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Değerli Meslektaşlarımız,

25-27 Kasım 2022 tarihleri arasında Konya’da düzenleyeceğimiz Selçuk Üniversitesi 3. Uluslararası Yenilikçi 
Diş Hekimligi Kongresi’ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Uzun bir aradan sonra yüz yüze düzenlemeye karar verdiğimiz bu kongrede seçkin konuşmacılar tarafından 
diş hekimliğinin her alanında en güncel konular ele alınacak ve en çok talep gören konulardan seçilmiş 
kurslar yapılacaktır. Sözlü ve poster bildirileri ayrıca kabul edilecek ve konusunda uzman akademisyenlerden 
seçilmiş bir bilim kurulu tarafından değerlendirilecektir.

Yönetim kurulu ve organizasyon komitesi olarak sizlerle bir arada olmayı arzu ediyoruz.

Konya’da görüşmek dileğiyle,

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Abdullah KALAYCI
Kongre Başkanı
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KURULLAR VE KOMİTELER

Onursal Başkan
Prof. Dr. Metin Aksoy

Selçuk Üniversitesi Rektörü

Kongre Başkanı
Prof. Dr. Abdullah Kalaycı

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

Kongre Sekreteryası
Prof. Dr. Ercan Durmuş,

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Murat Selim Botsalı,

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı

Organizasyon Komitesi
Dr. Imad About, Aix-Marseille Université, Marseille, FRANCE

Dr. Najat Resit Ali, Kirkuk University Faculty of Dentistry, Kirkuk IRAQ
Dr. Zaid B Al-Dewachi, Musul University, Mosul, IRAQ

Dr. Ethel Alkenani, Baghdat, IRAQ
Dr. Daniel Buchbinder, Mount Sınai School of Medicine, New York, USA
Dr. Jack Ferracane, Oregon Health & Science University, Portland, USA

Dr. Jo E. Frencken, Radboud University, Nijmegen, HOLLAND
Dr. Werner Götz, Bonn University, Bonn, GERMANY

Dr. Satoshi Imazato, Osaka University, JAPAN
Dr. Diego Lops, University of Milan, ITALY

Dr. Nawal Al Mutawa, Dental Clinic, BAHRAIN
Dr. Arzu Tezvergil Mutluay, Turku University, Turku, FINLAND

Dr. Mohammad Hossein Nekoofar, Tehran University of Medical Sciences (TUMS), IRAN
Dr. Toru Nikaido, Asahi University, JAPAN

Dr. Füsun Özer, PENN University, USA
Dr. Hidehiko Sano, Hokkaido University, Sapporo, JAPAN

Dr. Junji Tagami, Tokyo, JAPAN
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Dr. Vuqar Qurbanov, Azerbaijan Medical University, Baku, AZERBAIJAN
Dr. Serhan Akman, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Dr. Sema Belli, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Dr. Murat Selim Botsalı, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Dr. Zeliha Müge Baka, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Dr. Ali Rıza Çetin, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Dr. Ercan Durmuş, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Dr. Necla Demir, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Dr. Ayçe Ünverdi Eldeniz, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Dr. Oğuz Eraslan, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Dr. Gökhan Gürses, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Dr. Sema Hakkı, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Dr. Derya İçöz, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Dr. Özgür İnan, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Dr. Hatice Kök, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Dr. İsmail Marakoğlu, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Dr. Elif Mutafçılar Velioğlu, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Dr. Münir Tolga Yücel, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Dr. Ahmet Aktı, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
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Sosyal Komite
Dr. Ali Rıza Çetin

Dr. Hatice Kök
Dr. Firdevs Kahvecioğlu
Dr. Tuba Yılmaz Savaş

Dr. Funda Arun
Dr. Fatma Sağ Güngör

Dr. Merve Gürses
Arş. Gör. Oğuz Aydoğdu
Arş. Gör.Taner Türkay

Arş. Gör. Mehmet Fatih Güven
Arş. Gör. İpek Balevi Akkese

Arş. Gör. Reşat Akkese
Arş. Gör. Mevsim Yayman
Arş. Gör. Berke Konmuş

Arş. Gör. Naz Gümüş
Arş. Gör. Alaa Alturmalı

Arş. Gör. Nigorakhon Mavlokonova
Arş. Gör. Esra Ulucaköy

Arş. Gör. Deniz İrem Atasoy
Arş. Gör. Berna Sadioğlu

Arş. Gör. Fulya İdil Ömeroğlu Akkoç
Arş. Gör. İlker İzzet Aydoğan

Arş. Gör. Doğucan Yeşil
Teknik Komite
Dr. Derya İçöz
Dr. Ahmet Aktı

Dr. Sefa Aydındoğan
Arş. Gör. Ali Kamuran Özkan
Arş. Gör. Alpaslan Can Çelik

Baş Editör
Doç. Dr. Murat Selim Botsalı
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Editör Kurulu
Doç. Dr. Firdevs Kahvecioğlu
Dr . Öğrt. Üyesi Funda Arun
Dr . Öğrt. Üyesi Hatice Kök

Dr . Öğrt. Üyesi Öznur Erarslan
Dr . Öğrt. Üyesi Tuba Yılmaz Savaş

Dr . Öğrt. Üyesi Derya İçöz
Dr . Öğrt. Üyesi Merve Gürses

Dr . Öğrt. Üyesi Gökhan Gürses
Dr . Öğrt. Üyesi Elif Mutafcılar Velioğlu

Dr . Öğrt. Üyesi Sefa Aydındoğan
Dr . Öğrt. Üyesi Ahmet Aktı

Dr . Öğrt. Üyesi Enes Mustafa Aşar
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08:00-09:00 Kayıt

