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1. GĐRĐŞ 

Normal ve dengeli bir oklüzyon için üst çenenin yatay yönde alt çeneden daha geniş 

olması gerekmektedir. Bu nedenle fonksiyonel ve estetik açıdan temporomandibuler eklem ile 

uyumlu bir oklüzyon elde edebilmek için ortodontik tedavilerde üst çene genişletmesi 

yapılabilmektedir. Üst çene darlığı gösteren vakalarda Hızlı Üst Çene Genişletmesi (HÜÇG), 

1900’lü yılların başından bugüne kadar çocuklarda ve genç erişkinlerde sıklıkla uygulanan bir 

yöntem haline gelmiştir (Alpern ve Yurosko 1987). 

HÜÇG apareyleri genel olarak bonded ve bantlı tip olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Haas 

(1961) kendi adını taşıyan diş-doku destekli apareyini tanıttıktan sonra, Broadway (1967) hızlı 

üst çene genişletmesini yarık damağın tedavisinde kullanmıştır. Wertz (1968) solunum güçlüğü 

çeken hastalarda hızlı üst çene genişletmesini burun boşluğunun alt ve ön bölümünde 

genişlemeye neden olduğu düşüncesiyle kullanmıştır. Daha sonraki yıllarda Biederman (1973) 

Haas’ın fikirlerini genişletmiş ve kullandığı diş destekli Hyrax apareyi ile hızlı üst çene 

genişletmesini Sınıf III kapanış bozukluğunun tedavisinde kullanmıştır.  

Ortodontik tedavide sıklıkla kullanılan HÜÇG’nin bazı istenmeyen etkileri vardır. 

Bunlardan en önemlileri genişletme sonrası üst alveol kemiğinin bukkal yönde eğilmesi ve üst 

posterior dişlerin palatal tüberküllerinin sarkması sonucu dik yön yüz boyutunun artması ve bazı 

vakalarda ön açık kapanış oluşması, kök rezorpsiyonları ve ağız hijyeninin bozulmasıdır (Alpern 

ve Yurosko 1987) 

Bonded HÜÇG apareylerinin bantlı HÜÇG apareylerine kıyasla bazı avantajlarının 

olduğu bilinmektedir (Cohen ve Silverman 1973, Mondro ve Litt 1977, Timms 1980, Spolyar 

1984, Sarver ve Johnston 1989, McNamara ve Brudon 1993, Memikoğlu ve Đşeri 1997, 

Memikoğlu ve Đşeri 1997). Literatürdeki çalışmalardan bazıları bonded HÜÇG apareylerinin 

sadece vertikal kontrolü sağlamaya yardımcı olmadıklarını aynı zamanda üst çenenin daha 
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paralele yakın açılmasını sağladıklarını öne sürmektedir (Timms 1980, Spolyar 1984, Alpern ve 

Yurosko 1987, Memikoğlu ve Đşeri 1997). 

Damak ve dişler üzerinde akrilik içeren splint tipindeki bonded HÜÇG apareylerinin daha 

önceden bahsedilen sebeplerden dolayı vertikal kontrolü geleneksel tiptekilere nazaran daha iyi 

sağladıkları ve üst çenenin daha paralele yakın bir şekilde genişlemesine yardımcı oldukları 

düşünülmektedir. Bununla birlikte bonded tip apareylerin bantlı tiplere nazaran daha az hijyenik 

olmaları en büyük dezavantajlarıdır (Orhan 1999, Başçiftçi 2001). 

Ağızdaki yumuşak dokuların bütünlüğünü tehdit eden dental işlemlerden sonra sistemik 

kan dolaşımına ağız menşeli mikroorganizmaların geçip, geçici bakteriyemiye neden olduğu 

bilinen bir gerçektir. Bakteriyemi hayatı tehdit oluşturacak biçimde enfektif endokardite, beyin 

absesine ve diğer bazı uzak bölge enfeksiyonlarına neden olabilir. Sağlıklı bir insanda 

mikroorganizmalar sistemik kan dolaşımından retiküloendotelyal sistem tarafından birkaç dakika 

içinde temizlenir. Fakat konjenital ya da kazanılmış kalp anomalisi bulunan hastalarda 

bakteriyemi sonrası enfektif endokardit riski vardır. Bu nedenle dental işlemlerde dikkat edilmesi 

gerekmektedir (Heimdahl ve ark 1990, Tomas ve ark 2004, Takai ve ark 2005, Meurman ve 

Hamalainen 2006). 

Çalışmamızın amacı üst çene darlığına sahip vakalarda uygulanan modifiye akrilik 

bonded HÜÇG apareyinin HÜÇG sırasında vertikal kontrolü bantlı HÜÇG apareylerine göre 

daha iyi sağlaması ve üst çenenin daha paralel yakın açılmasını sağlaması gibi avantajlarının yanı 

sıra bantlı HÜÇG apareyleri kadar hijyenik olmaması sebebiyle HÜÇG sonrası herhangi bir 

bakteriyemiye sebep olup olmadığının araştırılmasıdır. 
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2. LĐTERATÜR BĐLGĐ 

2.1. Posterior Çapraz Kapanış 

2.1.1. Tanımı ve Dağılımı 

Çapraz kapanış üst molar ve premolarların bukkal tüberkülleri ile alt molar ve 

premolarların santral fossaları arasındaki oklüzyon olarak tanımlanmaktadır. Çapraz kapanışların 

görülme sıklığının %1 ile % 23 arasında değiştiği vurgulanmaktadır. Çapraz kapanışın en sık 

görülen şekli % 6–7’lik görülme sıklığı ile tek dişi ilgilendiren tipidir. Bunu tek taraflı çapraz 

kapanışlar % 4–5’lik görülme sıklığı ile izlemektedir. Son olarak çift taraflı çapraz kapanışın 

görülme sıklığı % 1.5- 3.5 arasındadır. Çapraz kapanışların görülme sıklığı yaş ve cinsiyetle 

ilişkili değildir (Castaner Peiro 2006).  

2.1.2. Etyoloji 

Maksiller darlığın genetik ya da çevresel faktörlerin etkisi ile geliştiği bilinmektedir. 

Genetik faktörlerin etkisinin en belirgin olarak gözlendiği vakalar dudak damak yarığı bulunan 

hastalarda görülen maksiller darlıktır. Çevresel faktörler ise büyümüş adenoid ve tonsillerden 

kaynaklanan posterior nazal tıkanıklık ve kötü ağız alışkanlıklarına eşlik eden ağız solunumunu 

içermektedir (Graber ve Swain 1975). Harvold ve ark (1972) yaptıkları deneysel çalışmada 

Rhesus maymunlarını burun solunumundan zorunlu ağız solunumuna geçirmişler ve sonuçta 

Rhesus maymunlarında üst çene darlığı oluştuğunu görmüşlerdir.  

Fonksiyonel çapraz kapanış en sık süt ve karışık dişlenme döneminde görülür. Alt çene 

istirahat konumundayken, alt çene ile üst çene arasında transversal yönde bir uyumsuzluk 

olmamasına rağmen, maksimum interkuspidasyona geçerken, üst çene diş kavsi alt çene diş 

kavsine göre daha dar olduğundan, dişlerdeki erken temaslar nedeniyle alt çene lateral yönde 

hareket ederek çapraz kapanışa sebebiyet vermektedir. Bu durum düzeltilmediği zaman, 

morfolojik çapraz kapanışa neden olabilmektedir (Graber ve Swain 1975, Proffit ve Fields 1986, 
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McNamara ve Brudon 1993). 

2.2. Hızlı Üst Çene Genişletmesi  

2.2.1.Tarihçe  

Hızlı üst çene genişletmesi bugün bildiğimiz tanımıyla ilk kez Angell (1860) tarafından 

ABD’de 14 yaşında, üst sol lateral ve premolarları ektopik olan bir kız çocuğunun ortodontik 

tedavisinde kullanılmıştır. Kullanılan aparey başlıca birbiriyle ters eksenlerde dönen 2 vidadan 

oluşuyordu ve dişlerin üzerine simante edilmemişti. Apareyi dişlerin üzerinde tutan kuvvet 

vidanın ürettiği basınçtı. Apareyin dişlerle temasta olan kısmı dişlere zarar gelmemesi açısından 

yumuşak altın alaşımı ile kaplanmıştı. Angell bu apareyle üst çenede 2 haftada yaklaşık 7.5 

mm’lik bir genişletme elde etmiştir. Angell’ın hastada klinik olarak ilk gözlemlediği belirtiler; 

santral üst kesici dişlerde geçici ve ağrısız mobilizasyon, median diastema ve sutura palatina 

mediana hizasında palatal mukozada renk değişimiydi. Fakat o zamanlarda radyografinin 

olmayışı nedeniyle sutura palatina medianadaki açılmayı kanıtlayamamıştır. 

Mesnard (1929) midpalatal suturun HÜÇG apareyleri kullanılarak açılabileceğini ve 

midpalatal suturun genişlemesi sonucu oluşan boşluğun 4-6 hafta içinde yeni kemik ile 

dolabileceğini radyografik olarak kanıtlamıştır. 

Debbane (1958) kedilerde HÜÇG'nin neden olduğu sefalometrik ve histolojik 

değişiklikleri incelemiştir. Aynı yılda Krebs (1958) HÜÇG'nin etkilerini implant kullanarak 

araştırmıştır.  

Haas (1961) kendi adını verdiği diş-doku destekli bir HÜÇG apareyi geliştirmiştir. Haas 

tasarladığı apareyin damak yüzeyinde akrilik plaklar içermesi nedeniyle daha az dental tippinge 

neden olduğunu ve üst çenede daha paralele yakın açılma sağladığını ileri sürmüştür. 
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Skieller (1964) ve Wertz (1968) üst çene yetersizliğinin görüldüğü vakalarda HÜÇG 

uygulanmasını önermişlerdir.  

Cohen ve Silverman (1973) Haas apareyine alternatif olarak bonded HÜÇG apareyini 

tanıtmışlardır. Daha sonraki yıllarda Howe (1982) ve Spolyar (1984) aynı tipte apareyleri 

HÜÇG’de kullanmışlardır. 

Günümüzde klinisyenler HÜÇG’ni üst çenede darlık gösteren olgularda üst çene ve alt 

çene arasındaki yatay yöndeki ilişkinin düzeltilmesi amacıyla ve ayrıca üst çenede hafif darlık 

gösteren olgularda sıklıkla uygulamaktadırlar. HÜÇG ile elde edilen iskeletsel cevap sonucu 

posterior dişlerde normal oklüzyon sağlanmakta ve bu sayede kondiler pozisyondaki asimetriler 

düzeltilmekte ve hem fonksiyonel kaymalar hem de TME disfonksiyonlarının düzeltimi 

sağlanmaktadır (Wickwire 1973, Adkins ve ark 1990). 

 

2.2.2. Mekanizma 

Hızlı üst çene genişletmesi, dişler ve üst çene alveoler çıkıntılar üzerine gelen kuvvetin 

diş hareketi için gereken kuvvet miktarını aştığı zaman oluşur (Isaacson ve Wood 1964, Isaacson 

ve Ingram 1964, Isaacson ve Ingram 1965). Bu yapılara uygulanan basınç ortopedik bir kuvvet 

gibi davranır ve midpalatal suturu açar. HÜÇG apareyleri periodontal ligamenti sıkıştırır. 

Alveoler çıkıntı bükülmeye başlar, destek dişlerin bukkal yönde eğilmesiyle midpalatal sutur 

açılır ve üst çene kemiği ikiye ayrılır. Bu olayın sonucunda üst ark yatay yönde hem iskeletsel 

hem de dişsel olarak genişler. HÜÇG apareyleri ile elde edilen kuvvetler genelde sadece 

midpalatal suturu açmakla kalmayıp diğer üst çene suturlarında ve kafatası suturlarında harekete 

neden olur. Bu sutural ayrılma sonucunda üst çene aşağı ve öne doğru hareket eder ve bileşenleri 

hem yatay hem de frontal düzlemde rotasyona uğrar (Battikki 2001). 

Üst çene, yüze ve kranyuma ait olan; frontal, etmoid, nazal, zigomatik, lakrimal, inferior 
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nazal konka, palatin ve vomer kemikleri ile, posteriorda sfenoid kemiğin pterigoid çıkıntıları ile 

komşuluk yapmaktadır. Palatal kemiğin piramidial çıkıntısı ise pterigoid çıkıntılar ile 

bağlantılıdır. HÜÇG sırasında bu çıkıntılar lateral yönde bükülürler ve üst çenenin açılımına 

direnç gösterirler, bu olay sonucunda üst çene ön-arka yönde paralel şekilde açılmaz (Şekil1) 

(Debbane 1958, Davis ve Kronman 1969, Haas 1970, Werzt 1970, Heflin 1970, Byrum 1971, 

Murray ve Cleall 1971, Melsen 1972, Wertz ve Dreskin 1977, Timms 1980, Timms 1981, Đşeri 

ve ark 1998).  

 

 

Şekil 1: Frontal düzlemde HÜÇG sonucu görülen ‘V’ şeklinde açılma (Bell 1982). 
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Şekil 2: Üst çeneye oklüzal yönden bakıldığında HÜÇG sonucu görülen ‘V’ şeklinde 

açılma (Bell 1982). 

2.2.3. Hızlı Üst Çene Genişletmesinin Đskeletsel Etkileri  

Inoue (1970), Timms ve Moss (1971), ve Bell (1982) üst çene genişletilmesi vakalarının 

%75–80’inde ön-arka yönde paralel olmayan bir şekilde açılma bildirmişlerdir. Wertz (1970), 

Haas (1980) ve Bell (1982) üst çenenin aşağı-yukarı yönde paralel olarak değil piramidial sekilde 

açıldığını ve piramidin tabanının ağız boşluğuna bakan yüzde, tepesinin ise burun boşluğu 

tarafında olduğunu bildirmişlerdir (Şekil 1).  

