiksel olarak
değerlendirilmiştir.
Bulgular: Araştırmaya 155 ögrenci dahil edildi. Bunların %52,9 kız %47,1 erkek idi. Hiçbir katılımcıda HBsAg pozitifliğine
rastlanmadı. %96.7’inin Anti-HBs antikor titresi pozitifti. Anti HAV IgG antikor titresi pozitifliği %49,7 olarak tesbit edildi.
Kız öğrencilerin tamamında Anti–HBs antikor titresi pozitifti. Sınıflar arasında Anti HBs düzeyleri arasında anlamlı bir fark
bulunamamıştır (p>0,05).
Sonuç: Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri belli periyotlarla taranması, tespit edilen enfekte kişilerin ilgili bölümlere sevk
edilmesi çok önemlidir. Erken teşhis ile ileride gelişebilecek komplikasyonlar önlenebilir ve halk sağlığının yükü
azaltılabilir. Hepatit A ve B seronegatif olanların aşılanarak korunması çalışanların karşılaşabileceği mesleki risklerden
korunmasını sağlar.
Anahtar kelimeler: Hepatit A, hepatit B, seroprevalans, protetik diş tedavisi
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SS-081
EVALUATION OF HEPATITIS A, HEPATITIS B SEROPREVALENCE OF DENTISTRY STUDENTS
Eyyüp Altıntaş1
1

, Gülsüm Sena Çiriş2

Fırat University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, Elazığ, Turkey

Aim: Dentistry students are at risk during treatment services. Stab injuries that may occur during dental treatments
carry more risks than other vocational training groups in terms of cross-infection risks that may occur with direct contact
with body fluids such as saliva and blood during aerosolized procedures during treatment and laboratory procedures. The
aim of this study is to evaluate the Hepatitis A and Hepatitis B seroprevalence of dentistry students.
Methodology: This descriptive and cross-sectional study included 155 students who had or will take internship training
in prosthetic dental treatment at Fırat University Faculty of Dentistry. The data of the study were obtained
retrospectively by examining the results of the routine analyzes made to the students. The results of the participants
for hepatitis-A antibody (anti-HAV IgG), hepatitis B surface antigen (HBsAg), hepatitis B surface antibody (antiHBs) were
evaluated statistically.
Results: 155 students were included in the study. 52.9% of them were girls, and 47.1% were boys. No participant had
HBsAg positivity. 96.7% of them had anti-HBs antibody titer. Anti HAV IgG antibody titer was found to be 49.7%. Antibody
titer was positive.
Conclusion: It is very important that the students of the Faculty of Dentistry are screened at regular intervals and the
infected persons detected are referred to the relevant departments. With early diagnosis, future complications can be
prevented, and the burden of public health can be reduced. Protection of Hepatitis A and B seronegative ones by
vaccination ensures that employees are protected from occupational risks that they may encounter.
Keywords: Hepatitis A, hepatitis B, seroprevalence, prosthetic dental treatment
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SS-082
GÜNCEL DENTAL RESTORASYONLARIN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ
Betül Yılmaz Evmek
Akdeniz Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, farklı yüzey bitirme işlemlerinin rezin esaslı CAD-CAM (Bilgisayar Destekli Tasarım - Bilgisayar
Destekli Üretim) restorasyonların yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkisini araştırmaktır.
Yöntem: Brilliant Crios, Cerasmart ve Vita Enamic olmak üzere 3 farklı rezin esaslı CAD-CAM blok kullanılarak, toplamda
90 örnek (1,5 ± 0,05 mm) hazırlandı (n = 10). Her gruba kontrol, mekanik polisaj, glaze olmak üzere 3 farklı bitirme
prosedürü uygulandı. Yüzey topografisi analizi için her gruptan rastgele bir örnek seçilerek tarama elektron mikroskobu
(SEM) ile x1000 büyütmede görüntüler alındı. Örneklerin yüzey pürüzlülükleri profilometre cihazı kullanılarak ölçüldü.
Normal dağılıma uygunluk Shapiro-Wilk testi ile incelendi. Materyal ve yüzey işlemi ana etkilerinin ve etkileşimlerinin
pürüzlülük değerleri üzerine etkisinin incelenmesinde Genelleştirilmiş lineer modeller yöntemi kullanıldı ve çoklu
karşılaştırmalar Bonferroni testiyle gerçekleştirildi.
Bulgular: Materyallere göre pürüzlülük değeri istatistiksel olarak farklılık göstermektedir (p<0,001). En yüksek ortalama
değer Vita Enamic materyalinin kontrol grubundan (0,326 ± 0,078) elde edilmişken, en düşük ortalama değer Vita Enamic
materyalinin glaze grubundan (0,070 ± 0,023) elde edilmiştir. Uygulanan yüzey bitim işlemine göre; Vita Enamic (0,070
± 0,023) ve Cerasmart (0,083 ± 0,026) gruplarında glaze işlemi ile daha düşük pürüzlülük değeri gözlenmiştir ve aralarında
istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur. Brilliant Crios gruplarında ise mekanik polisaj (0,084 ± 0,025) ve glaze (0,083 ±
0,041) gruplarında düşük pürüzlülük değerleri gözlenmiştir ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır.
Materyallere uygulanan yüzey bitim işlemleri yüzey pürüzlülüğünü etkiledi ve tüm gruplarda en pürüzsüz yüzeyler glaze
gruplarında gözlendi.
Sonuç: Materyallere uygulanan yüzey bitim işlemleri yüzey pürüzlülüğünü etkiledi ve tüm gruplarda en pürüzsüz yüzeyler
glaze gruplarında gözlendi.
Anahtar kelimeler: CAD-CAM, yüzey pürüzlülüğü, yüzey bitim işlemleri
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SS-082
SURFACE ROUGHNESS OF CURRENT DENTAL RESTORATIONS
Betül Yılmaz Evmek
Akdeniz University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, Antalya, Turkey

Aim: The aim of this study is to investigate the effect of different surface finishing processes on the surface roughness
of resin-based CAD-CAM (Computer-Aided Design-Computer-Aided Manufacturing) restorations.
Methodology: A total of 90 specimens (1.5 ± 0.05 mm) were prepared using three different resin-based CAD-CAM blocks,
namely Brilliant Crios, Cerasmart, and Vita Enamic (n=10). Three different finishing procedures were applied to each
group: control, mechanical polishing, and glazing. For surface topography analysis, a random specimen was selected
from each group, and images were taken at x1000 magnification by scanning electron microscopy (SEM). The surface
roughness of the specimens was measured using a profilometer. Conformity to normal distribution was examined using
the Shapiro-Wilk test. The generalized linear model's method was used to examine the effects of material and surface
treatment main effects and interactions on roughness values, and multiple comparisons were performed with the
Bonferroni test.
Results: The roughness value differs statistically according to the materials (p <0.001). While the highest mean value
was obtained from the control group (0.326 ± 0.078) of Vita Enamic material, the lowest mean value was obtained from
the glaze group (0.070 ± 0.023) of Vita Enamic material. According to the applied surface finishing process; In the Vita
Enamic (0.070 ± 0.023) and Cerasmart (0.083 ± 0.026) groups, a lower roughness value was observed with the glazing
process, and there was no statistically significant difference between them. In Brilliant Crios groups, low roughness
values were observed in the mechanical polishing (0.084 ± 0.025) and glazed (0.083 ± 0.041) groups, and there was no
statistically significant difference between them.
Conclusion: Surface finishing treatments applied to the materials affected the surface roughness, and the smoothest
surfaces were observed in the glazed in all groups.
Keywords: CAD-CAM, surface roughness, surface finishing process
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SS-083
GÜNCEL İNDİREKT RESTORASYON MATERYALLERİNİN FİBROBLAST HÜCRELERİ ÜZERİNDEKİ
SİTOTOKSİSİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Demet Çağıl Ayvalıoğlu1
1
2

Ayşe Atay1

, Zafer Yıldırım2

Altınbaş Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Bu in-vitro çalışmanın amacı, üç farklı üretim tekniği ile İlaveli üretim (Saremco print-CROWNTEC; SAREMCO
Dental AG, İsviçre); Eksiltmeli üretim (Grandio Blocs; Voco, Almanya), Konvansiyonel Dolaylı Üretim (Gradia Plus; GC,
Japonya)] üretilen indirekt restorasyon materyallerinin L929 fare fibroblast hücreleri üzerindeki sitotoksik etkilerini
değerlendirmektir.
Yöntem: Çalışmada, üretici talimatlarına göre her bir materyal grubu için 12 adet disk şeklinde örnek (h=2 mm, Ø=15
mm) üretildi (n=36). Tüm örnekler alüminyum oksit kaplı diskler ile (OptiDisc, Kerr, ABD) cilalandı. Tüm örnekler distile
su ile ultrasonik banyoda 5 dakika temizlendi ve hava ile kurutuldu. Hazırlanan bu örnekler, ultraviyole ışık altında
laminer akışlı steril bir kabinde (Sınıf II, Heraus, Almanya) 20 dakika süreyle sterilize edildi. Besiyeri ekstraktları, her
grup için 1., 3. ve 7. günlerde toplanarak, L929 fare fibroblast hücreleri üzerinde test edildi. Hücre canlılığının analizi
için XTT testi kullanıldı. İstatistiksel analizler için tek yönlü ANOVA ve gruplar arasındaki farklar için post-hoc Tukey HSD
testleri kullanıldı. Tüm testlerde p<0,05 anlamlı kabul edildi.
Bulgular: Birinci ve 3. gün hücre canlılığı, materyal grupları arasında önemli bir farklılık göstermemiştir (p>0,05). Yedinci
günde indirekt restorasyon materyalleri arasında önemli farklılıklar bulunmuştur (p>0,05). Gradia Plus materyali 7. günde
en düşük hücre canlılığını göstermiştir (p<0,05).
Sonuç: Konvansiyonel indirekt kompozit materyal 7. günde hafif sitotoksisite değerleri göstermesine rağmen, 3 boyutlu
üretim materyali ve rezin matriks seramikler uygun canlılık sonuçları göstermiştir. Bu materyaller klinik koşullarda
güvenle kullanılabilir.
Anahtar kelimeler: Üç boyutlu üretim, CAD/CAM, rezin esaslı kompozit, indirekt kompozit rezin, sitotoksisite, XTT testi
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EVALUATION OF CYTOTOXICITY OF CONTEMPORARY INDIRECT RESTORATION MATERIALS ON
FIBROBLAST-CELLS
Demet Çağıl Ayvalıoğlu1
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Ayşe Atay1

, Zafer Yıldırım2

Altınbaş University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, İstanbul, Turkey
Ege University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, İzmir, Turkey

Aim: This in-vitro study aimed to evaluate the cytotoxic effects of various indirect restoration materials produced by
three different methods [Additive manufacturing (Saremco print-CROWNTEC; SAREMCO Dental AG, Switzerland);
Subtractive Manufacturing (Grandio Blocs; Voco, Germany), Conventional Indirect Manufacturing (Gradia Plus; GC,
Japan)] on L929 mouse fibroblast cells.
Methodology:12 disc-shaped specimens (h=2 mm, Ø=15 mm) were produced for each material group, according to the
manufacturer’s instructions (n=36). All specimens were polished with aluminum oxide-coated discs (OptiDisc, Kerr, USA).
Then all specimens were cleaned with distilled water using an ultrasonic bath for 5 min and were then air -dried. The
prepared specimens were sterilized under ultraviolet light in a laminar flow sterile cabin (Class II, Heraus, Germany) for
20 minutes. Medium extracts were collected at the 1st, 3rd, and seventh days for each group and tested using the L929
cell line. Cell viability was calculated from spectrophotometric measurements of XTT assay. One-way ANOVA and Tukey
HSD multiple range tests were used for statistical analyses. In all tests, p<0.05 was considered significant.
Results: The 1st and third-day medium extract measurements revealed no significant difference among the material
groups regarding cell viability (p>0.05). On the 7th day, there were significant differences among the indirect restoration
materials (p>0.05). Gradia Plus material showed the lowest cell viability on the 7th day.
Conclusion: Although conventional indirect composite material showed slight cytotoxicity values on the 7th day, 3D print
material and resin matrix ceramics showed favorable viability results. These materials can safely be used in clinical
conditions.
Keywords: 3D printing, CAD/CAM resin-based composite, indirect composite resin, cytotoxicity, XTT assay
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SS-084
ÇEŞİTLİ OKLUZAL SPLİNT MATERYALLERİNİN L929 FARE FİBROBLAST HÜCRELERİ ÜZERİNDEKİ
SİTOTOKSİSİTESİ
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Amaç: Günümüzde dijital teknolojilerde yaşanan gelişmelere paralel olarak diş hekimliğinde, okluzal splint
materyallerinin de dijital olarak üç boyutlu yazıcılar veya kazıma cihazlarından yararlanılarak üretimleri
gerçekleşmektedir. Bu çalışmanın amacı, belirli inkübasyon sürelerinde beş farklı okluzal splint materyalinin L929
fibroblast hücreleri üzerindeki sitotoksisitesini değerlendirmektir.
Yöntem: Çalışmamızda organik modifiye polimer (M-PM Disk; MerzDental), polietereterketon (PEEK BioSolution;
MerzDental), polietilentereftalat-glikol-C-kopolyester (Duran; Scheu Dental) fotopolimer reçine (Dental LT-Clear Resin;
Formlabs), polimetil metakrilat (Akrodent; Koca Kimya&Dental) materyalleri kullanıldı. Her grupta 12 disk olacak şekilde
(2 mm yükseklik, 15 mm çap) toplam 60 adet örnek üretildi. Örnekler üreticinin talimatlarına göre hazırlanarak sırasıyla
600-800-1000-2000-4000 grit silikon karbit zımpara kağıtları ile cilalanıp temizlenmiş ve sitotoksisite testi öncesi
ultraviyole ışık altında sterilize edildi. Besiyeri ekstraktları, her grup için 1., 3. ve 7. günlerde toplanarak, L929 fare
fibroblast hücreleri üzerinde test edildi. Hücre canlılığının analizi için XTT testi kullanıldı. Veriler, p<0,05 anlamlılık
düzeyinde tek yönlü ANOVA, post-hoc Bonferroni testleri kullanılarak analiz edildi.
Bulgular: Birinci ve 7. gün ekstratlarının okluzal splint materyal grupları arasında hücre canlılığı sonuçları istatistiksel
olarak anlamlı farklılıklar göstermiştir (p<0,05). Üçüncü gün ekstratlarının ise okluzal splint materyalleri arasında hücre
canlılığına etkisi bakımından anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Dental LT-Clear Resin materyalinin 1. gün besiyeri
ekstratı en yüksek hücre canlılığı değerini (p <0,05), Akrodent materyalinin 7. gün ekstratı ise en düşük hücre canlılığı
oranını göstermiştir (p<0,05). PEEK Biosolution materyali için farklı inkübasyon periyotlarından elde edilen besiyeri
ekstratlarının hücre canlılığında önemli bir farklılık yaratmadığı belirlenmiştir (p>0,05)
Sonuç: Çalışmamızda geleneksel yöntemlerle üretilen PMMA materyalinin 1. ve 3. gün ekstratları sitotoksik etki
göstermezken, 7. gün ekstratının hücre canlılığında anlamlı bir düşüşe neden olduğu belirlenmiştir. İnkübasyon süresinin
uzatılması okluzal splint materyallerinin hücre canlılığına etkisini arttırabilmektedir.
Anahtar kelimeler: Okluzal splintler, sitotoksisite, üç boyutlu üretim materyalleri, CAD/CAM materyalleri
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SS-084
CYTOTOXICITY OF VARIOUS OCCLUSAL SPLINT MATERIALS ON L929-MOUSE FIBROBLAST CELLS
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Aim: With the developments in digital technology, occlusal splint materials can be produced using CAD-mill or 3D
printers. The aim of the present study was to compare the cytotoxicity of five different occlusal splint materials at
specific incubation time intervals on L929 fibroblast cells.
Methodology: Organic modified polymer (M-PM Disc; MerzDental), polyetheretherketone (PEEK BioSolution; MerzDental),
polyethylenterephthalat-glycol-C-copolyester (Duran; Scheu Dental), photopolymer resin (Dental LT-Clear Resin;
Formlabs), polymethyl methacrylate (Akrodent; Koca Kimya&Dental) materials were used in this study. A total of 60
samples/12 discs in each group (2mm-height, 15mm-diameter) were produced. Materials were prepared according to
the manufacturer’s instructions and polished with 600-800-1000-2000-4000 grit silicon carbide sheets, and sterilized
using UV light before the cytotoxicity tests. Medium extracts were collected at the 1st, 3rd, and seventh days for each
material and tested using the L929 cells. XTT test was used for the analysis of cell viability. Data were analyzed using
one-way ANOVA, posthoc Bonferroni tests at a significance level of p<0.05.
Results: The cell viability results of the 1st and seventh-day extracts among the occlusal splint material groups showed
statistically significant differences (p<0.05). However, no significant difference was found between the occlusal splint
materials of the 3rd-day extracts in terms of cell viability (p>0.05). The 1st-day medium extract of Dental LT-Clear Resin
material showed the highest (p<0.05), seventh-day extract of the Acrodent material showed the lowest cell viability rate
(p<0.05). It was determined that the medium extract obtained from PEEK Biosolution material at different incubation
periods did not show the difference in cell viability (p>0.05).
Conclusion: Although the 1st and third-day extracts of the polymethyl methacrylate produced by traditional methods
did not show cytotoxic effect, the seventh-day extract caused a significant decrease in cell viability. Extended incubation
time can increase the effect of occlusal splint materials on cell viability.
Keywords: Occlusal splints, cytotoxicity, three-dimensional print materials, CAD/CAM materials
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SS-085
ANTERİOR MANDİBULADA STAFNE KEMİK KİSTİ: ÜÇ VAKA SUNUMU
Sevde Göksel1
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2
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, İlknur Özcan2

Ankara Medipol Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Anterior Stafne Kemik Defekti (ASKD), çoğunlukla mandibular kanin-premolar bölgede görülen nadir ve
asemptomatik mandibular lingual kemik depresyonudur. Posterior varyantının aksine, ASKD literatürde yaklaşık yedi kat
daha az (%0,009-%0,3) rapor edilmiştir. ASKD'lerin varlığının sublingual tükürük bezlerinden kaynaklandığı
düşünülmektedir. Ayrıca lenfoid veya vasküler dokular gibi diğer yapılar da ASKD'ler ile ilişkili olabilir. Posterior
varyantından farklı olarak ASKD'yi teşhis etmek zor olabilir. ASKD bazen lokalizasyon nedeniyle diğer patolojik durumlar
ile karıştırılabilir. Bu sunumun amacı, nadir üç ASKD vakası sunmaktır.
Olgu Sunumu: 67 yaşında erkek hasta, 55 yaşında erkek hasta ve 48 yaşında erkek hasta rutin diş muayeneleri için
kliniğimize başvurdu. Bir hastanın panoramik grafisi, mandibulaya ait sağ premolar bölgede, ikinci premolar diş kökünün
altındaki iyi sınırlı radyoluset alanı ortaya çıkardı. Diğer hastalarda anterior mandibulada bilateral radyolusent lezyonlar
tespit edildi. Hastaların konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) taramaları ve Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)
görüntüleri lingual kemik defektini gösterdi. Lezyonlar, Stafne kemik defektinin anterior varyantı olarak teşhis edildi.
Hastalar lezyon hakkında bilgilendirildi ve takibe alındı.
Sonuç: ASKD ön tanısının yanlış olmasına bağlı gereksiz cerrahi girişimlerden kaçınılması önemlidir. ASKD vakasına
semptomatik veya patolojik bir durum eşlik etmediği durumlarda KIBT ve MRG ile radyografik tanı sonrası takip önerilir.
Anahtar kelimeler: Kemik kisti, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme
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STAFNE BONE DEFECT IN THE ANTERIOR MANDIBLE: THREE CASE REPORTS
Sevde Göksel1
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, İlknur Özcan2

Ankara Medipol University, Faculty of Dentistry, Department of Dentomaxillofacial Radiology, Ankara, Turkey
Istanbul University, Faculty of Dentistry, Department of Dentomaxillofacial Radiology, Istanbul, Turkey

Aim: Anterior Stafne Bone Defect (ASBD) is a rare asymptomatic mandibular lingual bone depression primarily seen in
the mandibular canine-premolar region. Contrary to the posterior variant, ASBD has been reported nearly seven times
less common (0.009%-0.3%) in the literature. It is thought that the presence of ASBDs is caused by sublingual salivary
glands. Besides, other structures such as lymphoid or vascular tissues might be associated with ASBDs. Unlike the
posterior variant, it cannot be easy to diagnose ASBD. ASBD can sometimes be confused with other pathological entities
due to localization. The aim of this presentation is to demonstrate three rare cases of ASBD.
Case Report: A 67-year-old male patient, a 55-year-old male patient, and a 48-year-old male patient were applied to
our clinic for routine dental examinations. A panoramic radiograph of one patient revealed a well-defined radiolucent
area at the right premolar region of the mandible below the root of the second premolar tooth. The other patients had
bilateral radiolucent lesions in the anterior mandible. Cone-beam computed tomography (CBCT) scans of the patients,
and Magnetic Resonance Imaging (MRI) images showed the lingual bony defects in the anterior mandibula. The lesions
were diagnosed as ASBD. The patients were informed about the lesion and scheduled for follow-up.
Conclusion: It is important to avoid unnecessary surgical interventions due to the misdiagnosis of ASBD. In cases where
the ASBD case is not accompanied by an asymptomatic or pathological condition, follow-up with CBCT and MRI is
recommended after radiographic diagnosis.
Keywords: Bone cysts, cone-beam computed tomography, magnetic resonance imaging
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SS-086
LAZER İRRADİASYONUNDA SU AKIŞ HIZININ CAM FİBER POSTLARIN BAĞLANMA
DİRENCİNE ETKİSİ
Ömer Kırmalı
Akdeniz Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Er,Cr:YSGG lazer irradiasyonu sırasında uygulanan farklı miktarlardaki su akış hızlarının cam
fiber postlarının rezin simanla olan bağlanma direncine etkisinin değerlendirilmesidir.
Yöntem: 60 adet cam fiber post kontrol grubu, 2,3 atm basınçla Co-Jet (30 µm büyüklüğünde silanize Al2O3 tozu), %9,5
hidroflorik asit ve 3 farklı akış hızı (%1, %50 ve %100) ayarında uygulanan Er,Cr:YSGG lazer grupları olmak üzere 6 eşit
gruba ayrıldı (n=10). Self adeziv rezin siman fiber postların tüm yüzeylerini içine alacak şekilde uygulandı ve üretici
firmanın önerileri doğrultusunda LED ışık cihazı kullanılarak 30 sn polimerize edildi. Her örnekten hassas kesme cihazı
kullanılarak 1 mm kalınlığında kesitler alındı. Örneklere 1mm/dk hızına ayarlanmış test cihazıyla mikro-gerilim bağlanma
dayanımı testi uygulandı. Elde edilen veriler istatistiksel olarak tek yönlü varyans analizi ve Tukey HSD testi ile analiz
edildi.
Bulgular: İstatistiksel analiz sonuçlarına göre, tüm grupların bağlanma dayanım değerleri arasında istatistiksel farklılık
olduğu belirlendi (p<0,001). En yüksek bağlantı değeri kumlama yapılan grupta (12,25 ± 0,38) elde edilirken en düşük
bağlantı değeri ise kontrol grubunda (5,64 ± 0,6) gözlendi. Kumlamadan sonra en yüksek değer %100 akış hızında lazer
uygulanan grupta (10,57 ± 0,64) gözlendi. Bunu %50 akış hızında lazer uygulanan grup (10,19 ± 0,54) takip etti ve
aralarında anlamlı fark bulunamadı. %1 akış hızında lazer uygulanan grup (5,83 ± 0,49) ise kontrol grubuna yakın bir değer
gösterdi.
Sonuç: Er,Cr:YSGG lazer uygulamalarında su akış hızı azaldıkça fiber post ile rezin siman arasındaki bağlantı azalmaktadır.
Bağlanma yüzeyine Er,Cr:YSGG lazer uygulamasında yüksek su akış hızı ayarlanabilir.
Anahtar kelimeler: Fiber post, Er,Cr:YSGG lazer, rezin siman, bağlanma dayanımı
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SS-086
THE EFFECT OF WATER FLOW RATE DURING LASER IRRADIATION ON THE BOND STRENGTH OF
GLASS FIBER POSTS
Ömer Kırmalı
Akdeniz University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, Antalya, Turkey

Aim: The aim of this study was to evaluate the effect of different water flow rates applied during Er, Cr: YSGG laser
irradiation on the bonding strength of glass fiber posts with resin cement.
Methodology: 60 glass fiber posts were divided into six equal groups: control groups, Co-Jet (30 µm silanized Al2O3
powder) with 2.3 atm pressure, 9.5% hydrofluoric acid, and three different flow rates (1%, 50%, and 100%) Er, Cr: YSGG
laser groups (n = 10). Self-adhesive resin cement was applied to cover all surfaces of fiber posts and polymerized for 30
seconds using an LED light device in line with the manufacturer's recommendations. 1 mm thick sections were taken
from each specimen using a precision cutting device. Microtensile bond strength test was applied to the specimens with
a test device set at a speed of 1 mm/min. The data obtained were statistically analyzed by one-way analysis of variance
and Tukey HSD test.
Results: It was determined that there was a statistical difference between the bond strength values of all groups
(p<0.001). While the highest bonding value was obtained in the sandblasted group (12.25±0.38), the lowest bonding
value was observed in the control group (5.64±0.6). After sandblasting, the highest value was observed in the laser
applied group (10.57±0.64) at a 100% flow rate. This was followed by the 50% flow rate laser applied group (10.19±0.54),
and no significant difference was found between them. The laser applied group (5.83±0.49) at a flow rate of 1% showed
a similar value compared to the control group.
Conclusion: As the water flow rate decreases in Er, Cr: YSGG laser applications, the bond strength between fiber post
and resin cement decreases. High water flow rate can be adjusted in Er, Cr: YSGG laser application to the bonding
surface.
Keywords: Fiber post, Er, Cr: YSGG laser, resin cement, bond strength
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SS-087
FARKLI PARLATMA PROTOKOLLERİNİN POLİETERETERKETONUN (PEEK) YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE
ETKİSİ
Samet Tekin
Fırat Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı polietereterketonun (PEEK) farklı laboratuvar ve hasta başı parlatma teknikleri sonrası yüzey
pürüzlülüklerinin karşılaştırılmasıdır.
Yöntem: Çalışmada standart boyutlarda (3 mm kalınlık, 15 mm çap) disk şeklinde 40 adet PEEK örnek CAD/CAM
teknolojisi ile hazırlanmıştır. Örnekler parlatma protokollerine göre biri kontrol grubu olmak üzere 4 gruba ayrılmıştır (n
= 10). Grup 1: kontrol grubunda; frezeleme sonrası herhangi bir parlatma işlemi uygulanmamıştır. Grup 2’de: laboratuvar
protokolü (keçe ve pomza-su-alçı), Grup 3’te Grup 2’yi takiben pomza ve geleneksel parlatma cilası ile yine laboratuvar
protokolü uygulanmıştır. Grup 4’te: hasta başı parlatma protokolü (Sof-Lex™ Diskleri ve Diamond Twist SCO)
uygulanmıştır. Ultrasonik temizleyicide bekletilen örnekler hava ile kurutularak yüzey pürüzlülük değerleri dijital bir
profilometre cihazı yardımıyla ölçülmüştür. Elde edilen pürüzlülük değerleri (Ra/μm) tek yönlü ANOVA ve Tukey HSD
istatistiksel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir.
Bulgular: İstatistiksel analizin sonuçlarına göre anlamlı farklılıklar gözlenmiştir. En yüksek ortalama pürüzlülük değerleri
herhangi bir parlatma işlemi uygulanmayan Grup 1’de (0,697 ± 0,062), en düşük pürüzlülük değerleri Grup 4’te (0,055 ±
0,014) görülmüştür. Grup 1 ve Grup 4’ten elde edilen değerler tüm gruplardan istatistiksel olarak farklı bulunmuştur.
Grup 2 (0,151 ± 0,038) ve Grup 3’ten (0,139 ± 0,047) elde edilen değerler arasında istatistiksel bir farklılık gözlenmedi
fakat iki grup da Grup 1 ve Grup 4’ten farklı bulunmuştur.
Sonuç: PEEK materyalinin frezelemeden sonra yüzey pürüzlülüğünün giderilmesi için parlatma protokolleri
gerekmektedir. PEEK materyalinin parlatılmasında hasta başı parlatma protokolü en iyi yöntem olarak bulunmuştur.
Laboratuvar tipi parlatma hasta başı parlatma protokolü kadar başarılı bulunmasa da, laboratuvar tipi parlatma
protokollerine ait yüzey pürüzlülüğü değerleri plak birikiminde kritik değerin (Ra=0.2 μm) altında bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: Parlatma, PEEK, pürüzlülük
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EFFECT OF DİFFERENT POLİSHİNG
POLYETHERETHERKETONE (PEEK)
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OF

Samet Tekin
Fırat University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, Elazığ, Turkey

Aim: The aim of this study is to compare the surface roughness of polyetheretherketone (PEEK) after different laboratory
and chairside polishing protocols.
Methodology: In the study, 40 disc-shaped PEEK samples of standard dimensions (3mm thick, 15mm diameter) were
prepared using CAD/CAM technology. The samples were divided into four groups (n = 10) according to polishing protocols,
one of which was the control group. Group 1: in the control group, no polishing process was applied after milling. In
Group 2: laboratory protocol (felt and pumice-water-gypsum), in Group 3: following Group 2, a laboratory protocol was
applied with pumice and universal polishing paste. In Group 4: chairside polishing protocol (Sof-Lex™ Discs and Diamond
Twist SCO) was applied. After the samples were kept in an ultrasonic cleaner, they were dried with air, and surface
roughness values were measured by a digital profilometer device. The obtained roughness values (Ra/μm) were analyzed
by one-way ANOVA and Tukey HSD statistical analysis methods.
Results: Significant differences were observed according to the results of statistical analysis. The highest average surface
roughness values were observed in Group 1 (0.697 ± 0.062), and the lowest roughness values were found in Group 4
(0.055 ± 0.014). Roughness values of Group 1 and Group 4 were found to be statistically different from all groups. No
statistical difference was observed between the roughness values of Group 2 (0.151 ± 0.038) and Group 3 (0.139 ± 0.047),
but both were different from Group 1 and Group 4.
Conclusion: Polishing protocols are required to overcome the surface roughness of the PEEK material after milling. For
polishing PEEK, the chairside polishing protocol was found more successful than laboratory polishing protocols. Although
laboratory polishing protocols are not as successful as the chairside polishing, roughness values of the laboratory polishing
protocols were found below the value of critical plaque accumulation (Ra=0.2 μm).
Keywords: Polishing, PEEK, roughness
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SS-088
ORTODONTİK MODEL ANALİZİNDE KULLANILAN PONT, SCHWARTZ VE ANDREW ELEMENT III MODEL
ANALİZLERİNİN SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Sena Çulhacı Arıman1
1

, Seden Akan Bayhan1

Altınbaş Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, üst çenenin transversal darlık miktarını ölçen model analiz yöntemlerinden Pont, Schwartz
ve Andrew Element III model analizlerinin sonuçlarının karşılaştırılmasıdır.
Yöntem: Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’na ortodontik tedavi amacıyla başvuran
maksiller darlığa sahip 60 hastanın ortodontik modelleri üzerinde model analiz yöntemleri uygulanmıştır. Pont, Andrew
ve Schwartz formülleri ile, 60 ortodontik çalışma modeli üzerinde premolarlar ‘Ka’ ve molarlar ‘Ba’ arası transversal
genişlik miktarı hesaplanmış ve olması gereken ideal transversal genişlik miktarından çıkarılarak darlık miktarları
ölçülmüştür. Schwartz model analizi yapılırken hastaların yüz indisi ölçüme dahil edilmiştir. İstatiksel analiz amacıyla,
Kolmogorov-Smirnov, ANOVA ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır.
Bulgular: Pont ‘Ka’-‘Ka’ ile Schwarz ‘Ka’-‘Ka’ ölçümleri arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı doğrusal, pozitif ve
çok güçlü (r=0,928, p<0,05), Pont ‘Ba’-‘Ba’ ile Schwartz ‘Ba’-‘Ba’ ölçümleri arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı
doğrusal pozitif ve güçlüdür (r=0,767, p<0,05). ). Pont ‘Ba’-‘Ba’ ile Andrew ‘Ba’-‘Ba’ ölçümleri arasındaki ilişki ile Schwarz
‘Ba’-‘Ba’ ile Andrew ‘Ba’-‘Ba’ ölçümleri arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı doğrusal pozitif ve zayıf bulunmuştur
(r=0,491, p<0,05) (r=0,439, p<0,05).
Sonuç: Pont ve Schwartz model analizlerinin sonuçları arasındaki ilişki güçlü-anlamlıyken, Andrew model analizinin
sonuçlarının Pont ve Schwartz model analizlerinin sonuçlarıyla arasındaki ilişki zayıftır.
Anahtar kelimeler: Maksiller darlık, model analizi, pont analizi
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SS-088
COMPARISON OF RESULTS OF PONT, SCHWARTZ AND ANDREW ELEMENT III MODEL ANALYSIS USED
IN ORTHODONTIC MODEL ANALYSIS
Sena Çulhacı Arıman1
1

, Seden Akan Bayhan1

Altınbaş University, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, İstanbul, Turkey