09:00-09:30 Açılış Töreni

09:30-10:30 Biyoloji Estetiği Karşılar mı?
 Dr. Diego Lops
 Oturum Başkanları: Dr. Ali Rıza TUNÇDEMİR, Dr. Necla DEMİR

10:30-11:30 Yurtdışında Akademik Kariyer İnşa Etmek; Gerçekler ve Zorluklar
 Dr. Arzu Tezvergil Mutluay
 Oturum Başkanları: Dr. Ayçe ÜNVERDİ ELDENİZ, Dr. Nevin ÇOBANOĞLU

11:30-12:00 Kahve Molası

12:00-12:45 Endodontide Vazgeçilmezler: Eğeler ve Ultrasonikler
 Dr. Mehmet Baybora Kayahan
 Oturum Başkanları: Dr. Ayçe ÜNVERDİ ELDENİZ, Dr. Merve GÜRSES

12:45-14:00 Öğle Yemeği

14:00-15:00 Lateral Eksikliğinde Invisalign ile Boşluk Açma veya Kapama
 Dr. Nawal Al Mutawa
 Oturum Başkanları: Dr. Zehra İLERİ, Dr. Hatice KÖK

15:00-16:00 Travmatik Diş Yaralanmalarının Değerlendirilmesi ve Yönetimi için   
 Rehberler, Güncelleme.
 (IADT Yönergelerinin Güncellenmiş 4. baskısına dayanmaktadır)
 Dr. Mohammad Hossein Nekoofar
 Oturum Başkanları: Dr. Sema BELLİ, Dr. Funda ARUN

25 Kasım 2022, Cuma

3
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16:00-16:30 Kahve Molası

16:30-17:30 Travmatik Diş Yaralanmalarının Değerlendirilmesi ve Yönetimi için   
 Rehberler, Güncelleme.
 (IADT Yönergelerinin Güncellenmiş 4. baskısına dayanmaktadır)
 Dr. Mohammad Hossein Nekoofar
 Oturum Başkanları: Dr. Haktan YURDAGÜVEN, Dr. Öznur ERASLAN

 Workshop Salonu
13:30-15:00 Ultrasoniklerin Endodontide Kullanımı
 KURS 1
 Dr. Mehmet Baybora Kayahan

16:00-18:00 Klinik Laboratuvar Veri Akışı ve Endikasyona Uygun Materyal Seçimi
 KURS 2
 Cdt. Orhan Aydoğan

25 Kasım 2022, Cuma
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25 Kasım 2022, Cuma

 MALAZGİRT KONFERANS SALONU | SÖZLÜ SUNUMLAR

11:30-12:20 SÖZLÜ SUNUM
 Oturum Başkanı: Dr. Esra ULUSOY MUTLUOL
 SS-001, SS-002, SS-003, SS-004, SS-005

14:00-15:30 SÖZLÜ SUNUM
 Oturum Başkanı: Dr. Tuğba TEMİZCİ
 SS-017, SS-018, SS-019, SS-020, SS-021, SS-022, SS-023, SS-024,   
 SS-025

15:45-17:00 SÖZLÜ SUNUM
 Oturum Başkanı: Dr. Tuba YILMAZ SAVAŞ
 SS-026, SS-027, SS-028, SS-029, SS-030, SS-031, SS-032

 C BLOK KONFERANS SALONU | SÖZLÜ SUNUMLAR

11:30-13:00 SÖZLÜ SUNUM
 Oturum Başkanı: Dr. Sefa AYDINDOĞAN
 SS-008, SS-009, SS-010, SS-011, SS-012, SS-013, SS-014, SS-015,   
 SS-016

14:00-15:30 SÖZLÜ SUNUM
 Oturum Başkanları: Dr. Doğan ILGAZ , Dr. Ahmet AKTI
 SS-035, SS-036, SS-037, SS-038, SS-039, SS-040, SS-041, SS-042,   
 SS-043

15:45-16:35 SÖZLÜ SUNUM
 Oturum Başkanları: Dr. Elif Esra ÖZMEN, Dr. Gökhan GÜRSES
 SS-044, SS-045, SS-046, SS-047, SS-048
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25 Kasım 2022, Cuma

 POSTER ALANI

11:30-12:30 POSTER SUNUM
 Oturum Başkanları:

 Dr. Elif MUTAFCILAR VELIOĞLU, Dr. Merve GÜRSES, Dr. Ahmet AKTI
 PS-001, PS-002, PS-003, PS-004, PS-005, PS-006, PS-007, PS-008,  
 PS-009, PS-010, PS-011, PS-012, PS-013, PS-014, PS-015, PS-016,  
 PS-017

6
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09:00-10:00 Erişkinlerde Çürük Yönetimi: Kök Lezyonları
 Dr. Jo. E. Frencken
 Oturum Başkanları: Dr. Ece EDEN, Dr. M. Tolga YÜCEL

10:00-10:45 Rejeneratif Diş Hekimliğinde Güncel Yaklaşımlar
 Dr. Sema Hakkı
 Oturum Başkanları: Dr. İsmail MARAKOĞLU, Dr. Elif MUTAFCILAR VELİOĞLU