Midpalatal suturun açılım miktarı kişiden kişiye ve suturun farklı bölgelerinde değişiklik 

gösterir. Genelde genç bireylerde açılım miktarı yetişkinlere nazaran daha fazladır. Eğer 

midpalatal sutur kemikleştiyse hiçbir açılım görülmez. Sutural açılma miktarının diş kavsindeki 

genişlemenin yarısına eşit ya da daha az olduğu bilinmektedir. Ayrıca, ortalama olarak sutural 

genişlemenin iki keser arasında iki molar arasındakinden iki kat daha fazla olduğu bildirilmiştir 

(Krebs 1958, Krebs 1959, Krebs 1964) (Şekil 2). 

Haas (1980) gerçek bir apikal kaide genişletmesi için HÜÇG apareyinin damak yüzeyinde 
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akrilik yastıklar içermesini gerekli görmüştür. Aparey tarafından oluşturulan ağır kuvvetlerin 

akrilik yastıklar vasıtasıyla damağa iletildiğini ve damak arterlerinin sıkışması sonucu, 

etraflarındaki bağ dokusu hücrelerinin osteoklastlara farklılaşarak arterlerin etrafındaki kemikte 

rezorpsiyona neden olduğunu, arterleri hasardan koruduğunu ve son olarak bu olay sonucunda 

damakta gerçek bir genişleme olduğunu savunmuştur. Ayrıca bu akrilik yastıkların üst çenenin 

daha paralele yakın olarak genişlemesine imkan tanıdığını ileri sürmüştür. 

Haas (1961), Krebs (1964) ve Wertz (1970) üst çenenin HÜÇG sırasında aşağı ve öne 

doğru, damak raflarının ise aşağı yönde hareket ettiğini göstermişlerdir. Haas (1961) uzun 

dönemde üst çenenin kısmi olarak eski konumuna döndüğünü savunmuştur. Turbyfill (1976) ve 

Wertz (1977) ise üst çenenin tamamen eski konumuna döndüğü savunmuştur. Zimring ve 

Isaacson (1965) HÜÇG’nin uzun dönemde yüzün dik ve ön-arka yön boyutları üzerine çok az 

etkisinin olduğunu bildirmişlerdir.  

2.2.4. Hızlı Üst Çene Genişletmesinin Dişsel Etkileri  

Aktif midpalatal sutur açılımı sırasında üst santral keser dişler arasında yaklaşık olarak 

midpalatal suturdaki genişlemenin yarısı kadar bir boşluk açılır (Haas 1961). Bu boşluk açılımını 

takiben, trans-septal lifler nedeniyle keser dişlerin kronları mezial yönde birbirine doğru yaklaşır, 

fakat kökler distalde kalır. Trans-septal liflerin müteakip çekimi sonucu yaklaşık dört ay 

içerisinde dişlerin eksen eğimleri ilk haline geri döner (Battikki 2001). 

Sandstrom ve ark (1988) ve Gryson (1997) HÜÇG ile alt inter-kanin mesafede 4mm lik, 

alt inter-molar mesafede ise 6 mm’lik bir genişletme elde edilebileceğini bildirmişlerdir. 

Araştırıcılar HÜÇG’nin alt inter-kanin ve inter-molar mesafedeki artışa olan etkisini hasta yaşına 

göre araştırmış ve ne hasta yaşının ne de hastanın yüz tipinin bu mesafelere bir etkisinin 

olmadığını bulmuşlardır. Haas (1965) HÜÇG ile oklüzal kuvvetlerin değişmesi sonucu, alt 

posterior dişler üzerine gelen lingual yöndeki kuvvet vektörlerinin kaybolduğunu, üst çenenin 
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genişlemesiyle bukkal kas sisteminin laterale hareket ettiğini ve bunun da dil ve yanak kasları 

arasındaki dengeyi dil lehine çevirdiğini belirtmiştir. Ayrıca, apareyin kalınlığı nedeniyle dilin 

ağız tabanına doğru yerleşip, lateral yönde etkisini göstermesiyle, alt birinci büyük azılar arası 

mesafeyi artırdığını ifade etmiştir. 

Langford ve Sims (1982), Langford (1982), Barber ve Sims (1981) ve Kittel ve Sampson 

(1994) HÜÇG nin destek dişlerin köklerinde rezorpsiyona neden olduğunu ve bu rezorpsiyonun 

zaman içinde tamir edildiğini bildirmişlerdir. HÜÇG’ni takiben tamir işleminde rol alan sement 

dokusunun diş kökü yüzeylerindeki rezorbe alanlara hızlı apozisyonunu sağlamak için 

retansiyonun sabit bir aparey ile yapılmasını önermişlerdir. 

2.2.5. Hızlı Üst Çene Genişletmesi Sırasında Dik Yüz Boyutlarının Kontrolü  

Bonded akrilik HÜÇG apareyi tasarımı gereği sadece üst çene genişletmesine neden 

olmaz. Aynı zamanda dik yöndeki kalınlığı sayesinde alt ve üst dişler üzerinde intrüzyon 

kuvvetine neden olur. Teorik olarak freeway space genişliği (2-3mm) kadar olan oklüzal 

yüzeydeki akrilik kalınlık sayesinde üst ve alt çene üzerine devamlı ve pasif intrüzyon kuvveti 

iletilir (Sarver ve Johnston 1989, Başçiftçi 2001).  

Tüm oklüzal yüzeyi kaplayan akrilik sayesinde HÜÇG sırasında alt ve üst dişler 

arasındaki temas kalkacağından üst çene parçalarının ayrılmasına direncin daha az olacağı öne 

sürülmüştür. HÜÇG dik alt çene düzlem açısına sahip ve/veya ön açık kapanış eğilimli bireylerde 

dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır. Çünkü HÜÇG ile birlikte alt çenenin aşağı ve geriye doğru 

hareket ettiği bilinmektedir (Majonrau ve Nanda 1994). Yüksek alt çene düzlem açısına sahip 

bireylerde, uzun yüz sendromunda ve ön açık kapanış vakalarında HÜÇG uygulanırken çenelik 

ya da posterior high pull headgear kullanımı önerilmektedir (Merrifield ve Cross 1966, 

Thompson 1974, Nisco ve Nanda 1986, Başçiftçi 2001). 
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2.2.6. Hızlı Üst Çene Genişletmesi Uygulama Zamanı  

HÜÇG’nin ideal uygulama zamanını incelemek için yapılan araştırmaların çoğu 

intermaksiller sutural sistemin büyüme ve olgunlaşması üzerine yoğunlaşmıştır (Baccetti 2001). 

Melsen (1975) mid-palatal suturun değişik gelişim dönemlerindeki olgunlaşmasını histolojik 

olarak incelemek için otopsi materyali kullanmıştır. Bu araştırmasında 10 yaşına kadar olan 

çocukluk döneminde suturun geniş ve düz olduğunu, bununla birlikte 10-13 yaş arası dönemde 

ise birbiri üstüne binen bölümler içeren skuamöz bir yapı haline geldiğini bildirmiştir. Son olarak 

13-14 yaşlarında ise suturun dalgalı ve birbirine parmaksı çıkıntılar şeklinde kenetlenmiş bir yapı 

görüntüsü arz ettiğini vurgulamıştır. Melsen ve Melsen (1982) suturun bu sefer yetişkin 

dönemdeki yapısını incelemişler ve suturun  birçok kemik köprüsü içerdiğini ve sinostosis 

yapısında olduğunu bildirmişlerdir. Bu bilgiler göz önünde tutulduğunda mid-palatal suturun 

gelişim evresinin üst basamaklarında HÜÇG sırasında zorluklarla karşılaşılması muhtemeldir 

(Baccetti 2001). 

Midpalatal suturun 15 yaşa kadar erken bir zamanda kemikleşebildiği gibi 27 yaşına kadar 

da kemikleşmeden kalabileceği bilinmektedir. Bununla birlikte HÜÇG nin en uygun uygulanma 

yaşının 8 ile 15 yaş arasında olduğu bildirilmiştir (Bjork ve Skieller 1974, Persson ve Thilander 

1977).  

Wertz (1970)’e göre HÜÇG için optimal zaman 13-15 yaşları öncesidir ve bu yaştan 

sonra yapılan HÜÇG stabil olmamaktadır. Haas (1980) ise süt ve karışık dişlenme döneminde 

yapılan HÜÇG sonrası daha az relaps görüldüğünü ileri sürmüştür. 

2.2.7. Hızlı Üst Çene Genişletmesi Endikasyonları   

a. Çapraz kapanış düzeltimi: Maksiller suturun kemikleşmesinin tamamlanmamış olduğu 

vakalarda, iskeletsel ve/veya dişsel maksiller darlık ya da mandibuler genişliğe bağlı tek taraflı 

veya çift taraflı posterior çapraz kapanışın düzeltiminde HÜÇG uygulanır. HÜÇG ile tedavi 
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edilen hastalarda A noktasının 1-2 mm öne taşındığı gösterilmiştir. Bu sayede HÜÇG ile hafif ön 

çapraz kapanışın düzeltilebilmesi de mümkündür (Davis ve Kronman 1969, Başçiftçi 2001). 

b. Ark boyunun arttırılması: Diş boyutu-ark boyutu uyumsuzluğu görülen vakalarda 

HÜÇG ile ark boyutunun arttırılması, bazı vakalarda diş çekiminin profili olumsuz etkileyeceği 

göz önünde bulundurulduğunda hasta ve hekime avantaj sağlamaktadır (Adkins ve ark 1990). 

c. Sınıf II kapanış bozukluğunun spontan düzeltimi: Sınıf II iskeletsel kapanışa sahip 

bireylerde yüksek oranda üst çene darlığı görülmektedir. Bu tür vakalarda HÜÇG sonucu alt çene 

spontan olarak normal konumuna gelebilmektedir (Lima Filho ve ark 2003). 

d. Fonksiyonel çene ortopedisi veya ortognatik cerrahiye hazırlık: Sınıf II olgularda 

fonksiyonel çene ortopedisi öncesi yatay yönde çeneler arası uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla 

HÜÇG uygulanmaktadır. Ortognatik cerrahi öncesinde de aynı nedenden dolayı HÜÇG nin 

uygulanma endikasyonu vardır (Doruk ve Bıçakçı 2000). 

e. Maksiller sutural sistemin mobilizasyonu: Üst çene darlığı gösteren ya da göstermeyen 

ve yüz maskesi kullanılacak olan sınıf III olgularda üst çene çevresindeki suturaların 

mobilizasyonu için HÜÇG uygulanması önerilmektedir (Starnbach ve ark 1966). 

f. Damak dudak yarıklı bireylerde: Dudak ve/veya damak yarıklı hastalarda üst çenedeki 

darlığı düzeltmek için HÜÇG uygulanır (Graber ve Swain 1975). 

g. Nazal direncin azaltılması: Hartgerink (1987)’e göre HÜÇG sonrası uyguladığı nazal 

dirençte azalma meydana gelmektedir. 

h. Gülümsemenin güzelleştirilmesi: Temel bir endikasyon olmamasına karşın HÜÇG 

sonrası hastaların gülümsemelerinde bir iyileşme göze çarpar (Özsoy 2001). 

i. Asimetrik kondiler pozisyonun düzeltilmesi: HÜÇG ile elde edilen iskeletsel 

değişiklikler sonucunda posterior dişlerde normal oklüzyon sağlanır ve alt çenedeki olası 

fonksiyonel kaymalar bu sayede düzeleceğinden kondiler pozisyondaki asimetriler ortadan 
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kaldırılır (Wickwire 1973, Adkins ve ark 1990). 

2.2.8. Hızlı Üst Çene Genişletmesi Kontrendikasyonları 

a. Kooperasyon bozukluğu olan bireylerde 

b. Tek dişin çapraz kapanışta olduğu bireylerde  

c. Anterior open bite ve dik mandibuler düzlem açısı ve konveks profili olan bireylerde. 

d. Yüzde şiddetli asimetri varlığında 

e. Aşırı iskeletsel probleme sahip ve ortognatik cerrahi ile tedavi edilmesi gerekli olan 

hastalarda 

(Wertz 1970, Alpiner ve Beaver 1971, Bishara ve Staley 1987) 

2.2.9 Hızlı Üst Çene Genişletmesi Apareyleri 

HÜÇG apareyleri başlıca diş ve diş-doku destekli olarak ikiye ayrılır (Garib ve ark 2005). 

Haas (1961) apareyi diş-doku destekli bir aparey olup, destek dişlere bantlar vasıtasıyla 

tutunur ve damak kısmında akrilik yastıklar içerir. Bu apareyin içerdeği akrilik yastıklar 

sayesinde üst çenede daha paralel bir açılmaya neden olduğuna inanılmaktadır. 

Hyrax apareyi diş destekli olup, bir vida ve destek dişler üzerindeki bantlara lehimlenen 

metal kollardan oluşur. Bu ve benzer tipteki apareyler palatal mukozada en az irritasyona neden 

olur ve ağız hijyenini en az miktarda bozar (Biederman 1968). 

Minne expander diş destekli bir apareydir ve kalın bir yay ve yaya bağlı kollar içerir. Bu 

kollar destek dişler üzerindeki bantlara lehimlidir ve yayın her aktivasyonu ile genişletme kuvveti 

bu kollar vasıtasıyla dişlere aktarılır. Minne expander HÜÇG tamamlandıktan sonra kısmi olarak 

deaktive edilmediği sürece genişletme kuvveti vermeye devam eder (Cotton 1978). 

Ivanovski (1985) hızlı üst çene genişletmesi için hareketli bir akrilik plağın kullanımını 

savunmuştur. Bu aparey band ya da kroşe içermez ve hastanın ağzıyla mükemmel bir uyum 

gösterir. Yumuşak doku irritasyonu nerdeyse yoktur. Çünkü hasta istediği zaman apareyi 
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temizlemek için ağzından çıkarabilir. Ayrıca apareyin palatal kısmına eklenen akriliğin alt 

posterior dişlere teması sağlanarak üst çenedeki genişletmeye ek olarak alt çenede de belli oranda 

genişletme elde edilebilir. 

