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Özet

Abstract

Avülsiyon ; travma sonucu dişin soketinden tamamen çıkması olarak tanımlanır. Avülsiyon yaralanmalarında; diş pulpası,
dişeti, periodontal lifler, alveoler kemik ve sement olmak üzere birçok doku beraber etkilenmektedir. Avülsiyon sonucunda
replante edilen dişin prognozu birkaç faktöre bağlıdır. Bunlardan en önemlileri dişin ağız dışında kaldığı süre ve saklandığı
ortamdır. Avülse olmuş daimi dişin uzun dönem prognozu hala
tartışmalı olmakla birlikte, en sık görülen komplikasyonu kök
rezorpsiyonudur.

Tooth avulsion is defined as complete displacement of a tooth
from the alveolar socket. In avulsion injuries; many tissues such
as dental pulp, gingiva, periodontal fibers, alveolar bone and
cement are affected together. The prognosis of the replanted
tooth depends on several factors. The most important of these
are time spent by the avulsed tooth outside of the mouth and the
storage media. As well as, the long-term prognosis of avulsed
permanent tooth is still controversial, the most common
complication is root resorption.

Bu olgu sunumunda travmatik yaralanma sonucunda, sağ üst
santral dişinin avülse olması nedeniyle 1 saat sonra kliniğimize
başvuran 12 yaşındaki erkek hastaya yapılan replantasyon tekniği sunulmuştur.

In this case report, a replantation technique which was
performed on a 12-year-old male patient who consulted to our
clinic one hour after his right upper central tooth was avulsed as
a result of a traumatic injury is presented.
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GİRİŞ
Diş avülsiyonu, travma sonucu alveol soketten bir dişin tamamen kaybı olarak tanımlanır (1). En çok 10
yaş grubu çocukların anterior dişlerinde gözlenmekle
birlikte, protrüzyon ve yetersiz dudak kapanışına sahip
overjet vakalarında, travma oranında artış olduğu bildirilmiştir (2,3,4).
Travma vakaları içerisinde avülsiyon %0,5–3 arası bir
oran oluşturmaktadır (5). Vakaların birçoğunda avülsiyon ile birlikte lükse dişler rapor edilmiştir (6,7). Çocukluk ve ergenlik çağında alveol kemiğin büyük oranda esnek olması, dışarıdan gelen kuvvetlere karşı koyma oranının düşük olmasına neden olur. Bu nedenle
avülsiyon en sık bu dönemde gözlenir (8).

Avülse bir diş genellikle replantasyon ile yerinde tutulabilmektedir; ancak tedavinin prognozu dişin ağız
dışında kalma süresine, dişin saklandığı ortama, avülse dişin durumuna, hastanın yaşına ve kök gelişimine
bağlıdır (2,4). Dişin tamamen soketten uzaklaşması
periodontal ligament hücrelerinin zarar görmesine
neden olur. Başarılı bir replantasyon, büyük ölçüde
kök yüzeyindeki canlı periodontal ligament hücrelerinin varlığına bağlıdır (9,10).
Gecikmiş replantasyonda uzun vadede prognoz kötüdür. Periodontal ligament nekrotiktir ve iyileşme beklenmez. Gecikmiş replantasyondaki amaç, dişi estetik,
fonksiyonel ve psikolojik nedenlerle restore etmenin
yanı sıra alveoler kemik konturunu korumaktır. An-
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cak beklenen nihai sonuç, ankiloz ve rezorpsiyondur.
Diş sonunda kaybedilir (5).
Travma sonrası avülse olmuş dişin replante edildikten
sonra semi-rijit splintlenmesi önerilmektedir (11,12).
Splint 4 hafta sonunda çıkarılır. Splint çıkarıldıktan
sonra kontrol randevuları çok önemlidir. Kontrol randevuları travmadan uzun süre sonra ortaya çıkabilecek
kök rezorpsiyonu gibi komplikasyonların erken teşhisine ve tedavisine olanak sağlar (4).
OLGU
12 yaşındaki S.S. isimli erkek çocuk hasta, okulda yaşadığı bir kaza sonucu sağ üst santral dişinin yerinden
çıkması şikâyetiyle diş ile beraber olaydan yaklaşık
bir saat sonra, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı kliniğine başvurdu. Diş, kliniğimize kuru ortamda(peçeteye
sarılı olarak) getirildi. Ekstraoral muayenede herhangi
bir bulguya rastlanmadı. Hastanın intraoral muayenesinde sağ üst santral diş soketinin boş olduğu, kan ve
pıhtı ile dolu olduğu tespit edildi(Resim1). Avülse dişin
mesialinde komplike olmayan kron fraktürü olduğu
saptandı(Resim2).