10:45-11:15 Kahve Molası

11:15-12:00 Aşınmış Dentisyonda Protetik Tedavi Yaklaşımları
 Dr. Emir Yüzbaşıoğlu
 Oturum Başkanları: Dr. Oğuz ERASLAN, Dr. Serhan AKMAN

12:00-12:45 Porselen Lamina Simantasyonu; Püf noktalar, Güncel Yaklaşımlar
 Dr. Aslıhan Üşümez
 Oturum Başkanları: Dr. İsa YÖNDEM, Dr. Tuba YILMAZ SAVAŞ

12:45-14:00 Öğle Yemeği

14:00-14:45 ‘Eden Baysal Dental Travma İndeksi’ ile Dental Travmaya Yeni Bir Bakış
 Dr. Ece Eden
 Oturum Başkanları: Dr. Murat BOTSALI, Dr. Firdevs KAHVECİOĞLU

14:45-15:30 Bütünsel Yüz Estetiğine Cerrahi Katkı
 Dr. Sina Uçkan
 Oturum Başkanları: Dr. Abdullah KALAYCI, Dr. Ercan DURMUŞ

26 Kasım 2022, Cumartesi
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15:30-16:00 Kahve Molası

16:00-16:45 Estetik Olarak Başarısız İmplantların Yeniden Düzenlenmesi
 Dr. Mehmet Dikmen
 Oturum Başkanları: Dr. Sema HAKKI, Dr. Sefa AYDINDOĞAN

16:45-17:30 Cerrahi ve Protetik Açıdan İmplant Yerleştirme ve Yükleme Protokolleri
 Dr. Erdem Kılıç, Dr. Kerem Kılıç
 Oturum Başkanları: Dr. Özgür İNAN, Dr.Gökhan GÜRSES

 Workshop Salonu
09:00-11:00 Arcus Digma ile Sabit Ve Hareketli Protezlerde Artikulasyon
 KURS 3
 PhD Dt. Taner Türkay

14:00-16:00 Oklüzal Pusula Teorik Sunum ve Üst 6 Numara Pratik Uygulama
 KURS 4
 Mdt. Zeynep Serpil Gönen

16:00-18:00 Atravmatik Restoratif Tedavi Kursu
 Atraumatic Restorative Treatment: Hands-on Course
  KURS 5
 Dr. Ece Eden & Dr. Jo. E. Frencken

26 Kasım 2022, Cumartesi

*Kongre katılımcıları, 26 Kasım 2022 cumartesi günü saat 19.00 da Mevlânâ Kültür Merkezi'nde icra olunacak
Semâ programına, yaka kartlarını göstererek ücretsiz olarak girebilirler
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26 Kasım 2022, Cumartesi

 MALAZGİRT KONFERANS SALONU | SÖZLÜ SUNUMLAR

10:00-11:30 SÖZLÜ SUNUM
 Oturum Başkanı: Dr. Bilgün ÇETİN
 SS-049, SS-050, SS-051, SS-052, SS-053, SS-054, SS-057, SS-058,   
 SS-059

11:45-13:00 SÖZLÜ SUNUM
 Oturum Başkanı: Dr. Enes Mustafa AŞAR
 SS-063, SS-067, SS-070, SS-071, SS-074, SS-077, SS-078

14:00-15:40 SÖZLÜ SUNUM
 Oturum Başkanı: Dr. Elif İNÖNÜ
 SS-006, SS-081, SS-082, SS-083, SS-084, SS-085, SS-086, SS-087,   
 SS-088, SS-089

15:45-17:05 SÖZLÜ SUNUM
 Oturum Başkanı: Dr. Hakan GÖNDER
 SS-105, SS-106, SS-107, SS-108, SS-109, SS-110, SS-111, SS-113 
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26 Kasım 2022, Cumartesi

 C BLOK KONFERANS SALONU | SÖZLÜ SUNUMLAR

10:00-11:00 SÖZLÜ SUNUM
 Oturum Başkanı: Dr. Merve GÜRSES
 SS-099, SS-100, SS-101, SS-102, SS-103, SS-104

11:45-13:45 SÖZLÜ SUNUM
 Oturum Başkanı: Dr. Funda ARUN
 SS-064, SS-065, SS-066, SS-068, SS-069, SS-072, SS-073,    
 SS-075, SS-076, SS-079, SS-080 

14:00-15:30 SÖZLÜ SUNUM
 Oturum Başkanı: Dr. Faruk ÖZTEKİN
 SS-090, SS-091, SS-092, SS-093, SS-094, SS-095, SS-096, SS-097

15:45-16:15 SÖZLÜ SUNUM
 Oturum Başkanı: Dr. Ali ALTINDAĞ
 SS-055, SS-056, SS-060, SS-061
 

 POSTER ALANI

10:45-11:45 POSTER SUNUM
 Oturum Başkanları:
 Dr. Funda ARUN, Dr. Gökhan GÜRSES, Dr. Sefa AYDINDOĞAN
 PS-018, PS-019, PS-020, PS-021, PS-022 PS-023, PS-024, PS-025,   
 PS-026, PS-027, PS-028, PS-029, PS-030, PS-031, PS-032, PS-033
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09:00-09:45 Minimal İnvaziv Kök Kanal Tedavisi
 Dr. Taha Özyürek
 Oturum Başkanları: Dr. Sema BELLİ, Dr. Derya İÇÖZ