Wendell (1993) Ni-Ti alaşımından ısı ile aktive olan ve midpalatal sutur üzerine devamlı 

ve yüksek miktarda kuvvet veren ve loop içeren diş destekli bir ekspansiyon apareyi 

geliştirmiştir. Bu apareyin özellikle genç hastalarda kullanımı endikedir (Wendell 1993). 

Bonded rapid palatal genişletme apareyi Cohen ve Silverman (1973) ve Spolyar (1984) 

tarafından tarif edilmiştir. Bu aparey Haas apareyine alternatif olarak kullanım alanı bulmuştur. 

Aparey dişler üzerine ortodontik bonding materyali ya da siman kullanılarak yapıştırılır. Bu 

apareyin bantlı apareylerde görülen vertikal boyuttaki artışı en aza indirdiği savunulmaktadır 

(Sarver ve Johnston 1989, Asanza ve ark 1997).  

Konvansiyonel hızlı üst çene genişletmesi apareyleri ile yapılan üst çene genişletilmesi ile 

maksillayı oluşturan sağ ve sol parçalar ikiye ayrılır. Bununla birlikte üst çene alveoler çıkıntısı 

ve posterior dişler bukkale doğru tipping hareketi yapar. Alveoler çıkıntısının bükülme hareketi 

ve posterior dişlerdeki ekstrüzyon sonucunda alt çene posterior rotasyona uğrar. Bir başka 

istenmeyen etki ise üst çeneyi çevreleyen yapıların deformasyona karşı gösterdiği direnç 

sonucunda uzun dönemde görülen relapstır (Memikoğlu ve Đşeri 1999). 

Konvansiyonel HÜÇG apareylerinin dezavantajlarını ortadan kaldırmak için farklı 

apareyler geliştirilmiştir. Dişlerin üzerini örten oklüzal komponente sahip HÜÇG apareylerinin 

kovansiyonel apareylere kıyasla bazı avantajları olduğu rapor edilmiştir (Başçiftçi 2001). 

Aras ve Sürücü (1990) Haas tipi HÜÇG apareyiyle yapılan üst çene genişletilmesinde 

vertikal kontrolün oklüzal bir ısırma plağıyla sağlanabileceğini bildirmişlerdir. Memikoğlu ve 

Đşeri (1999) Haas tipi HÜÇG apareyiyle bonded HÜÇG apareyinin etkilerini karşılaştırmışlar ve 

yaptıkları çalışmanın sonucunda Haas tipi HÜÇG ile üst çene genişletilmesi yapılan hastalarda 
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molar tippinginin bonded HÜÇG ile üst çenesi genişletilen hastalardakine kıyasla daha fazla 

olduğunu overbite’ın ise azaldığını bulmuşlardır. 

HÜÇG’de kullanılan apareylerden bantlı ve bonded apareyler mekanik avantaj yönünden 

karşılaştırıldığında bonded apareyler vertikal kontrolü daha iyi sağlamaktadırlar (Asanza ve ark 

1997). Haas (1980) damak kısmında akrilik yastıklar içeren apareyler ile daha paralele yakın bir 

genişletme elde edilebileceğini bildirmiştir. 

Konvansiyonel HÜÇG apareylerine mekanik yönden avantaj gösteren ve yapısı gereği 

hem damak kısmında akrilik içeren hem de dişlerin oklüzal kısmını örten akrilik ısırma plakları 

bulunduran Modifiye Akrilik Bonded HÜÇG apareyinin başlıca avantajı vertikal kontrolü daha 

iyi sağlaması ve üst çenede daha paralele yakın bir açılma meydana getirmesidir. En önemli 

dezavantajı ise diğer apareylere göre özellikle akrilik parça içeremeyenlere göre, daha az hijyenik 

olmasıdır (Orhan 1999, Başçiftçi 2001).  

2.3 Bakteriyemi ve Bakteriyel Endokardit  

2.3.1 Tanımı 

Bakteriyemi, az sayıda bakterinin (genelde 10 CFU/ml den az) sistemik dolaşıma geçmesi 

ve 30 dakika kadar dolaşımda kalması olarak tanımlanabilir (Meurman ve Hamalainen 2006). 

Geçici bakteriyemi, oral kavite, ürogenital yol ve gastroinstestinal yol gibi çok sayıda bakteri 

içeren mukoz membranlara tıbbi amaçla yapılan müdahale sonucunda gelişen minör travma ve 

kanama neticesinde gelişebilir (Cho ve ark 2004). Bunun sonucunda bazı mikroorganizmalar 

sistemik dolaşıma geçtikten sonra daha önceden fibrin ve plateletlerden teşekkül etmiş 

vejetasyonlar üzerinde valvular endotelyumda kolonize olurlar ve hasara yol açarlar (Carmona ve 

ark 2002). Normal ve sağlıklı kişilerde sistemik dolaşıma geçen bakteriler retiküloendotelyal 

sistem tarafından elimine edilirler. Fakat kalp kapakçığı protezi taşıyan ve bazı organik kalp 

rahatsızlığı olan kişilerde bakteriyel endokardit gelişme riski vardır (Cho ve ark 2004). 
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Endokardit bulaşıcı olmayan ve kalbin içini döşeyen dokuyu ya da kalp kapakçıklarını 

tutan kronik bir enfeksiyondur. Endokardit etkenleri genelde bakteriler olmakla birlikte çeşitli 

mantar türlerinin de bu enfeksiyona neden olduğu bilinmektedir. Son yapılan çalışmalardan elde 

edilen sonuçlar vücuda yapılan piercing, aşırı alkol tüketimi ve intravenöz uyuşturucu 

kullanımının endokardite zemin hazırlayan kalp hastalıklarına sahip hastalarda endokardit riskini 

artırdığını göstermektedir (Millar ve Moore 2004). 

2.3.2 Oral Menşeli Bakteriyemi ve Bakteriyel Endokardit 

2.3.2.1. Tanımı 

Thayer (1926) kötü ağız hijyeninin en önemli enfektif endokardit etkeni olduğunu ileri 

sürmüştür. Belirgin kanama yokluğunda bakteriyemi oluşumu mekanizması ani oluşan negatif 

basınç sonucunda bakterilerin kan damarlarının içine çekilmesi ile açıklanmaktadır. Negatif 

basınç ise dentogingival manipulasyonlar sonucunda kan damarlarında oluşan mikroskopik hasar 

oluşumuyla ortaya çıkar. Negatif basınç herhangi bir dentogingival manipulasyon sonucunda 

gingival kan damarlarında ortaya çıkan kesikli negatif ve pozitif basınç siklüsü sayesinde oluşur. 

Bu siklüsün oluşabilmesi için dişin soketi içinde hareket etmesi yeterlidir (Roberts 1999). 

Horder (1909)’ın oral florada bulunan mikroorganizmaların bakteriyel endokardit 

oluşumunda anahtar rol üstlendiğini açıklamasından bu yana bakteriyel endokardit teşhisi 

konulmuş endokardiyal hasarlı hastalarda yapılan kan kültürlerinde oral menşeli 

mikroorganizmalara rastlanmıştır. Buna rağmen bazı bakteriyel endokardit hastalarında yapılan 

kan kültürlerinde negatif sonuçlara da rastlanmıştır. Negatif sonuçların nedeni olarak kullanılan 

mikrobiyolojik teknikler ve kültür öncesi antibiyotik kullanımı gösterilmiştir (Livornese ve 

Korzeniowsky 1992). 

Đnsanlarda bakteriyel endokardit oluşumu için gereken bakteri miktarı bilinmemektedir. 

Buna rağmen oral menşeli bakteriyemilerde sistemik kan dolaşımında izole edilen bakteri miktarı 
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(1x102 cfu) hayvanlarda deneysel olarak bakteriyel endokardit oluşturmak için gerekli olan 

bakteri miktarından (1x106 - 20x106 cfu/ ml)düşüktür (Guze ve ark 1983). 

Lockhart ve ark (2004) çocuklar üzerinde yaptıkları çalışmada farklı dental işlemlerden 

sonra alınan kan kültürlerinde 38 değişik bakteriye rastlanmıştır. Periodontal sondalama tedavi 

edilmemiş yetişkin periodontitise sahip bireylerin %40’ında bakteriyemiye neden olmuştur. 

Matriks bandı ve rubber dam yerleştirilmesi sağlıklı bireylerin %31’inde bakteriyemiye neden 

olmuşken, restorasyon kaması yerleştirilmesi sonrası bireylerin %32’sinde bakteriyemiye 

rastlanmıştır. 

Debelian ve ark (1995) apikal periodontitise sahip asemptomatik dişler üzerinde yaptıkları 

araştırmada endodontik tedavi sırasında ve sonrasında araştırmaya katılan bireylerin %31-

%54’ünde bakteriyemiye rastlamışlardır. Bukkal infiltrasyon tekniği ile yapılan lokal anestezi 

sonrası vakaların %16’sında, intra-ligamenter teknik ile yapılan anestezi sonrası vakaların 

%97’sinde ve yapışık dişetine yapılan anestezi sonrası ise vakaların %50’sinde bakteriyemiye 

rastlanmıştır. 

Rajasuo ve ark (2004) bakteriyel endokardit vakalarının %14-%20 kadarının dental 

orijinli olduğunu söylemişlerdir. Droz ve ark (1997) bakteriyel endokarditli 43 Fransız çocuğunu 

içeren çalışmalarında, vakaların %30’unda etyolojik etken olarak dental işlemleri bulmuşlardır. 

Đnvazif dental prosedürler sonrasında hem anaerobik hemde aerobik bakteriler sistemik 

dolaşımda bulunmuştur. Okabe ve ark (1995) diş çekimi sonrası bakteriyemiyi inceledikleri 

çalışmalarında izole edilen bakterilerin %71’i anaerobik, %27’si mikroaerofilik ve %2’si aerobik 

bulunmuştur. Dental tedavilerden sonra yapılan kan kültürlerinden elde edilen bakterilerin büyük 

bir çoğunluğunun anaerobik olduğu bilinmektedir (Rajasuo ve ark 2004). 

En fazla rastlanan aerobik ve mikroaerofilik bakteriler Lactobacillus, Streptococcus ve 

Staphylococcus türleri, en fazla sayıda izole edilen anaerobik bakteri türleri ise Eubacterium, 
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Peptostreptococcus ve Propionibacterium olarak bulunmuştur. Viridans grubu Streptococcus’un 

en yaygın subakut bakteriyel endokardit etkeni olduğu kabul edilmektedir. Buna ek olarak bazı 

anaerobik bakteri türlerinin de bakteriyel endokardite neden olduğu bilinmektedir (Rajasuo ve ark 

2004). Streptococcus türlerinin özellikle S. Viridans’ın bakteriyel endokardite neden olan en 

önemli oral menşeli mikroorganizma olduğu bilinmektedir. Streptococcus türlerinin patojenitesi 

büyük oranda vejetatif lezyon oluşturmalarında etkili olan güçlü trombojenik etkilerine bağlıdır. 

Önceleri bakteriyel endokardit vakalarının sadece %4-7 kadarında HACEK grubu (Haemophilus 

parainfluenza, Haemophilus aphrophilus, Actinobacillus actinomycetemcomitans, 

Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens ve Kingella kingae) başta olmak üzere bazı oral 

enfeksiyon etkeni olan gram negatif basiller sorumlu tutulmaktaydı. Günümüzde moleküler 

biyolojik tetkiklerin kullanımı ile bu bakterilerin bakteriyel endokarditteki rolleri daha anlaşılır 

hale gelmiştir (Carmona ve ark 2002). 

Son on yıl içersinde, bakteriyel endokardit vakalarının yarısında sorumlu patojen olarak 

Stafilokok türü bakteriler gösterilmiştir. Intravenöz ilaç kullanımına bağlı bakteriyel endokardit 

vakalarının %70’ine yakın kısmında sorumlu patojen olarak yine aynı bakteri türleri 

gösterilmiştir. S. Aureus’ un virulan özelliği sahip olduğu platelet agregan faktöre ve sağlıklı kalp 

kapakçıklarının endotelyumundaki spesifik reseptörlere bağlanabilmesinden ileri gelmektedir. 

(Blanco-Carrion 2004). 

Oral enfeksiyona neden olan bakteri komponentlerinden biri olan lipopolisakkaridler 

ateroskleroz oluşumuna, kan pıhtılaşma mekanizmasında, platelet fonksiyonunda ve 

prostaglandin sentezinde bozukluklara yol açar. Bu fonksiyon bozuklukları trombus oluşumunu 

takiben serebral ya da myokardiyal enfarktüse neden olabilir (Kinane ve ark 2005). 

Coulter ve ark (1990) yaptıkları çalışmada diş çekiminden sonra çocuklarda geçici 

bakteriyemiyi tespit etmişlerdir. Ayrıca antibiyotik profilaksisinden sonra bakteriyemi 
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insidansında %63’ten %35’e bir düşüş gözlemlemişlerdir. Kan kültürlerinden izole ettikleri 

mikroorganizmaların büyük çoğunluğunun anaerobikler ve mikroaerofilikler olduğunu 

diğerlerinin ise başta S. Mitis ve S. Sanguis olmak üzere Streptococcus türleri olduğunu 

bildirmişlerdir.  

Okell ve Eliot (1935) yaptıkları araştırmada 138 hastadan diş çekimi yapmış ve 

bakteriyemiye rastlanan vakaların %64’ünde sorumlu patojen olarak Streptococcus türlerini 

saptamışlardır. Bununla birlikte, Roberts ve ark (2000) genel anestezi altında tedavi gören 257 

çocuğu kapsayan araştırmalarında, kanama gerçekleşmeyen rubber dam ve matrix bandı 

yerleştirilmesi gibi işlemlerden sonra bazı çocuklarda bakteriyemiye rastlamışlardır. Oral 

enfeksiyonların, herhangi bir dental manipulasyon olmaksızın bakteriyel endokardit vakalarının 

%8-10’undan sorumlu oldukları bilinmektedir (Drangsholt 1998). Dental işlemler ile periodontal 

veya periapikal lezyonlar arasında bakteriyel endokardit gelişimi açısından sinerjik bir etki 

olduğu ileri sürülmektedir. Diş fırçalama, sakız çiğneme ve yemek yeme gibi rutin aktivitelerin 

bakteriyemiye neden olabildiği ve bakteriyemi insidansının oral enfeksiyon varlığında artmakta 

olduğu bilinmektedir (Silver ve ark 1977). Roberts (1999) bu gibi aktivitelerin dişlerin soketleri 

içinde hareket etmesine neden olduğunu ve bunun sonucunda oluşan kesikli positif ve negatif 

basınçların mikroskopik vasküler lezyonların gelişimine ve ardından bakteriyemiye neden 

olduğunu ileri sürmüştür.  