Aim: This study aimed to compare the results of Pont, Schwartz, and Andrew Element III model analyses, which are
among the model analysis methods that measure the amount of transversal deficiency of the upper jaw.
Methodology: Model analysis methods were applied to the orthodontic models of 60 patients who applied to Altınbaş
University Faculty of Dentistry Department of Orthodontics for orthodontic treatment. Using Pont, Andrew, and Schwartz
formulas, the amount of transversal width between premolars 'Ka' and molar 'Ba' was calculated on 60 orthodontic
models, and the amount of stenosis was measured by subtracting the ideal transversal width amount. While the Schwartz
model analysis was performed, the face index of the patients was included in the measurement. Kolmogorov-Smirnov,
ANOVA and Kruskal Wallis tests were used for statistical analysis.
Results: The relationship between Pont 'Ka' - 'Ka' and Schwarz 'Ka' - 'Ka' measurements was statistically significant, linear,
positive and very strong (r = 0.928, p <0.05), the relationship between Pont 'Ba' - 'Ba' and Schwarz 'Ba' - 'Ba' measurements
was statistically significant, linear positive and strong (r = 0.767, p <0.05). The relationship between Pont 'Ba' - 'Ba' and
Andrew 'Ba' - 'Ba' measurements and the relationship between Schwarz 'Ba' - 'Ba' and Andrew 'Ba' - 'Ba' measurements
were found to be statistically significant, linearly positive and weak (r = 0.491, p <0.05) (r = 0.439, p <0.05).
Conclusion: While the relationship between the results of the Pont and Schwartz model analysis was strong-significant,
the relationships between the results of the Andrew model analysis and the results of the Pont and Schwartz model
analysis were weak.
Keywords: Maxillary deficiency, model analysis, pont analysis
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SS-089
TEK ADIMLIK ORTODONTİK ADEZİVİN FARKLI TEKNİKLERLE RETAİNER YAPIŞTIRILMASINDA
KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Serpil Çokakoğlu
Pamukkale Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı tek adımlık ortodontik adeziv ile direkt veya indirekt teknikle yapıştırılan lingual retainerların
klinikte uygulanması için gerekli olan süreyi ve kopma oranını değerlendirmektir.
Yöntem: Çalışmaya pekiştirme tedavisi esnasında lingual retainer gereksinimi duyulan ve yaş ortalaması 17,3 ± 2,73 yıl
olan 100 hasta (70 bayan, 30 erkek) dahil edilmiştir. Hastalar uygulanan teknik (direkt veya indirekt) ve kullanılan adeziv
materyal esas alınarak rasgele olacak şekilde 4 gruba ayrılmıştır: grup 1’de direkt teknikle konvansiyonel ortodontik
adeziv (Transbond LR, 3M Unitek), grup 2’de direkt teknikle tek adımlık ortodontik adeziv (GC Ortho Connect Flow, GC
Orthodontics), grup 3’de indirekt teknikle konvansiyonel ortodontik adeziv ve grup 4’de indirekt teknikle tek adımlık
ortodontik adeziv kullanılmıştır. Tüm gruplarda 0,0215 inç 5 sarmallı paslanmaz çelik tel (Pentaflex, GC Orthodontics)
alt anterior dişlerin lingual yüzeylerine tatbik edilmiştir. Klinik uygulama prosedürü için gereken süre hesaplanmıştır.
Ayrıca hastalar telin yapıştırma seansından 1, 3, ve 6 ay sonra kontrol edilmiştir. Altı aylık takip süresince retainer
başarısızlığı kaydedilmiştir. Elde edilen veriler istatistiksel olarak analiz edilmiştir.
Bulgular: En uzun uygulama süresi (625,36 ± 40,74 saniye) grup 3’de, en kısa uygulama süresi (404,8 ± 70,37 saniye) ise
grup 2’de bulunmuştur. Gruplar arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p˂0,05). En yüksek ve düşük
kopma oranları sırasıyla grup 3 ve grup 1’de gözlenmiştir. Ancak gruplar arasındaki farklılık anlamlı bulunmamıştır.
Sonuç: Uygulama süresi ve kopma oranı göz önüne alındığında lingual retainer yapıştırılması esnasında tek adımlık
ortodontik adezivin direkt teknikle uygulanması tavsiye edilmektedir.
Anahtar kelimeler: Bonding tekniği, tek adımlık ortodontik adeziv, retainer
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SS-089
EVALUATION OF THE USE OF ONE-STEP ORTHODONTIC ADHESIVE IN RETAINER BONDING WITH
DIFFERENT TECHNIQUES
Serpil Çokakoğlu
Pamukkale University, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, Denizli, Türkiye

Aim: The aim of this study was to evaluate the bonding time and failure rate of lingual retainers bonded with one-step
orthodontic adhesive and direct or indirect technique.
Methodology: One hundred patients (70 female, 30 male) with a mean age of 17.3 ± 2.73 years who required a lingual
retainer during the retention treatment were included in this study. Patients were randomly divided into four groups
based on the technique (direct or indirect) and the adhesive material used; conventional orthodontic adhesive
(Transbond LR, 3M Unitek) with direct technique in group 1, one-step orthodontic adhesive (GC Ortho Connect Flow, GC
Orthodontics) with direct technique in group 2, conventional orthodontic adhesive with indirect technique in group 3,
one-step orthodontic adhesive with indirect technique in group 4. In all groups, 0.0215 inches 5- strand stainless steel
wire (Pentaflex, GC Orthodontics) was applied to the lingual surfaces of the lower anterior teeth. The clinical application
time was calculated. In addition, patients were examined at 1, 3, and 6 months after the bonding session. Retainer
failure was recorded during the six-month follow-up. Data were analyzed statistically.
Results: The longest bonding time (625.36 ± 40.74 seconds) was in group 3, while the shortest time (404.8 ± 70.37
seconds) in group 2. The differences between times were found statistically significant (p<0.05). The highest and lowest
failure rates were in groups 3 and 1, respectively. However, no significant differences were found among the failure rates
of the groups.
Conclusion: Considering the bonding time and failure rate, it is recommended to use one-step orthodontic adhesive with
direct technique during lingual retainer bonding.
Keywords: Bonding technique, one-step orthodontic adhesive, retainer
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SS-090
BİR GRUP TÜRK POPÜLASYONUNDA SERVİKAL VERTEBRA GELİŞİMİNİN YAŞ TAHMİNİ IÇİN
DEĞERLENDİRİLMESİ VE TAHMİNİ YAŞIN DOĞRULUĞU
Güldane Mağat1
1Necmettin

, Mine Çetin1

Erbakan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Amaç: Servikal vertebraların gelişiminin radyografik değerlendirmesi, adli bakış açısından yaşın belirlenmesi için özellikle
önemli bir yöntemdir. Bu çalışmanın amacı, 8-25 yaş arası bireylerin servikal vertebra maturasyon (SVM) düzeylerini
belirlemek, SVM ile kronolojik yaş ve cinsiyet arasındaki ilişkiyi değerlendirmek ve bir Türk popülasyonunda yaş tahmini
için SVM verilerine dayanan regresyon formüller geliştirerek bu formülün güvenilirliğini test etmektir.
Yöntem: Bu retrospektif çalışmada 8-25 yaşları arasında 180'i kadın 171'i erkek olmak üzere toplam 351 hastanın lateral
sefalometrik radyografileri kullanıldı. Lateral sefalometrik radyografilerde SVM, Baccetti ve ark. tarafından geliştirilen
sınıflandırma sistemi ile değerlendirildi. İstatistiksel analiz için tanımlayıcı istatistikler, Cohen’s Kappa, KolmogorovSmirnov, Kruskal Wallis, Ki-kare, Mann-Whitney U, Wilcoxon, Spearman Korelasyon ve Lineer regresyon testleri kullanıldı.
Bulgular: Ortalama kronolojik yaş (KY) 14,20 ± 2,75 yıl, ortanca yaş 14,00 idi. Mann-Whitney U testi kadınlar ve erkekler
için ortalama KY arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını gösterdi (p = 0,239). Kadınlar ve erkekler için
SVM den elde edilen tahmini yaş (SVMY) ve KY arasındaki ortalama yaş farkı sırasıyla -0,356 ve 0,375 idi. Wilcoxon-signed
ranks testine göre istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p = 0,082).
Sonuç: Bu çalışmanın sonuçlarına göre gelişimsel belirteç olarak servikal vertebraların kullanılması uygundur. Cinsiyetler
arasında SVM'ye göre önemli bir fark yoktu.
Anahtar kelimeler: Yaş tahmini, servikal vertebra, maturasyon
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SS-090
ASSESSMENT OF CERVICAL VERTEBRAE DEVELOPMENT IN A GROUP OF TURKISH
POPULATION FOR AGE ESTIMATION, AND ACCURACY OF ESTIMATED AGE
Güldane Mağat1
1

, Mine Çetin1

Necmettin Erbakan University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Konya, Turkey

Aim: Radiographic evaluation of the development of cervical vertebrae is a particularly important method for
determining age from a forensic point of view. The aim of this study is to determine the cervical vertebral maturation
(SVM) levels of individuals aged 8-25 years, to evaluate the relationship between SVM and chronological age and gender,
and to test the reliability of this formula by developing regression formulas based on SVM data for age estimation in a
Turkish population.
Methodology: In this retrospective study, lateral cephalometric radiographs of 351 patients, 180 females and 171 males,
between the ages of 8 and 25 years were used. SVM on lateral cephalometric radiographs was evaluated using the
classification system developed by Baccetti et al. Descriptive statistics, Cohen's Kappa, Kolmogorov-Smirnov, Kruskal
Wallis, Chi-Square, Mann-Whitney U, Spearman Correlation and Linear regression tests were used for statistical analysis.
Results: The mean chronological age (SD) was 14.20 ± 2.75 years, and the median age was 14.00. The Mann-Whitney U
test showed that there was no statistically significant difference between the mean HF for women and men (p = 0.239).
The mean age difference between estimated age (SVMR) from SVM and HF for females and males was -0.356 and 0.375,
respectively. It was not statistically significant compared to the Wilcoxon-signed ranks test (p = 0.082).
Conclusion: According to the results of this study, it is appropriate to use cervical vertebrae as developmental markers.
There was no significant difference between the genders according to SVM.
Keywords: Age estimation, cervical vertebra, maturation
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SS-091
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE
DEĞERLENDİRİLMESİ

BAŞVURAN

HASTALARIN

OKLUZAL

SPLİNT

AÇISINDAN

Çağlar Bilmenoğlu
Trakya Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

Amaç: Okluzal splintler, temporomandibular eklem ve çiğneme kasları ile ilgili rahatsızlıklarında sıklıkla tercih
edilmektedir. Ayrıca bruksizm tanısı konmuş hastalarda da okluzal splintler uygulanabilmektedir. Bu çalışmanın amacı;
bir diş hekimliği fakültesinin temporomandibular eklem ünitesine başvuran hastaların okluzal splint açısından
değerlendirilmesi ve bu durumun yıl, yaş, cinsiyet gibi değişkenlerle arasındaki ilişkilerin belirlenmesidir.
Yöntem: Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Total-Parsiyel
Protezler Kliniği, Temporomandibular Eklem Ünitesi’nde retrospektif dosya taraması şeklinde gerçekleştirilmiştir. 20082011 yılları arasında kliniğe başvuran 7744 hasta, endikasyonlarına bakılmaksızın okluzal splint açısından
değerlendirilmiştir. Veriler SPSS programında analiz edilmiştir.
Bulgular: Temporomandibular eklem ünitesine 1453 erkek, 6291 kadın olmak üzere 7744 hasta başvurmuştur. Toplamda
4163 hastaya (718 erkek, 3445 kadın) okluzal splint uygulanmıştır. Hastaların yaşları dikkate alındığında en fazla 20-29
yaş aralığındaki hastaya (1257) okluzal splint uygulanmıştır. Bunu 30-39 yaş aralığındaki hastalar (949) takip etmektedir.
Bütün yaş gruplarında okluzal splint uygulanan kadın sayısı erkeklerden fazladır. Erkeklerde de kadınlarda da en fazla
okluzal splint uygulanan yaş grubu; sırasıyla 20-29 (225 erkek, 1032 kadın) ve 30-39 (163 erkek, 786 kadın). Yıl olarak
bakıldığında en fazla 2009 (1299) ve 2010 (1215) yıllarında okluzal splint yapılmıştır. Çalışmanın dahil edildiği bütün
yıllarda hem başvuran hem de okluzal splint yapılan kadın sayısı erkeklerden fazladır.
Sonuç: Eklem ünitesine başvuran hastaların yarısından fazlasına okluzal splint uygulanmıştır. Kadınlarda okluzal splint
ihtiyacı erkeklere göre yaklaşık 5 kat daha fazladır. Ayrıca genç hastalarda okluzal splint ihtiyacı daha fazlayken, yaş
ilerledikçe bu ihtiyaç azalmaktadır.
Anahtar kelimeler: Okluzal splint, splint, bruksizm, miyofasiyal ağrı, temporomandibular eklem, temporomandibular
eklem düzensizlikleri
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SS-091
THE EVALUATION OF PATIENTS APPLYING TO THE FACULTY OF DENTISTRY IN TERMS OF OCCLUSAL
SPLINT
Çağlar Bilmenoğlu
Trakya University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, Edirne, Turkey

Aim: Occlusal splints are often preferred in the temporomandibular joint and masticatory muscle disorders. Occlusal
splints can also be applied to patients diagnosed with bruxism. This study aims to evaluate the patients admitted to the
temporomandibular joint unit of a dental faculty in terms of the occlusal splint and determine the relationships between
this condition and variables such as year, age, and gender.
Methodology: This study was carried out in the form of a retrospective file review in Istanbul University Faculty of
Dentistry, Temporomandibular Joint Unit. Seven thousand seven hundred forty-four patients who applied to the clinic
between the years of 2008 and 2011 were evaluated in terms of occlusal splint use regardless of their indications. The
data were analyzed in the SPSS program.
Results: 7744 patients, 1453 men, and 6291 women were admitted by the temporomandibular joint unit. The occlusal
splint was applied to 4163 patients. The most frequent application of occlusal splint was for patients between the ages
of 20-29. This is followed by patients in the 30-39 age range. In all age groups, the number of women who received
occlusal splint application is higher than men. The age groups for which occlusal splint was used the most in both males
and females are 20-29 and 30-39, respectively. Considering the year of application, the occlusal splint was used most
frequently in 2009 and 2010. The number of women who were both admitted and applied occlusal splints in all the years
included within this study is higher than men.
Conclusion: Occlusal splint was applied to more than half of the patients admitted by the joint unit. The need for
occlusal splints in women is approximately five times more than in men. Additionally, while the need for occlusal splint
is higher in younger patients, this need decreases with age.
Keywords: Occlusal splint; splint, bruxism, myofascial pain, temporomandibular joint, temporomandibular joint
disorders
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SS-092
FARKLI MODELİNG REZİN
STABİLİTELERİNE ETKİLERİ
Ayşe Günay1
1
2

VE

, Şeyma Akgönül Olgaç1

İÇECEKLERİN

KOMPOZİT

, Ezgi Eroğlu Çakmakoğlu2

RESTORASYONLARDAKİ

RENK

, Sema Çelenk1

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

Amaç: Düşük viskoziteli modeling rezinler, kompozitlerin kolay manipüle edilmesi için kullanılırken, aynı zamanda
materyal yüzeyinin pürüzsüzleştirilmesini ve yüzeyindeki kusurların azaltılmasını sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı,
farklı modeling rezinlerin ve günlük hayatta çocuklar tarafından tüketilen içeceklerin kompozit dolguların renk stabilitesi
üzerine etkilerini değerlendirmektir.
Yöntem: Çalışmamızda 2 farklı modeling rezin (Modeling Liquid, GC, Belgium; Composite Wetting Resin, Ultradent
Products, USA) ve kompozit (Ceram.x Spectra ST (LV), Dentsply Sirona, Konstanz, Germany; Filtek™ Ultimate Universal
composite, 3M ESPE St Paul, MN, USA) kullanılmıştır. Her kompozit grubu için 32 tane disk şeklinde örnek elde edilmiş ve
kullanılan modeling rezinlere göre 2 alt gruba ayrılmıştır. Üretici firmaların önerileri doğrultusunda hazırlanan 64 adet
örnek başlangıç renk ölçümleri alındıktan sonra asitli portakallı içecek ve kakaolu süte batırılmıştır. Tüm örneklerin 1.gün,
2.gün, 1.hafta, 2.hafta ve 1.ay ölçümleri yapılıp, veriler CIE L*a*b* sistemine göre kaydedilerek renk farklılıkları (ΔE*)
hesaplanmıştır. Renk değişimlerinin istatistiksel analizi için ANOVA ve Tukey HSD testleri kullanılmıştır.
Bulgular: Yaptığımız analizlerde 1.ayın sonunda en fazla renk değişimi “Ceram.x Spectra ST-Modeling Liquid-asitli
portakallı içecek” grubunda, en az renk değişimi ise “Ceram.x Spectra ST-Modeling Liquid-kakaolu süt” grubunda
gözlenmiştir. Kompozit rezinler, modeling rezinler ve içecekler arasında yapılan ikili karşılaştırmalarda gruplar arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.
Sonuç: İn vitro koşullarda yapılan bu çalışmada kullanılan içeceklerin kompozit rezinlerde bir miktar renk değişimine
sebep olduğu gözlenmiştir. Fakat farklı modeling rezinlerin ise, kompozit dolguların renklenmesini etkilemediği
görülmüştür. Güncel gelişmelerle birlikte bu konunun yeni çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Kompozit rezin, renk stabilitesi, modeling rezin.
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SS-092
EFFECTS OF DIFFERENT MODELING RESINS AND DRINKS ON COLOR STABILITY IN COMPOSITE
RESTORATIONS
Ayşe Günay1
1
2

, Şeyma Akgönül Olgaç1

, Ezgi Eroğlu Çakmakoğlu2

, Sema Çelenk1

Dicle University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry, Diyarbakır, Turkey
Bingöl University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry, Bingöl, Turkey

Aim: Low-viscosity surface wetting resins are used for easy manipulation of composites while at the same time ensuring
smoothness and reduction of defects on the surface. The aim of this study is to evaluate the effects of different modeling
resins and drinks consumed by children in daily life on the color stability of composite fillings.
Methodology: In our study, two different modeling resins (Modeling Liquid, GC, Belgium; Composite Wetting Resin,
Ultradent Products, USA) and composite (Ceram. x Spectra ST (LV), Dentsply Sirona, Konstanz, Germany; Filtek ™
Ultimate Universal composite, 3M ESPE St Paul, MN, USA) were used. Thirty-two disc-shaped samples were obtained for
each composite group and divided into two subgroups according to the modeling resins used. Sixty-four samples,
prepared with the recommendations of the manufacturers, were immersed in acidic orange drink and cocoa milk after
initial color measurements were taken. All samples were measured on the first day, second day, first week, second week,
and first month, and the data were recorded according to the CIE L * a * b * system, and color differences (E *) were
calculated. ANOVA and Tukey HSD tests were used for statistical analysis of color changes.
Results: At the end of the 1st month, the highest color change was observed in the “Ceram. x Spectra ST-Modeling
Liquid-acidic orange beverage” group, and the least color change was observed in the “Ceram. x Spectra ST-Modeling
Liquid-cocoa milk” group. In paired comparisons between composite resins, modeling resins, and beverages, no
statistically significant difference was found between the groups.
Conclusion: It was observed that the drinks used in this study conducted under in vitro conditions caused some color
change in composite resins. However, it was observed that different modeling resins did not affect the coloring of
composite fillings. With current developments, this issue needs to be supported by new studies.
Keywords: Composite resin, color stability, modeling resin
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SS-093
FARKLI SÜRELERDE ETİLENDİAMİN TETRAASETİK ASİT UYGULAMASININ BİODENTİN MİKROSERTLİĞİ
ÜZERİNE ETKİSİ
Tuğba Koşar1
1
2

, Kıvanç Dülger2

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı 24 saat ve 8 gün sonunda, 1 ve 10 dakika süreyle %17’lik etilendiamin tetraasetik asit (EDTA)
uygulamasının Biodentin Vickers mikrosertliği üzerine etkilerini değerlendirmektir.
Yöntem: On iki adet Biodentin örneği hazırlandı ve örnekler iki gruba ayrıldı (n=6). Birinci gruptaki örnekler 24 saat,
ikinci gruptakiler 8 gün inkübatörde bekletildi. Bu sürelerin sonunda başlangıç mikrosertlik değerleri hesaplandı. Daha
sonra, her grup kendi içinde iki alt gruba ayrıldı ve 1 dakika veya 10 dakika süreyle %17 EDTA solüsyonu uygulandı.
Mikrosertlik değerleri yeniden hesaplandı. Veriler tek-yönlü ANOVA ve bağımsız örneklem t testleri kullanılarak
değerlendirildi. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p 0,05 olarak belirlendi.
Bulgular: 8 gündeki başlangıç mikrosertlik değerleri 24 saatteki değerlere göre anlamlı olarak daha yüksektir (p 0,05).
24 saatte, başlangıç mikrosertlik, 1 dakika ve 10 dakika süreyle EDTA uygulama sonrası mikrosertlik değerleri arasında
anlamlı fark bulunmamaktadır (p=0,541). 8 günde, 1 dakikalık EDTA uygulamasının mikrosertlik değerleri 10 dakikalık
uygulamaya göre azalmıştır (p 0,05) ve her iki süredeki (1 veya 10 dakika) mikrosertlik değerleri 8 gündeki başlangıç
mikrosertlik değerlerlerine göre anlamlı olarak daha düşüktür (p 0,05).
Sonuç: 24 saatte, 1 veya 10 dakikalık EDTA uygulamaları Biodentin’in mikrosertliğini değiştirmezken, 8 günde yapılan
uygulamalar azaltmıştır. Bu nedenle, kök tamir materyali olarak Biodentin kullanıldığında, materyalin 24 saat sertleşme
süresi sonunda 1 veya 10 dakika EDTA uygulamaları tercih edilebilir.
Anahtar kelimeler: Biodentin, etilendiamin tetraasetik asit, mikrosertlik, kök tamir materyali
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SS-093
THE EFFECTS OF ETHYLENEDIAMINE TETRAACETIC ACID APPLICATION FOR DIFFERENT
DURATIONS ON THE MICROHARDNESS OF BIODENTINE
Tuğba Koşar1

1
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, Kıvanç Dülger2

Karadeniz Technical University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, Trabzon, Turkey
Karadeniz Technical University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Trabzon, Turkey

Aim: The purpose of this study was to evaluate the effects of 17% ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA) application
for 1 and 10 minutes on the Vickers microhardness of Biodentine after 24 hours and eight days.
Methodology: Twelve Biodentine samples were prepared and divided into two groups (n=6). The samples in the first
group were kept in the incubator for 24 hours, the second group for eight days. At the end of these periods, the baseline
microhardness values were calculated. Then, each group was divided into two subgroups within itself, and 17% EDTA
solution was applied for 1 or 10 minutes. Microhardness values were recalculated. Data were evaluated using the one way ANOVA and independent-sample t-test. Statistical significance level was determined as p< 0.05.
Results: The baseline microhardness values at eight days were significantly higher than at 24 hours (p<0.05). At 24 hours,
there was no significant difference among the microhardness values of the baseline for 1 minute and 10 minutes of EDTA
application (p=0.541). At eight days, the microhardness values for 1 minute of EDTA application decreased compared to
10 minutes application (p<0.05), and the microhardness values in both durations (1 or 10 minutes) were significantly
lower than the baseline microhardness values at eight days (p<0.05).
Conclusion: EDTA applications for 1 or 10 minutes at 24 hours did not alter the microhardness of Biodentine, while
applications at eight days decreased it. Therefore, when using Biodentine as a root repair material, EDTA applications
for 1 or 10 minutes may be preferred at the end of the 24 hours setting a period of the material.
Keywords: Biodentine, ethylenediamine tetraacetic acid, microhardness, root repair material
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SS-094
PERİODONTAL HASTALIKTA
DEĞERLENDİRİLMESİ
Eda Çetin Özdemir1
1
2
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, Fatih Mehmet Yazar2

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
Kahramanmaraş Özel Sular Akademi Hastanesi, Genel Cerrahi, Kahramanmaraş, Türkiye

Amaç: Periodontal hastalık, diş etini ve destekleyici bağ dokusunu ve alveolar kemiği etkileyen hastalıkları tanımlamak
için kullanılan bir terimdir. Periodontal hastalıkta sistemik inflamatuar yanıtı anlamak için çeşitli biyomarker
değerlendirilmiştir. Hematolojik markerların periodontal hastalıklar dahil çeşitli hastalıklarda kullanılabilecek biyolojik
markerlar olduğu bildirilmiştir. Çalışmanın amacı, periodontal hastalığı olan bireylerde beyaz kan hücresinin (WBC) ve
trombosit düzeylerinin plazma seviyelerinin değişip değişmediğini değerlendirmektir.
Yöntem: Çalışmamıza 20'si periodontitis, 22'si gingivitis ve 22'si sağlıklı periodonsiyuma sahip olan, 21-60 yaş arasındaki
toplam 64 kişi dahil edildi. Ağız hijyeni durumu değerlendirilip, sondalama cep derinliği ve klinik ataşman seviyeleri
ölçüldü. Klinik değerlendirme sırasında, WBC ve platelet değerlerini analiz etmek için venöz kan örnekleri alındı. Çeşitli
gruplar arasındaki farklılıkları karşılaştırmak için istatistiksel analiz kullanıldı
Bulgular: WBC değerleri periodontitisli hastaların olduğu grupta (8,27 ± 2,52) gingivitis grubuna (8,16 ± 1,61) ve sağlıklı
gruba (7,03 ± 1,51) göre daha yüksekti. Ayrıca gingivitis grubunun WBC değerleri de sağlıklı gruba göre daha yüksekti.
Ancak gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0,05). Ayrıca platelet düzeyleri ve platelet- lenfosit
oranları (PLO) arasında gruplararası istatistiksel anlamlı farklılık yoktu (p>0,05).
Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre, trombosit ve PLR seviyeleri periodontal hastalıktaki sistemik durumu
değerlendirmek için etkin değilse de, WBC periodonal hastalıkta sistemik inflamatuar yanıtı değerlendirmek için
potansiyel bir belirteç olabilir.
Anahtar kelimeler: Periodontal hastalık, WBC, trombosit, trombosit-lenfosit oranı
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SS-094
EVALUATION OF WBC, PLATELET AND PLATELET-LYMPHOCYTE RATIO IN PERIODONTAL DISEASE
Eda Çetin Özdemir1
1
2

, Fatih Mehmet Yazar2

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversity, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, Kahramanmaraş, Turkey
Kahramanmaraş Sular Akademi Hospital, General Surgery, Kahramanmaraş, Turkey

Aim: Periodontal disease is a general term used to describe specific diseases that affect the gingiva and the supporting
connective tissue and alveolar bone. Various biomarkers have been evaluated for understanding the systemic
inflammatory response to periodontal disease. Hematological markers have been reported to be useful biomarkers in a
variety of diseases, including periodontal diseases. The objective of the study was to determine whether plasma levels
of white blood cell (WBC) and platelet levels were altered in patients with periodontal disease.
Methodology: A total of 64 subjects, 20 with periodontitis and 22 with gingivitis, and 22 with healthy periodontium of
age group 21-60 years, were selected for the study. Oral hygiene status, pocket probing depth, and clinical attachment
level (CAL) were measured. During clinical evaluation, venous blood samples were taken to analyze the WBC and platelet
counts. Statistical analysis was utilized to compare differences across various groups.
Results: The WBC count was higher in patients with periodontitis ( 8.27±2.52) when compared with the gingivitis group
(8.16±1.61) and healthy group (7.03±1.51). Also, the WBC values of the gingivitis group were higher than the healthy
group. But the difference between the groups was not statistically significant (p>0,05). In addition, there was no
statistically significant difference between the groups between platelet levels and platelet-to-lymphocyte ratios (PLR)
(p>0,05).
Conclusion: From the present study results, WBC but not platelet and PLR may be a potential marker to evaluate
systemic inflammatory response in periodontal disease.
Keywords: Periodontal disease, WBC, platelet, platelet-to-lymphocyte ratio
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SS-095
ANNELERİN ÇOCUKLARININ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI KONUSUNDAKI TUTUM VE DAVRANIŞLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Eda Arat Maden
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Diş Hekimliği Bölümü, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, annelerin ağız sağlığı ile ilgili davranışları ile çocuklarının ağız ve diş sağlığı, kötü ağız
alışkanlıkları konusunda tutum ve davranışlarının değerlendirilmesidir.
Yöntem: Çalışmaya bir okul öncesi eğitim kurumuna devam eden, okul öncesi yaş grubundan (3-6) 106 çocuğun annesi
dahil edildi. Katılımcılara, annenin eğitim durumu, gelir düzeyi, yaşı, çocuğun yaşı, diş hekimine gitme sıklığı, ilk diş
hekimi ziyareti yaşı, ilk kez dişhekimine götürülme nedeni, annenin ve çocuğun diş fırçalama alışkanlığı, florlu macunla
diş fırçalama durumu, çocuğa topikal flor uygulaması yaptırma durumu, çocuğun şekerli gıda tüketim durumu ve sıklığı,
çocuğun bardak ve kaşığının anneyle ortak kullanılma durumu, çocuğun uzun süre emzik ve biberon kullanma durumu,
parmak emme ve tırnak yeme gibi kötü ağız alışkanlıklarının varlığı, kötü ağız alışkanlıklarının varlığında diş hekimi
ziyaretinin yapılıp yapılmadığı, çocuğun dişlerini fırçalamaya başlama zamanı ile ilgili 25 soruluk bir anket uygulandı.
Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistikler ve korelasyon analizleri kullanıldı.
Bulgular: Araştırmaya katılan ebeveynlerin çocuklarının çoğunluğunun diş hekimi kontrol sıklığının yılda bir (%72,4)
olduğu, ilk kez diş hekimine götürülme nedeninin çocuğun ağrı şikayeti nedeniyle olduğu (%74,4), ebeveynlerin (%71,4)
ve çocukların (%67,1) çoğunluğunun dişlerini günde iki kez fırçaladığı gözlendi. Çocuğun bardak ve kaşığının anneyle ortak
kullanma oranlarının sırayla % 28,6, % 42,9 olduğu görüldü. Araştırmaya katılan ebeveynlerin çok azının (%4,9)
çocuklarının şekerli gıdaları tüketme zamanı konusunda doğru tutuma sahip olduğu belirlendi. Ayrıca
ebeveynlerin %57,3’ünün çocukları için florlu diş macunu kullandığı ve %24,3’unun da topikal flor uygulaması yaptırdığı
saptandı. Buna karşın, ebeveynlerin çocuklarında kötü ağız alışkanlığı varlığında dişhekimi muayenesine gitme oranlarının
(% 14,3) düşük olduğu tespit edildi.
Sonuç: Çocuklukta ağız hijyenine yönelik sağlıklı davranışlarının geliştirilmesinde anne-babanın rol modeli olması ve
düzenli dişhekimi kontrollerinin yapılması konusunda eğitimlerin devamlılığı gereklidir.
Anahtar kelimeler: Ağız-diş sağlığı, çocuk, ebeveyn
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SS-095
EVALUATION OF MOTHERS ATTITUDES AND BEHAVIORS ABOUT ORAL AND DENTAL HEALTH OF
THEIR CHILDREN
Eda Arat Maden
Taksim Training and Research Hospital, Department of Pediatric Dentistry, İstanbul, Turkey

Aim: The aim of this study is to evaluate mothers' oral health-related behaviors and their children's attitudes and
behaviors about oral and dental health, bad oral habits.
Methodology: The mothers of 106 pre-school age group (3-6) children attending a pre-school education institution were
included in the study. A questionnaire of 25 questions was applied to participants about mother's education level, income
level, age, age of the child, frequency of dental visit, age of the first dental visit, the reason for a first dental visit,
mother's and child's tooth brushing habits, tooth brushing with fluoride toothpaste, topical fluoride application to the
child, the child's consumption of sugary food and its frequency, the child's use of glasses and spoons in common with the
mother, the child's use of pacifiers and bottles for a long time, the presence of bad oral habits such as finger sucking and
nail-biting, whether a dental visit was made in the presence of bad oral habits, the child's first tooth brushing time.
Descriptive statistics and correlation analysis were used to evaluate the data.
Results: It was observed that most of the children of the mothers participating in the study had a dental check-up
frequency once a year (72.4%), the reason for the first dental visit was the child's pain complaints (74.4%), the majority
of the parents (71.4%) and children (67.1%) brushed their teeth twice a day. It was observed that the ratio of using the
glass and spoon of the child with the mother was 28.6% and 42.9%, respectively. Few of the parents participating in the
study (4.9%) were found to have the right attitude about when their children consume sugary foods. In addition, it was
determined that 57.3% of the parents used fluoride toothpaste for their children, and 24.3% had topical fluoride
application. On the other hand, it was found that the rate of dental visits in the presence of bad oral habits in their
children (14.3%) was found below.
Conclusion: Parents should be role models in developing healthy behaviors towards oral hygiene in childhood. Continuity
of training is required for regular dental check-ups.
Keywords: Oral-dental health, child, parent
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SS-096
KOMPLİKE OLMAYAN KRON KIRIĞI VE SUBLÜKSASYON OLGUSUNUN TEDAVİSİ
Mehmet Aksan1
1

, Özgür Genç Şen1

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Amaç: Çocukluk döneminde sıkça meydana gelen travmalar sonucu, diş sert dokularında kırıklar oluşmakta, çoğu vakada
bu kırıklara periodontal da yaralanmalar eşlik etmektedir. Erken ve uygun müdahaleler yapılması ile bu hastalara, hem
estetik hem de fonksiyonun kazandırılması mümkündür. Bu raporda, travmaya bağlı kron kırığı ve subluksasyon
yaralanması mevcut olan iki üst santral dişin tedavisi sunulmaktadır.
Olgu Sunumu: Üst ön iki santral dişi yere çarpma sonucu kırılan 11 yaşındaki bayan hasta, fakültemize başvurdu. 11 ve
21 numaralı dişlerde mine-dentin kırığı ve sublüksasyon mevcuttu. 3 adet 0,10 inç ligatür teli sarılarak splint teli
oluşturuldu ve kanin-kanin arası splintleme işlemi gerçekleştirildi. Kırık kron bölgesi cam iyonomer ile geçici olarak
restore edildi. 2 hafta sonra hasta kontrole çağırıldığında, dişlerde herhangi bir semptom mevcut değildi ve yapılan
vitalite testine pozitif cevap alındı. Splint söküldü ve 1 ay sonrasına kontrol randevusu verildi. Kontrol randevusunda
herhangi bir semptom olmadığı ve dişlerin hala vital olduğu belirlendi. 3. ay kontrolünde, ilgili dişlerin bukkalinde hafif
bir şişliğin oluştuğu, ancak kısa süre içerisinde geçtiği hastadan öğrenildi. Çekilen radyograflarda dişlerin periapikal
alanında lezyon başladığı görüldü. Dişler vitalite testlerine negatif yanıt verdi. Her iki dişe kök kanal tedavisi yapıldı.
Estetik dolgu için hasta Restoratif Diş Tedavisi bölümüne yönlendirildi. Hastanın şehir dışında olması sebebiyle 6 aylık
kontrol yapılamadı. Yaklaşık 9. ve 12. aylarda yapılan kontrollerde lezyonun iyileştiği ve herhangi bir klinik semptomun
olmadığı tespit edildi.
Sonuç: Travma vakalarında, hem periodontal hem diş sert dokularını etkileyen bir yaralanma gerçekleştiğinde pulpa
nekrozu riski artmaktadır. Erken müdahale, doğru tedavi ve düzenli takip ile bu dişlerin uzun süreli fonksiyon ve estetiğini
sağlamak mümkündür.
Anahtar kelimeler: Travma, komplike olmayan kron kırığı, sublüksasyon, kök kanal tedavisi
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SS-096
TREATMENT OF A CASE OF NON-COMPLICATED CROWN FRACTURE AND SUBLUXATION
Mehmet Aksan1
1