Resim 2: Avülse dişin görünümü.
Yapılan klinik ve radyografik muayenede alveoler kemikte herhangi bir fraktüre rastlanmadı(Resim 3).

Resim 3: Travmadan hemen sonra alınan panaromik
radyografi.

Resim 1: Travmatik yaralanma sonrası intraoral görünüm.
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Diş kuru ortamda saklandığından dolayı önce akan
su altında, daha sonra ise serum fizyolojik ile yıkandı.
Lokal anestezi(Maxicaine, Vem Drugs, Ankara, Türkiye) uygulaması ardından, soket serum fizyolojik ile irrige edilip kan pıhtıları temizlendi. Ancak dişin soketi
kürete edilmedi. Avülse diş kron kısmından tutularak
alveol soketine parmak basıncı ile yerleştirildi. Dişin
konumunun doğruluğu radyolojik ve klinik açıdan teyit edildi (Resim 4). Daha sonra 0,014 inch kalınlığında ortodontik tel ve kompozit rezin(3M™ ESPE™ Filtek™ Ultimate Universal Restorative) ile sağ üst lateral,
sol üst santral (12-11-21 )arası 3 diş splintlendi. Alt
dişlerle temas olmadığından oklüzyonda herhangi bir
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düzenleme yapılmadı. Hastaya iki hafta yumuşak diyet
önerildi ve yemeklerden sonra yumuşak fırça ile fırçalaması gerektiği belirtildi. Bu arada hasta tetanoz aşısı yaptırması için yönlendirildi. Hastaya antibiyotik (4x1Tetra
250mg kapsül Mustafa Nevzat İlaç sanayi, İstanbul) ve
klorheksidin içerikli gargara (2x1 Klorhex, Drogsan, Ankara, Türkiye) reçete edildi. Bir hafta sonrasına kontrole
çağırıldı.

Resim 6: Replantasyondan bir hafta sonra kalsiyum
hidroksit kanal patıyla başlanan kanal tedavisi sonrası
alınan periapikal radyografi.
Bir hafta sonraki randevuda splint varlığında kanal tedavisine başlandı (Resim 5). Kanal içerisine kalsiyum
hidrosit kanal patı(Sultan Chemists Inc., Englewood, NJ,
USA) yerleştirildi (Resim 6).
Resim 4: Replantasyondan hemen sonra alınan periapikal radyografi.

Travmadan 4 hafta sonraki kontrolde kanal tedavisi gütaperka ile bitirildi (Resim 7). Splint çıkarıldı ve hastanın
estetik kaygısını gidermek amacı ile dişin mesialine estetik dolgu ile düzenleme yapıldı(Resim 8). Takip etmek
amacıyla 3., 6. ve 12. aylarda periapikal radyografiler
alındı (Resim 9-10-11).

Resim 5: Travmadan bir hafta sonra alınan intraoral
fotoğraf.
Volume 1 Issue 2
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Resim 7: Replantasyondan 4 hafta sonra kanal tedavisi
bitimi sonrası alınan periapikal radyografi.

Resim 9: Replantasyonun 3. ayında alınan periapikal
radyografi.

Resim 8: Replantasyondan 4 hafta sonra alınan intraoral fotoğraf.

Resim 10: Replantasyonun 6. ayında alınan periapikal
radyografi.
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Viaspan solüsyonunda bekletilen periodontal ligament
hücrelerinin %88,4’ünün canlı kaldığı tespit edilmiştir
(17). Olgumuzda da hastamız dişi kuru bir ortamda peçeteye sarılı bir şekilde getirmiştir. Diş, uzun süre kuru
bir ortamda kaldığından dolayı zayıf bir prognozla replante edilmiştir.
IADT rehberine göre(International Association of Dental Traumatology guidelines) kapalı apeksli dişlerde kanal tedavisi replantasyondan sonra 7-10 gün içinde yapılabilmekte, eğer dişin ağız dışında kalma süresi 1 saatten
uzunsa, kanal tedavisi ağız dışında da tamamlanabilmektedir (5). Olgumuzda da santral dişin kanal tedavisine replantasyon ve splintlemeden 7 gün sonra başlandı,
kalsiyum hidroksit patı kanal içinde 3 hafta bekletildi. Üç
haftanın sonunda daimi kanal dolumu splint çıkarılmadan önce tamamlandı.