Ortodonti literatüründe, günümüze kadar yapılmış olan bakteriyemi ile ilgili  

araştırmaların sonuçları molar bandlarının sökümü sonrası bakteriyemi oluşabileceğini 

göstermektedir (McLaughlin ve ark 1996, Erverdi ve ark 2000, Erverdi ve ark 2001, Burden ve 

ark 2004).  

Sabit ortodontik apareylerin gingival hipertrofi insidansını artırdıkları ve hasta tarafından 

uygulanan oral hijyen işlemlerini güçleştirdikleri iyi bilinen bir gerçektir. Schlein ve ark (1991) 
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tarafından yapılan bir araştırmada, ağzında sabit ortodontik aparey taşıyan hastalardan diş 

fırçalama sonrası alınan kan örneklerinin %25’inde bakteriyemi saptanmıştır. Aynı araştırmacılar 

oral hijyen kalitesinin artırılması ve olası bakteriyemi görülme sıklığının düşürülmesi amacıyla 

küçük ebatlı ve üstünde keskin kenar barındırmayan braketlerin kullanılmasını ayrıca Haas ve 

Nance apareyleri gibi hasta ağzında uzun süre kalan sabit akrilik apareylerin kullanımından 

olabildiğince sakınılması gerektiğini bildirmişlerdir. 

Geçici bakteriyemi profilaktik işlemler de dahil olmak üzere çeşitli dental işlemlerden 

sonra görülebilir. Bu bakteriyemi çeşitli predispozan faktörlere sahip kalp hastalarını enfektif 

endokardit açısından riske sokar. Predispozan faktörler olarak konjenital kardiak 

malformasyonlar, daha önceden geçirilmiş enfektif endokardit, romatid ve diğer kazanılmış 

valvular disfonksiyonlar, hipertrofik kardiyomiyopati, valvular rejurjitasyonlu mitral kapak 

prolapsusu, prostetik kalp kapakçıkları ve cerrahi olarak yerleştirilmiş sistemik pulmoner şantlar 

sayılabilir (Erverdi ve ark 2000). 

2.3.2.2 Safhaları 

1. Hasar görmüş endokardiyal yüzeyde nonbakteriyel trombotik vejetasyona neden olan 

platelet ve fibrin birikimi. 

2. Vücudun bir parçasından bakterilerin sistemik kan dolaşımına geçip geçici 

bakteriyemiye yol açması. 

3. Nonbakteriyel trombotik vejetasyona bakterilerin yapışması.  

4. Vejetasyon içinde bakterilerin çoğalması. 

5. Bakteriyel endokardite bağlı lokal ve sistemik sekellerin gelişimi. 

(Roberts 1999) 
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2.3.2.3 Görülme Sıklığı 

Birçok epidemiyolojik araştırmanın sonucuna göre tüm bakteriyel endokardit vakalarının 

%14-20 kadarı oral orijinlidir. Bu araştırmaların sonuçları, çalışmanın nerede yapıldığına, 

araştırmaya katılan bireylerin oral hijyen seviyesine ve antibiyotik profilaksisine verilen öneme 

bağlıdır (Manford ve ark 1992, Sabdre ve ark 1996, Sekido ve ark 1999). Đnvasif dental 

prosedürler sonrasında yapılan kan kültürlerinden elde edilen sonuçlarda değişik türde bakterilere 

rastlanmaktadır. Bakteriyeminin nedeni olarak başlıca dişetine yapılan müdahaleler sonucundaki 

travma ve kanama gösterilmektedir. Bakteriyeminin görülme sıklığı, doğası ve süresi yapılan 

tıbbi müdahalenin ne kadar invasif olduğuna bağlıdır. Bu bilgiden yola çıkarak dental prosedürler 

içinde diş çekiminin bakteriyemiye neden olma ihtimali en yüksek olan işlem olduğu 

düşünülmektedir. Genel aktivitelerden diş fırçalama, diş ipi kullanımı ve çiğnemenin %15 ile 

%80 oranı arasında bakteriyemiye neden olduğu bilinmektedir. Bakteriyemi görülme sıklığı genel 

anestezi altında diş çekimi yapılan çocuklarda %65 oranındadır. Bakteriyemi sonrası sağlıklı 

bireylerde kandaki bakteri miktarı 10-30 dakika içinde hızlı bir düşüş göstermektedir (Rajasuo ve 

ark 2004). 
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Tablo1: Oral tedavi ve hijyen  prosedürleri sonrasında görülen bakteriyemi prevalansı 

(Blanco-Carrion 2004) 

 

 

 

Oral/dental işlemler Bakteriyemi görülme sıklığı 

Tek diş çekimi %51 

Birden fazla diş çekimi %68-100 

Kanal aletinin kök ucundan dışarı çıkmadığı kanal 

şekillendirilmesi 
%0-31 

Kanal aletinin kök ucundan dışarı çıktığı kanal 

şekillendirilmesi 
%0-54 

Flep kaldırılan periodontal cerrahi prosedürleri %36-88 

Gingivektomi %83 

Diş taşı temizliği ve kök düzleştirilmesi %8-88 

Periodontal profilaksi %0-40 

Diş fırçalama %0-26 

Diş ipi kullanımı %20-58 

Interproksimal diş fırçalama %20-40 

Dento-gingival irrigasyon %7-50 

Çiğneme %17-51 
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Enfektif endokardit vakalarının %15 kadarı dental tedavi sonucunda oluşmaktadır 

(Erverdi ve ark 2001). 

Schlein ve ark (1991)’nın 20 hasta üzerinde yaptığı bir çalışmada, sabit ortodontik 

apareylerle tedavi gören hastalardan diş fırçalama sonrası alınan kan örneklerinin %25’inde 

bakteri bulunmuştur.  

2.4. Bakteriyel Endokardit Tipleri 

2.4.1. Akut bakteriyel endokardit 

Bu tip, S. Aureus’un sağlıklı kalp kapakçığına yerleşmesi ile oluşur, tahrip edicidir ve 

metastatik enfeksiyona neden olur. Tedavi edilmediği takdirde 6 haftadan kısa bir sürede ölüme 

neden olur (Blanco-Carrion 2004). 

2.4.2. Subakut bakteriyel endokardit  

Bu tipteki bakteriyel endokardite S. Viridans neden olur, tedavi edilmediği takdirde 6 

haftadan daha fazla sürebilir ve ölümle sonuçlanmadan önce 1 yıl gibi uzun bir süre devam 

edebilir. Buna rağmen, etken mikroorganizma ile hastalığın tipi arasında bir korelasyon yoktur 

(Blanco-Carrion 2004). 

Ağız dokularında yapılan cerrahi bir müdahale sonrası, kan kültürlerinde en sık izole 

edilen bakteri tek başına ya da beraberinde başka bakterilerle beraber S. Viridans’tır. 

Bakteriyeminin görülme sıklığı ve şiddeti periodontal dokularda yapılan değişikliğe ve travmanın 

büyüklüğüne bağlıdır. S. Viridans’ın sistemik kan dolaşımına geçişine sebebiyet veren oral ve 

dental tedaviler S. Viridans’a bağlı tüm endokardit vakalarının %15-20’sini kapsamaktadır 

(Blanco-Carrion 2004). 
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2.5. Profilaksi  

Antibiyotiklerin bakteriyel endokardit üzerindeki etkisi tam olarak bilinmemesine 

rağmen, enfeksiyonun farklı oluşum safhalarında rol aldıkları tahmin edilmektedir. Birçok 

araştırmada antibiyotiklerin bakteriyeminin görülme sıklığını ve şiddetini azalttığı kanıtlanmıştır 

(Carmona ve ark 2002). Buna karşılık, Hall ve ark (1996) diş çekimi sonrası, profilaktik olarak 

penisilin V ve amoksisilin verilmiş hastalarda sırasıyla %90 ve %85 oranında bakteriyemi 

bulmuşlardır. Bazı deneysel araştırmalar antibiyotiklerin bakterilerin kalp kapakçılarına 

adhezyonu üzerinde etkisinin olduğunu ve endokardiyuma yaklaşan bakterileri elimine ettiklerini 

göstermiştir. Berney ve Francioli (1990) fareler üzerinde yaptıkları araştırmalarında 

antibiyotiklerin bakteriyel endokardit oluşumunun son aşamalarında etkili olduğunu 

saptamışlardır. 

Bakteriyel endokarditin yüksek morbiditesinden ve mortalitesinden dolayı antibiyotik 

profilaksisi önerilmektedir (Sabdre ve Shafran 1996). Antibiyotik profilaksisi ile ilgili olan 

öngörüler zaman içinde değişikliklere uğramıştır. Değişikliklerin oluşmasındaki başlıca sebepler; 

hayvan deneylerinden alınan sonuçlar, farmakokinetik deneyler, antibiyogram testleri, 

retrospektif klinik çalışmalar, bakteriyemi çalışmaları ve antibiyotik etkinliği testleridir (Wright 

ve ark 1982, Gutschik ve ark 1990, Fluckiger ve ark 1994, Dankert ve ark 1995, Hall ve ark 

1996, Roberts ve ark 1997). 

Bütün bunlara rağmen, antibiyotik profilaksisi günümüzde halen tartışmalı bir konudur ve 

gerçek etkinliği hakkında birçok fikir öne sürülmektedir. Birçok değişik bilimsel topluluk farklı 

antibiyotik profilaksisi rejimleri benimsemiştir. Fakat bütün bu rejimler üç ayrı faktör tarafından 

belirlenmektedir. 

1 Bakteriyel endokardit riski ile ilişkili kardiyak patalojiler. 

2 Bakteriyel endokardit oluşumuna neden olabilecek dental işlemler 
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3 Bakteriyel endokarditin önlenmesi amacıyla kullanılması planlanan antibiyotik ile 

tedavi planı(antibiyotiğin tipi ve dozajı). 

En sık kullanılan antibiyotik profilaksisi protokolü Amerikan Kalp Derneği (AHA)’nın 

önerdiğidir. Amerikan Kalp Derneği en sonuncusu 1997’de olmak üzere antibiyotik profilaksisi 

ile ilgili 8 adet protokol sunmuştur. Son önerilen protokolde amoksisilin dozu düşürülmüştür ve 

daha önceki protokollerde yer alan ikinci doz kaldırılmıştır (Dajani ve ark 1997). Buna rağmen 

bazı araştırmacılar amoksisilinin etkisinin 12 saat kadar sürmesinin gerekli olduğunu savunarak 

kardiyak defektin tipine göre ikinci dozu halen önermektedir (Fluckiger ve ark 1994). 

Amerikan Kalp Derneği penisiline alerjisi olan bireylerde eritromisin yerine klindamisin 

kullanımını önermektedir. Bunun nedeni bu antibiyotiğin vakaların 530 kadarında karın ağrısı ve 

diğer bazı gastrointestinal şikayetlere yol açmasıdır (Shanson ve ark 1985). Buna rağmen bazı 

araştırıcılar eritromisin kullanımını önermektedir (López ve ark 1998). 

Klindamisin diğer geniş spektrumlu antibiyotiklere kıyasla daha sık membranöz kolite 

neden olur. Bu oran 600 mg’lık tek doz klindamisin uygulaması için %4’tür (Simmons ve ark 

1990). Bununla birlikte bazı araştırmacılar bu dozun membranöz kolite neden olacak kadar 

yüksek olmadığı görüşündedir (Wynn ve ark 1999). 

Bakteriyel endokarditte antibiyotik profilaksisinin başarı oranı tam olarak bilinmese de, 

antibiyotiklerin bakteriyel endokarditin değişik oluşum safhalarında rol oynadığı bilinmektedir 

(Greenman ve Bisno 1992). Antibiyotiklerin bakteriyeminin prevalansını ve şiddetini 

düşürdükleri bilinmektedir (Roberts ve ark 1987). Buna karşın, bazı araştırmalarda profilaktik 

olarak amoksisilin ve penisilin V verilmiş sağlıklı hastalarda diş çekimi sonrası kan örneklerinde 

pozitif sonuçlar elde edilmiştir (Hall ve ark 1993). Diğer araştırmalardan bazıları antibiyotiklerin 

bakteriyel endokarditin son safhasında etkili olup bakterilerin kalp kapakçıklarına yapışmalarını 

engellediklerini öne sürmektedir (Berney ve Francioli 1990). 
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Tüm bu endikasyonlara rağmen antibiyotik profilaksisi kullanımı tartışmalı bir konudur. 

Çünkü, penisiline karşı anafilaktik reaksiyon ya da hipersensitivite gelişme ihtimali vardır. Bu tür 

reaksiyonların penisilin alan hastalarda gelişme ihtimali %0.04 ile %0.11 arasındadır ve penisilin 

parenteral yoldan alındığında risk artar (Parker1982). 

Bu bilgiler ışığında çalışmamızın amacı, daha önce bahsetmiş olduğumuz modifiye akrilik 

bonded HÜÇG apareyinin birçok avantajının yanında en önemli dezavantajı olan hijyenik 

olmaması nedeniyle HÜÇG sonrası oluşabilecek olası bakteriyemi riskinin incelenmesidir. 
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3. BĐREYLER ve YÖNTEM 

Çalışmamız, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalına 

ortodontik tedavi için başvurmuş yaşları 12.2 yıl ile 16.6 yıl arasında değişen 25 birey (15 kız, 

ort. yaş: 14.4 yıl, 10 erkek, ort. yaş:14.3 yıl) üzerinde yürütülmüştür. Çalışmamızın başında 

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Etik Kurul Başkanlığı’nın 24.03.2006 tarih ve 25 

no.lu toplantısında alınan karar uyarınca gerekli izin alındıktan sonra hasta ve hasta velileri 

bilgilendirilip kendilerinden gerekli onay alınmıştır. 