,Özgür Genç Şen1

Van Yüzüncü Yıl University, Dentistry Faculty, Department of Endodontics, Van, Turkey

Aim: As a result of frequent traumas in childhood, fractures occur in the hard tissues of the teeth, and in most cases,
these fractures are accompanied by periodontal injuries. With early and appropriate interventions, it is possible to gain
both aesthetics and function to these patients. This report presents the treatment of two upper central teeth with crown
fractures and subluxation injury due to trauma.
Case Report: An 11-year-old female patient whose upper anterior two central teeth were broken as a result of hitting
the ground was admitted to our faculty. Teeth numbers 11 and 21 had enamel-dentin fractures and subluxation. Splint
wire was formed by winding three 0.10inch ligature wires, and splinting between canine-canine was performed. The
broken crown area was temporarily restored with glass ionomer filling. When the patient was called for control after
two weeks, there were no symptoms in the teeth, and a positive response was obtained to the vitality test. The splint
was removed, and a control appointment was made one month later. At the control appointment, it was determined that
there were no symptoms and the teeth were still vital. In the 3rd month control, it was learned from the patient that a
slight swelling occurred in the buccal of the relevant teeth, but it disappeared in a short time. On the radiographs taken,
it was seen that the lesion started in the periapical area of the teeth. Teeth responded negatively to vitality tests. Root
canal treatment was applied to both teeth. The patient was referred to the Restorative Dentistry Department for
aesthetic filling. Because the patient was out of town, 6-month control could not be done. In the controls performed at
approximately 9 and 12 months, it was determined that the lesion had healed and there were no clinical symptoms.
Conclusion: In trauma cases, if there is an injury affecting both periodontal and dental hard tissues, the risk of pulp
necrosis increases. With early intervention, correct treatment, and regular follow-up, it is possible to ensure these teeth'
long-term function and aesthetics.
Keywords: Trauma, non-complicated crown fracture, subluxation, root canal treatment
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SS-097
ORTOGNATİK CERRAHİYE BAĞLI SOSYAL ETKİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ersin Yıldırım1
1

, Ece Kabakcı1

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Sınıf III maloklüzyonlu bireylerde kombine ortodontik -ortognatik cerrahi tedavinin sosyal
algı üzerine etkisinin değerlendirilmesidir.
Yöntem: Bu çalışmada, Sınıf III maloklüzyonlu bireylerde ortognatik tedavi öncesi ve sonrası yüz görünümünün sosyal
algıya etkisini analitik bir anket kullanarak karşılaştıran kesitsel bir çalışma yapılmıştır. Altmış lisans öğrencisine, her
birinde dört fotoğraf bulunan altı vakadan (üç erkek ve üç kadın) oluşan bir seri fotoğraf gösterilmiştir. Bu
fotoğraflar ortognatik tedavi öncesi ve sonrası olmak üzere; cephe, cepheden gülümseme, ¾ profil ve sağ profil
şeklindedir. Katılımcılardan daha sonra vakayı dört farklı ölçüte göre değerlendirmeleri istenmiştir. Bunlar: sosyal beceri,
entelektüel yetenek, psikolojik uyum ve çekicilik şeklindedir. Her değişkenin etkisi karışık model varyans analizi (ANOVA)
ile hesaplanarak belirlenmiştir.
Bulgular: Aynı yüzün tedavi öncesi ve sonrası değerlendirmelerinde istatistiksel olarak önemli farklılıklar bulunmuştur.
Tedaviden sonra yüzler, psikolojik olarak daha uyumlu, daha sosyal, başarılı olma ihtimali daha fazla ve daha çekici olarak
değerlendirilmiştir. Cinsiyetler arasında farklılığa rastlanmamıştır. En fazla değişiklik ortalama psikolojik uyum
değerlendirmesinde saptanmıştır (tedaviden önce = 8,06 [SS 2,30]; tedaviden sonra = 6,64 [SS 2,03], t = 2,04 p <0,001).
Sonuç: Genç yetişkinler, Sınıf III maloklüzyonlu hastaları ortognatik tedaviden sonra, hem psikolojik hem de sosyal olarak
daha uyumlu, başarılı olma olasılığı daha yüksek ve daha çekici olarak değerlendirmiştir. Kombine ortodontik-ortognatik
tedaviyle meydana gelen dental ve iskeletsel değişimlerin kişilerin sosyal algısını pozitif yönde değiştirdiği belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Sınıf III, malokluzyon, ortognatik cerrahi, sosyal etki
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SS-097
ASSESSMENT OF THE ORTHOGNATHIC SURGERY RELATED SOCIAL IMPACT CHANGES
Ersin Yıldırım1
1

, Ece Kabakcı1

University of Health Sciences, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, İstanbul, Turkey

Aim: The aim of this study to investigate the social impact changes of combined orthodontic-orthognathic surgical
treatment in individuals with Class III malocclusion.
Methodology: In this cross-sectional study, the effect of facial appearance on social perception before and after
orthognathic treatment in individuals with Class III malocclusion was compared using an analytical questionnaire. Sixty
undergraduate students were shown a series of photographs of six cases (three men and three women) with four
photographs each. These photographs are frontal at rest, frontal on smiling, ¾ profile, and right profile of pre-and postorthognathic correction. Then observers were asked to rate the cases according to four different criteria: social
competence, intellectual ability, psychological adjustment, and attractiveness. The mixed model analysis of variance
(ANOVA) was calculated to determine the effect of each variable.
Results: Statistically significant differences were found before and after treatment ratings of the same face. After
treatment, faces were evaluated as more psychologically compatible, more social, more likely to be successful, and
more attractive. There was no evidence of any difference between the sexes. The greatest change was found in mean
psychological adjustment (before treatment = 8.06 [SD 2.30]; after treatment = 6.64 [SD 2.03], t = 2.04 p <0.001).
Conclusion: After orthognathic treatment of the patients with Class III malocclusion, individuals were evaluated as more
psychologically and socially compatible, more likely to be successful, and more attractive by young adults. It has been
determined that dental and skeletal changes that occur with combined orthodontic-orthognathic treatment positively
change the social perception of individuals.
Keywords: Class III, malocclusion, orthognathic surgery, social impact
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SS-098
LİNGUAL SİSTEM VE 3D CERRAHİ PLANLAMA KOMBİNASYONU İLE ORTOGNATİK CERRAHİ: OLGU
RAPORU
Mustafa Dedeoğlu
İstanbul Medipol Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu olgu raporunda; Sınıf III anomalisi olan hastanın, lingual ortodonti ile ortognatik tedavisi sunulmaktadır.
Olgu Sunumu: 29 yaşındaki erkek hasta üst çene geriliği ile karakterize iskeletsel sınıf 3 ve dişsel Sınıf III malokluzyon
özellikleri taşımaktaydı. Yapılan intraoral muayenede hastanın negatif overjet ve deepbite'ı bulunuyordu. DeNevreze
manevrası pozitifti. Ekstraoral muayenesi hastanın konkav profile sahip olduğunu ve hafif asimetrisinin mevcut olduğunu
gösterdi. Tedavi sonucunda Sınıf I molar ve kanin ilişki ile ideal yumuşak doku profili elde edebilmek için lingual braket
sistemi ile kombine ortognatik cerrahi planlandı. Dişeti çekilmesi olan hastamızda lingual sistemin alt keserlerde daha
kontrollü seviyeleme sağlaması avantajlarından yararlanılmıştır. Ortodontik hazırlığın ardından maksilla ve mandibula
arasındaki iskeletsel uyumsuzluğu düzeltmek için 3 boyutlu dijital planlama yapılmış ve sonucunda maksiller ilerletme
planlanmıştır.
Sonuç: İskeletsel ve dişsel Sınıf I ilişki elde edilerek ideal bir yüz oranı yakalanmıştır. Ortodontik hazırlık süreci ve
ameliyat sonrası süreçte lingual braket sistemi hasta açısından daha kabul edilebilir olmuştur. Ayrıca seviyeleme
kuvvetinin direnç merkezine daha yakın olmasından dolayı mandibulada dişeti sağlığı kritik olan hastamızda daha iyi
sonuçlar elde etmemizi sağlamıştır.
Anahtar kelimeler: Sınıf III malokluzyon, lingual braket sistemi, ortognatik cerrahi, 3D planlama
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SS-098
ORTHOGNATHIC SURGERY WITH COMBINATION OF LINGUAL SYSTEM AND 3D SURGICAL PLANNING:
CASE REPORT
Mustafa Dedeoğlu
İstanbul Medipol University, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, İstanbul, Turkey

Aim: This template will provide you with a guide for formatting your manuscript, as per the instructions of International
Dental Research. Manuscripts must be submitted in this format to be considered for publication. The text should be one
and a half-space with a 12-point typeface. Margins: 2.5 cm (1 inch) at the top, bottom, right, and left.
Case Report: A 29-year-old male patient who had skeletal Class 3 and dental Class III malocclusion features characterized
by maxillary retrusion consulted to our clinic. Intraoral examination showed that the patient had negative overjet and
deep bite. The DeNevreze maneuver was positive. Extraoral examination showed that the patient had a concave profile
and mild asymmetry. After pre-surgical orthodontic treatment, an orthognathic surgery combined with a lingual bracket
system was planned in order to obtain an ideal soft tissue profile with Class I molar and canine relationship. Our patient
with the severe gingival recession has benefited from the advantages of the lingual system providing more controlled
leveling in the lower incisors. After pre-surgical orthodontics, 3-dimensional digital planning was made to correct the
skeletal incompatibility between maxilla and mandible, and as a result, maxillary advancement was planned.
Results: Ideal face ratios were achieved by obtaining a skeletal and dental Class I relationship. During the orthodontic
preparation process and the postoperative period, the lingual bracket system has become more acceptable to the
patient. In addition, due to the fact that the leveling forces were contributed closer to the center of resistance thus this
enabled us to obtain better results for our patient, whose gingival health was critical in the mandible.
Keywords: Class III malocclusion, lingual bracket system, orthognathic surgery, 3D planning
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SS-099
BIODENTINE VE BIOFACTOR MTA İLE DOLDURULAN İMMATÜR DİŞLERİN KIRILMA DAYANIMI
Emine Şimşek1
1
2

, Makbule Bilge Akbulut2

Özel Dentova Estetik Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Konya, Türkiye
Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Biodentine (Septodont, St-Maur-des-fosses, Fransa) ve BIOfactor MTA’nın (Imicryl Dental,
Konya, Türkiye) apikal tıkaç olarak kullanıldığı simüle immatür dişlerin kırılma dayanımını değerlendirmek ve
karşılaştırmaktır.
Yöntem: Bu çalışma için 74 adet tek köklü alt küçük azı diş kullanıldı. Dişlerin kök uzunlukları 10 mm olacak şekilde
kısaltıldı. Dişler kullanılan materyale göre 2 ana deney grubuna (n=30) ve iki kontrol grubuna ayrıldı (n=7). Deney
gruplarında kök kanalları 6 no’lu Peeso (1,7 mm)boyutuna kadar genişletildi. Sonrasında materyal grupları apikal tıkaç
kalınlığına göre 2 alt gruba ayrıldı. İlk alt grupta materyal ile 4 mm apikal tıkaç oluşturuldu ve kanalın geri kalan kısmı
sıcak guta perka ile dolduruldu. Diğer alt grupta ise kanallar tamamen materyal ile dolduruldu. Pozitif kontrol grubundaki
kök kanalları giriş kavitesi açmadan retrograd olarak genişletildi. Negatif kontrol grubunda giriş kavitesi
preparasyonundan sonra kanallar genişletildi ve materyal yerleştirmeden boş bırakıldı. Her bir örnek üniversal test cihazı
kullanılarak kırılma dayanımı testine tabi tutuldu. Kırık oluşturan maksimum kuvvet newton (N) olarak kaydedildi. Veriler
One Way Anova testi kullanılarak analiz edildi.
Bulgular: Pozitif kontrol grubu diğer gruplara kıyasla en yüksek kırılma dayanımı gösterdi (p <0,05). Hem BIOfactor MTA
hem de Biodentine grubunda, 4 mm apikal tıkaç ile tam dolum arasında anlamlı bir fark bulunamadı (p >0,05). 4 mm
apikal tıkaç olarak ya da kanal boyunca yerleştirildiğinde Biodentine ve BIOfactor MTA benzer kırılma dayanımı sergiledi
(p>0,05).
Sonuç: Bu çalışmanın bulgularına göre en yüksek kırılma direnci pozitif kontrol grubunda bulunmuştur. Yeni bir kalsiyum
silikat esaslı siman olan BIOfactor MTA Biodentine ile benzer kırılma dayanımı sergilemiştir. Apikal tıkaç kalınlığı immatür
dişlerin kırılma dayanımı üzerinde önemli bir etkiye sahip değildir.
Anahtar kelimeler: Apikal tıkaç, kırılma direnci, immatür diş

428

SÖZLÜ BİLDİRİLER (ORAL PRESENTATIONS)

SS-099
FRACTURE RESISTANCE OF IMMATURE TEETH FILLED WITH BIODENTINE AND BIOFACTOR MTA
Emine Şimşek1
1
2

, Makbule Bilge Akbulut2

Private Dentova Aesthetic Oral and Dental Health Polyclinic, Konya, Turkey
Necmettin Erbakan University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, Konya, Turkey

Aim: The aim of this study was to evaluate and compare the fracture resistance of simulated immature teeth filled with
Biodentine (Septodont, St-Maur-des-Fosses, France) and BIOfactor MTA (Imicryl Dental, Konya, Turkey) as apical plugs.
Methodology: Seventy-four single-rooted mandibular premolars were used for this study. The roots were shortened to a
length of 10 mm. Teeth were divided into two main experimental groups according to the materials used (n = 30) and
two control groups (n = 7). In experimental groups, root canals were prepared until a size 6 Peeso (1.7 mm). Material
groups were then divided into two subgroups according to the apical plug thickness. In the first subgroup, the material
was placed into the canal as a 4-mm apical plug, and the rest of the canal was backfilled with warm gutta-percha. In
other subgroups, root canals were thoroughly filled with the material. The root canals in the positive control group were
enlarged retrograde without any access cavity preparation. In the negative control group, after access cavity
preparation, canals were enlarged and left empty without placing any repair material. Each specimen was then subjected
to fracture testing using a universal testing machine. The peak load to fracture was recorded in newtons (N). Data were
analyzed One Way Anova using tests.
Results: Positive control group showed the highest fracture resistance when compared with the other groups (p <0.05).
No significant differences were found between the 4-mm apical plug and total filling in both Biodentine and BIOfactor
MTA groups (p >0.05). When placed as 4-mm apical plug or thorough canal length, Biodentine and Biofactor MTA exhibited
similar fracture resistance (p> 0.05).
Conclusion: According to the findings of this study, the highest fracture resistance was found in the positive control
group. A novel calcium silicate-based material-BIOfactor MTA exhibited similar fracture resistance with Biodentine. The
thickness of the apical plug had not a significant effect on fracture resistance of immature teeth.
Keywords: Apical plug, fracture resistance, immature teeth.
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SS-100
SİNÜS LIFTING TEKNİĞİNDE HEMOSTATİK JELATİN SÜNGER KULLANIMININ SENTETİK GREFT ILE
KARŞILAŞTIRILMASI: VAKA ÇALIŞMASI
Efe Can Sivrikaya
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Trabzon, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, klinikte hemostatik amaç ile kullanılan jelatin süngerlerin sinus lift tekniğinde kullanımının
sentetik greft ile karşılaştırıldığında başarısını değerlendirmektir.
Olgu sunumu: 42 yaşında erkek hasta kliniğe diş eksikliği şikayeti ile başvurmuştur. Çift taraflı posterior bölgelerde tek
aşama açık lift endikasyonu uygun olduğu belirtilmiştir. Operasyon esnasında hastanın sağ tarafına açık lifting ve implant
yerleşiminden sonra maksiller taban ve sinus membran arasına sentetik greft yerleştirildi. Sol tarafa ise sentetik greft
yerine hemostatik jelatin sünger yerleştirildi. İşlem öncesi ve sonrası 4. ay panoramik filmlerde karşılaştırma yapıldı.
Tartışma: Kemik greftlerinin sinus lifting işlemlerinde başlangıçta iskelet yapı oluşturması haricinde ilerleyen dönemde
etkisiz olduğu belirtilmektedir. Ancak tek aşamalı sinus lift cerrahilerinde operasyon esnasında uygulanan implantın çatı
görevi göreceği dolayısı ile vertikal kemik miktarını koruyacağı belirtilmiştir. Bu sebeple vakamızda erken dönemde
yalnızca horizontal iskelet yapısının hemostatik ajanlarla korunabileceği tartışılmıştır.
Sonuç: Horizontal kemik ölçümü iki bölgede benzer olup, tek aşamalı açık sinus lift cerrahisinde sentetik greft yerine
kullanılabilir olduğu görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Greft, implant, jelatin sünger, sinüs lift tekniği
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SS-100
COMPARISON OF HEMOSTATIC GELATIN SPONGE WITH SYNTHETIC GRAFT FOR SINUS LIFTING
TECHNIQUE: A CASE STUDY
Efe Can Sivrikaya1
Karadeniz Technical University, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Trabzon, Turkey

Aim: This study aimed to evaluate the success of using gelatin sponges used in the clinic for hemostatic purposes in sinus
lift technique and compared to synthetic graft.
Case report: A 42-year-old male patient applied to the clinic with a complaint of tooth deficiency. A single-stage open
lift indication was decided in bilateral posterior regions. During the operation, a synthetic graft was placed between the
maxillary base and the sinus membrane after open lifting and implant placement on the right side of the patient. On the
left side, a hemostatic gelatin sponge was placed instead of a synthetic graft. Panoramic films were compared before
and after the procedure (4th month).
Discussion: In the literature, it was stated that bone grafts are ineffective in sinus lifting operations, except that they
initially create a skeleton structure. However, it has been stated that the implant applied during the operation in singlestage sinus lift surgeries will act as a roof, thus preserving the vertical bone amount. For this reason, it was discussed in
our case that only the horizontal skeletal structure could be preserved with hemostatic agents in the early period.
Conclusion: Horizontal bone measurement is similar in the two regions, and it has been observed that it can be used
instead of synthetic graft in one-stage open sinus lift surgery.
Keywords: Graft, gelatin sponge, implant, sinus lifting technique
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SS-101
POLİETERETERKETON RESTORASYONLARININ FARKLI POLISAJ YÖNTEMLERİ SONRASINDA RENK
STABİLİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Metin Bakır
Bingöl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Bingöl, Türkiye

Amaç: Son dönemlerde direkt ve indirekt restorasyonlarda popülerliği artan, düşük allerjen özelliklere sahip
Polietereterketon (PEEK) materyalinin farklı polisaj işlemleri sonrasında renklendirici içecekte (kahve) bekletilmesinin
renk değişimine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmamızda CAD/CAM PEEK (Amann Girrbach, Avusturya) materyalinden 15mm çapında ve 4 mm kalınlığında
40 adet örnek hazırlanmıştır. Örnekler; ilki freze sonrası polisaj işlemi uygulanmayan kontrol grubu olmak üzere toplam
dört gruba ayrılmıştır (n = 10). İkinci gruba rezin polisaj diski (Kerr OptiDisk), üçüncü gruba polisaj diski ve kompozit cila
lastiği (Kenda) dördüncü gruba ağız içi polisaj patı (GC diapolisher) uygulanmıştır. Tüm numuneler standardizasyon
sağlanması amacıyla önce 24 saat 37°C distile su içinde etüv cihazında bekletilmiştir. Renkteki değişiklikleri
spektrofotometrik ve kolorimetrik olarak ölçmek için, CIE L*a*b* (Commission Internationale de l’Eclairage) renk sistemi
kullanılmıştır. Başlangıç L*a*b* değerleri taşınabilir bir spektrofotometre cihazı (Vita Easy Shade) ile ölçüldükten sonra
24 saat kahve solüsyonu (Nescafe Classic; Nestle) içinde bekletilmiştir. Örneklerin son L*a*b* değerleri ölçüldükten sonra
renk değişimler (∆E) hesaplanmıştır. Sonuçlar tek yönlü varyans analizi testi (ANOVA) ile istatistiksel olarak
değerlendirilmiştir (p <0,05).
Bulgular: Çalışma sonucunda; tüm grupların ∆E değerlerinde artış gözlenmiştir. En düşük ∆E ortalama değerine dördüncü
grupta (3,07 ± 1,87), en yüksek değer ise kontrol grubunda (5,51 ± 2,83) rastlanılmıştır. İkinci (4,98 ± 1,2) ve üçüncü grup
(4,51± 1,72) yakın değerler göstermiştir. İstatiksel analiz için yapılan Anova testi sonucunda grupların ortalama değerleri
arasında anlamlı bir farka rastlanmamıştır (p>0,05).
Sonuçlar: Çalışmamızın sonucuna göre; PEEK materyalinin renk stabilitesinin uygulanan yüzey polisaj işlemlerine göre
istatiksel olarak değişkenlik göstermediği sonucu çıkmıştır. Bununla birlikte sadece dördüncü grupta kritik değer olan
3,3’ ün altında sonuç çıkmıştır. Bu ∆E değerleri PEEK materyalinin renk değişimlerine karşı tek başına yeterli stabil bir
yapıda olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla, PEEK materyalinin ya iyi bir polisajlama prosedürü ile kullanılması ya da
kompozit gibi bir veneer materyali ile kaplanması önerilebilir.
Anahtar kelimeler: Renk değişimi, polietereterketon, PEEK
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SS-101
EVALUATION OF COLOR STABILITY AFTER
POLYETHERETHERKETONE RESTORATIONS

DIFFERENT

POLISHING

METHODS

OF

Metin Bakır
Bingöl University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Bingöl, Turkey

Aim: The aim of this study is to evaluate the effect of holding Polyetheretherketone (PEEK) material on color change
after different polishing processes.
Methodology: In our study, 40 samples of 15mm diameter and 4mm thickness were prepared from CAD/CAM PEEK
(Amann-Girrbach, Austria) material. The samples were divided into four groups (n=10), the first of which was the control
group, which was not polished after milling. Resin polishing disc (Kerr-OptiDisk) was applied to the second group,
polishing disc and composite polishing rubber (Kenda) to the third group, and oral polishing paste (GC-diapolisher) to the
fourth group. All samples were kept in the oven in 37°C distilled water for 24 hours in order to ensure standardization.
CIEL*a*b* (Commission Internationale de l'Eclairage) color system was used to measure the changes in color
spectrophotometrically and colorimetrically. The initial L*a*b* values were measured with a portable spectrophotometer
(Vita-EasyShade) and then immersed in the coffee solution for 24 hours (Nescafe-Classic). After the final L*a*b* values
of the samples were measured, the color changes (∆E) were calculated. Results were evaluated statistically by One-Way
ANOVA (p<0.05).
Results: At the end of the study; It was observed that ∆E values of all groups increased. The lowest mean value of IE was
found in the fourth group (3.07±1.87), and the highest value was found in the control group (5.51±2.83). The second
(4.98±1.2) and third groups (4.51±1.72) showed close values. As a result of the ANOVA test conducted for statistical
analysis, no significant difference was found between the mean values of the groups (p>0.05).
Conclusion: According to the results of our study; It has been concluded that the color stability of the PEEK material
does not vary statistically according to the surface polishing processes applied. However, the result was below the critical
value of 3.3 in only the fourth group. These ∆E values indicate that the PEEK material alone is not stable enough against
color changes. Therefore, it can be suggested that the PEEK material is either used with a good polishing procedure or
coated with a veneer material such as a composite.
Keywords: Color stability, polyetheretherketone, PEEK
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SS-102
3 BOYUTLU SANAL CERRAHİ PLANLAMADA DİJİTAL İŞ AKIŞI: BİR VAKA ÖRNEĞİ
Merve Berika Kadıoğlu1
1
2

, Reha Kişnişçi2

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Günümüzde giderek yaygınlaşan üç boyutlu sanal cerrahi planlama (3D-SCP) teknikleri, üç boyutlu olarak
deformitelerin detaylı şekilde analiz edilmesini, cerrahi hareketlerin simülasyonunu ve ameliyatta kullanılacak splintlerin
üç boyutlu yazıcılarla üretilmesini sağlamaktadır. Bu çalışmada; 3D-SCP prosedüründeki dijital iş akışı, bir asimetri vakası
üzerinde detaylı şekilde aktarılmaya çalışılmıştır.
Olgu Sunumu: Yüzündeki asimetri şikayetiyle kliniğimize başvuran ve sol kondilindeki hiperaktivite nedeniyle
kondilektomi uygulanan 30 yaşındaki kadın hastaya, asimetrinin ve okluzal kantın giderilmesi amacıyla bimaksiller
ortognatik cerrahi uygulanması öngörülmüş, “NemoFab” programında 3D-SCP yapılarak, ameliyat splintlerinin üretilmesi
kararlaştırılmıştır. İlk aşamada (VOLUME ORİENTATİON) 3D intra-oral taramalar CBCT verileri üzerinde çakıştırıldı, doğal
baş postürü ve true vertikal düzlem rehber alınarak kafanın oryantasyonu sağlanmıştır. 2. aşamada (KAYITLARIN
OLUŞTURULMASI) CBCT üzerinden panoramik-sefalometrik-PA radyografik kayıtlar oluşturuldu, TME ve havayolu ölçümleri
yapıldı. 3. aşamada (MODEL MERGE-birleştirme) alt-üst dental arklar intra-oral taramalardan izole edilip CBCT verileriyle
birleştirildi. 4. aşamada (OSTEOTOMİ TASARIMI) maksilla, mandibula ve çene ucu için ameliyat sırasında kullanılacak
osteotomi kesileri belirlenerek maksiller ve mandibular yapılar ayrı ayrı izole edilmiştir. 5. aşamada (3D-SEFALOMETRİK
ANALİZ) dental-maksiller-mandibular ve yumuşak doku noktaları üç boyutlu analiz edildi. 6. aşamada (2D-CERRAHİ
PLANLAMA) “preparation” bölümünde sefalometrik görüntüler üzerinde analizler yapılarak dento-kraniofasiyal
yapılardaki sapmalar belirlendi. Ardından “prediction” bölümünde mevcut sapmalar düzeltilerek cerrahi sonrası
hedeflenen okluzyona gelecek şekilde geleneksel cerrahidekine benzer şekilde iki boyutlu sefalometrik planlama yapıldı,
maksillo-mandibular yapılara sagittal-vertikal yönde gerekli translasyonel/rotasyonel hareketler yansıtıldı. 7. aşamada
(ARNETT 3D-TEDAVİ PLANI) iki boyutlu sefalometrik cerrahi planlama 3-boyutlu ortama aktarıldı, çenelerin transversal
yöndeki orta hat sapmaları, okluzal kant ayrıca düzeltildi. Hedeflenen final okluzyona göre çenelerin yaw-roll-pitch
hareketleri düzenlenerek maksillomandibular yapının nihai konumu belirlendi. 8. aşamada (SPLİNT DESİGN) ameliyat
sırasında maksilla ile mandibulanın son konumunu belirleyen ara/final splintler tasarlandı. Tasarlanan splintler üç boyutlu
yazıcılarda üretilip gerekli düzeltmelerin yapılmasıyla ameliyatta kullanıma hazır hale getirildi.
Sonuç: Hızla dijitalleşen dünyada, bireylerin estetik-psikososyal açıdan büyük umutlarla başvurduğu ortognatik cerrahi
gibi ciddi bir ameliyatta, karmaşık geleneksel model cerrahinin yerine 3D-SCP ile tasarlanan mükemmel uyuma sahip
splintlerin kullanılması; daha doğru yapılan planlamaların, ameliyat ortamına daha doğru şekilde aktarılmasını ve tedavi
sonuçlarının doğruluğunun artmasını sağlamaktadır.
Anahtar kelimeler: Sanal cerrahi planlama, ortognatik cerrahi, CBCT
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SS-102
DIGITAL WORKFLOW IN 3D VIRTUAL SURGICAL PLANNING: A CASE SAMPLE
Merve Berika Kadıoğlu1
1
2

, Reha Kişnişçi2

Ankara University, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, Ankara, Turkey
Ankara University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Ankara, Turkey

Aim: 3D virtual surgical planning (3D-VSP) techniques, provide detailed analysis of deformities in 3D, simulation of
surgical movements, and production of splints with 3D printers to be used in surgery. In this study, the digital workflow
in the 3D-VSP procedure was explained in detail in an asymmetry case.
Case Report: At first (VOLUME ORIENTATION), 3D intra-oral scans were superimposed on CBCT data. Orientation of the
head was provided by taking the natural head posture and true vertical plane as a guide. In stage 2 (RECORDS
PRODUCTION), panoramic-cephalometric-PA radiographic records were created on CBCT, and TME and airway
measurements were made. In stage 3 (MODEL MERGE), the upper and lower dental arches were isolated from intra-oral
scans and combined with CBCT data. In stage 4 (OSTEOTOMY DESIGN), the maxillary and mandibular structures were
isolated separately by determining the osteotomy incisions to be used during surgery. In stage 5 (3D-CEPHALOMETRIC
ANALYSIS), dental-maxillary-mandibular and soft tissue points were analyzed 3-dimensionally. In stage 6 (2DCEPHALOMETRIC DIAGNOSIS&TREATMENT PLAN), deviations in dento-craniofacial structures were determined by
analyzing the cephalometric images in the "preparation" section. Then, in the "prediction" section, the existing deviations
were corrected, and 2-dimensional cephalometric planning was made similar to traditional surgery to the targeted
occlusion after surgery, and translational/rotational movements in sagittal-vertical directions were reflected the
maxillo-mandibular structures. In stage 7 (ARNETT 3D-TREATMENT PLAN), 2-dimensional cephalometric surgical planning
was transferred to the 3-dimensional environment, midline deviations and occlusal cant were corrected transversally.
The final position of the maxillomandibular structure was determined by arranging the yaw-roll-pitch movements of the
jaws according to the targeted final occlusion. In stage 8 (SPLINT DESIGN), intermediate/final splints were designed that
determine the final position of the maxilla and mandible during surgery. Designed splints were produced in 3D printers
and made ready for use in surgery.
Conclusion: Using perfectly fitting splints designed with 3D-VSP instead of complex traditional model surgery; ensures
that more accurate planning is transferred to the operating environment more accurately and the accuracy of treatment
results is increased.
Keywords: Virtual surgical planning, orthognathic surgery, CBCT
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SS-103
PREPARASYON TEKNİĞİNİN APİKAL DARALIMI BOZULMUŞ DİŞLERDEKİ DEBRİS EKTRÜZYONUNA
ETKİSİ
Selin Ecem Altunkılıç1
1

, Mehmet Aksan1

, Özgür Genç Şen1

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, apikal daralımı bozulmuş dişlerde iki farklı kök kanal preparasyon tekniğinin debris
ekstrüzyonuna etkisinin incelenmesidir.
Yöntem: Altmış adet çekilmiş tek kanallı insan mandibular küçük azı dişlerinin kronları kesilerek uzaklaştırıldı. Çalışma
uzunlukları büyütme altında belirlendi ve kökler her birinde 30 diş olacak şekilde iki gruba ayrıldı: Birinci grup, # 20 K
tipi eğe ile kadar çalışma uzunluğuna uygun olarak enstrümante edilirken, 2. grupta, enstrümantasyon # 20 K tipi eğeyle
apikal foramenden 1 mm taşılarak apikal daralmayı bozacak şekilde yapıldı. Gruplar rastgele iki alt gruba ayrıldı. Her bir
alt grupta, 04 koniklikte K3XF alet sistemi ile örneklerin yarısı (n = 15) koronalden apikale doğru enstrümantasyona tabi
tutulurken, diğer yarısı (n = 15) apikalden koronale doğru enstrümante edildi. Tüm kök kanal preparasyonları, başlangıçta
kaydedilen gerçek çalışma uzunluklarına uygun olarak gerçekleştirildi ve son apikal preparasyon çapı # 40'a standardize
edildi. Enstrümantasyon prosedürleri sırasında apikalden taşan irrigan ve debris, önceden tartılmış olan Eppendorf
tüplerinde toplandı. Taşan debris ağırlığını belirlemek için, tüpler 5 gün 68 ° C'de bir inkübatörde bekletildikten sonra
tekrar tartıldı. Tüplerin başlangıç ağırlıkları son ağırlıklardan çıkarıldı. Verilerin istatistiksel değerlendirmesi KruskalWallis testi ile yapıldı.
Bulgular: Dört grup arasında taşan debris miktarları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı (p> 0.05).
Apikal daralımları bozulmuş ve sağlam olan örnekler arasında preparasyon tekniğinden bağımsız olarak karşılaştırma
yapıldığında ise fark anlamlıydı (p <0.05).
Sonuç: Sonuç olarak, incelenen tüm gruplarda belli miktarlarda debris taştığı belirlendi. Preparasyon tekniğinin, hem
tahrip edilmiş hem de sağlam apikal daralımlı dişlerde apikalden taşan debris miktarı üzerinde anlamlı etkisi olmadığı
belirlendi. Apikal daralımı bozulmuş dişlerde, bozulmamış dişlere oranla daha fazla debris taştı. En az debris taşması,
sağlam apikal daralıma sahip dişlerde, apiko-koronal teknik kullanıldığında gerçekleşti.
Anahtar kelimeler: Kök kanal hazırlığı, Ni-Ti aletler, debris ekstrüzyonu, preparasyon tekniği
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SS-103
EFFECT OF PREPARATION TECHNIQUE ON DEBRIS EXTRUSION IN APICALLY DISRUPTED TEETH
Selin Ecem Altunkılıç1
1

, Mehmet Aksan1

, Özgür Genç Şen1

Van Yüzüncü Yıl University, Dentistry Faculty, Department of Endodontics, Van, Turkey