Resim 11: Replantasyonun 12. ayında alınan periapikal
radyografi.
TARTIŞMA
Dişin ağız dışında kaldığı süre ve saklandığı ortam replantasyon başarısını etkileyen en önemli faktördür. En iyi
prognoz, kaza yerinde yapılan replantasyonda gözlenir
(13,14). Erken replantasyonu mümkün olmayan avülse
dişlerin prognozu, dişin periodontal ligament hücrelerinin yaşayabilirliğini koruyan saklama ortamlarına bağlıdır (15).
1976'dan 2000 yılına kadar yapılan birçok çalışmada
avülse dişler için en uygun saklama ortamı olarak “süt
veya türevleri” önerilmektedir. 2001 yılından itibaren ise
süt dışındaki doğal ürünler daha çok tercih edilmektedir (10). Diş eğer hemen replante edilemiyor ise HBSS
(Hanks dengeli tuz çözeltisi), Viaspan solüsyonu, süt, tükürük ya da serum fizyolojik içinde saklanması önerilir
(16). Son yıllarda yapılan araştırmalarda DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium), %10 propolis, %20
propolis gibi maddelerin saklama ortamı olarak başarılı
olduğu bildirilse de Viaspan saklama için en uygun solüsyon olarak belirtilmiştir. Periodontal ligament hücrelerinin canlılığı üzerinde yapılan bir çalışmada 24 saat

Avülse dişlerde tedavinin başarısını etkileyen faktörlerden birisi de dişin kök gelişimi durumudur (18). Açık
apeksli ve kapalı apeksli dişlerde tedavi planı değişebildiği gibi, prognoz da farklılık gösterir. Yapılan araştırmalar
sonucunda kök gelişimini tamamlamamış dişlerin replantasyon başarı oranı, kök gelişimini tamamlamış dişlere göre daha düşük bulunmuştur (19,20). Olgumuzda
avülse diş kök gelişimini tamamlamış durumdadır.
Ağız dışı kuru ortamda 60 dakikadan uzun süre kalan
dişlerin 4 hafta semi-rijit splintlenmesi önerilmektedir.
Mevcut kanıtlar, replante edilmiş dişlerin splintlenmesi
için kısa süreli ve esnek splintleri desteklemektedir. Çalışmalar replante edilen bir dişe hafif hareket şansı verildiğinde ve splintleme zamanı çok uzun olmadığında
periodontal ve pulpal iyileşmenin arttığını göstermiştir.
Şimdiye kadar iyileşme sonuçları ile ilişkili belirli bir
splint çeşidi bildirilmemiştir. Splint, endodontik işlemlerde lingual erişimi sağlamak için üst çene dişlerinin
bukkal yüzeylerine yerleştirilmeli ve okluzal engel oluşturmamalıdır. İyi ağız hijyenine izin vermeleri ve hastalar tarafından daha fazla kabul görmeleri nedeniyle asitle
pürüzlendirme kullanılarak yapıştırılan splintlerin değişik çeşitleri avülse dişleri sabitlemek için yaygın olarak
kullanılmaktadır (5). Olgumuzda dişler vestibül yüzeyden 0.014 inch kalınlığında ortodontik retainer teli ile
ve kompozit rezin yardımıyla 4 hafta süreyle semi-rijit
olarak splintlenmiştir.
Gecikmiş replantasyonlarla ilgili yapılan araştırmalarda
hastanın yaşının rezorpsiyon hızını etkilediği saptanmıştır. Kökün tamamen rezorpsiyonu, 8-16 yaş arası hastalarda 3-7 yıl, daha ileri yaştaki hastalarda ise daha uzun
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sürmekterdir (4,8). Çocukluk ve ergenlik döneminde daimi anterior dişlerde meydana gelen ankiloz alveol kemiğin büyümesini lokalize olarak engeller. Bundan dolayı
büyüme atılımı öncesi yapılan replantasyonda infraoklüzyon görülme olasılığı daha yüksektir (4,22). Vakamızda da 12 yaşındaki erkek hastada büyüme atılımı öncesi
replantasyon yapılmıştır. Bu nedenle hızlı kök rezorpsiyonuyla birlikte, zaman içinde infraoklüzyon meydana
gelmesi beklenmektedir.
Avülsiyonda kök üzerindeki periodontal membranın
canlılığı da replantasyon başarısında büyük önem taşımaktadır (9). Zarar görmüş periodontal membran hücreleri enflamatuar bir süreç başlatır ve bu süreç kök rezorpsiyonu ile sonuçlanır. Kök yüzeyindeki rezorpsiyon
bölgeleri fizyolojik kemiğin yeniden şekillenmesi ile tamir edilir. Kök yüzeyinin kemikle yer değiştirmesi süreci
replasman rezorpsiyonu olarak tanımlanır (4,21).
Bu olguda 1. 3. 6. ve 12. ayda alınan radyografilerle rezorpsiyon miktarı takip edilmiştir. Özellikle 6. aydan
itibaren kökün apikal üçlüsünde artan şekilde eksternal
kök rezorpsiyonu gözlenmiştir. Hastamızın radyografik
ve klinik takibi devam etmektedir.
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