Hasta grubu; iskeletsel Sınıf I özelliklere sahip, daimi dentisyonda, maksiller transversal 

yetersizliğe bağlı çift taraflı posterior çapraz kapanışa sahip bireylerden oluşmuştur. Çalışmaya 

dahil edilen tüm bireylerden tedavi öncesi, HÜÇG sonrası ve tedavi sonrası olmak üzere alçı 

modeller ve radyografik kayıtlar ve ayrıca HÜÇG apareyinin sökümü öncesi ve sonrası kan 

örnekleri alınmıştır.  

  Birey Sayısı 
Ortalama 
Yaş (Yıl) Min Maks SS 

Erkek 10 14,3  13,7  16,6  0,88 

Kız  15 14,4  12,2  15,4 0,9 

Toplam 25 14,4  12,2  16,6  0,87 
 

Tablo 2: Çalışmaya dahil edilen bireylerin yaş ve cinsiyet dağılımı. 

 

Çalışmaya dahil edilen hastalarda aşağıdaki özelliklere dikkat edilmiştir. 

1. Konjenital kalp hastalığı olmaması. 

2. Ateşli romatizma geçirmiş olmaması. 

3. Nazofarengeal patoloji olmaması. 

4. Aorta stenozu, mitral stenoz ya da her ikisinin olmaması. 
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5. Prostetik kalp kapakçığı olmaması. 

6. Subakut bakteriyel endokardit hikayesi olmaması. 

7. Hipertrofik kardiyomyopati olmaması. 

8. Cerrahi olarak yerleştirilmiş sistemik pulmoner şantlar veya konduitler olmaması. 

9. Damar ya da eklem protezi olmaması. 

10. Đmmünosüpresyon olmaması. 

11. Diyabet olmaması. 

12. Kanama problemi olmaması. 

13. Son 3 ayda antibiyotik kullanmamış olması. 

14. Düzenli antispetik ağız gargarası kullanmamış olması. 

3.1. Kullanılan Aparey, Özellikleri ve Uygulanması 

Genişletme işleminde 'Modifiye Akrilik Bonded HÜÇG Apareyi' kullanılmıştır (Başçiftçi 

2001) (Resim 1). 

Modifiye akrilik bonded HÜÇG apareyi diş-doku destekli splint tarzı bir apareydir. 

Aparey vida ve akrilik kısımdan oluşmaktadır. Akrilik kısım üst çenede sürmüş tüm dişlerin 

oklüzal yüzeylerine ve vestibüler yüzeylerinin orta üçlüsüne kadar uzanmaktadır. Oklüzal 

yüzeydeki akrilik kalınlığı istirahat aralığı sınırları içerisinde korunmuş ve tüm alt dişlerle temas 

sağlanmıştır. Apareyde simantasyon sırasında fazla simanın kaçışı için delikler açılmıştır. Hyrax 

vidası akrilik plağın içerisine ikinci küçük azılar hizasında olacak şekilde damağa mümkün 

olduğunca yakın ve paralel yerleştirilmiştir. Hyrax vidası apareyin rijiditesini artırmak amacıyla 

kullanılmıştır. Simantasyonda ise cam iyonomer siman kullanılmıştır. Aparey, genişletmenin ilk 

haftasında suturların direncini kırmak için günde 2 defa 1/4 tur (~0,5mm) aktive edilmiştir. Daha 

sonra ise genişletmeye günde 1 defa 1/4 tur (~0,25mm) ile devam edilmiştir (Başçiftçi 2001). 

Bütün hastalar ağız hijyeni hakkında bilgilendirilmiş ve genişletme işleminin sonuna 
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kadar her hafta kontrol edilmiştir. Genişletme işlemi ortalama 3,4 hafta (min:3,1 hafta, maks: 3,9 

hafta) sürmüştür. 

Genişletme işlemi çapraz kapanış düzelip, 2-3mm’lik fazladan genişleme sağlandıktan 

sonra bitirilmiştir. Pekiştirme apareyi olarak aktif tedavide kullanılan aparey sökülüp 

temizlendikten sonra hareketli olarak yeniden kullanılmıştır. Pekiştirme periyodu ortalama 3 ay 

sürmüştür. Pekiştirme dönemi sonrası hastaların sabit ortodontik tedavilerine devam edilmiştir. 

  
Ortalama Süre 
(hafta) Min Maks SS 

Genişletme süresi 3,4  3,1  3,9  0,21  

Pekiştirme Süresi 12,2  12  12,6  0,18  
 

Tablo 3: Ortalama HÜÇG ve pekiştirme zamanları  

 

 

Resim 1: Çalışmada kullanılmış olan modifiye akrilik bonded HÜÇG apareyi (Başçiftçi 

2001) 
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3.2. Aparey Sökümü ve Kan Örneklerinin Alımı 

Hastalara apareyin sökümünden önce son 2 saat boyunca dişlerini fırçalamamaları 

istenmiştir. Sökümden hemen önce ve sökümden hemen sonra (ortalama 3 dakika içinde) her 

hastadan 10'ar ml’lik iki kan örneği alınmıştır.  

Tüm kan örneklerinin alımı sırasında asepsi/antisepsiye dikkat edilmiştir. Apareyin 

sökülmesinden hemen önce hastanın sol antekubital fossası %70’lik izopropil alkol ile dezenfekte 

edilmiştir. Aynı bölge dışarı doğru dairesel hareketler ile povidin iyodin ile silinmiş, daha sonra 

ilk 10 ml’lik kan örneği steril bir enjektör kullanılarak hastanın antekubital venlerinden bir 

tanesinden alınmıştır. Modifiye akrilik bonded HÜÇG apareyinin sökümü bir band söküm pensi 

(Dentaurum, Pforzheim, Almanya) ile yapılmıştır. Debonding işlemi dişlerin üzerinden ve dişlere 

komşu yumuşak dokulardan siman artıklarının temizlenmesini içermemiştir. Apareyin 

sökümünden 3 dakika sonra aynı teknik kullanılarak ikinci bir 10 ml’lik kan örneği hastanın sağ 

antekubital venlerinin bir tanesinden alınmıştır. Kan örneklerinin kontaminasyonunu engellemek 

amacıyla kateter kullanılmamıştır.  

3.3. Kültür ve Mikrobiyolojik Testler 

Alınan kan örnekleri aerobik ve anaerobik olmak üzere 5’er ml’lik BacT/ALERT®FA 

(bioMerieux, Fransa) şişelerine aktarılmış ve daha sonra 14 gün boyunca BacT/ALERT®3D (bio 

Merieux, Fransa) sisteminde inkübe edilmiştir (Resim 2). BacT/ALERT sistemi bakteri üremesi 

sinyali verdiğinde, örneklerin alt kültürleri %5’lik defibrine koyun kanında, çikolata agarında, 

eozin metilen mavi agarda ve Sabouraud’ın dekstroz agarında yapılmıştır. Đnoküle edilen medya 

aerobik ve anaerobik olarak 36°C’de inkübe edilmiştir.  
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Resim 2: Çalışmada kullanılan Bactalert 3D sistemi. 

Đzole edilen mikroorganizmaların tümü alfa ve beta hemoliz reaksiyonu, Gram boyası ile 

boyanma özellikleri, katalaz test reaksiyonu, koagulaz test reaksiyonu, üraz test reaksiyonu ve 

diğer biyokimyasal testler (optokin testi, safra çözünürlüğü, D-glukoz fermantasyon reaksiyonu, 

indol reaksiyonu, ve PYR [N, N-dimethylaminocinnamaldehyde] testi) açısından 

değerlendirilmiştir. Ayrıca izole edilen tüm mikroorganizmaların bioMerieux API kitleri (Marcy 

I’Etoile, Fransa) ile tanımlaması yapılmıştır. 

3.4. Đstatistiksel Değerlendirme  

Çalışmaya dahil edilen bireylerdeki yumuşak doku kanaması ve bakteriyemi görülme 

sıklığı tanımlayıcı istatistiksel metotlar kullanılarak değerlendirilmiştir. Yumuşak doku kanaması 

ile bakteriyemi arasındaki olası ilişkinin değerlendirilmesinde Fisher’in exact testi kullanılmıştır. 

 



 31 

4. BULGULAR 

4.1. Kan Örneklerinden Đzole Edilen Mikroorganizmalar 

Modifiye akrilik bonded HÜÇG apareyinin sökümünden önce ve sökümünden hemen 

sonra alınan 10'ar ml'lik kan örneklerinin 14 gün boyunca BacT/ALERT®3D (bio Merieux, 

Fransa) sisteminde inkübe edilmesinden sonra söküm öncesi alınan kan örneklerinin hiç birinde 

bakteri üremesine rastlanmazken, sökümden hemen sonra alınan kan örneklerinin 8'inde bakteri 

üremesi tespit edilmiştir.  

Apareyin sökümü sırasında hastaların %44’ünde yumuşak doku kanaması, apareyin 

sökümü sonrasında ise diş etlerinde hafiften orta dereceye kadar değişen şiddette enflamasyon 

gözlenmiştir.  

Apareyin sökümünden hemen sonra alınan 25 kan örneğinden 8’inde bakteri üremesine 

rastlanmıştır. Bu örneklerden aşağıdaki mikroorganizmalar izole edilmiştir; 

1 Streptococcus sanguis 

2 Streptococcus mutans 

3 Streptococcus oralis 

4 Staphylococcus hominis 

5 Staphylococcus aureus 

6 Kocuria rosea ve Micrococcus luteus  

Aparey sökümü sonrasında 25 bireyden alınan kan örneğinin dördünde (16%) 

Streptococcus viridans grubu bakteri (ikisinde Streptococcus mutans, birinde Streptococcus 

oralis ve birinde Streptococcus sanguis), ikisinde (8%) Micrococcus türleri ( birinde 

Micrococcus luteus ve birinde Kocuria rosea) , birinde (4%)  Staphylococcus aureus ve birinde 

(4%) koagulaz negative staphylococcus (Staphylococcus hominis) izole edilmiştir. Đzole edilen 

mikroorganizmaların adları ve yüzdesel dağılımları Tablo 4’de gösterilmektedir.  
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4.2. Yumuşak Doku Kanaması ile Bakteriyemi Arasındaki Đlişki 

Aparey sökümü sırasında 25 hastadan 11’inde yumuşak doku kanaması ve aparey sökümü 

sonrası 25 hastadan 8’inde bakteriyemi gözlenmiştir. Đstatistiksel değerlendirme için 

kullandığımız Fisher’in exact testi neticesinde bakteriyemi insidansı ile yumuşak doku kanaması 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç bulunamamıştır. (p=0,054>0,05). Pozitif kan 

kültürlerinin yüzdeleri Tablo 5’de gösterilmektedir.  

 

 

Tablo 4: Kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar, yüzdesel dağılımları ve 

söküm sırasında yumuşak doku kanaması görülen hasta sayısı ile söküm sonrasında kanında 

mikroorganizma saptanan hasta sayısı arasındaki ilişki. 

Bakteri türü Pozitif Kültür, n(%) 
Söküm sırasında yumuşak 

doku kanaması (n) 

Streptococcus mutans 2 (8) 1 

Streptococcus oralis 1 (4) 0 

Streptococcus sanguis 1 (4) 1 

Micrococcus luteus 1 (4) 0 

Kocuria rosea 1 (4) 1 

Staphylococcus aureus  1 (4) 0 

Staphylococcus hominis 1 (4) 1 
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Tablo 5: Pozitif ve negative kan kültürlerinin sayıları, yüzdesel dağılımları ve söküm 

sırasında yumuşak doku kanaması görülen hasta sayısı ile aralarındaki ilişkileri. 

 

  n(%) 
Söküm sırasında yumuşak doku 

kanaması (n) 

Pozitif  kültür 8 (32) 4 

Negatif kültür 17 (68) 7 
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5. TARTIŞMA ve SONUÇ  

5.1. Hızlı Üst Çene Genişletmesi 

Üst çene darlığı ile birlikte görülen posterior çapraz kapanış, fonksiyonel ve estetik 

sorunlar ortaya çıkaran bir maloklüzyon türüdür. Ortodontistler, uzun yıllardan beri bu iskeletsel 

ve dental bozukluğun tedavisi için çalışmışlardır. Üst çene genişletmesi ise bu tür maloklüzyonun 

tedavisinde en çok uygulanan yöntemdir. Günümüzde birçok ortodontist üst çene genişletmesi 

için çeşitli HÜÇG apareylerinden faydalanmaktadır (Başçiftçi 2001). 

Hızlı üst çene genişletmesi amacıyla, uzun yıllar boyunca bantlar ile dişlere yapıştırılan 

genişletme aygıtları kullanılmış, daha sonraları ise bu apareylerin rijiditesini artırmak amacıyla 

akrilik kısımların eklenmesi düşünülmüştür. Akrilik ısırma bloğu eklenmiş bonded HÜÇG 

aygıtlarının, diğer HÜÇG aygıtlarına göre birçok avantajları olduğu bildirilmiştir (Spolyar 1986, 

Alpern ve Yurosko 1987, Sarver ve Johnston 1989, Memikoğlu ve Đşeri 1997, Özsoy 2001). 