Aim: This study aimed to evaluate the effect of root canal preparation technique on apically extruded debris in teeth
with disrupted apical constriction.
Methodology: Sixty extracted human mandibular premolar with single and roots were decoronated. The working lengths
were determined under magnification, and the roots were divided into two groups of 30 teeth each: group 1,
instrumentation according to the working length up to the #20 K-file, and group 2, instrumentation 1 mm beyond the
apical foramen using #20 K-file, to disrupt apical constriction. Groups were randomly allocated to two subgroups. In
each subgroup, half of the specimens (n=15) were instrumented using the crown-down technique, whereas the other
half (n=15) was instrumented from apical to coronal with the .04 tapered K3XF instrument system. All preparations were
performed in conformity with the actual working lengths recorded initially, and the final apical preparation size was
standardized to #40. Irrigant and debris extruded during the instrumentation procedures were collected in pre-weighed
Eppendorf tubes. To determine the dry weight of the extruded debris, tubes were stored in an incubator at 68°C for five
days then weighed again. Initial weights of the tubes were subtracted from the final weights. Data were statistically
evaluated via the Kruskal-Wallis test.
Results: There were no statistically significant differences between the amounts of extruded debris among the four
groups (p>0.05). When the specimens with disrupted and intact apical constrictions were compared independent from
the preparation technique, the difference was significant (p<0.05).
Conclusion: In conclusion, all groups investigated were associated with apical extrusion of debris. The preparation
technique did not significantly affect debris extrusion in teeth with disrupted and intact apical constrictions. Debris
extrusion was higher in apically disrupted groups compared to intact ones. The apical-coronal technique used in teeth
with intact apical constrictions was associated with the least debris extrusion.
Keywords: Root canal preparation, Ni-Ti instruments, debris extrusion, preparation technique
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SS-104
FİBERLERİN HIZLANDIRILMIŞ YAŞLANDIRMADAN SONRA KOMPOZİTİN TRANSLUSENSİ VE RENK
STABİLİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Ayşenur Yavuz1
1

, Tuğba Serin Kalay1

, Güneş Bulut Eyüboğlu1

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı fiber tiplerinin yaşlandırmadan önce ve sonra kompozit rezinlerin translusensi ve renk
değişimi değerlerine etkisini değerlendirmektir.
Yöntem: Bu çalışmada polietilen, cam ve quartz olarak 3 yapıda fiber (Ribbond THM, EverStick C&B , Quartz Splint UD)
ve universal kompozit (Filtek Z250 3M/ESPE) kullanılmıştır. Fiber içermeyen bir kontrol grubu ve merkezlerine fiber
yerleştirilmiş 3 deney grubu için 10’ar adet disk şeklinde (2x10 mm) örnek hazırlanmıştır. Materyallerin renk değerleri,
hızlandırılmış yaşlandırma öncesi ve sonrası, kolorimetre (ShadeEye Exe, Shofu, Japonya) kullanılarak ölçüldükten sonra
TP ve ∆E00 değerleri hesaplanmıştır. Gruplar arası karşılaştırmalarda Kruskal Wallis, Mann-Whitney U testi ve Bonferroni
düzeltmesi ve zamana bağlı değişiklikler için Wilcoxon testi kullanılarak, veriler p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir.
Bulgular: Kompozite fiber ilavesi translusensiyi anlamlı bir şekilde değiştirdi. Yaşlandırmadan önce ve sonra en yüksek
TP değerini polietilen grubu, en düşük TP değerini ise quartz grubu gösterdi .Yaşlandırmadan önce TP değeri, cam
(p=0,00) ve quartz (p=0,001) grubunda, kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük değer gösterdi. Yaşlandırmadan
sonra kontrol grubu ile arasında anlamlı farklılık bulunan tek grup quartz grubu olarak görüldü. (p=0,000). Yaşlandırmadan
önceki ve sonraki TP değerleri arasında yalnızca cam fiber grubunda anlamlı fark bulundu (p=0,005). Yaşlandırma en fazla
cam grubunda renk değişikliğine sebep oldu. Cam ve polietilen grubunun ∆E değerlerinin algılanabilir eşiğin üstünde
olduğu görüldü (0,8).
Sonuç: Kompozite fiber ilavesi ve hızlandırılmış yaşlandırma işlemi renk değişikliklerine sebep olabilir. Değişim miktarı,
fiberin yapısal özelliklerine bağlı olarak değişebilir. Restorasyonlarda fiberin tipi dikkate alınmalıdır.
Anahtar kelimeler: Fiberle güçlendirilmiş kompozit, hızlandırılmış yaşlanma, translusensi, renk stabilitesi, ribbond,
CIEDE2000

438

SÖZLÜ BİLDİRİLER (ORAL PRESENTATIONS)

SS-104
EFFECTS OF FIBERS ON TRANSLUCENCY AND COLOR STABILITY OF COMPOSITE AFTER
ACCELERATED AGING
Ayşenur Yavuz1
1

, Tuğba Serin Kalay1

, Güneş Bulut Eyüboğlu1

Karadeniz Technical University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Trabzon, Turkey

Aim: The aim of this study is to the effects of fiber types on translucency and color change values of composite resins
before and after aging.
Methodology: In this study, three fiber types were used as polyethylene, glass, and quartz (Ribbond THM, EverStick C&B,
Quartz Splint UD) and universal composite (Filtek Z250 3M/ESPE). Ten disc-shaped (2x10 mm) samples were prepared for
a control group without fiber and three experimental groups with fiber placed in their centers. The color values of the
materials were measured before and after accelerated aging, using a colorimeter (ShadeEye Exe, Shofu, Japan), and
then TP and ∆E00 values were calculated. The data were evaluated at p <.05 level using Kruskal Wallis, Mann Whitney U
test, and Bonferroni correction for comparisons between groups and Wilcoxon test for time-dependent changes.
Results: The addition of fiber to the composite significantly changed translucency. Before and after aging, the highest
TP value was shown by the polyethylene group and the lowest TP value by the quartz group. Before the aging, the TP
value was significantly lower in the glass (p = 0.00) and quartz (p = 0.001) group compared to the control group. After
aging, the only group with a significant difference from the control group was seen as the quartz group. (p = 0.000). A
significant difference was found between the TP values before and after the aging only in the glass group (p = 0.005).
Aging caused the most color change in the glass group. It was observed that the ∆E values of the glass and polyethylene
groups were above the detectable threshold (0.8).
Conclusion: The addition of fiber to the composite and accelerated aging can cause color changes. The amount of change
can vary depending on the structural properties of the fiber. The type of fiber should be considered in restorations.
Keywords: Fiber reinforced composite, accelerated aging, translucency, color stability, ribbond, CIEDE2000
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SS-105
NİKEL TİTANYUM DÖNER ENDODONTİK ALETLERİN DÖNGÜSEL YORGUNLUĞUNA SICAKLIĞIN ETKİSİ
Sümeyye Koyuncu1
1
2

, Melek Akman2

Karaman Tıp Merkezi, Karaman, Türkiye
Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Amaç: Kurvatürlü kanallarda, dört farklı ısıl işlem görmüş One Curve, Reciproc Blue, ProTaper Next, 2Shape döner eğe
sistemlerinin döngüsel yorulma dirençlerine sıcaklığın etkisini araştırmaktır.
Yöntem: Bu çalışmada dört farklı NiTi eğe sistemi oda sıcaklığında (20°C) ve kanal içi sıcaklıkta (37°C) kullanılmıştır.
ProTaper Next (25.06), One Curve (25.06), Reciproc Blue (25.08) ve 2Shape (25.06) eğe sistemlerinin her birinden otuz
adet eğe olmak üzere toplamda 120 eğe çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm eğeler dinamik döngüsel yorgunluk test
cihazında, 60°’lik kurvatür açısına, 5 mm yarıçapa sahip paslanmaz çelik yapay kanallarda oda sıcaklığında ve kanal içi
sıcaklıklarda, kırılıncaya kadar kullanılmıştır. Kırılan her bir parçanın uzunluğu, dijital kumpas kullanılarak mm cinsinden
ölçülerek kırılıncaya kadar yaptığı tur sayısı hesaplanmıştır. İstatistik için Kruskal Wallis, Tamhane T2 ve Wilcoxon Signed
Rank testinden yararlanılmıştır.
Bulgular: 37°C’de döngüsel yorgunluk direnci One Curve eğe grubunda en yüksek iken ProTaper Next eğe grubunda en
düşüktür. 20°C’de döngüsel yorgunluk direnci Reciproc Blue eğe grubunda en yüksek iken ProTaper Next grubunda en
düşüktür. 2Shape eğe grubunun döngüsel yorulma direnci 20°C’de artarken, sıcaklık değişiminin diğer eğe gruplarının
döngüsel yorulma direncini etkilemediği tespit edilmiştir.
Sonuç: Bu in vitro çalışmada, eğe sistemlerinin yorulma direnci, standartlaştırılmış klinik koşullar altında araştırılmıştır.
Çalışmanın sınırlamaları dahilinde, sıcaklık değişimi yalnızca 2Shape eğe sistemini etkilemiş diğer eğe sistemlerini
etkilememiştir.
Anahtar kelimeler: ProTaper Next, One Curve, 2Shape, Reciproc Blue, döngüsel yorgunluk
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SS-105
THE EFFECT OF TEMPERATURE ON CYLIC FATIGUE OF NICKEL TITANIUM ROTARY ENDODONTIC
INSTRUMENTS
Sümeyye Koyuncu1
1
2

, Melek Akman2

Karaman Medical Center, Karaman, Turkey
Necmettin Erbakan University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, Konya, Turkey

Aim: The aim of this study is to compare the cyclic fatigue resistance of One Curve, Reciproc Blue, ProTaper Next, 2Shape
rotary system files in single curvature canals, taking into account the intracanal temperature and room temperature.
Methodology: In this study, four different NiTi file systems were used at room temperature (20 ° C) and intracanal
temperature (37 ° C). A total of 120 files, including 30 files from each of the ProTaper Next (25.06), One Curve (25.06),
Reciproc Blue (25.08), and 2Shape (25.06) files systems, were included in the study. All files were used in the dynamic
cyclic fatigue test device in stainless steel artificial canal with a 60 ° angle and a 5-mm radius of curvature at room
temperature and intracanal temperatures until they break. The length of each broken piece was measured in mm using
a digital caliper, and the number of turns made until it was broken was calculated. Kruskal Wallis, Tamhane T2, and
Wilcoxon Signed Rank tests were used for statistics.
Results: According to the results of this study, while the cyclic fatigue resistance at 37 ° C was the highest in the One
Curve filegroup, it was the lowest in the ProTaper Next filegroup. At 20 ° C, the cyclic fatigue resistance is the highest
in the Reciproc Blue filegroup and the lowest in the ProTaper Next group. While the cyclic fatigue resistance of the
2Shape file group increased at 20 ° C, the temperature change did not affect the cyclic fatigue resistance in the other
filegroups.
Conclusion: In this in vitro study, the fatigue resistance of file systems was investigated under standardized clinical
conditions. Within the limitations of the study, the temperature change only affected the 2Shape file system and not
other file systems.
Keywords: ProTaper Next, One Curve, 2Shape, Reciproc Blue, cyclic fatigue
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SS-106
UNİVERSAL KOMPOZİTLERDE KAVİTE DERİNLİĞİNİN RENK UYUMUNA ETKİSİ
Amila Ogut
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Alanya, Antalya, Turkey

Amaç: Bu çalışmanın amacı, farklı derinliklerdeki kavitelerde kullanılan universal kompozit rezin materyalin diş rengiyle
uyum yeteneğini araştırmaktır.
Yöntem: Bu çalışmada yeni çekilmiş 10 adet çürüksüz azı diş kullanıldı. Bütün dişler bir kretuar kullanılarak diştaşı ve
yumuşak doku artıklarından temizlendi ve polisaj pastası ile parlatıldı. Dişler, uygulamayı kolaylaştırmak için silikon
kalıplara yerleştirildi. Ardından dişlerin bukkal ve lingual yüzeylerinin CIE L*, a*, b* değerleri spektrofotometre (Vita
Easyshade Advance, Vita, Zahnfabrik, Bad Sackingen, Almanya) ile ölçülerek kaydedildi. Her bir dişin bukkal ve lingual
yüzeylerinde sırasıyla 6 mm genişliğinde, 2 mm ve 4 mm derinliğinde kavite preparasyonu yapılarak elde edilen
kavitelerin derinliği periodontal Williams sondu ile ölçüldü. Kavitelere selektif asitleme yöntemi ile universal adeziv rezin
(G-Premio Bond, GC, Tokyo, Japonya) uygulandı. Kavitelerin restorasyonunda Omnichroma (Tokuyama Dental, Tokyo,
Japonya) kullanıldı ve oksijen inhibisyon tabakasını en aza indirmek için restorasyonun üst yüzeyi selüloit şerit kaplanıp
ardından 40 saniye boyunca ışık ile sertleştirildi. Bitirme ve cilalama işlemleri tamamlanmasının ardından örnekler 24
saat distile suda saklandı. Örnekler kurutuldu ve restoratif materyalin CIE L *, a *, b * değerleri spektrofotometre
kullanılarak kaydedildi. Renk farklılık (ΔE00) değerleri CIEDE2000 formülü ile hesaplandı. Renk değişimi verilerinin
istatistiksel analizi bağımsız örnek t-testleri kullanılarak yapıldı (p <0.05).
Bulgular: Bukkal ve lingual restorasyonların ΔL*, Δa*, Δb* değerleri arasında anlamlı fark bulunmazken, ΔE00 değerleri
için anlamlı bir fark elde edildi (p <0.05).
Sonuç: Diş ile restorasyon arasındaki renk uyumu, kavitelerin derinliğinden etkilenmiştir. Kompozit restorasyonun
kalınlığı azaldıkça restorasyonlar daha koyu, kırmızımsı ve sarımsı bir renk almıştır.
Anahtar kelimeler: CIEDE2000, renk uyumu, universal kompozit
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SS-106
THE EFFECT OF CAVITY DEPTH ON COLOR MATCHING IN UNIVERSAL COMPOSITES
Amila Ogut
Alanya Alaaddin Keykubat University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Alanya, Antalya, Turkey

Aim: The aim of this study is to investigate the ability to match the universal composite resin material used in cavities
of different depths to the tooth color.
Methodology: Freshly extracted ten human molars were used for this study. All teeth were cleaned from any calculus or
soft tissue debris using a scaler, polished with a prophylaxis paste. Teeth were placed in silicone blocks to facilitate the
handling. Then, the CIE L*, a*, b* values of teeth’ buccal and lingual surfaces were recorded using a spectrophotometer
(Vita Easyshade Advance, Vita, Zahnfabrik, Bad Sackingen, Germany). Cavity preparation was carried out 6 mm width,
2mm, and 4mm depth on each tooth's buccal and lingual surface, respectively, and cavity depth was measured using
periodontal Williams probe. The universal adhesive resin (G-Premio Bond, GC, Tokyo, Japan) was applied to the cavities
by selective etching. Omnichroma (Tokuyama Dental, Tokyo, Japan) was used for enamel and dentin replacements, and
the restoration was covered with a celluloid strip to minimize the oxygen inhibition layer then light-cured for 40 seconds.
Finishing and polishing were accomplished, and the specimens were stored for 24 hours in distilled water. The specimens
were dried, and the CIE L*, a*, b* values of the restorative material were recorded using a spectrophotometer. Color
differences (ΔE00) values were calculated with the CIEDE2000 formula. The color change data were statistically analyzed
using independent sample t-tests (p<0.05).
Results: While there was no significant difference within buccal and lingual restorations’ ΔL*, Δa*, Δb* values, a
significant difference was obtained within buccal and lingual restorations’ ΔE00 values.
Conclusion: The color match between tooth and restoration was affected by the depth of cavities. As the thickness of
the composite restoration decreased, restorations got darker, reddish, and yellowish.
Keywords: CIEDE2000, color matching, universal composite

443

SÖZLÜ BİLDİRİLER (ORAL PRESENTATIONS)

SS-107
FARKLI MATERYALLER İLE HAZIRLANAN ENDOKRON RESTORASYONLARIN BASMA DAYANIMI
DİRENÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
İbrahim Halil Tacir1
1

, Esengül Sezgin1

, Berivan Dündar Yılmaz1

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

Amaç: Çalışmamızın amacı, farklı materyallerden ile hazırlanan farklı kavite derinliklerine sahip endokron
restorasyonların basma dayanımı dirençlerinin karşılaştırılmasıdır.
Yöntem: Çalışmamızda, toplam 40 adet çekilmiş insan alt birinci molar dişi kullanıldı. Dişlere standart kanal tedavisi
işlemi uygulanıp, endokron preparasyonu yapıldı. Endokronlar kullanılan CAD/CAM materyaline (lityum disilikat seramik
IPS e.max CAD, polietereterketon (PEEK) göre her grupta 20 adet olacak şekilde rastgele iki gruba ayrıldı. Ayrıca her grup
santral retansiyon kavite derinliği 2 mm (n = 10) ve 4 mm (n = 10) olan iki gruba ayrılarak toplam 4 grup oluşturuldu.
Restorasyonlar kimyasal polimerize olan Super-Bond C&B (Sun Medikal Company, Kyoto, Japonya) rezin siman kullanılarak
dişlere simante edilmiş ve örnekler distile suda 37°C’de 24 saat süreyle bekletildi. Daha sonra tüm örnekler 5°C ve 55°C
arasında 5000 döngülük termal siklus işlemine tabi tutuldu. Üniversal test makinesi ile bukkal tüberkülün uzun eksenine
45 derece açıyla 0,5 mm / dk hızla, kırık oluşana kadar yükleme yapıldı. Restorasyonların maksimum kırılma dayanıklılığı
(Newton) değerleri kaydedildi. Örneklerin kırılma tipleri incelenip, fotoğraflanmıştır. Elde edilen veriler IBM SPSS
Statistics Version 21 paket programı ile analiz edildi. Gruplar arasındaki farklılıklar incelenirken Mann Whitney U ve
Kruskal Wallis H Testinden yararlanıldı.
Bulgular: Kırılma değerleri bakımından materyaller arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0,05).
Lityum disilikat endokronlar (848,4±90,34 N), polietereterketon endokronlar (507±90,85 N) grubuna göre yüksek kırılma
direncine sahip bulundu. Kavite derinliğine göre kırılma değerleri bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı
farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Grup 2 endokronların kırılma değeri (912,8±68,22 N), Grup 1 (784±57,95 N), Grup 3
(498,7±92,61 N) ve Grup 4 endokronların (515,3±93,24 N) kırılma değerlerine göre yüksektir.
Sonuç: Lityum disilikat cam seramik endokronların, polietereterketon endokronlara göre yüksek kırılma dayanımı
gösterdiği bulundu. Kavite derinliği ile gruplar arasında ilişki incelendiğinde, kavite derinliği arttıkça kırılma dayanımının
arttığı sonucuna varıldı.
Anahtar kelimeler: Endokron, lityum disilikat, PEEK, basma dayanımı, kavite derinliği
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COMPARISON OF COMPRESSION RESISTANCE OF ENDOCRONE RESTORATIONS PREPARED WITH
DIFFERENT MATERIAL
İbrahim Halil Tacir1
1

, Esengül Sezgin1

, Berivan Dündar Yılmaz1

Dicle University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, Diyarbakır, Turkey

Aim: The aim of our study is the comparison of the compressive strength resistance of endocrown restorations with
different cavity depths prepared from two different materials with CAD/CAM technique.
Methodology: In our study, a total of 40 extracted human lower first molar teeth were used. Standard root canal
treatment was applied to the teeth, and endocrown preparation was made. Endocrowns were randomly divided into two
groups of 20 samples in each according to the CAD/CAM material used (Lithium disilicate ceramic IPS e.max-CAD,
polyetheretherketone (PEEK). In addition, a total of 4 groups were formed by division of each group into two groups with
a central retention cavity depth of 2 mm (n = 10) and 4 mm (n = 10). The restorations were cemented to the teeth using
chemical polymerized Super-Bond C&B (Sun MedicalCompany, Kyoto, Japan) resin cement, and samples were kept in
distilled water at 37 ° C for 24 hours. All samples were subjected to thermocycling for 5000 cycles in water baths between
5° C and 55°C. A compressive load was applied with a universal testing machine at a 45-degree angle to the long axis of
the buccal cusp with a speed of 0,5 mm/min until the fracture occurred. The maximum fracture resistance (Newton)
values of the restorations were recorded. The fracture modes of the samples were examined and photographed. The
data obtained were analyzed with IBM SPSS Statistics Version 21 package program. Mann Whitney U and Kruskal Wallis H
tests were used to examining the differences between groups.
Results: There is a statistically significant difference between the materials in terms of fracture values (p <0.05). Lithium
disilicate endocrowns (848.4±90.34 N) were ascertained to have higher fracture resistance compared to the
polyetheretherketone endocrowns (507±90.85 N) group. In addition, there is a statistically significant difference between
the groups in terms of fracture values according to the cavity depth (p <0.05). Grup 2 (912.8±68.22 N) is higher than
that Grup 1 (784±57.95 N), Grup 3 (498.7±92.61 N) and Grup 4 endocrowns (515.3±93.24 N).
Conclusion: It has been found that disilicate lithium endocrowns show higher fracture resistance than
polyetheretherketone endocrowns. When the relationship between the cavity depth and the groups was examined, it
was concluded that the fracture strength increases as the depth of the cavity increases.
Keywords: Endocrown, lithium disilicate, PEEK, compression resistance, cavity
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SS-108
İKİ FARKLI MATERYAL İLE HAZIRLANAN
DAYANIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
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Şehitkamil Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Gaziantep, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, adeziv rezin ile simante edilen iki farklı endokron restorasyonun mikrogerilim bağlanma
dayanımlarının (MGBD) karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu çalışma için çürüksüz ve mümkün olduğunca aynı büyüklükte üst ve alt 1. molar dişler seçildi. Dişlere kanal
tedavisi uygulanıp, endokron preparasyonu yapıldı. CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacture) ile
üretilen polietereterketon (PEEK) ile lityum disilikat restorasyonlar 2 gruba ayrıldı; Grup 1: Lityum disilikat endokron
(L), Grup 2: PEEK endokron (P). PEEK ve lityum disilikat endokron restorasyonlar rezin siman kullanılarak simante edildi.
Simantasyonun ardından örnekler, 37°C’de 24 saat boyunca distile suda bekletildi ve 5-55°C arasında 5000 döngülük
termal siklus işlemine tabi tutuldu. Mikrogerilim testi: Örnekler minitom hassas kesme cihazı ile kesitlere ayrıldı.
Kesitlere ayrılan örnekler mikrogerilim test cihazına yerleştirilerek ayrılana kadar gerilim uygulandı, ayrılmanın
gerçekleştiği gerilme yükü kaydedildi. MGBD değeri MPa birimiyle ifade edildi. Bu çalışmada elde edilen veriler IBM SPSS
Statistics Version 25 paket programı ile analiz edildi.
Bulgular: Yapılan istatistik analiz sonucuna göre, P grubunun MGBD değeri (3,31±1,85), L grubuna (7,11±2,5) göre anlamlı
derecede düşüktür. Gruplar ile ayrılma tipleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmaktadır (p<0,05). L
grubunun %50’si ve P grubunun %80’i Tip IV iken; L grubunun %10’u Tip V’tir. Her iki grupta da Tip IV ayrılmaya
rastlanmamıştır.
Sonuç: Bu çalışmada, lityum disilikat endokronların, PEEK endokronlara göre daha yüksek bağlanma dayanımı sergilediği
bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: Endokron, lityum disilikat, PEEK, mikrogerilim
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SS-108
COMPARISON OF MICROTENSION BONDING STRENGTH OF ENDOCROWNS PREPARED WITH TWO
DIFFERENT MATERIALS
Emrah Ayna1
1
2

Burcu Üstün2

Dicle University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, Diyarbakır, Turkey
Şehitkamil Oral and Dental Health Center, Gaziantep, Turkey

Aim: This study aimed to compare the micro tensile bond strength of two different endocrown restorations cemented
with adhesive resin.
Methodology: For this study, the upper and lower first molars of the same size as possible without caries were selected.
Root canal treatment was applied to the teeth, and endocrown preparation was made. Polyetheretherketone and lithium
disilicate restorations, produced with CAD / CAM, were divided into two groups; Group I: Lithium disilicate endocrown
(L), Group II: PEEK endocrown (P). PEEK and lithium disilicate endocrown restorations were cemented using resin cement.
After cementation, the samples were kept in distilled water for 24 hours at 37°C and were subjected to 5000 cycles of
thermal cycling at 5-55 ° C. Micro tensile bond strength test: The samples were cut into sections with a minitom precision
cutting device. The samples divided into sections were placed in the micro tension tester, and tension was applied until
they were separated; the tensile load at which separation occurred was recorded. The micro tensile bond strength value
was expressed in MPa. The data obtained in this study were analyzed with IBM SPSS Statistics Version 25 package program.
Results: According to the statistical analysis results, the micro tensile bond strength value of the P group (3.31 ± 1.85)
is significantly lower than that of the L group (7.11 ± 2.5). There is a statistically significant relationship between groups
and failure mode (p<0,05). While %50 of the L group and %80 of the P group are Type IV, %10 of the L group is Type V.
No Type IV failure mode was encountered in both groups.
Conclusion: In this study, it was found that lithium disilicate endocrowns exhibited higher bond strength than PEEK
endocrowns.
Keywords: Endocrown, lithium disilicate, PEEK, micro tensile
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SS-109
İNSİSİV KANAL KARAKETERİSTİĞİNİN KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE İNCELENMESİ
Mesude Çitir1

, Hazal Karslıoğlu2

, Şirin Çetin3

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye
Başkent Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Bölümü, Tokat, Türkiye
1
2

Amaç: Maksiller santral kesici bölgeyi içeren cerrahi işlemler insiziv kanal ve foramenin anatomik farklılıkları nedeniyle
genellikle zordur. Sinir dokusunda meydana gelen hasar duyusal disfonksiyona neden olur. Bu çalışmanın amacı, implant
yerleştirme gibi cerrahi işlemlere rehberlik etmek ve anestezi gibi klinik prosedürler hakkında yararlı veriler sağlamak
için insiziv foramen morfolojisini konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) görüntülerini kullanarak analiz etmektir.
Yöntem:66 hastaya (37 kadın, 29 erkek) ait KIBT görüntüleri üzerinde insisiv foramen ve insisiv kanal incelendi. Aksiyal
kesitlerde insisiv foramenin mediolateral, anteroposterior çapı ve kanalın bukkalindeki kemik kalınlığı ölçüldü. Sagittal
kesitlerde ise insisiv kanal uzunluğu ile kanaldan kret tepesine kadar olan vertikal kemik yüksekliği hesaplandı. Ayrıca
kanal şekli belirlendi.
Bulgular: En sık kum saati şeklinde kanal formu izlendi (% 39,4). Kanalın anteroposterior çapı 3,69 ± 1,07, mediolateral
çapı 3,87 ± 1,19 ve uzunluğu 10,99 ± 2,23 mm olarak ölçüldü. Vertikal kemik yüksekliği santral kesici dişi olan hastalarda,
olmayanlara göre yüksek bulundu (p=0,014). İnsisiv kanal uzunluğu erkeklerde kadınlardan anlamlı olarak fazlaydı
(p=0,002). Yaşla insisiv kanal uzunluğu arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu (p=0,037).
Sonuç: İnsisiv kanal bölgesindeki vertikal kemik yüksekliği diş çekimi sonrası önemli miktarda azalmaktadır. Kanal çapı
ve uzunluğu farklı bireyler arasında değişkenlik göstermektedir. Özellikle implant cerrahisi olmak üzere bölgede
planlanan cerrahi işlemler öncesi sinir hasarına neden olmamak için kanal ve foramen dikkatle incelenmelidir.
Anahtar kelimeler: İnsiziv foramen, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi, maksilla, nazopalatin kanal
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SS-109
ANALYSIS OF INCISIVE CANAL CHARACTERISTICS USING CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY
Mesude Çitir1
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Aim: Surgical procedures involving the maxillary central incisor area are often difficult due to the anatomical
modifications of the incisive canal and foramen. Damage to nerve tissue causes sensory dysfunction. The aim of this
study is to analyze incisive foramen morphology using cone-beam computed tomography (CBCT) images to guide surgical
procedures such as implant placement and provide useful data on clinical procedures such as anesthesia.
Methodology: The incisive foramen and incisive canal were examined on CBCT images of 66 patients (37 females, 29
males). The mediolateral and anteroposterior diameter of the incisive foramen and bone thickness in the buccal of the
canal was measured in the axial sections. In sagittal sections, incisive canal length and vertical bone height from the
canal to the alveolar crest were calculated. In addition, the canal shape was determined.
Results: The most common shape of the canal was found to be hourglass-like (39.4%). The anteroposterior diameter of
the canal was 3.69 ± 1.07, the mediolateral diameter was 3.87 ± 1.19, and the length was 10.99 ± 2.23 mm. Vertical
bone height in patients in whom the central incisors were present was higher than that in those in whom the central
incisor was absent(p = 0.014). Incisive canal length was significantly greater in males than females (p = 0.002). A
statistically significant correlation was found between age and incisive canal length (p = 0.037).
Conclusion: Vertical bone height in the incisive canal region decreases significantly after tooth extraction. The canal
diameter and length vary between different individuals. The canal and foramen should be carefully examined in order
not to cause nerve damage before the surgical procedures are planned in the region, especially implant surgery.
Keywords: Cone-beam computed tomography, incisive foramen, maxilla, nasopalatine canal
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SS-110
TİTANYUM TABANLI HİBRİT DAYANAKLAR İLE YAPILAN PROTETİK TEDAVİ YAKLAŞIMI: OLGU SUNUMU
Büşra Şenöz1
1

, Mustafa Barış Güncü1

Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Günümüzde implant üstü restorasyonlarda kullanılan dayanaklar çeşitli materyallerden üretilebilmektedir.
Titanyum dayanakların ince mukoza fenotipine sahip bireylerde, peri-implant mukozada gri tonda renklenmeye sebep
olması, özellikle estetik alanlarda dezavantaj oluşturmaktadır. Zirkonyum dayanakların ise sertlik değerinin çok yüksek
olmasının, implant-dayanak bağlantı bölgesindeki implant yüzeyinde aşınmalara neden olduğu çalışmalarda
gösterilmektedir. Son yıllarda titanyum ve zirkonyum dayanaklarının dezavantajlarından yola çıkılarak, titanyum tabanlı
ve iki parçalı hibrit dayanaklar geliştirilmiştir. Bu vaka sunumunun amacı; son yıllarda geliştirilen bu titanyum tabanlı
hibrit dayanakların literatürdeki güncel çalışmalarla başarısının değerlendirilmesi ve klinik vakalarla bu protetik tedavi
yönteminin sunulmasıdır.
Yöntem: Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’na farklı bölgelerde tek diş
eksikliği şikayeti ile başvuran üç farklı hasta değerlendirildi. Vakaların klinik ve radyografik muayeneleri tamamlandıktan
sonra protetik tedavi planlaması yapıldı ve kemik seviyesi dental implantlar yerleştirildi (Straumann BL, İsviçre). Daha
sonra, planlanan protetik tedaviye göre titanyum tabanlı dayanaklar (Straumann Variobase, İsviçre) seçilip CAD/CAM
teknolojisi kullanılarak hibrit dayanaklar ve protetik restorasyonlar üretildi. Restorasyonaların teslimini takiben hastalar
kontrollere çağrılarak klinik ve radyografik muayeneleri gerçekleştirildi.
Sonuç: Titanyum tabanlı hibrit dayanaklar kullanılarak tamamlanan protetik restorasyonların kontrol seanslarında okluzal
ve proksimal kontak, gingival uyum açısından yapılan değerlendirmelerde herhangi bir problem ile karşılaşılmadı.
Hastaların değerlendirmelerine göre de bu protetik restorasyonlar ile estetik ve fonksiyonel olarak tatmin edici sonuçlar
elde edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Vida tutuculu restorasyon, ti-base dayanak, hibrit dayanak
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SS-110
PROSTHETIC TREATMENT APPROACH WITH TITANIUM-BASED HYBRID ABUTMENTS: CASE REPORT
Büşra Şenöz1
1

, Mustafa Barış Güncü1

Hacettepe University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, Ankara, Turkey

Aim: Today, the abutments used in prosthetic restorations can be produced from various materials. The disadvantage of
titanium abutments in individuals with a thin mucous phenotype, causing discoloration in the peri-implant mucosa,
especially in aesthetic areas. Studies show that the high hardness value of zirconium abutments causes abrasion on the
implant surface in the implant-abutment connection. In recent years, based on the disadvantages of titanium and
zirconium abutments, hybrid abutments with two-piece and titanium bases have been developed. The purpose of this
case report; the evaluation with current studies in the literature the success of these titanium-based hybrid abutments
developed in recent years and the presentation of this prosthetic treatment method with clinical cases.
Methodology: Three different patients with a single tooth missing in different regions who were applied to the
Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistry, Hacettepe University, were evaluated. After the clinical and
radiographic examinations of the cases were completed, prosthetic treatment planning was done, and dental implants
were placed (Straumann BL, Switzerland). Then, according to the planned prosthetic treatment, hybrid abutments and
prosthetic restorations were produced using titanium-based abutments (Straumann Variobase, Switzerland) and
CAD/CAM technology. Following the completion of the restorations, the patients were invited to the controls, and their
clinical and radiographic examinations were performed.
Conclusion: In the controls of completed prosthetic restorations with titanium-based hybrid abutments have not been
any problems in the evaluations of occlusal and proximal contact and gingival compliance. According to the evaluations
of the patients, aesthetically and functionally satisfying results were also obtained with these prosthetic restorations.
Keywords: Screw-retained restoration, ti-base abutment, hybrid abutment
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SS-111
FÜZYONLU MAKSİLLER MOLARIN KÖK KANAL AĞIZLARININ MİKRO-BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE
ANALİZİ
Cangül Keskin1
1