09:45-10:30 Ön Bölge Braket Reçetesi “Ezber Dışı“
 Dr. Zaid B. Al Dewachi
 Oturum Başkanları: Dr. Zehra İLERİ, Dr. Z. Müge BAKA

10:30-11:00 Kahve Molası

11:00-11:45 Molar Diş Çekim Soketine İmmediat İmplant Yerleştirme
 Dr. Ethel Alkenani
 Oturum Başkanları: Dr. Doğan Ilgaz KAYA, Dr. Esra ULUSOY MUTLUOL

11:45-12:30 Lazer Destekli Minimal Girişimsel
 Pembe & Beyaz Estetik Diş Hekimliği Uygulamaları
 Dr. Esra Ergin
 Oturum Başkanları: Dr. H. Esra ÜLKER, Dr. Ali Rıza ÇETİN

12:30-13:00 Yaptığın İşi Gönlünde Hissedersen, Ruhunda Başarı Yükselecektir.
 Dr. Kezban Meltem Çolak
 Oturum Başkanları: Dr. Ahmet AKTI, Dr. Enes Mustafa AŞAR

13:00-13:15 Kerkük Diş Hekimleri Sendika Başkanı Tanıtım konuşması
 Dr. Raied AL ATTAR

13:15-13:30 Kapanış Töreni

27 Kasım 2022, Pazar
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 Workshop Salonu
09.00-14.00 Temporomandibular Eklem Rahatsızlıklarında Botulinum Toksin   
 Uygulamaları Üzerine Güncel Yaklaşımlar
 KURS 6
 Dr. Tuba Develi

27 Kasım 2022, Pazar

 MALAZGİRT KONFERANS SALONU | SÖZLÜ SUNUMLAR

10:00-11:00 SÖZLÜ SUNUM
 Oturum Başkanı: Dr. Sefa ÖZDEN
 SS-007, SS-033, SS-034, SS-062, SS-098, SS-112
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SS-001- Examination of Dentofacial Changes in Patients Treated with Bionator and Forsus
Pamir Meriç

SS-001 - Bionator ve Forsus Uygulanan Hastalarda Dentofasiyal Değişimlerin İncelenmesi
Pamir Meriç

SS-002 - Evaluation Of The Effects Of Third Molars On Anterior Crowding And Relapse After 
Orthodontic Treatment
Kevser Kurt Demirsoy

SS-002 - Ortodontik Tedavi Sonrası Üçüncü Molar Dişlerin Anterior Çapraşıklık ve Relaps Üzerine 
Etkilerinin Değerlendirilmesi
Kevser Kurt Demirsoy

SS-003 - Molar Distalization with Cervical Headgear in a Case with Angle Class II Malocclusion: 
A Case Report
Perihan Dalgalı Evli

SS-003 - Angle Sınıf II Malokluzyona Sahip Bir Vakada Servikal Headgear ile Molar 
Distalizasyonu: Olgu Sunumu
Perihan Dalgalı Evli

SS-004 - Evaluation Of Mandibular Condyle, Coronoid Process And Sigmoid Notch Morphologies 
In Patients With Different Skeletal Orthodontic Patterns
Hasan Çatalkaya

SS-004  - Farklı İskeletsel Ortodontik Paterne Sahip Hastalarda Mandibular Kondil, Koronoid 
Çıkıntı ve Sigmoid Çentik Morfolojilerinin Değerlendirilmesi
Hasan Çatalkaya

SS-005 - Treatment of Skeletal Class II Patient with RME-Twinblock Appliance: A Case Report
Zeliha Müge Baka

SS-005  - İskeletsel Sınıf II Olan Hastanın RME-Twinblok Apareyi ile Tedavisi: Olgu Sunumu
Zeliha Müge Baka
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SS-006 - Comparison Of The Efficiency Of Two Different Psychological Stress Assessment 
Methods
Lin Liana Han

SS-006  - İki Farklı Psikolojik Stres Değerlendirme Yönteminin Etkinliğinin Karşılaştırılması
Lin Liana Han

SS-007 - Airway Changes In Facemask Applied Cleft Lip Palate Patients 
Esra Ulusoy Mutluol

SS-007 - Yüz Maskesi Uygulanan Dudak Damak Yarıklı Bireylerde Hava Yolu Değişiklikleri
Esra Ulusoy Mutluol

SS-008 - The Effect Of Non-Surgical Periodontal Treatment On Igg Levels In Smokers And Non-
Smokers
İlknur Tayfun

SS-008 - Sigara İçen Ve İçmeyen Bireylerde Cerrahisiz Periodontal Tedavinin Igg Düzeylerine 
Etkisi
İlknur Tayfun

SS-009 - Evaluation Of The Effect Of {Mentha Spicata} Essential Oil Extract On Wound Healing In 
Rats By Analysis Of Ingredients
Melek Atille

SS-009 - {Mentha Spıcata} Uçucu Yağ Ekstresinin İçerik Analiziyle, Sıçanlarda Yara İyileşmesine 
Etkisinin İncelenmesi
Melek Atille

SS-010 - Comparison Of Wnt-5a, Sfrp-5, Il-8, Rankl, And Opg Levels In Gingival Sulcus Fluid In 
Different Periodontal Conditions
Baran Uğur Güngen