Akrilik ısırma blokları eklenmiş HÜÇG apareyleri, ankraj alınan dişlerin kronlarını daha iyi 

kavradığı için bu dişlerde devrilme hareketi azalır. Üst çene kemiklerinin lateral hareketleri 

sırasında oluşacak olan prematür kontaktlar önlenmiş olur. Böylece istenmeyen oklüzal 

kuvvetlerin elimine edilmesiyle, ankraj dişlerde kök rezorbsiyonunun engellenebileceği ve üst 

çenede asimetrik genişletmenin önlenebileceği bildirilmiştir (Alpern ve Yurosko 1987, Sarver ve 

Johnston 1989, Özsoy 2001). Ayrıca bonded apareylerin bantlı apareylere göre vertikal kontrolü 

daha iyi sağladıkları bilinmektedir (Asanza ve ark 1997). Buna ek olarak Haas (1980) damak 

kısmında akrilik yastıklar içeren apareyler ile daha paralele yakın bir genişletme elde 

edilebileceğini bildirmiştir. 

Çalışmamızda kullanılan HÜÇG apareyi yapım aşamasında bantlı apareyler gibi herhangi 

bir lehim basamağı içermediği için yapımı diğer HÜÇG apareylerine göre daha kolaydır. Bonded 

HÜÇG apareylerinin en önemli dezavantajı ise diğer apareylere göre daha az hijyenik olmasıdır. 
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(Orhan 1999, Başçiftçi 2001) Ağız hijyeninin kötü olması ise en önemli enfektif endokardit 

etkenlerinden biridir (Thayer 1926). 

5.2. Diş Hekimliğinde Bakteriyemi 

Dental işlemler sonrasında yapılan kan kültürlerinden elde edilen sonuçlarda değişik türde 

bakterilere rastlanmaktadır ve bakteriyeminin nedeni olarak başlıca dişetine yapılan müdahaleler 

sonucundaki travma ve kanama gösterilmektedir (Rajasuo ve ark 2004). Bakteriyel endokardit 

çoğunlukla oral flora bakterilerinden streptococcus tarafından oluşturulur. Bu sebepten dolayı 

profilaksi, ösefagus, boyun, nazal kavite ve ağzı ilgilendiren cerrahi ve dental işlemler üzerinde 

yoğunlaşmalıdır (Önçağ ve ark 2005). Enfektif endokardit konjenital kalp rahatsızlığı bulunan 

çocuk, adolesan ve yetişkinler için ciddi tehdit oluşturmaya devam etmektedir (Knirsch ve ark 

2005). 

Bakteriyel endokardit vakalarının yaklaşık %8-10 kadarı kanama görülmeyen dental/oral 

işlemler ile ilişkilendirilmektedir (Drangsholt 1998). Birçok invazif işlemin bakteriyemiye neden 

olduğu iyi bilinen bir gerçektir. Đnvazif dental işlemler de kısa süreli bakteriyemiye neden olur. 

Diş fırçalama sonrası vakaların %25’inde, diş çekimi sonrası ise vakaların %94’ünde 

bakteriyemiye rastlanmıştır. Yapılan kan kültürlerinde en çok rastlanan patojen S. Viridans’tır. 

(Rijnders ve ark 2001). Bizim çalışmamızda da S.Viridans (n=4) HÜÇG apareyi sökümü sonrası 

alınan kan örneklerinde en sık rastlanan patojen olarak bulunmuştur. Ayrıca aparey sökümü 

sonrası kan örnekleri alınana kadar çalışmaya katılan bireylere diş fırçalanmasına bağlı 

bakteriyemi oluşturmamak için diş fırçalatılmamıştır.  

Bazı vakalarda, çekilen diş sayısı ile çekim sonrası oluşan bakteriyemi arasında anlamlı 

bir korelasyon bulunmaktadır (Wahlmann ve ark 1999). Diğer vakalarda ise bakteriyemi görülme 

sıklığı ile oral/dental tedavilerin ağırlığı arasında herhangi bir ilişki saptanamamıştır (Lockhart 

1996). Kanama görülmeyen rubber dam ve interdental matriks yerleştirilmesi gibi konservatif 
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dental uygulamalarda bile bakteriyemi görülmektedir (Roberts ve ark 2000). 

Kanama görülmeyen olgularda bakteriyemi oluşma mekanizması olarak dişin alveol 

kemiği içindeki hareketi sonucu oluşan negatif ve pozitif basınçlar sonucunda meydana gelen 

mikroskopik vasküler lezyonlar sorumlu tutulmaktadır. Bu lezyonlar vasıtasıyla 

mikroorganizmalar sistemik kan dolaşımına geçebilmektedir. Bu mekanizma ile diş fırçalama, 

sakız çiğneme ve yemek yeme gibi aktiveteler bakteriyemiye neden olabilmektedir (Roberts 

1999). Diğer yandan oral menşeli kanama sonrası oluşan bakteriyemi genelde 15 dakikadan daha 

fazla sürmemektedir. Fakat bazı zamanlar bakteriyemiye neden olan işlemden 1 saat sonra bile 

pozitif kan örneklerine rastlanmaktadır (Dajani ve ark 1997). Gingival sulkus ve cep 

epitelyumundaki mikro ülserasyonlar bakterilerin, bakteri ürünlerinin ve immünokomplekslerin 

sistemik dolaşıma geçmesini kolaylaştırdığı bilinmektedir (Murdoch ve ark 2004). 

5.3. Ortodontide Bakteriyemi 

Ortodontik apareyler bakteriyel plak ve debris tutulumuna neden olurlar, bu olay hafifle 

orta derece arasında değişen gingivitise neden olur (Erverdi ve ark 2000). 

Bu çalışmada kullanılan apareyin konvansiyonel HÜÇG apareylerine göre bazı mekanik 

avantajları olduğu kanıtlanmış olmasına rağmen, sabit akrilik apareylerin temizlenmelerinin güç 

olduğu, ağızda debris birikimine neden olabilecekleri ve periodontal sağlığı tehdit edebilecekleri 

iyi bilinen bir gerçektir (Rosa ve ark 2005).  

Bakteriyemiye sürmemiş dişlere kıyasla tam sürmüş dişlerin çekiminden sonra daha 

yüksek oranda rastlanılmıştır. Bunun nedeni olarak tam sürmüş dişlerin gingival cebindeki 

bakteriyel flora gösterilmiştir. Bu olay dolaylı yoldan ağız hijyeni ile bakteriyemi arasındaki 

ilişkiyi göstermektedir (Rajasuo ve ark 2004). 

Ortodontide geçici bakteriyemiyi inceleyen önceki araştırmaların çoğu banding ve 

debanding gibi işlemler üzerine yoğunlaşmıştır (McLaughlin ve ark 1996, Erverdi ve ark 2000, 
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Erverdi ve ark 2001, Burden ve ark 2004). Zira bu konu ile ilgili araştırmaların sonuçları izole 

edilen bakteriler ve bakteriyemi insidansı açısından farklılıklar göstermektedir. Ortodontide 

bakteriyemiyi inceleyen ilk araştırma Degling (1972)’in yaptığı çalışmadır. Bu çalışmada 

araştırmacı banding ve debanding işlemlerinden sonra herhangi bir geçici bakteriyemiye 

rastlamamıştır. Fakat burada akılda tutulması gereken 1972’de mikrobiyolojik tetkik 

yöntemlerinin zamanımızdaki kadar hassas ve gelişmiş olmayaşıdır. Bizim çalışmamızda ise kan 

örneklerinden mikroorganizmaların izole edilmesinde kullanılan gelişmiş bir sistem olan 

BacTAlert3D sistemi ve beraberinde BacTAlertFA kültür şişeleri kullanılmıştır. 

McLaughlin ve ark (1996) 30 hastayı kapsayan araştırmalarında banding sonrası 

bakteriyemi insidansını ve bakteriyemi sırasında sistemik dolaşımdaki bakteri sayısını 

ölçmüşlerdir. Bu çalışmada kontrol amaçlı olarak 30 hastadan banding öncesinde intravenöz 

olarak 15ml kan alınmıştır. Đkinci kan alımı banding işleminden 60 saniye sonra 

gerçekleştirilmiştir ve 25ml’lik ikinci bir kan örneği alınmıştır. Çalışmanın sonucunda banding 

öncesi kan örneklerinden birinde, banding işlemi sonrası da kan örneklerinin üçünde bakteriye 

rastlanmıştır. Araştırmacılar banding işlemi öncesinde band yerleştirilecek molar dişin mezialine 

ve distaline elastomerik separatör uygulamışlar ve separasyon işlemi öncesi ve sonrasında plak 

indeksi ve gingival indeksi ölçmüşlerdir. Elastomerik separatörlerle separasyon 1 hafta sürmüş ve 

separasyon sonrasında her iki indekste de artış görülmüştür. Separatörlerin sökümü sırasında ya 

da banding işlemi sırasında kanama gözlemlememişlerdir. Bu yüzden bu çalışmada kanama ile 

bakteriyemi insidansı arasındaki olası ilişki değerlendirelememiştir. Bu çalışmada hem banding 

öncesi hemde banding sonrası S. Sanguis ve S. Mitis izole edilmiştir. Bizim çalışmamızda ise 

HÜÇG apareyinin sökümü öncesi kontrol amaçlı alınan kan örneklerinde herhangi bir 

mikroorganizmaya rastlanmamıştır. Bununla birlikte apareyin sökümünden 3 dakika sonra alınan 

kan örneklerinde izole edilen bakteriler arasında S. Sanguis ve S. Mitis bulunmuştur.  
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Lucas ve ark (2002)’nın yaptığı çalışmada, hastalardan aljinat ölçü alımı, banding öncesi 

separator yerleştirilmesi, molar bandı uyumlanması ve yerleştirilmesi ve ark teli tatbiki gibi 

işlemlerden sonra bakteriyemi insidansı incelenmiştir. Ayrıca çalışmaya dahil edilen tüm 

hastalarda yapılacak olan ortodontik işlem öncesi mikrobiyal dental plak ve gingivitis skorları 

belirlenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda bakteriyemi insidansı açısından adı geçen işlemlerden 

önce ve işlemlerden sonra alınan kan örneklerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. Çalışmada elde edilen diğer bir sonuçta, mikrobiyal dental plak ve gingivitis 

skorları ile bakteriyemi insidansı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin bulunmamış 

olmasıdır. Bununla birlikte bazı bireylerde, separatör yerleştirilmesinde işlem sonrası bakteriyemi 

insidansının işlem öncesindekine göre artış gösterdiği gözlenmiştir. 

Burden ve ark (2004) tarafından yapılan araştırmada 30 hastada band ve braket sökümü 

sonrası oluşan bakteriyemi ve bakteriyemi insidansı ile gingivitis arasındaki olası ilişki 

araştırılmıştır. Araştırmada hastalardan söküm öncesi ve sökümden 30 saniye sonra kan örnekleri 

alınmıştır. Bu araştırmanın sonucunda araştırıcılar gingivitis ile bakteriyemi insidansı arasında bir 

ilişki bulunmadığını bildirmişlerdir. Bu sonuca ek olarak 4 hastada söküm sonrası 1 hastada ise 

söküm öncesi bakteriyemiye rastlanmıştır. Söküm sonrası kan örneklerinden izole edilen 

bakterilerin ağırlıklı olarak S. Viridans grubuna mensup bakteriler olduğunu bulmuşlardır. 

Araştırmacılar sadece bir vakada Veillonella ve Actinomyces türlerine rastlamışlardır. Fakat 

burada dikkat edilmesi gereken, ikinci kan örneğinin sabit apareylerin sökümünden hemen sonra 

değil, apareyler söküldükten ve dişlerin üzerindeki siman ve kompozit artıkları temizlendikten 

sonra alındığıdır. Söküm işlemi göz önünde bulundurulduğunda bu olay bizim çalışmamızla 

farklılık göstermektedir. Çünkü dişlerin üzerindeki siman ve kompozit artıklarının temizlenmesi 

dişleri çevreleyen yumuşak dokularda apareylerin sökümünü takiben ikinci bir travmaya 

sebebiyet verebilir ve dolayısıyla sonuçlar sadece apareylerin sökümü sonrası oluşan 
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bakteriyemiyi değil ayrıca siman ve kompozit artıklarının temizlenmesinin neden olabileceği 

bakteriyemiyi de kapsar.  

Lucas ve ark (2007)’nın 49 hasta üzerinde yürüttükleri çalışmada 42 hastada debanding 

sonrası kalan 7 hastada ise gömük dişleri sürdürmek için uygulanan traksiyon sonrası bakteriyemi 

insidansı incelenmiştir. Đşlem öncesi ve sonrası alınan kan örnekleri karşılaştırıldığında, 

bakteriyemi insidansı ve bakteri sayısı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. Ayrıca plak skorları ve gingivitis şiddeti ile bakteriyemi insidansı arasında bir 

ilişki bulunamamıştır.  

Erverdi ve ark (2000)’nın 30 bireyle yaptıkları çalışmada, bireylerden debanding ve 

debonding öncesi ve sonrası kan örnekleri alınmıştır. Mikrobiyolojik tetkik sonrasında debanding 

ve debonding öncesi alınan kan örneklerinden Streptococcus salivarius ve Streptococcus sanguis 

izole edilmiştir. Đşlem sonrası yapılan kan kültürlerinde ise Streptococcus sanguis ve 

Streptococcus mitis izole edilmiştir. 

Rosa ve ark (2005)’nın yaptığı çalışmada, çalışma grubundaki sekiz hastanın yarısında 

geçici bakteriyemi bulunmuştur. Bu çalışmada hastalardan Haas apareyinin sökümü öncesinde ve 

sökümden üç dakika sonra kan örnekleri alınmıştır.  Bu çalışmada izole edilen bakteriler S. 

Oralis'ti ve aparey sökümü sonrası alınan kan örneklerinin %50’sinde bakteriyemiye rastlanmıştı. 

Bizim çalışmamızda ise HÜÇG apareyinin sökümü sonrası alınan kan örneklerindeki bakteriyemi 

görülme oranı %32 olarak bulunmuştur. Burada göz önünde bulundurulması gereken en önemli 

husus, Haas apareyinin çalışmamızda kullanmış olduğumuz apareyden daha hijyenik bir yapıda 

olmasına rağmen sökümü sonrası bizim çalışmamızda saptanandan daha yüksek oranda 

bakteriyemiye neden olduğudur. Bunun nedeni olarak Haas apareyinin çalışmamızda kullanılan 

apareyden daha uzun süre ağızda kalmış olması gösterilebilir. Bizim çalışmamıza kullandığımız 

HÜÇG apareyi ortalama 3.4 hafta ağızda sabit halde kalmıştır. Fakat Rosa ve ark (2005)’nın 
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çalışmasında kullandıkları Haas apareyi 120-140 gün kadar ağızda sabit olarak kalmıştır. 