, Defne Toplu1

, Ali Keleş1

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Amaç: Bu çalışma, farklı kök füzyon tiplerini gösteren maksiller ikinci molar dişlerdeki kök kanal açıklıklarının iki boyutlu
analizini özetlemektedir.
Yöntem: Matür köke sahip, kırık olmayan veya kök dentinine kadar uzanan derin çürüklere sahip toplam 150 çekilmiş,
kaynaşmış maksiller ikinci azı dişi, 9 µm'de (piksel boyut), 100 kV, 100 uA parametreleri kullanılarak mikro-bilgisayarlı
tomografi ile tarandı. Örnekler füzyon türüne göre sınıflandırıldı. Her numunenin pulpa odası tabanı seviyesinde alan,
çevre, yuvarlaklık, ana çap ve minör çap değerleri ölçüldü. Farklı füzyon türleri arasındaki alan, çevre, yuvarlaklık, majör
ve minör çap değerlerini analiz etmek için tek yönlü varyans testi ve post hoc Tukey testi yapıldı.
Bulgular: Tüm füzyon türlerinde MB2 kanal ağzının çevresi ve alanı istatistiksel olarak diğer kanallardan daha küçük
bulundu (p <.05). MB2'nin majör ve minör çap değerlerinin, MB, MB2 ve DB kanal ağızlarının majör ve minör çaplarının
benzer olduğu tip 6'nın dışında, 1'den 4'e füzyon tiplerinde MB'ninkinden anlamlı ölçüde daha küçüktü (p <.05). En büyük
alan ve çevre değerleri, füzyon tipine bakılmaksızın P kanal ağzında ölçüldü (p <.05).
Sonuç: Füzyon tipi, kanal ağızlarının alanını ve minör çapını etkilememektedir. İncelenen tüm morfolojik parametreler,
füzyon tipine bakılmaksızın MB ve MB2 kanal ağızları için benzer bulundu.
Anahtar kelimeler: Anatomi, endodonti, maksiller molar diş
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MICRO-COMPUTED TOMOGRAPHY ANALYSIS OF ROOT CANAL ORIFICE IN MAXILLARY FUSED
MOLARS
Cangül Keskin1
1

, Defne Toplu1

, Ali Keleş1

Ondokuz Mayıs University Faculty of Dentistry Department of Endodontics, Samsun, Turkey

Aim: This study outlines a two-dimensional analysis of root canal orifices in maxillary second molars showing different
types of root fusion.
Methodology: A total of 150 extracted fused maxillary second molar teeth with mature roots free of fractures, or deep
caries extending to root dentine, were scanned on a micro-CT device (SkyScan 1172, Bruker-microCT, Kontich, Belgium)
at 9 µm (pixel size), 100 kV, 100 µA. Specimens were classified according to the fusion type. In the axial slices of the
pulp chamber floor of each specimen, area, perimeter, roundness, major diameter, and minor diameter values were
measured. One-way analysis of variance test followed by post hoc Tukey test was performed to evaluate the area,
perimeter, roundness, major diameter, minor diameter, and interorifice distances between different fusion types.
Results: The perimeter and area of the MB2 canal orifice were statistically smaller than other orifices in all fusion types
(p < .05). Major and minor diameter values of MB2 were also significantly smaller than that of MB infusion types 1-to 4
(p < .05), apart from type 6, in which major and minor diameters of MB, MB2, and DB orifices were similar (p > .05). The
largest area and perimeter values were measured in P canal orifice irrespective of fusion type (p < .05).
Conclusion: The fusion type does not affect the area and minor diameter of the canal orifices. All morphological
parameters examined were found to be similar for MB and MB2 canal orifices regardless of the fusion type.
Keywords: Anatomy, endodontics, maxillary molar
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SS-112
HERBST APAREYİNİN ADOLESAN SINIF II BİREYLERDE İSKELETSEL VE HAVA YOLU BOYUTU
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Eyüp Burak Küçük1
1

, İlter Burak Köse1

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye

Amaç: Bu retrospektif çalışmanın amacı; Sınıf II maloklüzyon tedavisinde kullanılan Herbst sabit fonksiyonel apareyinin
iskeletsel ve hava yolu boyutu üzerindeki etkilerini değerlendirmektir.
Yöntem: Sagittal yönde iskeletsel Sınıf II anomalisi bulunan, servikal vertebra maturasyonuna göre büyümenin son
dönemindeki 14 hastanın (6 erkek, 8 kadın, ortalama tedaviye başlama yaşı: 16 ± 2.1) maloklüzyonu Tip IV Herbst apareyi
ile tedavi edilmiştir. Sabit fonksiyonel apareyin ağızda kalma süresi ortalama 12.4 ± 4.3 aydır. Tedavi öncesi ve Herbst
apareyinin çıkarıldığı seansta alınan lateral sefalometrik radyograflar çizilerek SNA, SNB, ANB, Wits, ÜOHYB (üst
orofaringeal hava yolu boşluğu) ve AOHYB (alt orofaringeal hava yolu boşluğu) verileri değerlendirilmiştir. Hava yolu
boşluğu ölçümü için SPT (yumuşak damak ucu), PPW1 (posterior faringeal duvar 1), E (epiglottis) ve PPW2 (posterior
faringeal duvar 2) referans noktaları arasındaki mesafe iki boyutlu olarak değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerin
normalliği Shapiro Wilks testi ile değerlendirilmiştir. SNB, ANB, Wits, ÜOHYB ve AOHYB verileri homojen dağılım
gösterdiğinden paired-t testi, SNA açısı veri dağılımı homojen olmadığından dolayı Wilcoxon testi ile istatistiksel analiz
yapılmıştır (SPSS, IBM).
Bulgular: SNA açısındaki azalma ve SNB açısındaki artış istatistiksel olarak anlamsızdır (p>0.05). ANB açısında 1.4° ± 1.3,
Wits değerinde 4.5 ± 1.6 mm düzelme olmuştur (p<0,05). Üst ve alt orofaringeal hava yolu boşluğu boyutunda sırasıyla
1.2 ± 1.4mm ve 1.2 ± 1.2 mm artış olmuştur. Bu değişimler istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05).
Sonuç: Herbst apareyi adolesan hastalarda Sınıf II maloklüzyonu düzeltmede başarılıdır. Ayrıca bu aparey ile üst ve alt
hava yolunda anlamlı boyutsal artış gerçekleşmiştir.
Anahtar Kelimeler: Herbst apareyi, hava yolu, adolesan hasta
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THE EFFECT OF HERBST APPLIANCE ON AIRWAY DIMENSION AND SAGITTAL CLASS II MALOCCLUSION
IN ADOLESCENT PATIENTS
Eyüp Burak Küçük1
1

, İlter Burak Köse1

Hatay Mustafa Kemal University, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, Hatay, Turkey

Aim: The aims of this retrospective study are to evaluate the skeletal effects and changes in oropharyngeal airway
dimension in the treatment of Class II malocclusion with fixed functional Herbst appliance.
Methodology: 14 patients with skeletal Class II malocclusion in cervical vertebral stage 6 (6 males, 8 females,
meanage:16 ± 2.1) were treated using Type IV Herbst appliance. The average duration of the fixed functional treatment
was 12.4 ± 4.3 months. Pre-post Herbst treatment cephalograms were traced and digitized, and SNA, SNB, ANB, Wits,
upper oropharyngeal airway space (UOAS), and lower oropharyngeal airway space (LOAS) measurements were evaluated.
The distance between the soft palate tip (SPT), posterior pharyngeal wall 1 (PPW1), epiglottis (E) and posterior
pharyngeal wall 2 (PPW2) reference points were measured in two dimensions to evaluate the change in airway
dimensions. The normality of the obtained data was evaluated with the Shapiro Wilks test. Paired-t test was used to
evaluate SNB, ANB, Wits appraisal, UOAS and LOAS variables. Wilcoxon test was used for SNA angle to compare the
changes (SPSS software, IBM).
Results: The decrease in the SNA angle and the increase in the SNB angle were statistically insignificant (p> 0.05). The
improvement of 1.4° ± 1.3 in ANB angle and 4.5 ± 1.6 mm in Wits appraisal was statistically significant (p <0.05). The
changes in upper and lower oropharyngeal airway dimensions were 1.2 ± 1.4 mm and 1.2 ± 1.2 mm, respectively. These
changes are statistically significant (p <0.05).
Conclusion: Herbst appliance is successful in correcting Class II malocclusion in adolescent patients. Skeletal changes
produced by this appliance caused significant pharyngeal airway changes.
Keywords: Herbst appliance, airway volume, adolescent patient.
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SS-113
SINIF III FURKASYON DEFEKTİNE SAHİP MOLAR DİŞİN KÖK AMPÜTASYONU İLE TEDAVİSİ
İsmail Taşdemir
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Karaman, Türkiye

Amaç: İleri periodontal harabiyet, endodontik başarısızlık gibi sebeplerle çok köklü dişlerde oluşan furkasyon defektleri
farklı yaklaşımlar ile tedavi edilebilmektedir. Çalışmanın amacı; sınıf III furkasyon defektine sahip molar dişin kök
ampütasyonu ile tedavi edilmesidir.
Yöntem:51 yaşında erkek hasta dişetlerinde kanama ve hassasiyet şikayeti ile İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi’ne başvurmuştur. Hastanın ağız, diş ve çene radyolojisi kliniğindeki muayenesinden sonra periodontoloji
kliniğine sevki yapılmıştır. Alınan anamnez sonucunda hastanın herhangi bir sistemik hastalığının bulunmadığı
öğrenilmiştir. Yapılan klinik ve radyografik muayenede hastada generalize kronik periodontitis, 47 numaralı dişin
mezyalinde 7 mm periodontal cep ve ilgili dişte sınıf III furkasyon defekti tespit edilmiştir. İlgili dişin tedavisi için ilk
olarak kanal tedavisi ve kök yüzey düzleştirmesi işlemleri uygulanmıştır. İşlemden üç hafta sonra diş okluzalden fiber
iplik ve kompozit yardımı ile komşu dişe daimi olarak splintlenmiştir. Furkasyon defekti ve cebin eliminasyonu amacı ile
tam kalınlık flep kaldırılarak dişin mesial kökü ampüte edilmiştir. Bir hafta sonra dikişler alınmıştır. Hasta ilk olarak aylık
daha sonra ise 6 aylık aralıklarla kontrollere çağrılarak 4 yıl boyunca takip edilmiştir. Operasyon sonrası kontrollerde ilgili
bölgenin problemsiz olarak iyileştiği görülmüştür. 4. yıl kontrolünde ise sert ve yumuşak doku defektinin tamamen
iyileştiği, daimi splintin ağızda durduduğu, patolojik cebin tamamen elimine olduğu tespit edilmiştir.
Sonuç: Bu vaka raporu sınıf III furkasyon defektine sahip alt molar dişin tedavisinde kök ampütasyonu uygulamasının
başarılı olduğunu göstermiştir.
Anahtar kelimeler: Furkasyon defekti, kök ampütasyonu, daimi splint
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SS-113
TREATMENT OF DEGREE III FURCATION DEFECT IN MANDIBULAR MOLAR WITH ROOT AMPUTATION
İsmail Taşdemir
Karamanoglu Mehmetbey University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, Karaman, Turkey

Aim: Furcation defects in multi-rooted teeth due to reasons such as advanced periodontal damage and endodontic failure
can be treated with different approaches. The aim of the study is to treat a molar tooth with a degree III furcation
defect by root amputation.
Methodology: 51 years old male patient referred to Izmir Kâtip Çelebi University Faculty of Dentistry with complaints of
bleeding and sensitivity in his teeth. After the examination of the patient in the oral and maxillofacial radiology clinic,
he was referred to the periodontology clinic. At the medical history, the patient did not have any systemic disease. In
the clinical and radiographic examination, generalized chronic periodontitis, 7 mm periodontal pocket in the mesial of
tooth number 47 and degree III furcation defect in the relevant tooth were detected. For the treatment of the relevant
tooth, first of all, root canal treatment and scaling and root planning were applied. Three weeks after the procedure,
the tooth was permanently splinted to the neighboring tooth with the help of fiber and composite from the occlusal.
With the aim of eliminating the furcation defect and pocket, the full-thickness flap was elevated and the mesial root of
the tooth was amputated. Sutures were removed one week later. The patient was first called for monthly controls and
then at 6-month intervals. He has been followed for four years. In the postoperative controls, it was observed that the
relevant area healed uneventfully. In the 4th year control, it was determined that the hard and soft tissue defects were
completely healed, the permanent splint was stable, and the pathological pocket was completely eliminated.
Conclusion: This case report showed that root amputation is a successful treatment option for lower molar with a degree
III furcation defect.
Keywords: Furcation defect, root amputation, permanent splint
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#25 / 0.06 GÜTA PERKA KONLARIN ÇAP FARKLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Ezgi İlkay Zengin1
1

, Elif Nur Yolcu1

, Merve Yeniçeri Özata1

Dicle Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

Amaç: Üreticiler kanalda sızdırmazlık sağlamak ve çalışma süresini kısaltmak amacıyla, farklı boyutlarda endodontik
nikel-titanyum eğe sistemleri ile uyumlu güta-perka konları üretmektedir. Bu çalışmanın amacı; aynı boyutlarda üretilmiş
3 farklı güta-perka markasının çaplarının, altın standartla ve birbirleriyle karşılaştırılmasıdır.
Yöntem: Pearl Endo, Diadent, Pearl Endopia markalarına ait 0,25 mm apikal çaplı 0,06 mm taperlı güta-perka konların
D1, D3 ve D16 çapları milimetrik kağıt ve elektronik kumpas kullanılarak ölçüldü. İstatistiksel analizler, SPSS 20.0 (IBM,
Armonk, NY, ABD) paket programı kullanılarak hesaplandı. Verilerin normalliği Kolmogorov Smirnov testi ile doğrulandı.
Tüm ölçümlerin standart değerler ile karşılaştırılması Tek Örnek Sıralı İşaret Wilcoxon testi ile karşılaştırıldı. Tüm
ölçümlerin gruplar arası karşılaştırılmasında ise Kruskal Wallis H testi kullanıldı. Sonuçların yorumlanmasında
ise p<0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
Bulgular: D1 için Pearl Endo ve Diadent markasının ölçümleri standart değerden anlamlı derecede daha düşük iken
(p<0,001), Pearl Endopia markasının D1 ölçümü standart değere göre anlamlı derecede daha yüksektir (p<0,001).D3 için
Pearl Endo ve Diadent markasının ölçümleri standart değerden anlamlı derecede daha düşük iken (p<0,001), Pearl
Endopia markasının D3 ölçümü standart değere göre anlamlı derecede daha yüksektir (p=0,046).D16 için Pearl Endo ve
Diadent markasının ölçümleri standart değerden anlamlı derecede daha düşük iken (p<0,001)(p=0,070), Pearl Endopia
markasının D16 ölçümü standart değere göre anlamlı derecede daha yüksektir (p<0,001).Gruplar arası karşılaştırma da
D1 seviyesi için Pearl Endo ve Diadent markaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmazken (p=1,000),
Pearl Endopia markası D1 ölçümleri diğer iki gruba göre istatistiksel açıdan anlamlı derecede daha fazladır (p<0,001)
(p<0,001). Gruplar arası karşılaştırma da D3 seviyesi için Pearl Endo ve Diadent markaları arasında istatistiksel açıdan
anlamlı bir fark bulunmazken (p=1,000), Pearl Endopia markası D3 ölçümleri diğer iki gruba göre istatistiksel açıdan
anlamlı derecede daha fazladır (p<0,001) (p<0,001).Gruplar arası karşılaştırma da D16 seviyesi için değerler Pearl
Endopia > Diadent > Pearl Endo şeklinde sıralanmış ve arasındaki farklılık istatistiksel açıdan anlamlıdır (p<0,001)
(p<0,001)(p=0,004).
Sonuç: Farklı markalar tarafından üretilen güta-perka konların aynı seviyedeki çaplarının farklı olabileceği bulundu.
Preparasyon sonrası ana kon uyumunun radyografi ile kontrol edilmesi ve eğer gerekirse bir boy küçük ya da büyük konun
uyumlandırılması denenebilir.
Anahtar kelimeler: Güta-perka, değişkenlik, çap ölçümü
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VARIABILITY OF THE DIAMETER OF SIZE #25, 0.06 GUTTA-PERCHA CONES
Ezgi İlkay Zengin1
1

, Elif Nur Yolcu1

, Merve Yeniçeri Özata1

Dicle University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, Diyarbakır, Turkey

Aim: Manufacturers produce gutta-percha cones that are match with different sizes of endodontic nickel-titanium file
systems to seal the canal and reduce the working time. This study aims the comparison the diameters of 3 different
gutta-percha brands produced in the same dimensions with the gold standard and with each other.
Methodology: D1, D3 and D16 diameters of gutta-percha cones with 0.25 mm apical diameter and 0.06 mm taper
belonging to Pearl Endo, Diadent, Pearl Endopia brands were measured using millimetric paper and electronic calipers.
Statistical analysis was calculated using SPSS 20.0 (IBM, Armonk, NY, USA) package program. The Kolmogorov Smirnov
test confirmed the normality of the data. Comparison of all measurements with standard values was compared with the
One Sample Wilcoxon test. The Kruskal Wallis H test was used for the comparison of all measurements between groups.
In the interpretation of the results, a value of p <0.05 was considered statistically significant.
Results: For D1, the measurements of Pearl Endo and Diadent brands were significantly lower than the standard value
(p <0.001), and the D1 measurement of the Pearl Endopia brand was significantly higher than the standard value (p
<0.001). The D3 measurement of the Pearl Endopia brand was significantly higher than the standard value (p = 0.046),
and the measurements of the Pearl Endo and Diadent brand for D16 were significantly lower than the standard value (p
<0.001). (p = 0.070), the D16 measurement of the Pearl Endopia brand is significantly higher than the standard value (p
<0.001). In the comparison between groups, there was no statistically significant difference between Pearl Endo and
Diadent brands for D1 level (p = 1,000), Pearl Endopia brand D1 measurements were statistically significantly higher than
the other two groups (p <0.001) (p <0.001). In the comparison between groups, there was no statistically significant
difference between Pearl Endo and Diadent brands for D3 level (p = 1,000), and Pearl Endopia brand D3 measurements
were statistically significantly higher than the other two groups (p <0.001) (p <0.001) In the comparison between groups,
the values for D16 level were listed as Pearl Endopia> Diadent> Pearl Endo and the difference between them was
statistically significant (p <0.001) (p <0.001) (p = 0.004).
Conclusion: It was found that gutta-percha cones produced by different brands may have different diameters at the
same level. After the preparation, the alignment of the main subject can be checked by radiography and if necessary, a
small or large gutta percha cone can be tried to adapt.
Keywords: Gutta-percha, variability, diameter measurement
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METASTATİK RENAL HÜCRELİ KARSİNOM OLASILIĞI BULUNAN HASTALARIN KLİNİK VE RADYOLOJİK
MUAYENESİ
Şükriye Neslihan Şenel1

, İlknur Özcan1

, Özen Doğan Onur2

1 İstanbul
2

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

Amaç: Oral kavitede görülen tüm maliniteler arasında metastatik karsinomların görülme sıklığı yaklaşık %1 oranındadır.
Çene kemiklerinde erkeklerde en fazla prostat, akciğer ve böbrek tümörlerinin metatastazları görülürken, kadınlarda ise
en fazla meme, adrenal bezler ve kolorektal tümörlerin metastazları görülmektedir. Mandibulada metastaz görülme
sıklığı maksillaya göre yaklaşık dört kat daha fazladır. Çalışmamızın amacı, onkolojik rahatsızlıklarının tedavisi için
bifosfonat kullanan ve oral kavitedeki şikâyetleri nedeni ile İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve
Çene Radyolojisi Anabilim Dalına başvuran iki hastada metastatik tümörden şüphelenilmesi nedeni ile yapılan klinik ve
radyolojik muayene bulguları ile histopatolojik değerlendirme sonuçlarının sumulmasıdır.
Olgu Sunumu:
Olgu 1: 67 yaşında erkek hasta, kliniğimize başvurmadan 3 yıl önce renal hücreli karsinom (RCC) nedeni ile ameliyat
olmuş. Kemik metastazı nedeni ile 2 yıl İ.V. Zoledronik asit kullanmış, yaklaşık 5 ay önce Zoledronik asit kesilmiş.
Zoledronik asit tedavisinden sonra Sunitinib kullanmaya başlamış. Mandibulanın sağ tarafında ağrı şikayeti ile fakültemize
başvurmuş. Panoramik grafisinde sağ alt kanin-premolar bölgesinde düzensiz sınırlı, radyolusent lezyon izlenmiştir.
Olgu 2: 63 yaşında erkek hasta, kliniğimize başvurmadan 2 yıl önce renal hücreli karsinom (RCC) nedeni ile ameliyat
olmuş. Ameliyattan bir süre sonra kemik metastazı nedeni ile Zoledronik asit tedavisine başlamış. Zoledronik asit
tedavisinden sonra Nivolumab tedavisine başlanmış. Mandibulanın sağ alt tarafında ağrı şikayeti ile fakültemize
başvurmuş. Panoramik grafisinde sağ premolar dişsiz bölge hizasında düzensiz sınırlı, radyolusent lezyon izlenmiştir. Her
iki hastada radyolojik muayeneden sonra yapılan histopatolojik inceleme sonucunda böbrek hücreli karsinom metastazı
tespit edilmiştir.
Sonuç: Renal tümörlerin çene kemiklerine metastazı nadir olarak görülür. Radyografik tanısında panoramik radyografi, 3
boyutlu tomografi ve Manyetik Rezonans görüntüleme gibi yöntemler önerilir. Patolojik tanısında ise histopatolojik
yöntemlerin yanı sıra bazı durumlarda immünohistokimyasal yöntemler önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: Renal hücreli karsinom, mandibula, panoramik radyografi, konik işınlı bilgisayarlı tomografi
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CLINICAL AND RADIOLOGICAL EXAMINATION OF PATIENTS WITH POSSIBLE METASTATIC RENAL CELL
CARCINOMA
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Aim: The incidence of metastatic carcinomas among all malignancies seen in the oral cavity is approximately 1%. In the
jawbones, metastases of prostate, lung, and kidney tumors are mostly seen in men, while in women, metastases of
breast, adrenal glands, and colorectal tumors are mostly seen. The incidence of metastases in the mandible is
approximately four times higher than in the maxilla. The aim of our study is to present clinical and radiological
examination findings and histopathological evaluation results in two patients who used bisphosphonates for the
treatment of oncological diseases and applied to Istanbul University Faculty of Dentistry Department of Oral and
Maxillofacial Radiology due to their complaints in the oral cavity.
Case Report:
Case 1: A 67-year-old male patient underwent surgery for renal cell carcinoma (RCC) 3 years before applying to our
clinic. Due to bone metastasis, two years İ.V. Zoledronic acid was used, Zoledronic acid was discontinued about five
months ago. He applied to our faculty with the complaint of pain on the right side of the mandible. An irregularly
demarcated, radiolucent lesion was observed in the right lower canine-premolar region on panoramic radiography.
Case 2: A 63-year-old male patient underwent surgery for renal cell carcinoma (RCC) 2 years before applying to our
clinic. He used Zoledronic acid due to bone metastasis and Nivolumab treatment was started after zoledronic acid
treatment. He applied to our faculty with the complaint of pain in the right lower part of the mandible. An irregularly
demarcated, radiolucent lesion was observed at the level of the right premolar edentulous region on panoramic
radiography.
Conclusion: Metastasis of renal tumors to the jawbones is rarely seen. Methods such as panoramic radiography, 3D
tomography and Magnetic Resonance imaging are recommended for radiographic diagnosis. In pathological diagnosis,
immunohistochemical methods are recommended in some cases besides histopathological methods.
Keywords: Carcinoma, renal cell; mandible; radiography, panoramic; cone beam computed tomography.
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DİŞ RENGİ BELİRLEMEDE ÜÇ AĞIZ İÇİ TARAYICININ KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMASI
Burcu Diker1
1

, Bahar Elter1

İstanbul Okan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, üç farklı ağız içi tarayıcı ile elde edilen renk ölçümlerinin farklılıklarını araştırmaktı.
Yöntem: Bir spektrofotometre (Easyshade) ve üç ağız içi tarayıcı cihazı (Trios 3, Omnicam, Primescan) ile dört dişten
seçilen toplam 10 alanın renk ölçümleri bir operatör tarafından gerçekleştirildi. Bu çalışmada referans olarak kullanılan
spektrofotometre ile rengin L, a ve b değerleri kaydedildi. Tarayıcılar diş renklerini, Vita-3D Master renk skalasına göre
belirledi ve bu değerler L, a ve b değerlerine dönüştürüldü. Tarayıcılardan ve spektrofotometreden elde edilen L, a ve b
değerleri arasındaki farklar, Wilcoxon işaretli sıra testi ile analiz edildi. Renk farkı değerleri CIEDE2000 formülü
kullanılarak hesaplandı ve tek yönlü varyans analizi ile (ANOVA) (α = .05) üç tarayıcı arasında karşılaştırma yapıldı.
Bulgular: ΔE00 değerleri tarayıcılar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermedi (p=0,576). Ortalama ΔE00
(SS) değerleri Trios 3 için 11,49 (2,43), Omnicam için 11,13 (3,41) ve Primescan için 12,55 (3,08) olarak belirlendi. Trios
kullanıldığında b (p=0,005) değerleri arasında anlamlı farklılık gözlendi. Omnicam kullanıldığında hem L (p=0,007) hem
de b (p=0,005) değerleri, istatistiksel olarak farklıydı. Primescan ile ölçülen tüm L (p=0,047), a (p=0,037) ve b (p=0,005)
değerleri, spektrofotometre ile elde edilenlerden anlamlı olarak farklılık gösterdi.
Sonuç: Kullanılan tarayıcıların renk ölçümleri benzerdi fakat tarayıcıların belirlediği renkler spektrofotometre ile elde
edilenlerden farklıydı. Bu nedenle, tarayıcıların diş rengini kaydetmek için kullandığı renk skalalarının ve renk ölçüm
yöntemlerinin geliştirilmesi önerilir.
Anahtar kelimeler: Renk, ağız içi tarayıcı, spektrofotometre.

462

SÖZLÜ BİLDİRİLER (ORAL PRESENTATIONS)

SS-116
A COMPARATIVE STUDY OF THREE INTRAORAL SCANNERS ON TOOTH COLOR DETERMINATION
Burcu Diker1
1

, Bahar Elter1
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Aim: The purpose of the present study was to investigate the difference in color measurement obtained with three
different intraoral scanners (IOS).
Methodology: Color determinations of ten selected areas of four teeth, with a spectrophotometer (Vita EasyShade) and
three IOSs (Trios 3, Omnicam, Primescan), were performed by an operator. Spectrophotometer, which is used as a
reference in the present study, recorded shades according to L, a, and b values. The IOSs determined shades according
to the Vita 3D-Master shade guides, and the shades were converted to L, a, and b values. The differences between the
L, a, and b values obtained from IOSs and spectrophotometer were to be analyzed by a Wilcoxon signed-rank test. The
color difference values were calculated using the CIEDE2000 formula and compared between three IOSs by using a oneway analysis of variance (ANOVA) (α=.05).
Results: There was no significant difference between ΔE00 values of the IOSs (p= 0.576). The mean ΔE00 (SD) values
were 11.49 (2.33) for Trios 3, 11.13 (3.41) for Omnicam, and 12.55 (3.08) for Primescan. A significant difference was
between b (p=0.005) values when Trios was used. Both L (p= 0.007) and b (p= 0.005) values were statistically different
when Omnicam was used. All the L (p=0.047), a (p=0.037), and b (p=0.005) values measured by Primescan were
significantly different from those obtained with the spectrophotometer.
Conclusion: Color determinations of the IOSs used were similar; however, the colors determined by the IOSs were
different from those by the spectrophotometer. Therefore, it is recommended that the color measurement methods and
shade guides used by the scanner to record tooth color are improved.
Keywords: color, intraoral scanne, spectrophotometer.
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HEX, NON-HEX DAYANAKLARLA HAZIRLANAN RESTORASYONLARIN SONLU ELEMANLAR ANALİZ
YÖNTEMİYLE KARŞILAŞTIRILMASI
Hasan Alpay Çelik1
1
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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye

Amaç: Gelişen diş hekimliği pratiğinde diş eksikliklerinin tedavisinde implantlar önemli yer tutmaktadır. Protetik diş
tedavisi uygulamalarında geleneksel olarak diş eksikliği durumlarında kron-köprü protezleri veya hareketli bölümlü
protezler uygulanmaktadır. İmplant üstü protezler simante veya vidalı olarak iki çeşittir. Bu çalışmada incelediğimiz tip
protezler vidalı hazırlanan protezlerdir. Bu çalışmanın amacı, rutin implant üstü köprü restorasyonlarda kullanılan nonhex yapıya sahip dayanakların yerine hex yapıya sahip vidalı dayanak kullanıldığında okluzal kuvvetlere karşı bir
biyomekanik avantajın olup olmadığının stres analiziyle incelenmesi ve iki sisteminde dayanıklılıklarının ölçülmesidir.
Yöntem: Boyu ve çapı aynı (4.1mm-10 mm) 2 adet implant mandibula posterior birinci premolar, ikinci molar bölgeye
yerleştirilerek hekzagonal ve non-hekzagonal 2 model oluşturulmuştur. Kronların belirli noktalarından dik ve oblik kuvvet
uygulanarak, toplam 4 adet çalışma grubu oluşturulmuştur. Uygulanan kuvvetler sonucunda implant elemanlarında Von
Mises değerleri, kemikte ise oluşan maksimum, minimum principal stres değerleri sonlu elemanlar stres analiz yöntemiyle
incelenmiştir.
Bulgular: Hex, non-hex tasarımlı modeller arasında implant bileşenleri üzerinde farklı stres değerleri gözlenirken
kemikte benzer değerlere ulaşılmıştır. Bağlantıdaki altıgen tasarımın antirotasyonel etkisi bu stres değerlerinin farklı
olmasını etkilemiştir. Ayrıca implant üzerine gelen kuvvetlerden oblik kuvvetler dikey kuvvetlere göre stresi daha fazla
arttırıcı yönde etki göstermiştir.
Sonuç: Her iki sistemde sınır değerler aşılmadığından kullanılabilir sistemlerdir. Ancak oluşan stres değerlerine
bakıldığında hex sistemlerde implant ve iç vidaya gelen stres değerleri non-hex sistemlere göre daha düşüktür. Bu sebeple
iki implant arası açı 30 derece aşılmadığı durumlarda hex sistemlerin kullanımının uygun olduğu düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: İmplant, dayanak, hekzagonal bağlantı, sonlu elemanlar analizi.
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COMPARISON OF RESTORATIONS PRODUCED WITH HEX, NON-HEX ABUTMENTS WITH FINITE
ELEMENT ANALYSIS METHOD
Hasan Alpay Çelik1
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Aim: Implants have an important place in the treatment of tooth deficiencies in the developing dentistry practice. In
prosthetic applications, crown-bridge or removable partial dentures are applied in tooth deficiency. Over implant,
prostheses are of two types, cemented-screwed. Screw prostheses were used in this study. The aim of this study is to
examine whether there is a biomechanical advantage against occlusal forces when using a screw abutment with hex
structure instead of non-hex abutments used in routine over implant bridge restorations and to measure their durability
in both systems.
Methodology: Two implants of the same length and diameter (4.1mm-10 mm) were placed in the posterior first premolar
and second molar region, and hexagonal and non-hexagonal models were created. By applying vertical and oblique force
from certain points of the crowns, a total of 4 study groups were formed. As a result of the applied forces, the von Mises
values in the implant elements and the maximum and minimum principal stress values in the bone were examined by
the finite element stress analysis method.
Results: While different stress values were observed on the implant components between the hex, non-hex connection
designs, similar values were obtained on the bone. The anti-rotational effect of the hexagonal design in the connection
affected the difference of these stress values. In addition, oblique forces from the forces on the implant increased the
stress more than the vertical forces.
Conclusion: Border limit values are not exceeded in both systems; they are usable systems. However, considering the
resulting stress values, the stress values on the implant and internal screw in hex systems are lower than in non -hex
systems. For this reason, it is thought that the use of hex systems is appropriate when the angle between two implants
is not exceeded 30 degrees.
Keywords: Implant, abutment, hexagonal connection, finite element analysis.
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Necmettin Erbakan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Serbest Muayenehane, Konya

Amaç: Dişin alveoler kemiğin dışına doğru yer değiştirmesi, dişeti çekilmesi için bir risk oluşturmaktadır. Bir kökün
alveoler kemik içine yeniden yönlendirilmesi ise, dişeti çekilmesinin kendiliğinden iyileşmesine neden olabilmektedir.
Yapılan son çalışmalarda da, diş pozisyonunun ortodontik olarak düzeltilmesi ile dişeti çekilmesinin kendiliğinden
düzelmesinin sağlandığını veya Miller III ve IV çekilmelerin, Miller I ve II’ye dönüşerek periodontal cerrahi için uygun bir
ortam oluşturulduğunu destekleyen sonuçlar elde edilmiştir.
Bu vaka serisinin amacı; labial bölgede konumlanmış malpoze dişlerde bulunan labial dişeti çekilmesinin, bu dişler
alveoler kemikte doğru konuma geldiklerinde, periodontal plastik cerrahi olmaksızın, kendiliğinden düzeldiği durumların
kliniğini sunmaktır.
Yöntem: Bukkal dişeti çekilmesi gösteren ve mandibular kanin dişlerinin kökü alveolar kemiğin dışında konumlanmış üç
yetişkin hastanın klinik bulguları izlendi. Kökler, ortodontik tedavi ile alveolar prosesin merkezine taşındı. Aşağıdaki
değişkenler başlangıçta ve ortodontik tedaviden sonra ölçüldü: (1) çekilme derinliği, (2) çekilme genişliği, (3) cep
sondalama derinliği, (4) keratinize doku yüksekliği. Mandibular kaninin lingual kök torku düzeltilen ve alveolar kemiğin
merkezine yeterince hareket ettirilen 2 hastada dişeti çekilmesi azaldı. Diş çekimini kabul etmeyen ve bu yüzden kanin
dişi alveolar proses merkezine yeterince hareket ettirilemeyen hastada ise dişeti çekilmesinde herhangi bir düzelme
gözlenmedi.
Tartışma: Literatürde ortodonti ile dişeti çekilmesi arasındaki neden sonuç ilişkisine dair bazı tartışmalar bulunsa da, bu
klinik örnekler alveolar kemikte diş konumunun uygun şekilde düzeltilmesinden sonra dişeti çekilmesinin kendiliğinden
düzeldiğini göstermektedir. Bununla birlikte, literatürde böyle bir tekniğin etkililiğine dair sınırlı kanıt gösterilmiştir.
Dişeti çekilmesinin spontan onarımını sistematik olarak araştıran daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
Anahtar kelimeler: Dişeti çekilmesi, ortodontik hareket, ortodontik diş hareketi
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SS-118
THE IMPACT OF ORTHODONTIC ROOT MOVEMENT IN THE TREATMENT OF GINGIVAL RECESSION: A
CASE SERIES
Zeynep Taştan Eroğlu1
1
2