SS-010 - Farklı Periodontal Durumlarda Dişeti Oluğu Sıvısında Wnt-5a, Sfrp-5, Il-8, Rankl Ve Opg 
Düzeylerinin Karşılaştırılması
Baran Uğur Güngen
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SS-011 - The Effect Of Periodontal Treatment On The Level Of Adhesion Molecules In Patients 
With Type 2 Diabetes
Rabia Bektaş

SS-011  - Tip 2 Diyabetli Hastalarda Periodontal Tedavinin Adezyon Molekülleri Düzeyine Etkisi
Rabia Bektaş

SS-012 - Treatment Of Implants With Inadequate Attached Gingiva With Free Gingival Graft
Yunus Emre Balaban

SS-012 - Yapışık Dişeti Miktarı Yetersiz İmplantların Serbest Dişeti Grefti İle Tedavisi
Yunus Emre Balaban

SS-013 - Hypoesthesia After Implant Surgery, 6 Months Follow-Up: Case Series
Sefa Aydındoğan

SS-013 - İmplant Cerrahisi Sonrası Hipoestezi, 6 Aylık Takip: Vaka Serisi
Sefa Aydındoğan

SS-014 - Three-Dimensional Evaluation Of Dimensional Changes In Periodontal Dressings
D. Eda Yapıcı Gülbey

SS-014 - Periodontal Patlardaki Boyutsal Değişimin Üç Boyutlu İncelenmesi
D. Eda Yapıcı Gülbey

SS-015 - The Effect Of Smoking On Pigmentation With Different Skin Colors
Metehan Özdemir

SS-015 - Sigaranın Farklı Cilt Rengine Sahip Bireylerde Oral Pigmentasyona Olan Etkisi
Metehan Özdemir

SS-016 - Replantation Of Periodontally Hopeless Tooth 10-Month Follow-Up: Case Report
Adem Begeçaslan

SS-016 - Periodontal Olarak Umutsuz Bir Dişin Replantasyonunun 10 Aylık Takibi: Olgu Sunumu
Adem Begeçaslan
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SS-017 - Comparison of CIE94 and CIEDE2000 Color Difference Formulas Using Visual Color 
Matching
Mehmet Güven

SS-017 - Görsel Renk Eşleştirmede CIE94 ve CIEDE2000 Renk Farkı Formüllerinin 
Karşılaştırılması
Mehmet Güven

SS-018 - Evaluation of the readability of websites providing information about implant-
supported prostheses.
Tuğba Temizci
SS-018 - İmplant Üstü Protezler Hakkında Bilgi Veren İnternet Sitelerinin Okunabilirliklerinin 
Değerlendirilmesi
Tuğba Temizci

SS-019 - Treatment Of Edentoulus Patients With Implant Metal-Supported Fixed Hybrid 
Prosthesis
Merve Buse Kultaş Kaleli

SS-019 - Tam Dişsiz Hastaların İmplantüstü Metal-Destekli Sabit Hibrit Protezle Tedavisi
Merve Buse Kultaş Kaleli

SS-020 - Comparison of type A silicones with contact angle and tensile test
Zişan Çapar

SS-020 - A tipi silikonların temas açısı ve çekme testi ile karşılaştırılması
Zişan Çapar

SS-021 - Evaluation Of The Distribution Of Patients With Missing Tooth According To The 
Kennedy Class
İbrahim Burak Yüksel

SS-021 - Diş Eksikliği Olan Hastaların Kennedy Sınıflamasına Göre İnsidansının 
Değerlendirilmesi
İbrahim Burak Yüksel
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SS-022 - Evaluation Mandibular Anatomy of Edentulous Patients in Terms of Implant Planning
Safa Özden

SS-022 - Total Dişsiz Hastaların Mandibula Anatomilerinin İmplant Planlaması Açısından 
Değerlendirilmesi
Safa Özden

SS-023 - Opalescence and Contrast Ratio Comparison of CAD-CAM Materials with Different 
Thicknesses
Seda Yıldızlar

SS-023 - Farklı Kalınlıklardaki CAD-CAM Materyallerinin Opalesans ve Kontrast Oranlarının 
Karşılaştırılması
Seda Yıldızlar

SS-024 - Optimization of Maxillary Major Connectors
Mevsim Yayman

SS-024 - Üst Çene Ana Bağlayıcıların Optimizasyonu
Mevsim Yayman

SS-025 - Effect of Denture Cleansers on Color Stability, Surface Roughness and Hardness of 
3D-printed Denture Base Materials
Selen Mert Erkul

SS-025 - Protez Temizleyicilerin 3B-Baskı ile Üretilen Kaide Materyallerinin Renk Stabilitesine, 
Yüzey Pürüzlülüğüne ve Sertliğine Etkisi
Selen Mert Erkul

SS-026 - Prosthetic Rehabilitation of Patients Using Zygomatic Implants: A Case Series
Çiğdem Çebi Tüysüz

SS-026 - Zigomatik İmplant Kullanılan Hastaların Protetik Rehabilitasyonu: Vaka Serisi
Çiğdem Çebi Tüysüz
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SS-027 - Investigation Of The Effect Of Spiral Graft Material On Stress Distribution In The Bone 
In Dental Implants
Mehmet Fatih Güven

SS-027 - Dental İmplantlarda Spiral Greft Materyalinin Kemikteki Stres Dağılımına Etkisinin 
İncelenmesi
Mehmet Fatih Güven