Oral menşeli bakteriler nedeniyle oluşan sistemik hastalıklar genelde geçici 

bakteriyemiler sonucunda oluşur. Geçici bakteriyemiler ise çiğneme, diş fırçalama, diş ipi 

kullanımı ya da dental cerrahi işlemler sonucunda oluşabilir (Murdoch ve ark 2004). Bugüne 

kadar diş hekimliğinde bakteriyemiyi ele alan araştırmaların sonuçları gingival kanamanın her 

zaman bakteriyemiye yol açmadığını ve bakteriyeminin kanama eksikliğinde de oluşabildiğini 

göstermiştir (Erverdi ve ark 2000). Bizim çalışmamızda aparey sökümü sonrasında alınan kan 

örneklerinde rastlanan bakteriyemi ile söküm sırasında gözlenen kanama arasında herhangi bir 

korelasyon bulunmamıştır. Bu nedenle çalışmamızın sonuçları kanama ile bakteriyemi görülme 

sıklığı arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığını öne süren Roberts (1999)’in çalışma sonuçları ile 

uyuşmaktadır. 

Viridans grubu streptokokların subakut bakteriyel endokarditin en bilinen etkeni olduğu 

kabul edilmektedir. Bu bakteri grubuna ilaveten, anaerob bakterilerin de nadiren subakut 

bakteriyel endokardite neden olduğu bilinmektedir (Rajasuo ve ark 2004). Tüm bakteriyel 

endokardit vakalarının %50 kadarından viridans streptococci, daha spesifik olarak S. Sanguis ve 

S. Mutans sorumlu tutulmaktadır. Bu bakteriler sentezledikleri ekstraselüler polisakkarid glukan 

sayesinde kalp yüzeylerine ve fibrin-platelet oluşumlarına yapışabilirler. Bu olay enfektif 

endokardit gelişiminde kritik bir basamaktır (Cawson 1981, Douglas ve ark 1993). Yukarıda adı 

geçen iki bakteri de bizim çalışmamızda aparey sökümü sonrası alınan kan örneklerinde izole 

edilmiştir. Đzole edilen diğer bakterilerden Staphylococcus hominis, Kocuria rosea ve 

Micrococcus luteus’un ağızdan çok deride daha sıklıkla bulundukları bilinmektedir (Kloos ve ark 

1998, Liebl ve ark 2002, Ma ve ark 2005). Tüm kan örneklerini alımı sırasında asepsi/antisepsiye 

azami dikkat edilmesine ve kateter kullanılmamasına rağmen bu bakterilerin izole edilmesi 

muhtemel deri kontaminasyonunu akla getirmektedir.  
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Stafilokoklara bağlı bakteriyel endokardit vakalarında en sık rastlanılan patojen 

mikroorganizma S. Aureus’tur. Bu bakteri platelet agregasyonunu tetikler ve kalp kapakçığı 

endotelyumundaki spesifik reseptörlere bağlanır. S. Aureus derinin ve nazal mukozanın 

nosokomiyal bir patojendir. Ayrıca periodontitisli yaşlı hastaların oral mukozasında da bulunur. 

(Karchmer 1992, Jacobson ve ark 1997, Younessi ve ark 1998). Bu bakteri (n=1), çalışmamızda 

aparey sökümü sonrası kan örneklerinde izole edilen bakterilerden biridir. 

Bu çalışma tamamen akrilikten yapılmış bonded bir apareyin sökümü sonrası 

bakteriyemiyi inceleyen ilk çalışma olma özelliğini taşımaktadır. Çalışmada elde edilen sonuçlar 

ve apareyin tipi göz önüne alındığında ağızdaki yumuşak dokularla uzun süre temasta kalan 

bonded tipte büyük ölçüde akrilikten yapılmış diğer apareylerin sökümü sonrasında da benzer 

sonuçların bulunması beklenmektedir.  

5.4. Profilaksi ve Pratik Öneriler 

Genel olarak diş hekimliğinde; diş çekimleri, oral cerrahi, periodontal tedavi (cerrahi, 

scaling ve kök düzleştirilmesi, probing), diş kesimi, implant cerrahisi, reimplantasyon, aletle 

apeksin dışına çıkıldığı cerrahi veya endodontik tedavi prosedürleri, apisektomi operasyonu, 

antibiyotik içeren fiber veya striplerin subgingival olarak yerleştirilmesi, ortodontik bandların 

yerleştirilmesi, intraligamenter anestezi uygulamaları, preprotetik cerrahi, dişlerin veya 

implantların profilaktik temizliği (kanamanın beklendiği durumlarda), immediat protezlerin 

yerleştirilmesi, matriks bandlarının yerleştirilmesi, enfekte dokularda ponksiyon veya drenaj 

yapılması işlemlerinde profilaksi yapılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Buna karşın; 

konservatif tedavi uygulamaları, rubber dam ve klemp yerleştirilmesi, post yerleştirilmesi, 

operasyon sonrası dikişlerin alınması, protez yerleştirilmesi, band dışında kalan ortodontik 

apareylerin yerleştirilmesi, ağızdan alınan ölçüler, lokal anestezi enjeksiyonları (intraligamenter 

harici), fluorid uygulamaları, fissur sealing, radyograf alınması, ortodontik aparey uyumlanması 
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işlemlerinde ise profilaksi yapılmasının gerekli olmadığı düşünülmektedir (Blanco-Carrion 

2004). 

Bakteriyemiye yol açabilecek herhangi bir dental işlemden önce, profilaksinin 

yapılmasının mutlaka gerekli olduğu yüksek risk grubu içersine kalp kapağı protezi taşıyan 

hastalar, endokardit geçmişine sahip hastalar, siyanozun eşlik ettiği konjenital kalp hastalığı 

(Fallot tetralojisi, ventriküloseptal defekt ve büyük damarların transpozisyonları) olan bireyler ve 

vücudunda şant bulunan hastalar girmektedir. Diğer konjenital hastalıklara (patent arteriyel dukt, 

persistan ostium primum, aortik koarktasyon ve bikuspid aortik kapakçık) sahip hastalar, 

kazanılmış kapakçık yetmezliği bulunan hastalar, rejurjitasyonlu mitral kapak yetmezliği 

bulunanlar ve hipertrofik myokardiyopatisi olan hastalar orta dereceli risk grubundadır ve bu 

hastalarda da profilaksi yapılması önerilmektedir (Blanco-Carrion 2004). 

Bakteriyemi, enfektif endokardite ek olarak beyin absesi ve başka birçok yaşamı tehdit 

eden enfeksiyona yol açabilir. Enfektif endokardit riski taşıyan hastalarda invazif işlemlerden 

önce antibiyotik profilaksisi yapılması tavsiye edilmektedir. Profilakside en yaygın olarak 

kullanılan antibiyotik penisilin türevi ilaçlardır. Penisilin alerjisi olan hastalarda ise eritromisin, 

makrolidler (azitromisin ve klaritromisin) ve klindamisin kullanımı tavsiye edilmektedir (Tomas 

ve ark 2004). Antibiyotik profilaksisi sistemik immünosüpresif hastalığı olan hastalarda, diabet 

tip I ve II de, hemofilide ve malignitelerde mutlaka önerilmektedir (Seymour ve ark 2003). 

Bazı araştırmalar antiseptik ağız gargaralarının oral menşeili bakteriyemilerin insidansını 

azalttığını bildirmektedir (Rahn ve ark 1995, Fine ve ark 1996). Ağızda yapılacak olan herhangi 

bir işlemden önce hastaya antiseptik ağız gargarası kullandırılması tavsiye edilmektedir. Tercih 

edilen uygulama antiseptik gargara olarak %0.12-%0.2’lik klorheksidinin 30 saniye ile birkaç 

dakika arası kullanımıdır (Lockhart 1996). Alternatif olarak povidin iyot klorheksidin yerine 

kullanılabilir. Bazı araştırmacılar çekim yapılacak dişin gingival marjininin çekimden önce bu iki 
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antiseptik maddeden biriyle irrigasyonunu önermektedir (Fine ve ark 1996). Ayrıca amoksisilin 

içeren ağız gargarasının diş çekiminden önce kullanılmasının antibiyotik profilaksisi yapıldığı 

zamanki kadar olmasa da bakteriyemi insidansını belirli bir ölçüde azalttığı bazı araştırmalar 

tarafından kanıtlanmıştır (Vergis ve ark 2001). Birçok araştırma antiseptik ağız gargaralarının 

oral menşeli bakteriyeminin görülme sıklığını ve şiddetini azalttığını bildirmektedir. Buna 

karşılık rutin kullanımları dirençli bazı mikroorganizmaların enfeksiyonlarında artışa neden 

olabilmektedir. Fokal enfeksiyon riski taşıyan ve bakteriyemiye neden olabilecek dental işlem 

yapılacak olan hastalarda antimikrobiyal profilaksi yapılması yaygın olarak kabul edilmiş bir 

uygulamadır (Hall ve ark 1999). Beta-laktam ajanlar antibiyotik profilaksisinde geleneksel olarak 

kabul gören antibiyotiklerdir. Penisiline alerjisi olan hastalarda ise eritromisin, yeni makrolidler 

(azitromisin ve klaritromisin) ve klindamisin kullanımı tavsiye edilmektedir (Dajani ve ark 1990, 

Simmons 1993, Dajani ve ark 1997). 

Erverdi ve ark (2001)’nın yaptığı araştırmada klorheksidin glukonat gargarası kullanımı 

sonrası hastalarda banding ve debanding işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın sonucunda 

hem banding hemde debanding işlemleri sonrasında yapılan kan kültürlerinde %2.5’luk bir 

bakteriyemi insidansı bulunmuştur. Ayrıca, bakteriyemi prevelansı klorheksidin glukonat ağız 

gargarasının kullanımını takiben ve öncesinde aynı kalmıştır. 

Oral menşeli bakteriyel endokardit vakalarının çoğu ağızda kanamaya yol açan işlemler 

ile ilgilidir. Buna rağmen kanama her zaman bakteriyemiye yol açmaz (Roberts 1999). Ayrıca diş 

hekimi yapacağı işlemin kanamaya yol açıp açmayacağını her zaman önceden tahmin edemez 

(Blanco-Carrion 2004). Bakteriyel endokardit riski taşıyan ve kötü ağız hijyenine sahip tüm 

kardiyak rahatsızlığı bulunan hastalarda, ağız boşluğunda uygulanacak her işlem için antibiyotik 

profilaksisi önerilmektedir (Pallasch 1999). 

Bakteriyel endokardit riski taşıyan hastalarda yapılacak olan oral girişimden önce 
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antibiyotik profilaksisinin tek dozla yapılması gerektiği konusunda bir fikir birliği yoktur.  Bazı 

araştırmacılar, çok yüksek bakteriyel endokardit riski ve mikrobiyolojik direnç gibi durumlarda 

ikinci bir dozu gerekli görmektedirler. Bunda amaç verilen antibiyotiğin terapötik etkisinin 

artırılıp bakteriyel endokardit profilaksisinin antibakteriyel etkisinin geliştirilmesidir (Nishi ve 

ark 1999). Fakat ikinci dozla beraber hastada alerjik reaksiyon oluşturma riski de artmaktadır. Bu 

akılda tutulduğunda, uzun etki gösteren azitromisin ve klaritromisin gibi makrolidlerin ikinci doz 

olarak kullanımı önerilmektedir (Pallasch ve ark 1999). 

Antibiyotik profilaksisi özellikle bakteriyel endokardit riski taşıyan hastalarda 

yapılmasına rağmen, diğer bir kullanım alanı da eklem protezi taşıyan hastalarda, oral menşeili 

bakteriyeminin yol açabileceği eklem enfeksiyonunu engellemek içindir (Seymour ve ark 2002). 
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DURUM ANTĐBĐYOTĐK  UYGULAMA PROTOKOLÜ 

Yetişkin: 2 g oral işlemden 1 saat önce  
Standart profilaksi amoksisilin 

Çocuk: 50 mg/kg işlemden 1 saat önce 

  

Yetişkin: 2 g i.m. veya i.v. işlemden 30 dak. önce 
Parenteral uygulama 

ampisilin 
Çocuk: 50 mg/kg i.m. veya i.v. işlemden 30 dak. 
önce 

Yetişkin: 600 mg oral işlemden 1 saat önce 
klindamisin 

Çocuk: 20 mg/kg oral işlemden 1 saat önce 

    

Yetişkin: 2 g oral işlemden 1 saat önce 
sefaleksin/sefadroksil 

Çocuk: 50 mg/kg oral işlemden 1 saat önce 

    

Yetişkin: 500 mg oral işlemden 1 saat önce 

Penisiline karşı 
alerjide 

azitromisin/klaritromisin 
Çocuk: 15 mg/kg oral işlemden 1 saat önce 

Yetişkin: 600 mg i.v. işlemden 1 saat önce 
klindamisin 

Çocuk: 20 mg/kg i.v. işlemden 1 saat önce 

    

Yetişkin: 1 g i.m. veya i.v. işlemden 30 dakika 
önce 

Penisiline karşı 
alerjide parenteral 
kullanım 

sefazolin 
Çocuk: 25 mg/kg im veya iv işlemden 30 dakika 
önce 

 

Tablo 6: Çocuklarda ve yetişkinlerde antibiyotik profilaksisi uygulama rehberi (Blanco-

Carrion 2004). 
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5.5. Sonuç 

Sonuç olarak; çalışmamızda uygulanan modifiye akrilik bonded HÜÇG apareyinin 

sökümü sonrası %32’lik bir bakteriyemi insidansı bulunmuştur. Yumuşak doku kanaması ile 

bakteriyemi görülme sıklığı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

Ortodontistin bakteriyel endokardit riski taşıyan hastalarda diş ve doku destekli HÜÇG apareyini 

veya diğer benzer tipte sabit akrilik apareyleri kullanırken dikkatli olması ve hastalara işlemler 

esnasında profilaksi uygulaması önerilmektedir. 
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6. ÖZET 
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Modifiye Akrilik Bonded Hızlı Üst Çene Genişletme Apareyinin Sökümü Sonrası 

Oluşan Bakteriyeminin Đncelenmesi 

 

Çalışmamızın amacı, üst çene darlığına sahip vakalarda uygulanan modifiye akrilik 

bonded HÜÇG apareyinin, bantlı HÜÇG apareyleri kadar hijyenik olmaması sebebiyle HÜÇG 

sonrası herhangi bir bakteriyemiye sebep olup olmadığının araştırılmasıdır. Bu amaçla çalışma 

grubuna yaşları 12.2 ile 16.6 yıl arasında değişen ve ortalama yaşları 14.4±0.87 olan 15 kız 10 

erkek toplam 25 birey katıldı. Bütün hastalar ortodontik tedavinin başında aynı aparey ile hızlı üst 

çene genişletmesine tabi tutuldular.  