, Ahmet Kubilay Eroğlu2

Necmettin Erbakan University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, Konya, Turkey
Private practice, Konya, Turkey

Aim: Tooth displacement outside the alveolar bone constitutes a risk for development of gingival recession. Redirection
of a root into the alveolar process can result in spontaneous improvement of gingival recession. In recent studies, it has
been obtained results that support the spontaneous correction of gingival recession by orthodontic correction of the
tooth position. Additionally, in this study, it was indicated that the changes in Miller's classification from Class III and IV
to Class I and II improved the prognosis for full coverage with mucogingival surgery. The aim of this case series is to
present a clinical picture of the cases in which gingival recession improves spontaneously without periodontal plastic
surgery when these teeth are moved in the correct position in the alveolar bone.
Methodology: Three adult patients with canine presenting buccal gingival recession and with the root positioned outside
the alveolar bone were enrolled. The roots were moved to the center of the alveolar process. The following variables
were measured at baseline and after orthodontic treatment: (1) recession depth, (2) recession width, (3) pocket probing
depth, (4) keratinized tissue height. Gingival recession was reduced in 2 patients whose lingual root t orque of the
mandibular canine was corrected and sufficiently moved into the alveolar process. Conversely, no improvement of
gingival recession was observed in the patient who did not accept tooth extraction and whose canine could not be moved
into the alveolar process sufficiently.
Conclusion: Although the literature includes some controversies about the cause and effect relationship between
orthodontics and gingival recession, these clinical examples show spontaneous improvement of gingival recession after
proper correction of tooth positioning in the alveolar bone. Nevertheless, limited evidence of the effectiveness of such
a technique has been demonstrated in the literature. There is a need for further study that systematically investigated
spontaneous repair of gingival recession.
Keywords: Gingival recession, orthodontic treatment, orthodontic tooth movement
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SS-119
FARKLI EĞE SİSTEMLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI

RETREATMENT

VE

DEBRİS

TAŞIRMA

ETKİNLİKLERİNİN

Selen İnce Yusufoğlu
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Aurum Blue (AB) ve WaveOne Gold (WOG) eğe sistemlerinin retreatment sonrası kök kanallarını temizleme ve
apikalden debris taşırma etkinliklerinin karşılaştırılmasıdır.
Yöntem: 24 adet çekilmiş tek köklü dişler ProTaper Next X3 eğesiyle genişletildi ve 2 gruba ayrıldı (n=12). Grup 1-Aurum
Blue (35), Grup 2-WaveOne Gold (35) eğeleri ile retreatment işlemi yapıldı. Apikalden taşan debris miktarı daha önceden
tartılmış Eppendorf tüpleri içerisine Myers ve Montgomery yöntemine göre toplandı. Dişler bukko-lingual olarak ikiye
ayrıldı ve kök kanalları x16 büyütmede stereomikroskop ile değerlendirildi. Toplanan veriler Mann Whitney U testi ve T
testi kullanılarak istatistiksel olarak derğerlendirildi.
Bulgular: Bütün örneklerin apikalden debris taşırdığı ve kök kanallarından guta perkayı tamamen uzaklaştırmadığı
görülmüştür. WOG sisteminin apikalden istatistiksel olarak daha fazla debris taşırdığı görülürken (p=0.001), iki eğe
arasında retreatment etkinlikleri arasında anlamlı bir fark görülmedi (p=0.066).
Sonuç: Apikalden debris taşırma bakımından AB siteminin WOG sistemine gore daha üstün olduğu görülürken retreatment
etkinliği açısından eğeler arasında bir fark görülmemiştir.
Anahtar kelimeler: Aurum Blue, WaveOne Gold, debris taşırma, kök kanal temizliği

468

SÖZLÜ BİLDİRİLER (ORAL PRESENTATIONS)

SS-119
COMPARISON OF DIFFERENT FILE SYSTEMS OF RETREATMENT AND DEBRIS EXTRUSION EFFECT ON
THE ROOT CANAL SYSTEM
Selen İnce Yusufoğlu
Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, Ankara, Turkey

Aim: The aim of this study was to evaluate the root canal cleaning effectiveness and apical extrusion of debris after
retreatment procedures by using Aurum Blue (AB) and WaveOne Gold (WOG) systems.
Methodology: Twenty four extracted single-rooted teeth were instrumented with ProTaper Next X3 file and divided into
two groups (n=12). In group 1, AB (35) files and in group 2, WOG (35) files were used for retreatment procedures. Apically
extruded debris was collected into preweighed Eppendorf tubes by using the Myers and Montgomery method. The roots
were split longitudinally into halves and canals examined using a x16 stereomicroscope. Data were statistically analyzed
with One Way Anova and Mann Whitney U tests.
Results: All file systems caused debris extrusion from the apical and did not completely remove gutta percha from root
canals. WOG system caused statistically more debris extrusion from the apical (p = 0.001), there was no significant
difference in retreatment efficiency between the two file systems (p = 0.066).
Conclusion: While it was observed that the AB system was superior to the WOG system in terms of debris extrusion from
the apical, there was no difference between the files in terms of root canal cleaning after retreatment.
Key Words: Aurum Blue, WaveOne Gold, debris extrusion, retreatment
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SS-120
SON YIKAMA SOLÜSYONLARININ KALSİYUM SİLİKAT BAZLI SİMANLARIN BAĞLANMA DAYANIMINA
ETKİSİ
Hakan Göktürk1
1
2

, İsmail Özkoçak2

Dokuz Eylül Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Antalya Bilim Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı farklı son yıkama solüsyonlarının MTA Repair HP (Angelus, Londrina, PR, Birezilya), MTA
Angelus (Angelus, Londrina, PR, Birezilya) ve MTA Flow'un (Ultradent Products Inc, South Jordan, UT, ABD) kök dentinine
bağlanma dayanımı üzerindeki etkisini karşılaştırmaktır.
Yöntem: Yirmi adet insan üst çene ön kesici dişinin orta üçlüsünden altmış adet 1,0 ± 0,1 mm kalınlığında kök kesitleri
hazırlandı. Her dentin diskinin axial yüzeyinde 0,8 mm genişliğinde kanal benzeri üç boşluk açıldı. Dentin diskleri, son
yıkama prosedürü için üç gruba: maleik asit (MA), kitosan bazlı gümüş nanopartiküller (AgNPs-kitosan) ve etilendiamin
tetraasetik asit (EDTA) (n = 20) dağıtıldı. Daha sonra boşluklar, incelenen üç simandan biri ile dolduruldu. Örnekler itme
testine tabi tutuldu ve elde edilen veriler Kruskal Wallis ve Mann-Whitney U testleri kullanılarak analiz edildi.
Bulgular: Test gruplarının bağlantı dayanımları arasında önemli bir fark vardı (p<0,05). EDTA, incelenen simanlar üzerinde
MA ve AgNPs-kitosana kıyasla önemli ölçüde daha yüksek bir bağlantı dayanımı oluşturdu (P <0,05). EDTA + MTA Flow ve
EDTA + MTA Angelus kombinasyonu, birbirleri arasında önemli bir fark olmaksızın diğer siman ve irrigasyon solüsyonu
kombinasyonlarına kıyasla önemli ölçüde daha yüksek bağlanma mukavemeti gösterdi (p<0,05).
Sonuç: EDTA ile yapılan son yıkama, incelenen simanların yerinden çıkma direncini MA ve AgNPs-kitosana kıyasla
artırmıştır.
Anahtar kelimeler: Bağlanma dayanımı, kitosan bazlı gümüş nano partiküller, kalsiyum slikat siman, etilendiamin
tetraasetik asit, maleik asit
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SS-120
THE EFFECT OF FINAL IRRIGATION SOLUTIONS ON THE BOND STRENGTH OF CALCIUM SILICATEBASED CEMENTS
Hakan Göktürk1
1
2

, İsmail Özkoçak2

Dokuz Eylül University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, İzmir, Turkey
Antalya Bilim University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, Antalya, Turkey

Aim: The aim of this study was to compare the effect of different final irrigation solutions on the bond strength of MTA
Repair HP (Angelus, Londrina, PR, Brazil), MTA Angelus (Angelus, Londrina, PR, Brazil), and MTA Flow (Ultradent Products
Inc, South Jordan, UT, USA) to root dentin.
Methodology: Sixty 1.0 ±0.1 mm thick root sections were prepared from the middle third of twenty human maxillary
anterior teeth. On the axial surface of each dentin disc, three 0.8-mm wide canal-like holes were drilled. The dentin
discs were distributed into three groups (n=20) for the final irrigation procedure: maleic acid (MA), chitosan-based silver
nanoparticles (AgNPs-chitosan), and ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA). Then the holes were filled with one of the
three investigated cement. The samples were submitted to the push-out test, and data were analyzed using Kruskal
Wallis and Mann-Whitney U tests.
Results: There was a significant difference between the bond strengths of test groups (P< 0.05). EDTA showed a
significantly higher bond strength on the investigated cement than MA and AgNPs-chitosan (P< 0.05). MA and AgNPschitosan provided a similar bond strength on the investigated cement. The combination of EDTA+MTA Flow and EDTA+MTA
Angelus showed significantly higher bond strength compared with the other combinations of cement and irrigant with no
significant differences between each other (P< 0.05).
Conclusion: The final irrigation with EDTA increased the dislodgement resistance of the investigated cement compared
with MA and AgNPs-chitosan.
Keywords: Bond strength, chitosan-based
ethylenediaminetetraacetic acid, maleic acid

silver

nanoparticles,

irrigants,
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SS-121
BİR GRUP TÜRK POPÜLASYONUNDA GÖMÜLÜ ÜÇÜNCÜ AZI DİŞLERİN RADYOLOJİK BULGULARI
Ali Altındağ1
1

, Fatma Yüce1

, Güldane Mağat1

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Amaç: Maksiller ve mandibular üçüncü molar dişler (ÜMD) en son süren diş olmaları nedeniyle en sık gömülü kalan
dişlerdir. Literatürde ÜMD’lerin gömülü kalma sıklığının %16, 7 ila % 68,6 arasında değiştiği; tüm gömülü dişlerin %98’ini
ÜMD’lerin oluşturduğu istatiksel olarak saptanmıştır. Gömülü dişlerin oluşturabileceği patolojileri önleme amaçlı
ÜMD’lerin çekimi ağız, çene cerrahisinde en sık uygulanan işlemlerden biridir.
Yöntem: Retrospektif yürütülen bu çalışma, 2020-2021 yılları arasında NEÜ Ağız Diş ve Çene Radyolojisi AD’de çekilmiş
2090 panoramik röntgen kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Panoramik filmler üzerinden hastaların yaş, cinsiyet, var olan
ÜMD’lerin diş numarası kaydedilmiştir. ÜMD’lerin radyografik görüntüsüne göre ikinci molar diş ile açısını esas alan Winter
sınıflaması, mandibula ramusu ile ilişkisi ve derinliğini esas alan Pell&Gregory sınıflaması ile ÜMD’ler sınıflandırılmıştır.
Bulgular: Toplam 2090 adet panoramik röntgen; 1183 kadın (%56,7) , 907 erkek (%43,3) hasta; ortalama 32,06 ± 10,26
yaş (kadın 31,22 / erkek 33,10 yaş) ve toplam 5595 adet ÜMD incelenmiştir. Mandibular ÜMD’lerin en çok vertikal
konumda, Pozisyon A’da, class I’de olduğu; maksiller ÜMD’lerin vertikal konumda, pozisyon A’da olduğu tespit edilmiştir.
En az rastlanan ÜMD’ler inverted konumda, pozisyon C’de ve class III’de olduğu görülmüştür. Dişlerin pozisyonları ile
cinsiyet arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p<0,05). Yaş grupları ile diş pozisyonları arasında anlamlı bir ilişki
bulunmuştur (p<0,05).
Sonuç: Çalışmamız sonucunda ÜMD pozisyonları ile cinsiyet arasında bir bağlantı olmadığı yaş gruplarıyla pozisyonları
arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Üçüncü molar diş, gömülü diş, sınıflama
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SS-121
THE RADIOLOGICAL FINDINGS OF IMPACTED THIRD MOLARS IN A GROUP OF TURKISH POPULATION
Ali Altındağ1
1

, Fatma Yüce1

, Güldane Mağat1

Necmettin Erbakan University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Konya, Turkey

Aim: Maxillary and mandibular third molar teeth (TMT) are the most frequently impacted teeth in consequence of they
are the last to erupt. In the literature, the frequency of impacted TMTs ranged from 16.7% to 68.6%; it was statistically
determined that 98% of all impacted teeth were composed of TMTs.
Methodology: This retrospective study was performed using 2090 panoramic x-rays undertaken at NEÜ-Oral and
Maxillofacial Radiology Department between 2020-2021. The patients’ age, gender, and tooth number of TMTs of the
panoramic films were recorded. According to the radiographic image of the TMTs were classified with the Winter
classification based on the angle with the second molar tooth and the Pell&Gregory classification based on its relationship
with the mandible ramus and its depth.
Results: A total of 2090 panoramic x-rays; 1183 women (56.7%), 907 men (43.3%) patients; average age 32.06 ± 10.26
years (female 31.22- male 33.10 years) and a total of 5595 TMTs were examined. Mandibular TMTs are mostly in the
vertical angulation; in Position A, in class I, it was determined that the maxillary TMTs were in the vertical angulation,
in position A. The least common TMTs were found to be in an inverted angulation, position C and class III. There was no
significant difference between the positions of the teeth and gender (p <0.05). A significant relationship was found
between age groups and tooth positions (p <0.05).
Conclusion: As a result of this study, it was found that there was no correlation between TMT positions and gender,
whereas a significant relationship between age groups and positions.
Keywords: Third molar tooth, impacted tooth, classification.
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SS-122
LİTYUM DİSİLİKATLA GÜÇLENDİRİLMİŞ
SİSTEMLERİNİN UYGULANMASI
Tuğçe Kavaz1
1

CAM

SERAMİK

MATERYALİNDE

FARKLI

POLİSAJ

, Hatice Özdemir 1

Atatürk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi, Erzurum, Türkiye

Amaç: Lityum disilikatla güçlendirilmiş cam seramik materyaline farklı polisaj kitleriyle cila işlemi yapıldığında polisaj
kitlerinin yüzey pürüzlülüğü üzerine etkilerini incelemektir.
Yöntem: Bu çalışmada, IPS e. max CAD mavi bloktan (İvoclar Vivadent AG, Schaan, Lihtenştayn) elde edilen 48 adet
seramik örnek kullanıldı. Örneklerin tasarımı örneklerin çapları 10 mm kalınlıkları 1,3 mm olacak şekilde dijital ortamda
gerçekleştirildi. Ardından 5 eksenli sulu kazıyıcıda (Redon Hybrid CAD/CAM kazıyıcı, Redon Corp, İstanbul, Türkiye)
kazıma işlemi gerçekleştirildi. 48 adet örneğin yarı-kristalize olarak elde edilmesinden sonra örneklerin kenarlarındaki
düzensizlikler giderildi. Kristalizasyon işlemi tamamlanan örneklere glaze işlemi yapıldı ve örnekler; kontrol, pürüzlü,
D+Z (Drendel+Zweiling, D+Z, Frankfurt, Almanya) ve Optrafine (Optrafine Assortment, İvoclar Vivadent AG, Schaan,
Lihtenştayn) polisaj grubu olmak üzere dört gruba ayrıldı (n=12). 12 adet örnek kontrol (glaze) grubu olarak ayrıldı. Ağız
ortamında bulunan restorasyonlardaki uyumlamaları canlandırabilmek amacıyla, tüm örneklerin yüzeyinden ISO 014
çaplı, orta grenli (105- 120 μm) elmas porselen aşındırma frezleriyle (645229; D+Z, Frankfurt, Almanya) 0,1 mm aşındırma
yapıldı. 24 (n=12x2) adet örnek yüzeyine kullanıcı talimatlarına uygun olarak Optrafine Assortment Polisaj kiti ve D+Z
Polisaj kiti ile mekanik cila işlemi yapıldı. Mekanik cila işlemleri tamamlanan her gruptan birer örnek olmak üzere 4 adet
örnek rastgele seçildi. Örnek yüzeyleri çevresel taramalı elektron mikroskobunda (ESEM) görüntülendi ve kaydedildi.
Pürüzlülük ölçümünden önce tüm örneklerin dekontaminasyonu sağlandı; sonrasında tüm örneklerin Sa değerleri kontakt
profilometre cihazında ölçüldü.
Bulgular: Sonuçlar tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve sonrasında çoklu karşılaştırma için Tukey HSD ve T-Test analiz
yöntemleriyle değerlendirildi (p=0,05). Çalışmada kullanılan örneklerin Sa değerleri karşılaştırıldığında gruplar arası
farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0,001). Kontrol grubu yüzey pürüzlüğü ortalama değeriyle (2,75 ±
1,52μm) diğer tüm gruplara ait yüzey pürüzlüğü ortalamaları arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur.
En yüksek Sa değerleri sırasıyla pürüzlü grup (7,27 ± 1,75 μm), Optrafine grubu (6,00 ± 2,64 μm), D+Z grubu (5,09 ± 2,09
μm) için tespit edilmiştir, bu üç grup için yüzey pürüzlülüğü ortalamaları arasındaki farklılık önemsiz bulunmuştur
(p>0,05). ESEM görüntülerinde en düzgün yüzeyler kontrol ve D+Z grubuna aittir. Pürüzlü grup düzensiz yüzeyler içerirken,
Optrafine grubunda mikro çizikler gözlemlenmiştir.
Sonuç: Lityum disilikatla güçlendirilmiş cam seramik materyaline uygulanacak çeşitli polisaj sistemlerinin, bu materyalin
yüzey pürüzlülüğünü gidermede glaze kadar etkili olmadığı görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Dental seramik, polisaj kitleri, yüzey pürüzlülüğü
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SS-122
DIFFERENT POLISHING SYSTEMS ON LITHIUM DISILICATE REINFORCED GLASS CERAMIC
Tuğçe Kavaz1
1

, Nuran Yanıkoğlu1

Atatürk University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, Erzurum, Turkey

Aim: To investigate the effects of different polishing kits on surface roughness when polishing is applied to lithium
disilicate glass-ceramics.
Methodology: In this study, 48 ceramic samples obtained from the IPS e.max CAD blue block (Ivoclar Vivadent AG, Schaan,
Liechtenstein) were used. The design of the samples was carried out digitally with a diameter of 10 mm and a thickness
of 1.3 mm. Then 5-axis water cooling milling device (Redon Hybrid CAD/CAM milling system, Redon Corp., Istanbul,
Turkey) was used for the milling process. After 48 samples were obtained as semi-crystalline, the irregularities on the
edges of the samples were removed. After the crystallization process was completed, the samples were glazed, and they
were divided into four groups control, rough, D+Z (Drendel+Zweiling, D+Z, Frankfurt, Germany), and Optrafine (Optrafine
Assortment, Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein) polishing group (n=12). Twelve samples were determined as the
control (glaze) group. In order to simulate the adaptations in the restorations in the oral environment, 0.1 mm grinding
was performed on the surface of all samples with ISO 014 diameter, medium grain (105-120 μm) diamond porcelain
grinding burs (645229; D+Z, Frankfurt, Germany). Mechanical polishing was performed on 24 (n=12x2) samples with
Optrafine Assortment Polishing kit and D+Z Polishing kit in accordance with user instructions. 4 samples were randomly
selected, one sample from each group whose mechanical polishing processes were completed. Sample surfaces were
imaged and recorded in an environmental scanning electron microscope (ESEM). All samples were decontaminated before
roughness evaluation; Then, Sa values of all samples were evaluated with a contact profilometer device.
Results: The results were evaluated by Tukey HSD and T-Test analysis methods for one-way analysis of variance (ANOVA)
and multiple comparisons afterward (p=0.05). For the Sa values, the difference between the groups was found to be
statistically significant (p<0.001). The difference between the mean value of surface roughness of the control group
(2.75 ± 1.52 μm) and the mean surface roughness of all other groups was found to be statistically significant. The highest
Sa values were determined for the rough group (7.27 ± 1.75 μm), Optrafine group (6.00 ± 2.64 μm), D+Z group (5.09 ±
2.09 μm), respectively, the difference between mean surface roughness for these three groups were found to be
insignificant (p>0.05). The smoothest surfaces in ESEM images belong to the control and D+Z group. While the rough
group contains irregular surfaces, micro-scratches were observed in the Optrafine group.
Conclusion: For smoothing out surface roughness, it has been observed that various polishing systems to be applied to
lithium disilicate glass-ceramic material are not as effective as a glaze.
Keywords: Dental ceramics, polishing kits, surface roughness
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SS-123
PERİODONTAL AÇIDAN SAĞLIKLI VE PERİODONTİTİSLİ BİREYLERDE TÜKÜRÜK BAKTERİSİDAL
PERMEABİLİTE ARTIRICI PROTEİN SEVİYELERİ
Mustafa Burak Demirci1
1

, Özlem Daltaban1

Akdeniz Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Amaç: Bakterisidal permeabilite arttırıcı protein (BPI), güçlü antimikrobiyal ve endotoksin nötralize edici fonksiyonları
ile gram negatif bakteri ve endotoksinlerine karşı konak savunmasında önemli rol oynayan ve tükürükte bulunan katyonik
bir proteindir. Bu çalışmanın amacı; periodontal açıdan sağlıklı ve periodontitisli bireylerde tükürük BPI seviyelerini tespit
etmek ve bu biyokimyasal parametre ile klinik periodontal ölçümler arasındaki ilişkileri değerlendirmektir.
Yöntem: Çalışmamıza klinik ve radyografik olarak periodontitis tanısı konulmuş 50 birey (Periodontitis Grup) ve
periodontal açıdan sağlıklı 50 birey (Sağlıklı Grup) olmak üzere toplam 100 birey dahil edildi. Çalışmaya katılan tüm
bireylerin plak indeksi (Pİ), gingival indeks (GI), sondalanabilir cep derinliği (SCD), sondalamada kanama (SK) ve klinik
ataşman seviyesi (KAS) ölçümleri kaydedildi. Tüm bireylerden uyarılmamış tükürük örnekleri toplandı. Toplanan tükürük
örneklerindeki BPI seviyeleri enzim bağlı immün absorban yöntem (ELİSA) ile belirlendi. Verilerin analizinde normal
dağılım varsayımı sağlandığında bağımsız örneklem t-testi, sağlanmadığı durumda Mann-Whitney U testi kullanıldı.
Parametreler arasındaki ilişkiler Spearman Testi ile belirlendi.
Bulgular: Periodontitis grubunda tüm klinik periodontal ölçümler ve tükürük BPI seviyeleri sağlıklı gruba oranla
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksektir (p˂0,001). Tükürük BPI düzeyleri ile PI (r=0,614), GI (r=0,608), SCD
(r=0,615), SK (r=0,606) ve KAS (r=0,619) arasında pozitif yönde güçlü korelasyon vardır (p<0,01).
Sonuç: Periodontitisli bireylerde tükürük BPI seviyelerinin periodontal açıdan sağlıklı bireylere oranla anlamlı düzeyde
yüksek olması ve ayrıca klinik periodontal parametreler ile arasında pozitif korelasyonların da bulunması, BPI’nın
periodontal hastalıkların patogenezinde rol oynayabileceğini göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Periodontitis, tükürük, bakterisidal geçirgenlik arttırıcı protein, ELISA
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SS-123
SALIVARY BACTERICIDAL PERMEABILITY ENHANCING PROTEIN LEVELS IN PERIODONTALLY
HEALTHY INDIVIDUALS AND PATIENTS WITH PERIODONTITIS
Mustafa Burak Demirci1
1

, Özlem Daltaban1

Akdeniz University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, Antalya, Turkey

Aim: Bactericidal permeability enhancing protein (BPI) is a cationic protein found in saliva that plays a vital role in host
defense with its antimicrobial and endotoxin neutralizing functions against gram-negative bacteria and endotoxins. This
study aimed to evaluate and compare the salivary levels of BPI in patients with periodontitis and periodontally healthy
individuals.
Methodology: A total of 100 subjects, including the healthy control group (n = 50) and the periodontitis group (n = 50),
were enrolled in this study. Clinical periodontal parameters; plaque index (PI), gingival index (GI), probing depth (PD),
bleeding on probing (BOP), and clinical attachment level (CAL) were recorded from all participants. Unstimulated saliva
samples of all participants were collected. Salivary BPI levels were determined by the enzyme-linked immune absorbent
method (ELISA). In the statistical analysis, the independent Sample t-Test was used when the assumption of normal
distribution was provided, and the Mann-Whitney U test was used if it was not provided. Relationships between
parameters were determined by Spearman Test.
Results: All clinical periodontal measurements and salivary BPI levels were statistically significantly higher in the
periodontitis group than the healthy group (p˂0.001). A strong positive correlation was found between salivary BPI levels
and PI (r = 0.614), GI (r = 0.608), PD (r = 0.615), BOP (r = 0.606) and CAL (r = 0.619) (p <0.01).
Conclusion: Significantly higher salivary BPI levels in patients with periodontitis compared to periodontally healthy
individuals, as well as positive correlations with clinical periodontal parameters of this study, suggest that BPI may play
a role in the pathogenesis of the periodontal disease.
Keywords: Periodontitis, saliva, bactericidal permeability enhancing protein, ELISA
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SS-124
KIRIK EĞELERİN ÇIKARILMASINDA ULTRASONİK VE MİKRO-TREPAN TEKNİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Büşra Avuçalmaz1
1

, Durmuş Alperen Bozkurt1

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Amaç: Kök kanalının orta üçlüsünde kırılan Ni-Ti eğelerinin çıkarılmasında ultrasonik ve mikro-trepan tekniğinin
karşılaştırılmasıdır.
Yöntem: Apikal gelişimi tamamlanmış tek kanallı toplam 80 mandibular premolar diş çalışmaya dahil edildi. Kronlar
mine-sement bileşkesinde kesilip erişim boşluğu hazırlandı. Tüm dişler ProTaper enstrümanları ve crown-down tekniği
kullanılarak hazırlandı. Dişler apikale kadar F1 eğesiyle genişletildi. F2 döner alet eğesi uçtan 4 mm elmas frez ile
çentiklendikten sonra F2 eğesi kanalların orta üçte birinde, kanal ağzının 5 mm derinliğinde olacak şekilde eğe ayrılana
kadar 250 rpm'de çalıştırıldı. Dişler rastgele 2 gruba ayrıldı. Çıkarma prosedürü, trepan eğe sistemi (Micro-Retrieve &
Repair System (MR&R) veya ultrasonik cihaz ve uçlar ile gerçekleştirildi. Dişlerin çıkarma prosedüründen önce ve sonra
ağırlık farkı ve iki sistem içinde çıkarma süreleri kaydedildi. Elde edilen verilerin normal dağıldığı görüldü ve bağımsız
örneklem t-testi ile istatistiksel olarak analiz edildi (p=0,05).
Bulgular: Ultrasonik tekniğinde 2 kırık parka başarıyla çıkarılamazken, MR&R grubunda 3 parça çıkarılamadı. Veriler
değerlendirildiğinde ağırlık azalmasında ultasonik tekniği ve MR&R kiti arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır
(p=0,064). Ultrasonik grupta ağırlık farkı ortalama 0,22 ± 0,078 gram iken MR&R kitinde 0.19 ± 0,085 gramdır. Ultasonik
grupta başarılı çıkarma süresi ortalama 10 dk 45 sn± 8 dk 03 sn iken, MR&R grubunda 13 dk 26 sn ± 8 dk 31 sn’dir. Bu fark
istatistiksel olarak anlamlı değildir (p=0,128).
Sonuç: Çalışmamızda elde edilen sonuçlara göre mikro-trepan ve ultrasonik tekniğin anlamlı bir fark yoktur, ancak elde
edilen veriler mikro-trepan tekniğinde daha az madde kaybı ve daha uzun sürede kırık eğenin çıkarılması sağlanmıştır.
Mikro-trepan tekniği madde kaybı ve başarı süresi göz önüne alınınca ultrasonik tekniğe alternatif olabilir.
Anahtar Kelimeler: Mikro-trepan, ultrasonik teknik, kırık eğe çıkarılması
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SS-124
EVALUATION OF ULTRASONIC AND MICRO-TREPAN TECHNIQUE FOR THE REMOVAL OF BROKEN
FILES
Büşra Avuçalmaz1
1

, Durmuş Alperen Bozkurt1

Necmettin Erbakan University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, Konya, Turkey

Aim: To comparison of ultrasonic and micro-trepan technique in the removal of Ni-Ti files fractured in the middle third
of the root canal.
Methodology: 80 mandibular premolar single root canal teeth were included. The crowns were cut from the enamelcement junction, and the access space was prepared. All teeth were prepared using ProTaper instruments. After the
teeth were prepared with the F1-file up to the apical, the notched F2-file was operated at 250 rpm until the file was
separated in the middle third of the canals, 5mm deep of the canal opening. The 4 mm apical part of the F2-file is
notched with a diamond bur. Teeth are randomly divided into 2-groups. The removal procedure was performed with a
trepanning burs system (Micro-Retrieve & Repair System (MR&R) or ultrasonic tips. The difference in weight before and
after the and extraction times in the two systems was recorded. It was observed that the obtained data were distributed
normally and were analyzed statistically with an independent sample t-test (p=0.05).
Results: While three fragments could not be removed successfully in the ultrasound technique, four fragments could not
be removed in the MR&R group. When the data were evaluated, no significant difference was found between the
ultrasound and MR&R kit in weight reduction (p=0.064). The weight difference in the ultrasonic group is 0.22 ± 0.078
gram on average, while it is 0.19 ± 0.085 gram in the MR&R kit. Successful removal time in the ultrasound group is an
average of 10 min 45 s ± 8 min 03 s while it is 13 min 26 s ± 8 min 31 s in the MR&R group. This difference is not
statistically significant (p=0.128).
Conclusion: According to the results obtained in our study, there is no significant difference between micro-trephan and
ultrasonic technique, but the data obtained provided less material loss and longer time to remove the fractured file in
the micro-trephan technique. The micro-trephan technique can be an alternative to the ultrasonic technique,
considering the loss of material and the success time.
Keywords: Micro-trephan, ultrasonic technique, broken file removal
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SS-125
PANORAMİK RADYOGRAFİDE YUMUŞAK DOKU KALSİFİKASYON VE OSSİFİKASYONLARI
İbrahim Burak Yüksel1
1

, Ali Altındağ1

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi, Konya, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı; panoramik radyografilerde rastlantısal olarak karşılaşılan ve çoğu kez gözden kaçabilen
yumuşak doku kalsifikasyonlarının görülme sıklığını belirlemektir.
Yöntem: Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Bölümü’ne 2020-2021
tarihleri arasında başvuran 750 hastanın panoramik radyografları çalışmaya dahil edilmiştir. Bu grafilerde tonsilolit,
sialolit, karotid arter kalsifikasyonu ve styloid proçes ossifikasyonu taranmıştır. Elde edilen bulgular yaş, cinsiyet ve
kalsifikasyon çeşitlerine göre sınıflandırılmıştır. Veriler Ki-kare ve Fisher exact testleri kullanılarak analiz edilmiştir
(p<0,05).
Bulgular: 750 hastanın 60’ında (%8) çeşitli yumuşak doku kalsifikasyonlarına rastlanmıştır. Hastaların %82,1’inde
tonsillolit, %11,6’sında styloid ligament ossifikasyonu, %1,7’sinde karotid arter kalsifikasyonu ve %4,6’sında sialolit
izlenmiştir.
Sonuç: Maksillofasiyal bölgede yumuşak doku kalsifikasyonları nadir olarak görülmektedir ve genellikle panoramik
radyografiler gibi rutin muayenelerde rastlantısal olarak tespit edilmektedir.Yumuşak doku kalsifikasyonlarının
değerlendirilmesinde kalsifikasyonun tanınması ve tedavinin gerekip gerekmediği belirlenmesi esastır.
Anahtar kelimeler: Panoramik radyografi, kalsifikasyonlar, yumuşak doku
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SOFT TISSUE CALCIFICATIONS AND OSSIFICATIONS ON PANORAMIC RADIOGRAPHY
İbrahim Burak Yüksel1
1

, Ali Altındağ1

Necmettin Erbakan University, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Konya, Turkey

Aim: The aim of this study is to determine the incidence of soft tissue calcifications that are incidentally encountered
and detected on panoramic radiographs.
Methodology: 750 panoramic radiographs of patients, who applied to the Necmettin Erbakan University, Faculty of
Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Radiology between 2020-2021 were included in the study. Findings were
classified according to age, gender, and calcification types. Data were analyzed with the Chi-squared test and Fisher’s
exact test, with p< 0.05 being considered statistically significant.
Results: Out of randomly selected 750 patients, 60 (%8) showed various soft tissue calcifications. The distribution of the
soft tissue calcifications was found as; 82.1 % tonsilloliths, 11.6 % stylohyoid ligament ossification, 1.7 % carotid artery
calcification, and 4.6 % sialolith.
Conclusion: Soft tissue calcifications in the maxillofacial region are rarely seen and are usually detected incidentally on
routine examinations such as panoramic radiographs. In the evaluation of soft tissue calcifications, it is essential to
recognize the calcification and to determine whether treatment is required.
Keywords: Panoramic radiography, calcifications, soft tissue

481

SÖZLÜ BİLDİRİLER (ORAL PRESENTATIONS)