SS-028 - Retention And Stabilization Effect Of Precision Attachments On Kennedy Class 4 
Models
Ayşenur Uludağ

SS-028 - Kennedy Sınıf-4 Modellerde Hassas Tutucuların Retansiyon Ve Stabilizasyon Üzerine 
Etkisi
Ayşenur Uludağ

SS-029 - The Effect of Prosthetic Retention and Cantilever Design on Stress Distribution in 
Implant Supported Fixed Reconstructions
Arzu Yüksel Baysal

SS-029 - İmplant Destekli Sabit Rekonstrüksiyonlarda Retansiyon Tipi ve Kantilever Dizaynının 
Stres Dağılımına Etkisi
Arzu Yüksel Baysal

SS-030 - The Effect Of Different Thread Design On Screws On Reverse Torque Values In Implant 
Abutment Connection
Uğur Tuna Sazlıkoğlu

SS-030 - İmplant Abutment Bağlantısında Farklı Yiv Tasarımlı Vidaların Geri Tork Değerlerine 
Etkisi
Uğur Tuna Sazlıkoğlu

SS-031 - Evaluation of Stresses Created by Platform Angled Implants as Alternative to Angled 
Abutments
Gizem Şahin

SS-031 - Açılı Abutmentlara Alternatif Platform Açılı İmplantların Oluşturduğu Streslerin 
Değerlendirilmesi
Gizem Şahin
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SS-033 - Evaluation The Deformation Of Major Connectors That Fabricated By Different 
Techniques
Ayşenur Uludağ

SS-033 - Farklı Yöntemlerle Oluşturulmuş Ana Bağlayıcıların Deformasyonlarının 
Ayşenur Uludağ

SS-034 - Disk İnterferens Rahatsızlıklarının Tedavisinde Stabilizasyon Splintinin Eklem Sesleri 
Üzerine Etkisi
Mevsim Yayman

SS-034 - The Effect of Stabilization Splint on Joint Sounds in the Treatment of Disc Interference 
Disorders
Mevsim Yayman

SS-035 - Evaluation of Tensile Strengths of Three Different Suture Materials
Uğur Dolunay
SS-035 - Üç Farklı Sütür Materyalinin Gerilme Güçlerinin Değerlendirilmesi
Uğur Dolunay

SS-036 - A Retrospective Clinical Evaluation Of Small Diameter Implant Supported Dental 
Prosthesis: Early Results
Zeynep Başağaoğlu Demirekin

SS-036 - Dar Çaplı İmplant Destekli Diş Protezlerinin Retrospektif Klinik Değerlendirilmesi: Erken 
Sonuçlar
Zeynep Başağaoğlu Demirekin

SS-037 - Evaluation of the Stress of Different Implant Designs in Different Bone Densities Using 
Finite Element Analysis
Mert Doğrul

SS-037 - Farklı Şekillerdeki İmplantların Stres Değerlerinin Karşılaştırması: Sonlu Eleman Analiz 
Çalışması
Mert Doğrul
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SS-038 - Investigation Of The Effect Of Injectable Platelet-Rich Fibrin (I-Prf) On Postoperative 
Pain, Edema, Trismus And Quality Of Life In Mandibular Third Molar Surgery
Hasan Akpınar

SS-038 - Enjekte Edilebilir Trombositten Zengin Fibrinin (I-Prf) Alt Gömülü Yirmi Yaş 
Cerrahisinde Postoperatif Ağrı, Ödem, Trismus Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması
Hasan Akpınar

SS-039 - Evaluation Of The Effect Of Different Information Techniques On Anxiety In Embedded 
3.Molar Surgery
Kerem Üveys Çömlekçi

SS-039 - Gömülü 3.Molar Cerrahisinde Farklı Bilgilendirme Tekniklerinin Anksiyete Üzerine 
Etkisinin Değerlendirilmesi
Kerem Üveys Çömlekçi

SS-040 - Demographic Characteristics of Patients Applying to the Oral and Maxillofacial Surgery 
Clinic
Elif Esra Özmen

SS-040 - Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Kliniğine Başvuran Hastaların Demografik Özellikleri
Elif Esra Özmen

SS-041 - Evaluation of Alveolitis Cases Developing After Tooth Extraction
Oğulcan Akkurt

SS-041 - Diş Çekiminden Sonra Gelişen Alveolit Vakalarının Değerlendirilmesi
Oğulcan Akkurt

SS-042 - Evaluation of Certain Etiological Factors in Patients with Temporomandibular Disorder
Serhat Cem Demircan

SS-042 - Temporomandibular Bozukluğu Olan Hastalarda Belirli Etiyolojik Faktörlerin 
Değerlendirilmesi
Serhat Cem Demircan



Selçuk Üniversitesi 3. Uluslararası  

 Selçuk University 3rd International Congress of Innovative Dentistry

Yenilikçi Diş Hekimliği Kongresi

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KONYA VALİLİĞİ

November 25-27,2022
Alaeddin Keykubat Campus

Sultan Alparslan Congress Center
Konya / Türkiye

Alaeddin Keykubat Kampüsü
Sultan Alparslan Kongre Merkezi

Konya / Türkiye

25-27 Kasım,2022

www.sudentistry2022.org

SS-043 - Evaluation of YouTube Videos on Zygomatic Implants
Ziya Ozan Cengiz

SS-043 - Zigomatik İmplantlar ile İlgili YouTube Videolarının Değerlendirilmesi
Ziya Ozan Cengiz