Genişletme sonrası, apareyin sökümünden hemen önce kontrol amaçlı olarak ve hemen 

sonra (ortalama 3 dakika içinde) 10'ar ml’lik iki kan örneği alındı. Bütün kan örnekleri otomatik 

BacT/ALERT®3D kan kültürü sisteminde inkübe edildi. Kültürlerdeki bakteri tanımlaması için 
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konvansiyonel biyokimyasal metotların yanında bioMeriux API kitleri de kullanıldı. Yumuşak 

doku kanaması 25 hastanın 11’inde apareyin sökümü esnasında gözlendi. Apareyin sökümü 

sonrası ise 25 hastadan 8’inde bakteriyemi varlığı tespit edildi. Bakteriyemi ile kanama 

arasındaki olası ilişkinin incelemesinde Fisher’ın exact testi kullanıldı. Sonuç olarak, bakteriyemi 

görülme sıklığı ile kanama arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamadı (p=0.054).  

Ortodontik tedavilerde bakteriyel endokardit riski taşıyan hastalarda diş ve doku destekli 

HÜÇG apareyini veya diğer benzer tipte sabit akrilik apareyleri kullanırken dikkatli olunması ve 

hastalara işlemler esnasında profilaksi uygulanması önerilmektedir. 
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Investigation of Transient Bacteremia Following Removal of a Modified Acrylic 

Bonded Rapid Maxillary Expansion Appliance 

The aim of this study was to investigate the transient bacteremia following the removal of 

a modified bonded rapid maxillary expansion appliance.The sample of the  study consisted of 25 

subjects (15 females, 10 males; mean age 14.4±0,87 years) aged between 12.2 years and 16.6 

years. All subjects underwent rapid maxillary expansion with the same appliance at the onset of 

the orthodontic treatment. Two 10ml blood samples were taken, the first as a baseline and the 

second 3 minutes after the removal of the appliance. All blood samples were incubated in an 

automated blood culture system and bacteria were identified using conventional biochemical 

methods and bioMerieux API kits. Overt soft tissue bleeding was observed in 11 out of 25 

patients during appliance removal and 8 of 25 patients showed bacteremia after appliance 

removal. The data were analyzed using Fisher’s exact test. No statistically significant relationship 
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was found between overt bleeding and bacteremia incidence (p=0.054) Considering that transient 

bacteremia occurs due to trauma caused by the removal of the modified bonded rapid maxillary 

expansion appliance, it is suggested that orthodontist should consider the possibility of bacterial 

endocarditis in at risk patients when using splint type tooth and tissue-borne rapid maxillary 

expansion appliances. 
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ARAŞTIRMANIN ADI VE AMACI 

Adı MODĐFĐYE AKRĐLĐK BONDED HIZLI ÜST ÇENE GENĐŞLETME APARAYENĐN 
SÖKÜMÜ SONRASI OLUŞAN BAKTERĐYEMĐNĐN ĐNCELENMESĐ 

Amacı Transversal yönde oluşan maloklüzyonların en önemlilerinden birisi iskeletsel ve/veya dental çapraz 

kapanıştır. Bu tip anomalilerin tedavisi için çeşitli üst çene genişletme yöntemleri kullanılmaktadır. Bu 

yöntemlerden en etkililerinden biri modifiye akrilik bonded rapid maksiller genişletme plağı ile 

yapılan üst çene genişletilmesidir. Bu yöntemin çeşitli mekanik avantajlarının yanısıra başlıca 

dezavantajı neden olabileceği mikrobial plak birikimi ve gingivitistir.  Apareyin sökümü esnasında 

periodontal dokularda, özellikle ginigivada  minör  travma ve kanama meydana gelmektedir. Bu 

çalışmanın amacı bu apareyin sökümü esnasında oluşabilecek bakteriyeminin incelenmesidir.  

 

Siz veya çocuğunuzun Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından yürütülen  
bu çalışmaya katılmasını arzu ediyoruz. Aşağıda bu çalışma ile ilgili bazı bilgiler 
bulacaksınız. Bu bilgiler size veya çocuğunuza çalışmaya katılımda kolaylık sağlanması 
ve konunun öneminin açıkça anlaşılabilmesi için düzenlenmiştir. 
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Bütün işlemler sadece deneysel amaçlar için yapılacak, tüm klinik muayene işlemleri 
ücretsiz olarak gerçekleştirilecek ve bulgular size iletilecektir. Mevcut rahatsızlıkla ilgili 
olarak yapılması gereken tedaviler konusunda size bilgi verilecektir. Gerekli tedaviler, 
randevu düzenine uyarak gerçekleştirilecektir. Elde edilecek radyografilerin birer 
kopyası (bilgisayar ortamında,diskette) istediğiniz takdirde doktorunuza iletilebilecektir. 
Bu çalışmaya sizin veya çocuğunuzun katılıp katılmaması tamamen sizin kendi iradeniz 
ile vereceğiniz karara bağlıdır. Herhangi bir nedenle çalışmaya katılmama kararı 
verdiğiniz takdirde tedavinize devam edilecektir. 

ÇALIŞMAYA KATILACAK BĐREYLER 

Çalışmaya katılacak bireylerin seçim kriterleri:  

1. Konjenital kalp hastalığı olmaması. 

2. Ateşli romatizma geçirmiş olmaması. 

3. Nazofarengeal patoloji olmaması. 

4. Aorta stenozu, mitral stenoz ya da her ikisinin olmaması. 

5. Prostetik kalp kapakçığı olmaması. 

6. Subakut bakteriyel endokardit hikayesi olmaması. 

7. Hipertrofik kardiyomyopati olmaması. 

8. Cerrahi olarak yerleştirilmiş sistemik pulmoner şantlar veya konduitler olmaması. 

9. Damar ya da eklem protezi olmaması. 

10. Đmmünosüpresyon olmaması. 

11. Diyabet olmaması.  

12. Kanama problemi olmaması. 

13. Son 3 ayda antibiyotik kullanmamış olması. 

14. Düzenli antispetik ağız gargarası kullanmamış olması. 

 

Çalışmaya katılacak bireylerin sayısı ve bu bilgilerin önemi: 25 hasta  

Bireylerin çalışma kapsamında kalacağı süre: 3-5  ay 

GERÇEKLEŞTĐRĐLECEK ĐŞLEMLER: 

Seri, periapikal, panaromik ve sefalometrik radyografiler, klinik fotoğraflar: Tedavi 
öncesi ve sonrasında Panaromik, sefalometrik , PA radyografileri ve klinik fotoğraflar 
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Kan örneği alınacaksa ne kadar kan alınacağı (ml ve tatlı kaşığı): 16 ml. / 3 tatlı kaşığı 

Doku doku örneği alınacaksa hangi bölgeden ve ne kadar doku alınacağı (mm3 ve çay 
kaşığı):  

Örneklemelerin (kan/doku/salya/dişeti oluğu sıvısı/periimplant sulkuler sıvı vs) ne kadar 
sıklıkla yapılacağı: 2 kez 

Örneklerin (kan/doku/salya/dişeti oluğu sıvısı/periimplant sulkuler sıvı vs) analizlerinin 
yapılacağı yer (Laboratuar/Şehir/Ülke): S.Ü Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji 
A.D./Konya/TÜRKĐYE 

Đlaçların doz, kullanım biçimi ve sıklığı:  

Đlaçlar ile ilgili çalışmalarda kullanılacak ilaçların Türkiye’de kullanım izni olup olmadığı: 

Tedavinin kaç seans süreceği ve seansların alacağı zaman: Takriben 4 seans 

Çalışma bir anket formu içeriyorsa anketin amaçları ve bu formu doldurmak için gereken 
süre: 

POTANSĐYEL RĐSK VE SORUNLAR  

Tedavinin olası riskleri: RME prosedürü ortodontinin rutin klinik uygulamalarından 
biridir. Bu yönden herhangi bir risk taşımamaktadır. Kan örneklerinin alımı sırasında ise 
aseptik teknik uygulanacağından herhangi bir risk söz konusu değildir. 

Doğum ve üreme ile ilgili olası riskler:  

Riskleri azaltmak ile ilgili gereken tedbirler: Kan örneklerinin alımı esnasında asepsi ve 
antisepsiye dikkat edilecektir 

HASTALARIN OLASI YARARLARI 

Çalışmanın hasta için olası yararları: Bakteriyel endokardit riski taşıyan hastalarda 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve bu sayede RME işleminin hastanın sistemik 
durumu göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmesi. 

ALTERNATĐF TEDAVĐ YÖNTEMLERĐ 

Eğer varsa bütün alternatif tedavi yöntemleri: Hyrax, Haas ve Minne  tipi apareyler ile 
üst çene genişletmesi. 

Çalışmanın eski bilgilere neler ekleyebileceği: Bakteriyel endokardit riski taşıyan ve 
RME ihtiyacı gösteren vakalarda tıbbi olarak alınması gereken önlemlerin tam olarak 
belirlenmesi. 

GĐZLĐLĐK  

Hastaların özel hayatını korumak amacı ile uygulanacak önlemler (Kod numarası vs): 
Özel hayatı tehlikeye atacak herhangi bir durum yoktur. 

Özel hayatla ilgili tedbirler: 

Kimlerin bu bilgilere ulaşabileceği: 

Bütün kayıtların saklanma süresi (en az beş yıl):  

ÇALIŞMADAN ÇIKMAK 

Çalışmadan çekilme hakkı: Siz veya çocuğunuz istediğiniz takdirde çalışma kapsamı 
dışında kalabilirsiniz.  Çalışma kapsamı dışında kalmanız Diş Hekimliği Fakültesinin 
tedavi hizmetlerinden yararlanmanızı etkilemeyecektir.  
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Çalışmadan çekildikleri takdirde oluşabilecek riskler: Herhangi bir risk yoktur. 

Gönüllülerin araştırıcılar tarafından araştırma kapsamı dışına çıkarılacakları koşullar: 

Çalışma dışına çıkarılan deneklerin tedavilerinin nasıl sürdürüleceği: Araştırma 
kapsamına çıkarılma durumunda, ebeveynler tedavinin sürdürülmesini istedikleri 
takdirde tedavi safhası dikkate alınarak tedavi sürdürülecektir. 

SORULARINIZ 

Sizin veya çocuğunuzun çalışma ile ilgili sorularınızı en kısa sürede yanıtlanacaktır. 
Sorularınızı doğrudan araştırma yürütücüsüne sorabileceğiniz gibi diğer yardımcı 
araştırmacılara da sorabilirsiniz. Bu konuda gerekirse 0 332 223 11 66 numaralı 
telefonu kullanabilirsiniz. Etik kurul e-mail adresi aetikdhf@selcuk.edu.tr dir. 

HERHANGĐ BĐR ZARARIN TELAFĐSĐ 

Muayene veya tedavi sırasında gelişebilecek olası zararın telafisi:  
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Yukarıdaki metni okudum. Bunlar hakkında bana yazılı ve sözlü açıklamalar yapıldı. 
Tedavinin başarılı olacağı veya tatminkar sonuç elde edileceği konusunda hiçbir garanti, 
teminat veya söz verilmedi. Bu koşullar altında “Çekimli Vakalarda Micro Vida Yöntemi ile  
Kanin Distalizasyonunun Dentofasial Yapılara Etkilerinin Đncelenmesi” isimli klinik 
araştırmaya kendi rızamla, hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın katılmayı kabul ediyorum. 
Okuyup imzaladığım “KLĐNĐK VEYA DENEYSEL ÇALIŞMAYA KATILMAK ĐÇĐN 
BĐLGĐLENDĐRĐLMĐŞ GÖNÜLLÜ ONAYI FORMU” başlıklı bu belge, imzamın yer aldığı bu 
sayfa ile birlikte toplam “6” sayfadan oluşmaktadır ve aslının kopyası olan 1 nüsha 
tarafıma verilmiştir. 

GÖNÜLLÜ 

Adı soyadı: 

Đmzası: 

Adresi: 

Telefonu: 

VELAYET VEYA VESAYET ALTINDA BULUNANLAR ĐÇĐN VELĐ VEYA VASĐ 

Adı soyadı: 

Đmzası: 

Adresi: 

Telefonu: 

AÇIKLAMALARI YAPAN ARAŞTIRICI 

Adı soyadı: Hakan Gürcan Gürel 

Ünvanı: Araştırma Görevlisi 

Đmzası: 

 

Adresi: S.Ü Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti A.D. 42079 Kampüs/Konya 

Telefonu: 0 332 223 11 74 

GÖNÜLLÜNÜN ONAYINI ALMA ĐŞLEMĐNE BAŞINDAN SONUNA KADAR TANIKLIK 
EDEN KURULUŞ GÖREVLĐSĐ 

Adı soyadı: 

Ünvanı: 

Đmzası: 

Adresi: 

Telefonu: 
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