SS-126
PERİODONTAL HASTALIKLAR VE AĞIZ SAĞLIĞI İLE İLGİLİ YAŞAM KALİTESİ İLİŞKİSİ
Aysegül Sarı1
1
2

, Kamile Erciyas2

Mustafa Kemal Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
Gaziantep Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı periodontal hastalıklı bireylerde ağız sağlığı ile ilgili yaşam kalitesinin ve potansiyel ilişkili
faktörlerinin değerlendirmektir.
Yöntem: Bu çalışmaya periodontisli 50 hasta (P grup), gingivitisli 53 hasta (G grup) ve periodontal sağlıklı 47 birey (C
Grup) olmak üzere toplamda 150 katılımcı dahil edilmiştir. Katılımcıların demografik verileri, eğitim durumları, medeni
durumları, yaşadıkları bölge, aylık gelirleri, diş hekimine gitme sıklıkları, diş fırçalama düzenleri, sigara ve alkol
kullanımları kaydedildi. Her dişin altı bölgesinden olmak üzere, katılımcıların tüm ağız periodontal muayeneleri yapıldı.
Ağız sağlığı ile ilgili yaşam kalitesi Ağız sağlığı etki profili (OHİP) ölçeği ile ölçüldü.
Bulgular: Tüm klinik periodontal parametreler P grubunda G ve C gruplarından, G grubunda C grubundan yüksektir (p
0,05). OHİP genel, fiziksel ağrı ve fiziksel yetersizlik skoru P grubunda G ve C gruplarından, G grubunda C grubundan
yüksektir (p 0,05). Fonksiyonel kısıtlılık, psikolojik rahatsızlık, psikolojik yetersizlik, sosyal yetersizlik ve handikap skoru
P ve G grubunda S grubundan yüksektir (p 0,05). OHİP total skoru ve tüm alt skorlar ile plak indeksi, gingival indeks,
sondalamada kanama indeksi, sondalama cebi derinliği, klinik ataçman kaybı ve eksik diş sayısı arasında pozitif
korelasyon görüldü (p=0,001). Genel linear modelde <35 yaş grubu bireylerde, 35 yaş grubu bireylere kıyasla OHİP genel
skoru 4,56 puan (%95 güven aralığı: 1,66-7,46, p=0,002) daha yüksekti. C grubunda P grubuna kıyasla OHİP genel skoru
8,72 puan (%95 güven aralığı: -12,53—4,9) (p=0,001) daha düşüktü.
Sonuç: Periodontal hastalıklar, ağız sağlığı ile ilgili yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilirler. Bireylerin
yaşam kalitesini yükseltmek için periodontal sağlıklarının idame ettirilmesi önemlidir.
Anahtar kelimeler: Periodontal hastalık, periodontitis, ağız sağlığı ile ilgili yaşam kalitesi
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ASSOCIATION BETWEEN PERIODONTAL DISEASES AND ORAL HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE
Aysegül Sarı1
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Gaziantep University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, Hatay, Turkey

Aim: The aim of this study is to evaluate the oral health-related quality of life and potentially related factors in patients
with periodontal diseases.
Methodology: A total of 150 participants composed of 50 patients with periodontitis (Group P), 53 patients with gingivitis
(Group G), and 47 periodontally healthy individuals (Group C) were included in this study. Demographic data, educational
status, marital status, region of residence, monthly income, frequency of visiting the dentist, tooth brushing patterns,
smoking, and participants' alcohol use were recorded. A full mouth periodontal examination was performed at six sites
on each tooth. Oral health-related quality of life was measured by Oral Health Impact Profile (OHIP) scale.
Results: All clinical periodontal parameters are higher in Group P than those in Groups G and C and higher in Group G
than those in Group C (p< 0.05). OHIP overall, physical pain and physical disability scores are higher in Group P than
those in Groups G and C and higher in Group G than those in Group C (p< 0.05). Functional limitation, psychological
discomfort, psychological disability, social disability, and handicap scores are higher in Groups P and G than those in
Group C (p< 0.05). A positive correlation was observed between the OHIP overall and all sub-item scores and all clinical
parameters (P=0.001). In the general linear model, the OHIP overall score was 4.56 points (95% confidence interval:
1.66-7.46, p=0.002) higher in individuals <35 years of age compared to individuals 35 years of age. OHIP's overall score
was 8.72 points (95% confidence interval: -12.53-4.9) (p=0.001) lower in Group C compared to Group P.
Conclusion: Periodontal diseases can have negative effects on oral health-related quality of life. Maintenance of
periodontal health is important to increase the quality of life of individuals.
Keywords: Periodontal disease, periodontitis, oral health-related quality of life
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RETROGRAD KAVİTE TEKNİKLERİ VE DOLGU MATERYALLERİNİN MİKRO BT İLE BOŞLUK ANALİZİ
Murat Koçak1
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, iki farklı kök ucu kavite hazırlama tekniği ve iki farklı MTA preparatı kullanımında boşluk
oluşumunu karşılaştırmaktır.
Yöntem: Çalışmamızda 48 adet çekilmiş insan üst kesici dişi seçilerek, dişlerin kök kanalları ProTaper Next eğeleri ile X3
eğeye kadar şekillendirilmiştir ve tek kon tekniği ile doldurulmuştur. Dişler 4 deney grubuna ayrılmıştır. Birinci grupta
Er:YAG lazer (Fotona Technology, ABD) kök ucu kavitesini hazırlamak için kullanılmıştır ve kavite MTA Angelus (Angelus
Industria de Produtos Odontologicos S / A, LondrinaPR, Brezilya) kullanılarak doldurulmuştur. İkinci grupta, Endo Succes
Kit (Acteon, North America, Inc.) ile kök ucu kavitesi hazırlanmıştır ve kavite MTA Angelus kullanılarak doldurulmuştur.
Üçüncü grupta kök ucu kavitesini hazırlarken Er:YAG lazer kullanılmıştır ve kavite MTA Flow (Ultradent Products Inc,
South Jordan, ABD) kullanılarak doldurulmuştur. Dördüncü grupta kök ucu kavitesi Endo Succes Kit ile hazırlanmıştır.
Kavite, MTA Flow kullanılarak doldurulmuştur. Örnekler Skyscan 1172 (Bruker-microCT) ile taranmıştır. Ham verileri
yeniden yapılandırmak için Nrecon yazılımı (v.1.6.3, Bruker-microCT), veri analizi için CTAn yazılımı (v.1.12, BrukermicroCT), örneklerin görselleştirilmesi için CTVol yazılımı (v.2.2.1, Bruker-microCT) kullanılmıştır. Restoratif
materyallerin kenar boşlukları (gap hacmi) ve materyal içindeki boşluklar (void hacmi) üç boyutlu analiz ile belirlenmiştir.
Daha sonrasında bu hacimler yüzdesel olarak hesaplanmıştır.
Bulgular: Çalışmamızda ultrasonik uç ile lazer kullanımı arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Kök ucu dolgu
malzemeleri, kök ucu preparasyon yöntemlerinden bağımsız olarak karşılaştırıldığında, MTA Flow'un lazerle hazırlanmış
kavitelerde anlamlı ölçüde daha düşük void hacmi ve toplam boşluk hacmi yüzdelerine sahip olduğu görülmüştür. Gap
hacmi yüzdesinde anlamlı bir fark yoktur. Ultrasonik preparasyon yapılmış kavitelerde gap hacmi, void hacmi ve toplam
boşluk yüzdelerinde MTA Flow anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur.
Sonuç: Çalışmamızda boşluk miktarı bakımından kritik olan faktörün kullanılan kök ucu dolgu materyalinin türü olduğu
düşünülmektedir. MTA Flow’un çalışmamızda MTA Angelus’a göre daha iyi sonuçlar verdiği göz önüne alınarak kök ucu
dolgu materyali olarak kullanımının başarılı olabileceği öngörülmektedir.
Anahtar kelimeler: Er:YAG lazer, kök ucu kavitesi preparasyonu, kök ucu dolgusu, MTA Angelus, MTA Flow, ultrasonik kök
ucu kavitesi preparasyonu
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EFFICACY OF RETROGRADE CAVITY TECHNIQUES ON GAP FORMATION OF DIFFERENT MTA BASED
ROOT END FILLING MATERIALS: MICRO-COMPUTED TOMOGRAPHY STUDY
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Zonguldak Bülent Ecevit University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, Zonguldak, Türkiye
Ondokuz Mayıs University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, Samsun, Türkiye

Aim: This study aims to compare the cavity formation in two different root-end cavity preparation techniques and the
use of two different MTA preparations.
Methodology: In our study, 48 extracted human upper incisors were selected, the root canals of the teeth were shaped
up to X3 files with Protaper Next files and filled with a single cone technique. Teeth were divided into four experimental
groups. In the first group, Er: YAG laser (Fotona Technology, USA) was used to prepare the root end cavity, and the cavity
was filled using MTA Angelus (Angelus Industria de Produtos Odontologicos S / A, LondrinaPR, Brazil). In the second group,
the root end cavity was prepared with the Endo Succes Kit (Acteon, North America, Inc.), and the cavity was filled using
MTA Angelus. In the third group, Er: YAG laser was used to prepare the root end cavity, and the cavity was filled using
MTA Flow (Ultradent Products Inc, South Jordan, USA). In the fourth group, the root end cavity was prepared with the
Endo Succes Kit. The cavity was filled using MTA Flow. Samples were scanned with Skyscan 1172 (Bruker-microCT). Nrecon
software for reconstructing raw data (v.1.6.3, Bruker-microCT), CTAn software for data analysis (v.1.12, BrukermicroCT), CTVol software for visualization of samples (v.2.2.1, Bruker-microCT) used. The margins (gap volume) of the
restorative materials and the voids in the material (void volume) were determined by 3D analysis. Later, these volumes
were calculated as percentages.
Results: In our study, no significant difference was observed between the use of ultrasonic tip and laser. When the rootend filling materials were compared independently of the root end preparation methods, it was observed that MTA Flow
had significantly lower void volume and total void volume percentages in laser prepared cavities. There is no significant
difference in the percentage of gap volume. In ultrasonically prepared cavities, MTA Flow was found to be significantly
lower in gap volume, void volume, and total void percentages.
Conclusion: It is thought that the critical factor in terms of the amount of void in our study is the type of root-end filling
material used. Considering that MTA Flow gives better results than MTA Angelus in our study, it is predicted that its use
as root-end filling material can be successful.
Keywords: Er: YAG laser, root end cavity preparation, root-end filling, MTA Angelus, MTA Flow, ultrasonic root-end cavity
preparation.
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SS-128
FARKLI POLİSAJ SİSTEMLERİNİN ESTETİK KOMPOZİT REZİNLERİN RENKLENMESİ ÜZERİNE ETKİSİ
Kübra Bilge
Fırat Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, farklı polisaj sistemlerinin dört farklı estetik kompozit rezinin renklenmesi üzerine olan
etkilerini değerlendirmektir.
Yöntem: Çalışmada bir mikrohibrit (G-ænial Anterior, A2, GC, Japonya), bir nanofil (Filtek Ultimate, A2 Body, 3M ESPE,
ABD), bir nanoseramik (Ceram.x SphereTec one, A2, Dentsply, ABD) ve bir nanohibrit (Clearfil Majesty Esthetic, A2,
Kuraray, Japonya) kompozit rezin olmak üzere dört farklı estetik kompozit rezin kullanıldı. Örneklerin hazırlanmasında
10 mm genişliğinde, 2 mm derinliğinde teflon kalıplar kullanılarak her kompozitten 30, toplamda 120 örnek hazırlandı.
Polimerizasyon işlemini takiben kalıplardan çıkarılan örnekler homojen bir yüzey elde etmek amacıyla sırasıyla 600-8001200 gritlik silikon karbit kağıt zımparalar ile zımparalandı. Daha sonra her kompozit grubundaki örnekler üç alt gruba
ayrıldı (n=10). Üç farklı polisaj sistemi [(OptiDisc, KerrHawe SA, İsviçre); (HiLuster, KerrHawe SA, İsviçre); (Clearfil Twist
Dia, Kuraray, Japonya)] kullanıcı talimatlarına uyularak uygulandı. Örnekler sonra 37 ºC deki distile suda 24 saat süresince
bekletildi. Kompozit örneklerin ilk renk ölçümleri kontak tip bir spektrofotometre (Vita Easyshade V, Vita Zahnfabrik,
Germany) ile, CIE Lab renk skalası esas alınarak ölçüldü. Daha sonra örnekler renklendirici ajan olarak kahve
solüsyonlarında 37 ºC de 14 gün bekletme sonunda renk ölçümleri tekrarlandı ve renk değişimleri analiz edildi.
İstatistiksel analizler ANOVA ve Tukey's çoklu karşılaştırma testi kullanılarak yapıldı.
Bulgular: Renk değişimi değerlerinin değerlendirilmesi sonucu; kompozit rezinlerde görülen
renk değişimleri kullanılan polisaj sistemine göre istatistiksel olarak farklı bulundu (p ≤ 0,05). Test edilen kompozit
rezinlerin ortalama renk değişim değerlerinin (ΔE) 5,80 ile 9,98 aralığında olduğu tespit edildi. Kompozitler içinde en çok
renk değişimi Ceram.x SphereTec one grubunda Clearfil Twist Dia polisaj sisteminin kullanımında gözlenirken (ΔE=9,98),
en düşük renk değişimi Clearfil Majesty Esthetic grubunda OptiDisc kullanımında gözlendi. Grupların tamamında kahve
fark edilebilir düzeyde bir renk değişimine neden olmuştur. (ΔE>3,37)
Sonuç: Bu çalışmanın sınırları dahilinde test edilen polisaj sistemlerinin, kullanılan estetik kompozit rezinlerin
renklenmesi üzerine etkisi olabileceği sonucuna varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Estetik kompozit rezin, polisaj sistemleri, renklenme
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SS-128
EFFECT OF DIFFERENT POLISHING SYSTEMS ON STAINING OF AESTHETIC COMPOSITE RESINS
Kübra Bilge
Fırat University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Elazığ, Turkey

Aim: The aim of this study was to evaluate the effect of different polishing systems on the staining of four different
aesthetic composite resins.
Methodology: In the study, four different aesthetic composite resins; a micro-hybrid (G-ænial Anterior, A2, GC, Japonya),
a nano filled (Filtek Ultimate, A2 Body, 3M ESPE, USA), a nanoceramic (Ceram. x SphereTec one, A2, Dentsply, USA) and
a nanohybrid (Clearfil Majesty Esthetic, A2, Kuraray, Japonya) composite resin were used. Thirty samples from each
composite and a total of 120 samples were prepared using Teflon molds 10 mm wide-2 mm deep. The samples were
removed from the molds following the polymerization process, and the surface of the samples was ground with 600-8001200 grit silicon carbide paper to obtain a homogeneous surface. Then, the samples in each composite group were
divided into three subgroups (n=10). Three different polishing systems [(OptiDisc, KerrHawe, Switzerland); (HiLuster,
KerrHawe, Switzerland);(Clearfil Twist Dia, Kuraray, Japan)] was performed in the polishing process. After the polishing
process, the samples were kept in distilled water at 37ºC for 24h. The first color measurements of composite samples
were measured with a contact type spectrophotometer (Vita Easyshade V, Vita Zahnfabrik, Germany) based on the CIELab
color scale. Then, color measurements were repeated of samples, and the color changes were analyzed at the end of 14
days at 37ºC in coffee solutions using a staining agent. Statistical analyzes were performed using ANOVA and Tukey's
multiple comparison test.
Results: The color changes in composite resins were found statistically different according to the polishing system used
(p<0.05). The average color change values (ΔE) of the composite resins tested were found to be between 5.80 and 9.98.
Among the composites, the most color change was observed in the use of the Clearfil Twist Dia polishing system in the
Ceram. x SphereTec one group (ΔE=9.98), while the lowest color change was observed in the use of OptiDisc in the
Clearfil Majesty Esthetic group.
Conclusion: It is concluded that the polishing systems may have an effect on the staining of the aesthetic composite
resins.
Keywords: Aesthetic composite resin, polishing systems, staining
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SS-129
KALSİYUM SİLİKAT İÇERİKLİ PULPA KORUYUCU AJANLARIN İKİ FARKLI RESTORATİF MATERYALE
BAĞLANMA DAYANIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
İpek Çubukcu1
1

, Merve İşcan Yapar1

, Neslihan Çelik1

Atatürk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, vital pulpa tedavilerinde kullanılan kalsiyum silikat içerikli iki farklı biyomateryalin akıcı
kompozit rezine ve rezin modifiye cam iyonomer simana makaslama bağlanma dayanımlarının değerlendirilmesidir.
Yöntem: 4 mm çapında ve 2 mm derinlikte boşlukları bulunan 40 adet akrilik blok hazırlandı. Üretici firma talimatları
doğrultusunda hazırlanan kalsiyum silikat içerikli biyomateryaller (ProRoot MTA ve Biodentine) akrilik bloklardaki
boşluklara yerleştirildi ve sertleşmeleri için önerilen sürelerde bekletildi. Hazırlanan örnekler, kullanılacak restoratif
materyale göre (akıcı kompozit rezin; Filtek Ultimate, rezin modifiye cam iyonomer siman; Ionoseal) iki alt gruba ayrıldı
(n=10). Adeziv işlemlerin ardından biyomateryallerin üzerine 2 mm çapında ve 2 mm yüksekliğinde silindirik kalıplar
yardımıyla restoratif materyaller uygulandı. Tüm örnekler 24 saat distile suda bekletildikten sonra biyomateryal ve
restoratif materyal arasındaki bağlantı kopana kadar her numuneye knife-edge bir bıçak kullanılarak 1 mm / dak. çapraz
kafa hızı ile makaslama bağlanma dayanım testi yapıldı. Elde edilen verilerin analizinde Kruskal -Wallis testi kullanıldı
(p<0,05).
Bulgular: Akıcı kompozite bağlanma dayanımı kıyaslandığında Biodentine, ProRoot MTA’ya göre anlamlı derecede yüksek
değer gösterirken (p<0,05) rezin modifiye cam iyonomer simana bağlanma dayanımı değerleri arasında istatistiksel
farklılık görülmedi (p>0,05). Biyomateryallerin restoratif materyallere bağlanma dayanımı karşılaştırıldığında ise her iki
biyomateryalde de istatistiksel olarak anlamlı fark görülmedi (p>0,05).
Sonuç: Biyomateryal kullanımı sonrası akıcı kompozit rezin ve rezin modifiye cam iyonomer siman benzer bağlanma
dayanımı gösterdiğinden restoratif materyal tercihinde her ikisi de kullanılabilir. Biodentine, bağlanma dayanımı
açısından daha yüksek değerler gösterdiği için MTA’ya göre öncelikli tercih edilebilir.
Anahtar kelimeler: Biodentine, MTA, rezin modifiye cam iyonomer siman, akıcı kompozit
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SS-129
EVALUATION OF THE BOND STRENGTH OF CALCIUM SILICATE CONTAINING PULP CAPPING
MATERIALS TO TWO DIFFERENT RESTORATIVE MATERIALS
İpek Çubukcu1
1

, Merve İşcan Yapar1

, Neslihan Çelik1

Atatürk University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Erzurum, Turkey

Aim: The aim of this study is to evaluate the shear bond strength of two different calcium silicate-containing biomaterials
used in vital pulp treatments to flowable composite resin and resin-modified glass ionomer cement.
Methodology: 40 acrylic blocks with 4 mm diameter and 2 mm depth cavities were prepared. Biomaterials (ProRoot MTA
and Biodentine) prepared in accordance with the manufacturer's instructions were placed in the spaces in the acrylic
blocks and kept for the recommended time to harden. The prepared samples were divided into two subgroups (n = 10)
according to the restorative material to be used (flowable composite resin; Filtek Ultimate, resin-modified glass ionomer
cement; Ionoseal). After the adhesive processes, restorative materials were applied to the biomaterials with the help of
cylindrical molds with a diameter of 2 mm and a height of 2 mm. After all, samples are kept in distilled water for 24
hours; a knife-edge blade is applied to each sample until the connection between the biomaterial and the restorative
material is broken. Shear bond strength test was performed with crosshead speed. The Kruskal-Wallis test was used for
the analysis of the data (p <0.05).
Results: When the bonding strength to the flowable composite was compared, Biodentine showed a significantly higher
value than ProRoot MTA (p <0.05), while there was no statistical difference between the bond strength values of resinmodified glass ionomer cement (p> 0.05). When the bond strength of biomaterials to restorative materials was compared,
no statistically significant difference was found in both biomaterials (p> 0.05).
Conclusion: As the flowable composite resin and resin-modified glass ionomer cement show similar bonding strength
after the use of biomaterials, both can be used in the choice of restorative materials. Biodentine can be preferred over
MTA as it shows higher values in terms of bond strength.
Keywords: Biodentin, flowable composite, MTA, resin-modified glass ionomer cement
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SS-130
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME
BAKIŞI
Benin Dikmen1
1
2

, Duygu İlhan2

İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Covid-19 pandemisi nedeniyle diş hekimliği fakültelerinin uzaktan eğitim araçlarını kullanmaya başlaması ile
birlikte diş hekimliği eğitiminde oldukça yeni bir dönem başlamıştır. Çalışmanın amacı, diş hekimliği öğrencilerinin
uzaktan eğitim ile ilgili görüşlerini öğrenmek ve öğrencilerin bu yeni çevrimiçi eğitim sistemine olan adaptasyonunu
değerlendirebilmektir.
Yöntem: İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde okuyan 729 adet öğrenciye uzaktan eğitimi
değerlendirebilecekleri 2 bölümden oluşan bir anket gönderilmiştir. Etik Kurul onayı 07.01.2021 tarihinde İstanbul
Medipol Üniversitesi Etik Kurul’undan alınmıştır (Karar No: 44). Araştırmanın örneklem büyüklüğü, alfa=0,05 ve %95 güven
aralığında 162 olarak hesaplanmıştır. Anketin ilk bölümünde eğitim durumu, cinsiyet, yaş, uzaktan eğitime bağlanma
yöntemi gibi kişisel bilgiler alınırken, ikinci bölümde öğrencinin uzaktan eğitim konusundaki memnuniyeti
değerlendirilmiştir. Memnuniyet değerlendirilmesi 20 adet soru aracılığı ile 5li Likert ölçeği kullanılarak yapılmıştır.
Ankete katılım gönüllülük esasına dayanmaktadır.
Bulgular: Ankete toplamda 311 adet öğrenci katılmıştır. Bu öğrencilerin % 37,9’u 1. Sınıf, % 15,4’ü 2. Sınıf, % 26’sı 3.
Sınıf, % 10,6’sı 4. Sınıf, % 9,9’u 5. Sınıf olarak tespit edilmiştir. Kadın katılımcı oranı % 56,9 iken, erkek katılımcı oranı %
43 olarak belirlenmiştir. Öğrenciler % 75,5 oranında Microsoft Teams uygulamasını kullanarak uzaktan eğitime
bağlandıklarını bildirmişlerdir. Çalışmaya katılan öğrencilerin % 81,6’sı Microsoft Teams uygulamasının teorik derslerde
etkin olduğunu düşünmektedir. Öğretim üyelerinin uzaktan eğitim sırasındaki bilgisayar kullanma becerilerini yeterli
bulan öğrenci oranı % 73,6 olarak tespit edilmiştir. Öğrencilerin % 29,9’u uzaktan eğitimi kullanırken kendi alt yapısının
yeterli olmadığını bildirmiştir. Manipulasyon ve Simulasyon uygulamaları ile ilgili öğrencilere ulaştırılan demo videoların
yeterli olduğunu düşünen öğrenci oranı sırasıyla % 49,5 ve % 48,8 olarak tespit edilmiştir. Öğrencilerin %59,4’ü tüm
deneyimlerini değerlendirdiğinde uzaktan eğitim sisteminden genel olarak memnun olduğunu belirtmiştir.
Sonuç: Diş Hekimliği öğrencileri uzaktan eğitim sisteminden memnundur. Bu memnuniyetin temel sebebi; video konferans
uygulamasının bu konudaki yetkinliği ve uygulamayı kullanan genç öğretim üyesi kadrosunun ve öğrencilerin uzaktan
eğitim adaptasyonunun üstün olması olarak bildirilebilir.
Anahtar kelimeler: Uzaktan eğitim, diş hekimliği öğrencileri, diş hekimliği eğitimi
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SS-130
THE PERSPECTIVE OF DENTAL STUDENTS OF İSTANBUL MEDIPOL UNIVERSITY ON THE DISTANCE
EDUCATION
Benin Dikmen1
1
2

, Duygu İlhan2

İstanbul Medipol University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, İstanbul, Turkey
İstanbul Medipol University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, İstanbul, Turkey

Aim: The faculties of dentistry have started using distance education tools because of the Covid-19 pandemic, and a
very new period has begun in dental education. The aim of the study is to learn the perspectives of dental students on
distance education and to evaluate their adaptation to this new online education system.
Methodology: A questionnaire consisting of two parts was sent to 729 students studying at İstanbul Medipol University
(IMU), Faculty of Dentistry, so that they can evaluate distance education. The approval of the Ethics Committee (EC)
was received from IMU EC on 07.01.2021 (Decision No: 44). The sample size of the study was calculated as 162 with
alpha=0.05 and a 95% confidence interval. In the first part of the questionnaire, personal information such as educational
status, gender, age, and method of connecting to distance education was taken. In the second part, the satisfaction of
the students with distance education was evaluated. Satisfaction assessment was made using a 5-point Likert scale with
20 questions. Participation in this questionnaire was administered on a voluntary basis.
Results: A total of 311 students completed the questionnaire. It has been determined that 37.9% of these students were
1st year, 15.4% 2nd year, 26% 3rd year, 10.6% 4th year, and 9.9% were 5th-year students. While the rate of female
participants was 56.9%, the rate of males was determined as 43%. 75.5% of the students reported that they connected
to distance education using Microsoft Teams (MT) application. 81.6% of the students found (MT) effective in theoretical
lectures. The ratio of students who found computer use skills of academicians sufficient was determined as 73.6%. 29.9%
of students stated that their internet infrastructure is insufficient while using distance education. The rate of students
who found demo videos about Manipulation and Simulation applications sufficient was determined as 49.5 and 48.8%,
respectively. As the students evaluated all their experiences, %59.4 of them reported that they were generally satisfied
with distance education.
Conclusion: Dental students are satisfied with the distance education system. The main reason for that can be stated
as the competence of the video conferencing application and the superiority of young academicians’ and students’
adaptation of using this at distance education.
Keywords: Distance education, dental students, dental education
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SS-131
ZİRKONYA İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ CAD/CAM SERAMİĞE FARKLI SİLANLARIN BAĞLANMA DAYANIMINA
ETKİSİ
Mehmet Uğur1
1

, Tuğba Aycan Eryurt1

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi, Van, Türkiye

Amaç: Silanlar, kimyasal içerikleri ve malzeme özellikleri nedeniyle CAD/CAM seramiklerin rezin simanlara bağlanma
dayanımını farklı şekilde etkileyebilir. Bu çalışma, farklı silanların Zirkonya ile güçlendirilmiş lityum silikat CAD/CAM
seramiğin rezin simana makaslama bağlanma dayanımı üzerindeki etkisini değerlendirdi.
Yöntem: 80 adet CAD/CAM seramik örnek Vita Suprinity (VTS) ve Emax CAD (EMX) bloklardan elde edildi. Her gruptaki
seramik örneklerin yüzeyine (n=10), kontrol grubu hariç, sırasıyla farklı bir silan (Clearfil Ceramic Primer Plus, G-Multi
Primer ve Monobond S) uygulandı. Seramik yüzeylere silan ve rezin siman uygulandıktan sonra, tüm örnekler termal
olarak 10000 döngüde, 5-55 ± 1° C'de, bekleme süresi 30 saniye olarak yaşlandırıldı. Makaslama bağlanma dayanımı
değerleri, 0,5 mm /dk. başlık hızında bir Universal test cihazı ile ölçüldü. Veriler istatistiksel yazılım kullanılarak analiz
edildi (SPSS 21).
Bulgular: En yüksek bağlanma dayanımı değerleri G-multi primer uygulanan EMX grubunda (21,3 ± 2,54) ölçülürken, en
düşük değerler silan uygulanmayan VTS kontrol grubunda (5,82 ± 0,08) ölçüldü. Silan uygulanan tüm örneklerde bağlanma
dayanımı değerleri anlamlı olarak arttı (p <0,05).
Sonuç: 10-metakriloiloksidesil dihidrojen fosfat (MDP) içeren silanlar, bağ kuvvetini daha fazla arttırabilir. Seramik
malzemelerde bulunan inorganik dolguların miktarı da bağlanma mukavemetini etkileyebilir.
Anahtar kelimeler: Silan, lityum silikat seramik, rezin siman, bağlanma dayanımı

492

SÖZLÜ BİLDİRİLER (ORAL PRESENTATIONS)

SS-131
BOND STRENGTH OF ZR-REINFORCED CAD/CAM CERAMIC TO RESIN CEMENT AFTER SILANIZATION
Mehmet Uğur1
1

, Tuğba Aycan Eryurt1

Yüzüncü Yıl University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics Van, Turkey

Aim: Silanes can differentially affect the shear bond strength (SBS) of CAD/CAM ceramics to resin cement due to their
chemical contents and material properties. This study evaluated the effect of different silanes on SBS of Zr -reinforced
lithium silicate CAD/CAM ceramic to resin cement.
Methodology: 80 CAD/CAM ceramic specimens were obtained from Vita Suprinity (VTS) and E max CAD (EMX). Each group
was treated with a different silane (Clearfil Ceramic Primer Plus, G-Multi Primer, and Monobond S), respectively, except
for an untreated group (n=10). After silane and resin cement was applied to each ceramic surface, all specimens were
thermally aged at 10000 cycles, 5-55 ± 1°C, dwell time 30s. The SBS was tested with a universal testing machine at a
0.5 mm/min crosshead speed. Data were analyzed by using statistical software (SPSS 21).
Results: The highest SBS values were obtained in the G-multi primer applied EMX group (21,3 ± 2,54), while the lowest
values were tested in the VTS group that received no treatment (5,82 ± 0,08). The SBS significantly increased in all
specimens on which ceramic primer was applied (p<0.05).
Conclusion: Silanes including 10-methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate (MDP) could increase the bond strength
more. The number of inorganic fillers in ceramic materials could also affect the bonding strength.
Keywords: silanes, lithium silicate ceramic, resin cement, bond strength
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SS-132
AKÇAAĞAÇ ŞURUBU İDRAR HASTALIĞININ (MSUD) DİŞ HEKİMLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ
Şemsettin Yıldız1
1

, M. Sinan Doğan1

Harran Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye

Amaç: Bu olgu bildiriminde amaç; akçaağaç şurubu idrar hastalığı (MSUD) teşhisi konulmuş iki kardeşin, ağrı, fonksiyon
ve estetik gereksinimlerini karşılamaktır. Ayrıca dişeti sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ve diş hassasiyetlerinin tedavisi
de amaçlanmıştır.
Olgu Sunumu: Harran Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Kliniği’ne dişlerdeki ağrı nedeniyle
başvuran 15 ve 13 yaşlarındaki iki kardeş hastanın yapılan klinik ve radyolojik muayenesinde diş çürüklerinin bulunduğu
tespit edildi. Büyük olan kardeşe geç teşhis konulduğundan, hastalığın kontrol altına alınması gecikmiştir. Buna bağlı
olarak gelişim geriliği vardı. Büyük kardeş, küçük olana nispeten daha derin çürüklere ve kötü oral hijyene sahipti.
Hastaların çürük olan dişlerinin restorasyonları yapıldı ve oral hijyen eğitimi verildi. Koruyucu tedaviler uygulanarak
erken ve gereksiz diş kayıpları engellenmeye çalışıldı. 6 aylık periyotlar ile kontrol seanslarına çağrıldılar.
Tartışma: MSUD (maple syrup urine disease), dallı zincirli aminoasitlerin metabolizmasındaki genetik defektten
kaynaklanan, otozomal resesif olarak kalıtılan metabolik bir hastalıktır. Verilen diet ve oral hijyeni sağlamadaki
yetersizliklerinden dolayı yoğun diş çürükleri ve periodontal hastalıklar görülmektedir. Hastaların erken teşhisi yapılacak
koruyucu işlemler ağız diş sağlığında önemli olmaktadır. Bizim olgularımızda da yapılan çalışmalara göre benzer bulgular
bulunmuştur.
Sonuç: MSUD diş hassasiyeti, estetik ve fonksiyon yetersizliği gibi semptomlar gözlenir. Bu nedenle hastaların sahip olduğu
dişlere koruyucu tedavilerin yapılması, meydana gelebilecek erken diş kayıplarını engelleme açısından önemli bir
uygulamadır. Diş hekimliğinde yapılan konservatif tedavilerin hastanın sosyal ve psikolojik yaşamında olumlu ve hasta
tarafından kabul edilir yaklaşımlar olduğu düşünülmüştür.
Anahtar kelimeler: Akçaağaç şurubu idrar hastalığı, diş hassasiyeti, konservatif tedavi
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SS-132
THE IMPORTANCE OF MAPLE SYRUP URINE DISEASE (MSUD) IN TERMS OF DENTSTRY
Şemsettin Yıldız1
1

, M. Sinan Doğan1

Harran University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry, Şanlıurfa, Turkey

Aim: This case report was aimed at Maple syrup urine disease (MSUD) is to meet the pain, function and aesthetic needs
of two siblings diagnosed. In addition, we sought the adverse effects on the gingiva and the treatment of tooth sensitivity.
Case Report: The clinical and radiological examination of two siblings aged 15 and 13 who applied to the Harran
University Faculty of Dentistry Pediatric Dentistry Clinic due to pain in their teeth were found to have dental caries.
Since the older sibling was diagnosed late, the control of the disease was delayed. There was growth retardation due to
this. The big brother had relatively deeper bruises and poor oral hygiene than the little one. The restorations of the
decayed teeth of the patients were made, and oral hygiene training was given. Early and unnecessary tooth loss was
tried to be prevented by applying preventive treatments. They were invited to control sessions every six months.
Discussion: MSUD is an autosomal recessively inherited metabolic disease caused by a genetic defect in the metabolism
of branched-chain amino acids. Intense dental caries and periodontal diseases are seen due to the inadequacy of the
given diet and oral hygiene. Preventive procedures for the early diagnosis of patients are important in oral and dental
health. Similar findings were found according to studies conducted in our cases.
Conclusion: Symptoms such as MSUD, tooth sensitivity, aesthetics, and dysfunction are observed. For this reason,
preventive treatment of the teeth of the patients is an essential practice in terms of preventing early tooth loss that
may occur. Conservative treatments in dentistry were thought to be positive and acceptable approaches in the patient's
social and psychological life.
Keywords: Maple syrup urinary disease, Tooth sensitivity, Conservative treatment
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SS-133
REJENERATİF ENDODONTİK TEDAVİ SONRASI APİKALDEN AYRIK SEGMENTAL KÖK GELİŞİMİ
Enes Mustafa Aşar1
1