SS-044 - The Importance of Early Treatment in Dentoalveolar Injuries in Terms of Prognosis: A 
Case Report
Gizem Doğan

SS-044 - Dentoalveolar Yaralanmalarda Erken Tedavi Uygulamasının Prognoz Açısından Önemi: 
Olgu Sunumu
Gizem Doğan

SS-045 - Intraoral Lipoma: A Case Report
Şeyma Koyuncu
SS-045 - İntraoral Lipom: Bir Olgu Sunumu
Şeyma Koyuncu

SS-046 - Compound Odontoma in Maxilla: Case Report
Yelda Erdem Hepşenoğlu

SS-046 - Maxillada Kompaund Odontoma: Vaka Sunumu
Yelda Erdem Hepşenoğlu

SS-047 - A Full Mouth Rehabilitation by Using Surgical Template with Flapless Implant Surgery: 
A Case Report
Emine İkiz

SS-047 - Cerrahi Plak Kullanımı ile Gerçekleştirilen Flepsiz İmplant Cerrahisiyle Tüm Ağız 
Rehabilitasyonu: Vaka Sunumu
Emine İkiz

SS-048 - Investigation Of The Effect Of Implant Design On Stress Distribution With Finite 
Element Analysis
Ayşegül Tekeli Yavuz

SS-048 - İmplant Tasarımının Stres Dağılımına Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi İle İncelenmesi
Ayşegül Tekeli Yavuz
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SS-049 - Fractal Analysis Of Changes In The Trabecular Bone Structure Of The Mandibular 
Condyle In Patients With Rheumatoid Arthritis
Burak Tunahan Çiftçi

SS-049 - Romatoid Artritli Hastalarda Mandibular Kondilin Trabeküler Kemik Yapısındaki 
Değişikliklerin Fraktal Analizi
Burak Tunahan Çiftçi

SS-050 - Analysis of Mandibular Cortical Bone Structure in Bruxist Patients
Aykağan Coşgunarslan

SS-050 - Bruksist Hastalarda Mandibular Kortikal Kemik Yapısının İncelenmesi
Aykağan Coşgunarslan

SS-051 - The Evaluation of Osteoporosis with Pseudocolor Imaging on Panoramic Radiographs
Sultan Uzun
SS-051 - Panoramik Radyografilerde Sahte Renklendirme ile Osteoporozun Değerlendirilmesi
Sultan Uzun

SS-052 - Evaluatıon Of Pathologıes Related To Impacted Teeth: A Retrospectıve Cbct Study
Duygu Kaymak

SS-052 - Gömülü Dişlerle İlişkili Patolojilerin Değerlendirilmesi: Retrospektif Kıbt Çalışması
Duygu Kaymak

SS-053 - Evaluation Of Maxillary Sinus Volume, Nasal Septum Deviation, And The Presence Of 
Concha Bullosa In Patients With Unilateral Cleft Lip And Palate
Kevser Dinç

SS-053 - Unilateral Dudak Damak Yarıklı Hastalarda Maksiller Sinüs Hacmi, Nasal Septum 
Deviasyonu, Konka Bülloza Varlığının Değerlendirilmesi
Kevser Dinç

SS-054 - Evaluation Of The Nasopalatine Canal With Cbct In Anterior Dentated And Edentated 
Individuals
Elif Altun

SS-054 - Anterior Dişli Ve Dişsiz Bireylerde Nazopalatin Kanalın Kıbt İle Değerlendirilmesi
Elif Altun
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SS-055 - Nasolabial Cyst: A Case Report Evaluated with Magnetic Resonance Imaging and 
Ultrasonography Findings
Hilal Demir

SS-055 - Nazolabial Kist: Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Ultrasonografi Bulguları ile 
Değerlendirilen Bir Vaka Raporu
Hilal Demir

SS-056 - Stafne Bone Cavity: Case Series
Büşra Öztürk

SS-056 - Stafne Kemik Kavitesi: Vaka Serisi
Büşra Öztürk

SS-057 - Evaluation of the Nasopalatine Canal with Cone-Beam Computed Tomography in 
Patients with Unilateral Cleft Lip and Palate
Nihal Ersu

SS-057 - Unilateral Dudak Damak Yarıklı Hastalarda Nazopalatin Kanalın Konik Işınlı 
Bilgisayaralı Tomografi ile Değerlendirilmesi
Nihal Ersu

SS-058 - Evaluation of Pulp Stones on Panoramic Radiographs: A Retrospective Study
Ali Altındağ

SS-058 - Panoramik Radyografilerde Pulpa Taşlarının Değerlendirilmesi: Bir Retrospektif Çalışma
Ali Altındağ

SS-059 - Evaluation Of The Relationship Of Third Molar Teeth With Mandibular Bone
Didem Dumanlı
SS-059 - Üçüncü Molar Dişlerin Mandibular Kemikle İlişkisinin Değerlendirilmesi
Didem Dumanlı

SS-060 - Pleomorphic Adenoma in Parotid Gland: 3 Case Reports
Beyza Yalvaç

SS-060 - Parotis Bezinde Pleomorfik Adenom: 3 Olgu Sunumu
Beyza Yalvaç
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SS-061 - Odontogenic Keratocyst: 2 Case Reports and Literature Review
Alp Pınarbaşı