, Murat Selim Botsalı1

Selçuk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, rejeneratif endodontik tedavi görmüş dişlerde kök kırığına benzer bir kök gelişimini
göstermek ve bu nadir durumun oluşumunu, gelişim nedenleri ile birlikte tartışmaktadır.
Yöntem: Ağız içerisinde şişlik ve ağrı şikayetiyle 8 yaşındaki hasta Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti
Anabilim Dalına tedavi için başvurdu. Enfekte pulpalı sinus yolu bulunan açık apeksli 22 numaralı dişe rejeneratif
endodontik tedavi planlandı. Tedavi prosedürü olarak Amerikan Endodontistler Birliğinin 2018 yılındaki son revizyonu
referans alındı. İlk seansta izolasyonu takiben sodyum hipoklorit, ve fizyolojik salin kullanılarak kimyasal debridman
sağlandı. Kanal içerisi kurutulduktan sonra dezenfeksiyon sağlamak için üçlü antibiyotikli pat kullanıldı. Hastaya 4 hafta
sonraya randevu verildi. Semptomlar ortadan kalktıktan sonra kök kanallarında fizyolojik salin ve EDTA (Etilen Diamin
Tetraasetik Asit) ile irrigasyon sağlandı. Kanallar kurulandıktan sonra apikalden K tipi bir el eğesi ile 2 mm
overenstürmantasyon uygulandı. Plateletten zengin fibrin (PRF) kök kanallarına yerleştirildi. İskele üzerine koronal MTA
yerleştirildikten sonra restorasyon tamamlandı.
Bulgular: Hastanın 1 yıllık takibinde periapikal patolojilerin ortadan kalktığı ve dişin semptomsuz olduğu görüldü. Bir
yılın sonunda yapılan elektirikli pulpa testi ve soğuk testlerine pozitif yanıt alındı. Radyografik değerlendirmede kök
kırığı varmış gibi ayrık bir kök gelişimi gözlemlendi. 2 yıllık takibinde de dişlerin semptomsuz bir şekilde ağızda durduğu
görüldü.
Sonuç: Bu vaka sonucunda rejeneratif endodontik tedavi görmüş dişlerde ana kök yapısından ayrı bir segmental kök
gelişimi görülebileceği gözlemlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Rejeneratif endodonti, açık apeks, kök gelişimi
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SS-133
DEVELOPMENT OF SEGMENTAL ROOT SEPARATED FROM THE APICAL AFTER REGENERATIVE
ENDODONTIC TREATMENT
Enes Mustafa Aşar1
1

, Murat Selim Botsalı1

Selçuk University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry, Konya, Turkey

Aim: The aim of this study, to demonstrate root development like root fracture in teeth with regenerative endodontic
treatment and discuss the occurrence of this rare condition and the reasons for its story together.
Methodology: An 8-year-old patient with a complaint of swelling and pain in the mouth was applied to Selçuk University
Faculty of Dentistry Department of Pedodontics for treatment. Regenerative endodontic treatment was planned for the
left maxillary lateral incisor (22) with an open apex and an infected pulp with the sinus tract. As the treatment
procedure, the last revision of the American Association of Endodontists in 2018 was taken as reference. Chemical
debridement was provided using sodium hypochlorite and saline following the isolation in the first appointment. After
the inside of the canal was dried, a triple antibiotic paste was used to provide disinfection. The patient was made an
appointment four weeks later. After the symptoms disappeared, irrigation was provided with EDTA (Ethylene Diamine
Tetraacetic Acid) in the root canals. After the canals were dried, 2 mm over instrumentation was applied apically with a
K-file. Platelet-rich fibrin (PRF) was placed in the root canals. After the coronal MTA is loaded on the scaffold, the
restoration is completed.
Results: In 1-year follow-up, it was observed that the periapical pathologies had disappeared, and the tooth was
asymptomatic. A positive response was obtained in the electrical pulp test and cold tests performed at the end of one
year. On radiographic evaluation, separate root development was observed as if there was a root fracture. During the 2year follow-up, it was observed that the teeth remained in the mouth without any symptoms.
Conclusion: As a result of this case, it was observed that a segmental root development, separate from the main root
structure, could be seen in teeth treated with regenerative endodontic treatment.
Keywords: Regenerative endodontics, open apex, root development
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SS-134
İSKELETSEL MALOKLUZYONLARIN SEFALOMETRİK ÖZELLİKLERİ
Özge Uslu Akçam
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Ortodontide iskeletsel malokluzyonların tanısında ve tedavi planlamasında çeneler arası ilişkinin değerlendirilmesi
oldukça önemlidir. Bu ilişki genellikle sefalometrik analiz ile belirlenir. Bu çalışmanın amacı, farklı iskeletsel yüz yapısına
sahip bireylerde Steiner ortodontik sefalometrik analiz ölçümlerini incelemektir.
Yöntem: Bu retrospektif çalışmada ortodontik tedavi görmüş 120 hastanın (60 kadın, ortalama yaş: 12,81 ± 2,27; 60
erkek, ortalama yaş: 13,71 ± 3,39) tedavi başlangıcındaki ortodontik kayıtları ve başlangıç sefalometrik radyografileri
kullanılmıştır. Çalışma grubunu oluşturan bireyler, ANB açısına göre Sınıf I (ANB 0-4 ̊ arası, n=40), Sınıf II (ANB > 4 ̊, n=40)
ve Sınıf III (ANB < 4 ̊, n=40) olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Bireyler el-bilek gelişim dönemine göre Puberte öncesi,
Puberte ve Puberte sonrası olarak büyüme dönemlerine ayrılmıştır. Lateral sefalometrik radyografilerde SNA, SNB, ANB,
Okl-SN, Go-Gn/SN, U1-NA, L1-NB, keserler arası açısal ölçümleri ve U1-NA, L1-NB, S çizgisi-üst dudak, S çizgisi-alt dudak
lineer ölçümleri yapılmıştır. Ölçümlere ait istatistikler için sefalometrik ölçümler arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi
amacıyla Faktöriyel Varyans Analizi tekniği ve Duncan çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Yapılan ölçümlerin
güvenilirliğini değerlendirmek amacıyla da tekrarlanabilirlik katsayıları hesaplanmıştır.
Bulgular: SNA açısı Sınıf III grupta, SNB açısı Sınıf II grupta daha düşük bulunmuştur ve gruplar arasındaki farklar
anlamlıdır. ANB açısı bakımından gruplar arasındaki farklar istatistik olarak önemlidir. Okl-SN ve GoGn/SN ölçümleri
bakımından Cinsiyet*Sınıf*Büyüme dönemi interaksiyonu önemli bulunmuştur. U1-NA uzaklığı ve açısı, Sınıf III grupta daha
büyüktür. U1-NA açısı bakımından gruplar arasındaki farklar istatistik olarak önemlidir. L1-NB ölçümü ise Sınıf II grupta
daha büyüktür. S çizgisi-üst ve alt dudak mesafesi açısından Sınıf I ve Sınıf III gruplar arasındaki fark önemli bulunmuştur.
Sonuç: Steiner sefalometrik analizine ait açısal ve boyutsal ölçümler Sınıf I, Sınıf II ve Sınıf III iskeletsel yapıya sahip
bireylerde farklılık göstermektedir. Dental ölçümlerde iskeletsel yapının kompenzasyon mekanizması dikkat çekmektedir.
Bazı ölçümlerde cinsiyete bağlı farklılıklar gözlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Ortodonti, iskeletsel malokluzyon, sefalometri, Steiner analizi
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SS-134
CEPHALOMETRIC FEATURES OF SKELETAL MALOCCLUSIONS
Özge Uslu Akçam
Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, Ankara, Turkey

Aim: It is very important to evaluate the relationship between maxilla and mandible by cephalometric analysis. The aim
of this study is to examine Steiner orthodontic cephalometric analysis measurements in individuals with different skeletal
facial structures.
Methodology: Orthodontic diagnostic records and initial cephalometric radiographs of 120 patients (60 girls, mean
age:12,81±2,27; 60 boys, mean age 13,71±3,39) who had received orthodontic treatment were used in this retrospective
study. Individuals were divided into skeletal Class I, skeletal Class II, and skeletal Class III groups according to the ANB
angle. They were evaluated as Pre-Pubertal, Pubertal and Post-Pubertal according to hand-wrist development. SNA, SNB,
ANB, Okl-SN, Go-Gn/SN, U1-NA, L1-NB, interincisal angular measurements, and U1-NA, L1-NB, S line-upper lip, S linelower lip linear measurements were made on lateral cephalometric radiographs. Factorial Analysis of Variance and
Duncan tests were used to evaluate the relationships between the cephalometric measurements. Repeatability
coefficients were calculated to evaluate the reliability of the measurements.
Results: SNA angle was found to be lower in Class III, the SNB angle was lower in the Class II group, and the differences
between the groups were significant. For the ANB angle, the differences between groups are statistically significant.
Gender*Group*Growth interaction was found significant in terms of Okl-SN and GoGn/SN measurements. The distance
and angle of U1-NA are larger in the Class III group. For the U1-NA angle, the differences between groups are statistically
significant. The L1-NB measurement is larger in the Class II group. The difference between Class I and Class III groups
was found to be significant in terms of S-line-upper and lower lip.
Conclusion: Angular and linear measurements of Steiner analysis differ in individuals with Class I, II, and III skeletal
structures. In dental measurements, the compensation mechanism of the skeletal structure is noted. Gender-related
differences were observed in some measurements.
Keywords: Orthodontics, skeletal malocclusion, cephalometrics, Steiner analysis
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SS-135
FARKLI BAĞLANTILI İMPLANT-DESTEKLİ MANDİBULAR OVERDENTURE PROTEZLERİN
RETROSPEKTİF BİR ANALİZİ
Fatih Demirci
İnönü Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, mandibular overdenture protezlerin dental implantlarının çap, uzunluk, bağlantı tipi, yaş,
cinsiyet ve açısından retrospektif olarak incelemek ve implant sağkalım oranını belirlemektir.
Yöntem: 2016-2019 yılları arasında kliniğimizde dental implant tedavisi gören 106 hastanın yaş, cinsiyet ve dental
implant dağılımını yaşa göre gösteren demografik veriler arşiv kayıtlarından elde edildi. İki implant destekli ball veya
locator bağlantılı mandibular overdenture uygulanan hastalar çalışmaya dahil edildi. Verilerin sonuçları tanımlayıcı
istatistiksel yöntemlerle analiz edildi.
Bulgular: 106 hastanın 57'si kadın (% 53.7), 49'u erkek (% 46.3) olup, toplam 212 diş implantı değerlendirildi. Bu
implantların dağılımı incelendiğinde en çok 33-43 (% 94.3) bölgesine yerleştirildikleri görüldü. 42-85 yaş aralığı ile
hastaların ortalama yaşı 64 bulundu. Diş implantlarının en çok 61-70 yaş arası hastalarda (% 58.4) uygulandığı tespit
edildi. İmplant destekli mandibular overdenture protezlerinde, yaş ve cinsiyete göre bağlantı türleri arasında anlamlı bir
fark bulunamadı (p <0.05).
Sonuç: Ball veya locator bağlantılı mandibular iki implant destekli overdenture protezler, implant çapı ve uzunluğu,
hastanın yaşı ve cinsiyeti gibi faktörler dikkate alındığında yüksek sağkalım oranına sahip başarılı bir tedavi yöntemidir.
Anahtar Kelimeler: Dental implant, overdenture, mandibula, retrospektif çalışma
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SS-135
A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF IMPLANT-SUPPORTED MANDIBULAR OVERDENTURES WITH
DIFFERENT ATTACHMENTS
Fatih Demirci
İnönü University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, Malatya, Turkey

Aim: The objective of this study is to retrospectively examine mandibular overdenture dental implants in terms of
diameter, length, attachment type, age and sex, and to determine the rate of implant survival.
Methodology: The demographic data showing the age, sex, and dental implant distribution by the age of 106 patients
who underwent dental implant treatment at our clinic between 2016 and 2019 were retrieved from the archival records.
Patients who underwent mandibular overdenture with two implant-supported ball or locater attachments were included
in the study. The results of the data were analyzed by descriptive statistical methods.
Results: Of 106 patients, 57 were female (53.7%) and 49 were male (46.3%), and a total number of 212 dental implants
were evaluated. When the distribution of these implants was examined, it was found that they were mostly placed in
the region of 33-43 (94.3%). The mean age of the patients was 64, with an age range of 42 to 85 years. It was found that
the dental implants were applied mostly in patients ranging in age from 61 to 70 years (58.4%). There was no significant
difference between attachment types with age and sex in implant-supported mandible overdentures (p<0.05).
Conclusion: The mandibular two-implant retained overdenture prosthesis with a ball or locator attachment is a
successful treatment method with a high survival rate when factors such as diameter and length of the implant and age
and sex of the patient are taken into consideration.
Keywords: Dental implant, overdenture, mandible, retrospective study
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SS-136
FARKLI PRİMERLERİN ZİRKONYA İLE REZİN SİMAN ARASINDAKİ BAĞLANMA DAYANIMINA ETKİSİ
Tuba Yılmaz Savaş1
1
2

, İpek Balevi1

, Ceyda Akın2

Selçuk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi, Konya, Türkiye
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi, Konya, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kumlama ve farklı seramik primerlerinin zirkonya ile dual-cure rezin siman arasındaki
makaslama bağlanma dayanımı üzerindeki etkilerini değerlendirmektir.
Yöntem: Toplam 60 adet disk şeklinde monolitik zirkonya (Katana HT) örnek 1 mm kalınlığında hazırlandı. Örnekler yüzey
işlemine göre rastgele 6 gruba ayrıldı: yüzey işlemi uygulanmamış kontrol (C Grubu), 50 μm’luk Al2O3 partikülleri ile
kumlama (S Grubu), Z-PRIME Plus uygulanması (Z Grubu), Monobond N uygulanması (M Grubu), 50 μm’luk Al2O3
partikülleri ile kumlama ve ardından Z-PRIME Plus uygulanması (SZ Grubu), 50 μm’luk Al2O3 partikülleri ile kumlama ve
ardından Monobond N uygulanması (SM Grubu). Örneklere yüzey işlemleri sonrası 3 mm çapında dual-cure (Nova Resin)
rezin siman uygulandı ve polimerize edildi. Ardından tüm örneklere, 30 saniye bekleme süresiyle 5-55°C arasında 5500
termal siklus tabi işlemi uygulandı. Universal test cihazı kullanılarak makaslama bağlanma dayanım testi 1 mm/dak
hızında uygulandı. Sonuçlar tek yönlü ANOVA ve Tukey HSD post-hoc testleri ile analiz edildi (α=0.05).
Bulgular: Tek yönlü ANOVA testi sonucunda grupların ortalama bağlanma değerleri arasında istatistiksel olarak fark vardır
(P<0.001). C Grubu en düşük ortalama bağlanma dayanımı değeri gösterdi (2.42 ± 1.22 MPa) ve diğer beş grupla arasındaki
fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (P<0.05). Yüzey işlemi uygulanan gruplar arasında kumlama uygulaması içeren
gruplar, (S Grubu, SZ Grubu ve SM Grubu) yalnızca primer uygulanan gruplardan (Z Grubu ve M Grubu) daha yüksek
ortalama bağlanma dayanımı değerleri gösterse de istatistiksel olarak aralarında fark yoktur (P=0.382).
Sonuç: Seramik primerleri zirkonya ve rezin arasındaki bağlanma dayanımını önemli ölçüde arttırmıştır. Bu nedenle
seramik primerleri, kumlama işlemi olmadan tek başına kullanılarak da rezin siman ile zirkonya arasındaki bağlantıyı
geliştirebilir.
Anahtar kelimeler: Zirkonya, bağlanma dayanımı, primer, kumlama, rezin siman
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EFFECT OF DIFFERENT PRIMERS ON BOND STRENGTH BETWEEN ZIRCONIA AND RESIN CEMENT
Tuba Yılmaz Savaş1
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, İpek Balevi1

, Ceyda Akın2

Selçuk University Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, Konya, Turkey
Necmettin Erbakan University Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, Konya, Turkey

Aim: The aim of this study was to evaluate the effects of sandblasting and different ceramic primers on the shear bond
strength of zirconia and dual-cure resin cement.
Methodology: A total of 60 disc-shaped monolithic zirconia (Katana HT) specimens were prepared in 1 mm thickness.
The specimens were randomly divided into six groups according to the surface treatment applied: control group without
surface treatment (Group C), sandblasting with 50-μm Al2O3 particles (Group S), Z-PRIME Plus application (Group Z),
Monobond N application (Group M), Z-PRIME Plus application after sandblasting with 50-μm Al2O3 particles (Grup SM)
and Z Prime Plus application after sandblasting with 50-μm Al2O3 particles (Grup SZ). After surface treatments, a dualcure resin cement (Nova Resin) in 3 mm diameter was applied over the specimens and polymerized. All specimens were
subjected to 5500 thermal cycles between 5-55°C with a dwell time of 30 seconds. Shear bond strength (SBS) test was
performed at a crosshead speed of 1 mm/min using a universal test machine. Data were analyzed by one-way ANOVA and
Tukey HSD post-hoc tests (α=0.05).
Results: According to the one-way ANOVA test, there was a statistically significant difference among the mean bonding
values of the groups (P<0.001). Group C, which showed the lowest mean SBS value (2.42 ± 1.22 MPa), statistically
different from the other five groups (P<0.05). Although the sandblasting containing groups (Group S, Group SZ, and Group
SM) showed higher mean SBS values than the solely primer applied groups (Group Z and Group M), there was no
statistically significant difference between them (P = 0.382).
Conclusion: Ceramic primers significantly increased the bond strength between zirconia and resin. Therefore, ceramic
primers can improve the bonding between the resin cement and zirconia by using them alone without sandblasting.
Keywords: Zirconia, shear bond strength, primer, sandblasting, resin cement
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SS-137
POLİDİASTEMA VAKALARINDA ESTETİK GÖRÜNÜMÜN KOMPOZİT REZİN İLE YENİDEN
OLUŞTURULMASI: OLGU SUNUMU
Musa Acartürk
Dicle Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

Amaç: Dişlerin proksimal yüzeyleri arasındaki boşluklar diastema, birden fazla diastemanın olduğu durumlar ise
polidiastema olarak adlandırılmaktadır. Bu boşluklar çoğu hastada estetik kaygılar oluşmasına neden olmaktadır.
Diastema vakalarında hastaların durumlarına ve isteklerine göre pek çok tedavi seçeneği mevcuttur. Bu olgu sunumunun
amacı, anterior bölgedeki polidiastemaların direkt kompozit rezin uygulaması ile ortadan kaldırılarak konservatif diş
tedavisinin sunulmasıdır.
Olgu Sunumu: 20 yaşındaki erkek hasta üst ön dişleri arasındaki boşluklardan duyduğu estetik rahatsızlıktan dolayı Dicle
Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi kliniğine başvurmuştur. Yapılan ağız içi klinik muayenede
12 – 11 – 21 – 22 numaralı dişler arasında diastemalar olduğu ve bu dişlerinde çürük lezyonu olmadığı tespit edildi.
Radyografide üst anterior bölgede herhangi bir patolojik bulgu saptanmadı. Öncelikle dişler kurutularak gün ışığında renk
seçimi yapıldı. Çürük lezyonu bulunmayan 12 – 11 – 21 – 22 numaralı dişlere mine pürüzlülüğünü artırmak amacıyla KETCHANT Syringe (Kuraray, JAPONYA) ile asitleme yapıldı. 7. nesil bonding ajan (Tokuyama Bond Force2, JAPONYA)
uygulamasından sonra A1 kompozit rezin (Clearfil Majesty Esthetic, Kuraray) ile diastemalar kapatıldı. Polisaj işlemlerinin
de (Sof-lex disc, 3M-ESPE, ABD) yapılmasıyla tedavi tamamlandı. Hastanın 3 ay, 6 ay ve 1 yıllık kontrolleri yapıldı. Estetik
açıdan hasta memnundu ve herhangi bir sorunla karşılaşılmadı.
Sonuç: Diastema vakalarında direkt kompozit rezin uygulamaları sıklıkla yapılmaktadır. Direkt kompozit rezin
uygulamalarının tek seansta tamamlanabilmesi, estetik beklentileri karşılayabilmesi, konservatif ve ekonomik olması gibi
avantajları vardır.
Anahtar kelimeler: Diastema, estetik, kompozit
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SS-137
RECONSTRUCTION OF AESTHETIC APPEARANCE WITH COMPOSITE RESIN IN POLIDIASTEMA CASES:
CASE REPORT
Musa Acartürk
Dicle University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Diyarbakır, Turkey

Aim: The spaces between the proximal surfaces of the teeth are called diastema, and cases with more than one diastema
are called polydiastema. These gaps cause aesthetic concerns in most patients. There are many treatment options in
diastema cases according to the patients' conditions and wishes. The purpose of this case report is to present a
conservative dental treatment by eliminating polydiastemas in the anterior region with direct composite resin
application.
Case Report: A 20-year-old male patient applied to Dicle University, Faculty of Dentistry, Oral and Maxillofacial Radiology
clinic due to the aesthetic discomfort he felt from the spaces between his upper anterior teeth. In the intraoral clinical
examination, it was found that there were diastemas between teeth 12 - 11 - 21 - 22 and there was no carious lesion in
these teeth. No pathological finding was detected in the upper anterior region on the radiography. First, the teeth were
dried, and the color selection was made in daylight. Teeth no 12 - 11 - 21 - 22 without carious lesions were pickled with
K-ETCHANT Syringe (Kuraray, JAPAN) to increase enamel roughness. The diastemas were closed with A1 composite resin
(Clearfil Majesty Esthetic, Kuraray) after the application of the 7th generation bonding agent (Tokuyama Bond Force2,
JAPAN). The treatment was completed with the polishing operations (Sof-lex disc, 3M-ESPE, USA). Three months, 6
months, and 1-year controls of the patient were made. The patient was aesthetically pleased, and no problem was
encountered.
Conclusion: Direct composite resin applications are frequently performed in cases of diastema. It has advantages such
as completing direct composite resin applications in a single session, meeting aesthetic expectations, being conservative
and economical.
Keywords: Aesthetics, composite, diastema
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SS-138
İMPLANT CERRAHİSİ ÖNCESİNDE OTOJEN KEMİK OGMENTASYONU: İKİ VAKA SUNUMU
Nihat Laçin1
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2
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Bingöl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Bingöl, Türkiye

Amaç: Travma, periodontal sorunlar, alveolar bölge patolojileri ve konvansiyonel olarak tedavi edilemeyip çekilen dişler
nedeniyle meydana gelen alveolar kemik kayıpları protetik tedavi planlamasında güçlüklere neden olabilir. Bu durum,
konvansiyonel protezlerin planlanmasını etkileyeceği gibi implant gerektiren protetik tedavide implantın uygun açı ve
konumda yerleştirilmesini de etkileyebilir. Otojen kemik greftleri; kemik iyileşmesi bakımından osteokondüktif,
osteoindüktif ve osteojenik kapasiteyi barındıran tek materyal olduğu iç̧in altın standart olarak kabul görmektedir. Otojen
kemik grefti uygulamalarında farklı ekstaoral ve intraoral otojen greft sahaları mevcuttur. Bu vaka serisinde implant
uygulamak üzere mandibular simfiz ve ramus bölgesinden elde edilen blok greftleri ile lokalize atrofik alveolar kret
bölgelerinin augmentasyonu sunulmaktadır.
Olgu Sunumu: Olgu 1: 24 yaşında kadın, mandibular anterior bölgede horizontal kemik eksikliği bulunmaktaydı. Sistemik
olarak sağlıklı ve sigara kullanmamaktadır. Simfiz bölgesinden alınan otojen blok kemik grefti ile ogmente edildi. 6 ay
sonra ogmantasyon alanına iki dental implant yapıldı.
Olgu 2: 54 yaşında kadın hasta, sol mandibular posterior bölge de kısmi atrofi bulunmaktaydı. Sistemik olarak sağlıklı ve
sigara kullanmamaktadır. Ramus bölgesinden alınan otojen blok kemik grefti ile ogmente edildi. 6 ay sonra ogmantasyon
alanına iki dental implant yapıldı.
Sonuç: Sonuç olarak, ileri düzeyde alveoler kemik atrofisi bulunan olgularda, implant tedavisi öncesinde kemik
augmentasyonu amacıyla intra-oral donör alan olarak simfiz ve ramus bölgesi yeterli miktarda otojen kemik
sağlamaktadır.
Anahtar kelimeler: Otojen kemik, ogmentasyon, dental implant.
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SS-138
AUTOGENOUS BONE AUGMENTATION BEFORE IMPLANT SURGERY: TWO CASE REPORTS
Nihat Laçin1
1
2

, Adalet Çelebi2

İzmir Katip Çelebi University, Faculty of Dentistry, Oral and Maxillofacial Surgery, İzmir, Turkey
Bingöl University, Faculty of Dentistry, Oral and Maxillofacial Surgery, Bingol, Turkey

Aim: Alveolar bone loss due to trauma, periodontal problems, alveolar region pathologies, and teeth that cannot be
treated conventionally may cause difficulties in prosthetic treatment planning. This situation may affect the planning
of conventional prostheses as well as the placement of the implant in the appropriate angle and position in prosthetic
treatment requiring implants. Autogenous bone grafts; In terms of bone healing, it is accepted as the gold standard
because it is the only material that contains osteoconductive, osteoinductive, and osteogenic capacity. There are
different extraoral and intraoral autogenous graft sites in autogenous bone graft applications. In this case series,
augmentation of localized atrophic alveolar crest regions with block grafts obtained from the mandibular symphysis
and ramus region for implantation is presented.
Case Reports: Case 1: A 24-year-old female had a horizontal bone deficiency in the anterior mandibular region. She is
systemically healthy and does not smoke. The autogenous block taken from the symphysis area was augmented with a
bone graft. After six months, two dental implants were placed in the augmentation area.
Case 2: A 54-year-old female patient had partial atrophy in the left posterior mandibular region. She is systemically
healthy and does not smoke. The autogenous block taken from the ramus area was augmented with a bone graft. After
six months, two dental implants were placed in the augmentation area.
Conclusion: In conclusion, in cases with advanced alveolar bone atrophy, the symphysis and ramus region provide a
sufficient amount of autogenous bone as intra-oral donor areas for bone augmentation prior to implant treatment.
Keywords: Autogenous bone, augmentation, dental implant.
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SS-139
FARKLI İSKELETSEL MALOKLUZYONLU ORTODONTİK HASTALARDA DİŞ YAŞI DEĞERLENDİRMESİ
Özge Çelik Güler1
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Amaç: Farklı iskeletsel paterni olan bireylerde dişsel gelişim etkilenebilir. Bu çalışmanın amacı, Steiner'in ANB
Sınıflamasına göre farklı sagital iskeletsel maloklüzyonları olan bir ortodontik alt popülasyonda Cameriere yöntemi ile
hesaplanan diş gelişimini değerlendirmektir.
Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya, 9-15 yaşları arasındaki bir alt popülasyonda yer alan 123 Türk çocuğu (82 kız ve 41
erkek) dahil edildi. Dijital panoramik radyografiler ve lateral sefalogramlar (LS) değerlendirme için toplandı. Diş yaşı
(DY), dijital panoramik radyografilerden Cameriere'nin Avrupa Formülü yöntemi ile değerlendirildi. Hastaların kronolojik
yaşı (KY), görüntü tarihinden doğum tarihi çıkarılarak hesaplandı. Hastaların ANB açıları, LS'den ölçüldü ve örneklem,
ANB sınıflandırması açısından üç iskeletsel alt gruba ayrıldı. KY ve DY arasındaki farklar paired t-testi ve Wilcoxon testi
ile karşılaştırıldı. ANB iskeletsel sınıflar arasında, KY-DY' daki farklılıkları test etmek için Tukey post hoc testi ile tek yönlü
ANOVA kullanıldı.
Bulgular: Erkek bireylerin iskeletsel sınıflarının tümünde KY ve DY arasında anlamlı fark bulunmadı (p> 0.05). Sınıf I
kızlarda KY ve DY arasında fark yoktur (p> 0,05), fakat Sınıf II (p = 0,001) ve Sınıf III kızlarda (p = 0,038) KY ve DY arasında
fark vardır. Farklı iskeletsel paternlere sahip erkeklerde KY ve DY için fark yoktur (p> 0.05). Sınıf I ve Sınıf II kız bireyler
arasında KY-DY açısından anlamlı fark bulunmadı (p> 0,05), ancak Sınıf III kız bireylerin diş gelişiminin ortalama 0,91 yıl
önde olduğu belirlenmiştir (p <0,05).
Sonuç: DY, farklı iskeletsel maloklüzyonlu erkeklerde farklılık göstermedi. Sınıf III iskeletsel paternli kızlarda diş gelişimi
daha hızlıydı.
Anahtar kelimeler: Cameriere yöntemi, diş yaşı, yaş tahmini, maloklüzyonlar, ortodonti
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DENTAL AGE ASSESSMENT
MALOCCLUSIONS
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Aim: Dental development may be affected in individuals with different skeletal patterns. This study aimed to evaluate
the dental development calculated by Cameriere method in an orthodontic subpopulation with different sagittal skeletal
malocclusions according to Steiner’s ANB Classification.
Methodology: This retrospective study included 123 Turkish children (82 girls and 41 boys) in a subpopulation aged
between 9 and 14.99 years. Digital panoramic radiographs and lateral cephalograms (LC) were gathered for evaluation.
The dental age (DA) was evaluated with Cameriere's European Formula method from digital panoramic radiographs. The
patients' chronological age (CA) was calculated by subtracting the image date and date of birth. ANB angles of the
patients were measured on LC, and the sample was divided into three skeletal subgroups in terms of ANB Classification.
The differences between CA and DA were compared with paired t-test and Wilcoxon test. One-way ANOVA with Tukey
post hoc test was used to test the differences in DA-CA among ANB skeletal classes.
Results: No significant difference was found between CA and DA in all skeletal classes of males (p> 0.05). There was no
difference between CA and DA in Class I girls (p> 0.05), but there were differences between CA and DA in Class II (p=0.001)
and Class III girls (p=0.038). There was no difference for CA-DA in males with different skeletal patterns (p>0.05). No
significant difference was found between Class I and II girls in terms of CA-DA (p> 0.05), but in the dental development
of Class III girls was ahead averagely by 0.91 years (p<0.05).
Conclusion: DA did not differ in males with different skeletal malocclusion. Dental development was faster in girls with
Class III skeletal patterns.
Keywords: Cameriere’s method, dental age, age estimation, malocclusions, orthodontics
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SS-140
DİŞ KAYBI VE SABİT PROTETİK RESTORASYONLARIN İNSİDANSI: BİR KESİTSEL ÇALIŞMA
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Amaç: Dişler, çiğneme fonksiyonu başta olmak üzere konuşma, gülümseme ve estetikte rol oynayan, bireyin yaşam
kalitesi ile ilişkili önemli organlardır. Dişler, periodontal hastalıklar sonucu ataşman kaybına uğrayabilmekte, pulpaya
uzanan derin çürüklerle veya maruz kaldığı travma ile vitalitesi tehlikeye girebilmekte, bu ve benzer sebeplerle diş
kayıpları yaşanabilmektedir. Diş kayıpları sonucu meydana gelen fonksiyon eksikliği, diş/implant destekli sabit protezlerle
veya hareketli bölümlü protezlerle yerine iade edilebilmektedir.
Bu çalışmanın amacı Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Bölümü’ne 2021
yılında başvuran 18 yaş ve üzerindeki hastalarda görülen diş eksikliği, artık kök, diş destekli sabit protez oranlarını
belirlemektir.
Materyal ve Metod: Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Bölümü’ne 2021
yılında başvuran 2177 hastanın panoramik radyografları taranmıştır. Bu grafilerde, üst ve alt çene diş eksikliği sayısı, diş
destekli sabit protezlerin sayısı, protezlerin üye ve destek diş sayısı not edilmiştir. Elde edilen bulgular yaş, sistemik
hastalıklar ve cinsiyete göre sınıflandırılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler ve yaş gruplarının karşılaştırılmasında Chi-kare
analizleri, sistemik hastalıkların karşılaştırılmasında One-way ANOVA testleri SPSS (IBM, Armonk, NY, ABD) ile yapılmıştır.
Bulgular: 2177 hastanın 1928’inde en az bir diş eksikti. Yaş grupları arasında; diş kaybı sayısı, sabit dental köprü ve kron
sayısı, hareketli protez ihtiyacı açısından anlamlı farklılıklar vardı (p<0,05). Diyabet ve kalp hastalığı olan bireyler, sağlıklı
bireylerden anlamlı derecede fazla diş kaybına sahipti (p<0,05).
Sonuç: Bu çalışmanın limitasyonları dahilinde, bireylerin yaşları ve sahip oldukları sistemik hastalıklar arttıkça diş kaybı
insidansında da artış görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Panoramik radyografi, diş eksikliği, sabit dental protez
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TOOTH LOSS AND INCIDENCE OF FIXED PROSTHETIC RESTORATIONS: A CROSS-SECTIONAL STUDY
Ali Altındağ1

, İrem Sezen2

, M. Esad Güven3

1

Necmettin Erbakan University Faculty of Dentistry, Department of Oral Diagnosis and Radiology, Konya, Turkey
Necmettin Erbakan University Faculty of Dentistry, Konya, Turkey
3 Necmettin Erbakan University Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, Konya, Turkey
2

Aim: Teeth are important organs related to the quality of life of the individual, playing a role in speech, smile and
aesthetics, especially chewing function. Teeth can lose attachment as a result of periodontal diseases, lose their vitality
due to deep caries extending to the pulp or trauma they are exposed to, and tooth loss may occur due to these and
similar reasons. Lack of function resulting from tooth loss can be returned with tooth / implant-supported fixed
prostheses or removable partial dentures.
The aim of this study is to determine the rates of tooth loss, residual root, and tooth-supported fixed prosthesis in
patients aged 18 and over who applied to Necmettin Erbakan University Faculty of Dentistry Department of Oral and
Maxillofacial Radiology in 2021.
Methodology: Panoramic radiographs of 2177 patients, who applied to Necmettin Erbakan University Faculty of Dentistry
Department of Oral and Maxillofacial Radiology in 2021 were included in this study. In these graphs, the number of tooth
supported fixed prostheses, the number of supporting teeth of the prostheses, the number of residual roots in the mouth
and their localization were scanned. The findings obtained were classified according to age and gender. Chi-square
analysis were performed with SPSS (IBM, Armonk, NY, USA) for descriptive statistics and comparison of age groups.
Results: At least one tooth was missing in 1928 of 2177 patients. Among age groups; There were significant differences
in the number of tooth loss, the number of fixed dental prostheses or single crowns, and the need for removable
prostheses (p <0.05). Patients with diabetes and heart disease had significantly more teeth loss than healthy ones (p
<0.05).
Conclusion: Within the limitations of this study, the incidence of tooth loss increased as individuals' age and systemic
diseases increased.
Keywords: Panoramic radiography, tooth deficiency, fixed dental prostheses
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