SS-061 - Odontojenik Keratokist: 2 Vaka Sunumu ve Literatür İncelemesi
Alp Pınarbaşı

SS-062 - Üst Birinci Büyükazı Dişlerinde Mb2 Kanalın Mb1’E Uzaklığının Kıbt Görüntüleriyle 
Tespiti
Bilgün Çetin

SS-062 - Determination Of The Distance Of Mb2 Canal To Mb1 In Upper First Molars With Cbct 
Images
Bilgün Çetin

SS-063 - Investigation of Etiology of Molar-Incisor Hypomineralization in Children Living Konya
Firdevs Kahvecioğlu

SS-063 - Konya’da Yaşayan Çocuklarda Büyük Azı-Keser Hipomineralizasyonu Etiyolojisinin 
İncelenmesi
Firdevs Kahvecioğlu

SS-064 - Examination of the Relationship Between Systemic Diseases and Dental Parameters in 
Children
Yasemin Derya Fidancıoğlu

SS-064 - Çocuklarda Sistemik Hastalıklar ve Dental Parametrelerin İlişkisinin İncelenmesi
Yasemin Derya Fidancıoğlu

SS-065 - Evaluation Of Oral Health Quality Of Life Of Child Patients With Early Childhood Caries: 
A Pilot Study
Ayşe Betül Demirciler

SS-065 - Erken Çocukluk Çağı Çürüğü Bulunan Çocuk Hastaların Ağız Sağlığı İle İlgili Yaşam 
Kalitesinin Değerlendirilmesi: Pilot Çalışma
Ayşe Betül Demirciler
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SS-066 - Oral and dental findings of a child with Weill-Marchesani syndrome Type II: a case 
report with 3-year follow-up
Melike Tıraş

SS-066 - Weill-Marchesani tip II sendromlu bir çocuk hastanın oral ve dental bulguları: 3 yıllık 
takipli olgu sunumu
Melike Tıraş

SS-067 - Anesthetic Risks In General Anesthesia Practices In Pediatric Dentistry: A Retrospective 
Study
Funda Arun

SS-067 - Çocuk Diş Hekimliğinde Genel Anestezi Uygulamalarında Anestezik Riskler: 
Retrospektif Çalışma
Funda Arun

SS-068 - Oral Findings and Dental Treatment Approaches in Patients with Duchenne Muscular 
Dystrophy
Melikşah Ural

SS-068 - Duschenne Muskuler Distrofi Hastalarında Oral Bulgular ve Dental Tedavi Yaklaşımları
Melikşah Ural

SS-069 - Partical Amputation Treatment İn Complicated Crown Root Fracture:case Ser
Çise Dolunay Uslu

SS-069 - Komplike Kron Kök Kırığında Parsiyel Amputasyon Tedavisi:olgu Serisi
Çise Dolunay Uslu

SS-070 - Coronal Pulpotomy in Immature Permanent Teeth with Clinical Signs of Irreversible 
Pulpitis: A Preliminary Trial
Beste Özgür

SS-070 - İrreversible Pulpitisin Klinik Belirtilerine Sahip İmmatür Daimi Dişlerde Koronal 
Pulpotomi: Bir Ön Çalışma
Beste Özgür
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SS-071 - Evaluation Of The Effect Of Intraoperative Analgesia On Pain Perception After Dental 
Treatments Under General Anesthesia In Child P
Elif Öntekin

SS-071 - Çocuk Hastalarda İntraoperatif Analjezinin Genel Anestezi Altında Yapılmış Olan Diş 
Tedavilerinden Sonraki Ağrı Algısı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Elif Öntekin

SS-072 - Evaluation Of The Oral Findings Of Pediatric Patients Undergoing Oncological 
Treatment
Sibel Arslan

SS-072 - Onkolojik Tedavi Gören Çocuk Hastaların Ağız İçi Bulgularının Değerlendirilmesi
Sibel Arslan

SS-073 - Evalution of Permanent Dentition After Extraction of First Permanent Molars
Elif Merve Aydın

SS-073 - Daimi Birinci Büyük Azı Dişlerinin Çekimi Sonrası Daimi Dentisyonun Değerlendirilmesi
Elif Merve Aydın

SS-074 - Knowledge and Attitude of Dentists Regarding the Use of CBCT in Children: A Survey- 
Based Research
Gülsevim Oda

SS-074 - Diş Hekimlerinin Çocuklarda KIBT Kullanımına İlişkin Bilgi ve Tutumları: Ankete Dayalı 
Bir Araştırma
Gülsevim Oda

SS-075 - Evaluation Of Clinical Records Of Permanent First Molar And Incisors In Children
İlkay Koçaslan

SS-075 - Çocuklarda Daimi Birinci Büyük Azı Ve Kesici Dişlerin Klinik Kayıtlarının 
Değerlendirilmesi
İlkay Koçaslan
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SS-076 - Are Regenerative Endodontic Treatments An Alternative To Apexification Treatments In 
Immature Devital Permanent Teeth? : 5 Case Report
Merve Abaklı İnci

SS-076 - İmmatür Devital Daimi Dişlerde Rejeneratif Endodontik Tedaviler Apeksifikasyon 
Tedavilerine Alternatif Midir? : 5 Olgu Sunumu
Merve Abaklı İnci

SS-077 - Retrospective Evaluation of Extraction Causes of Root-Canal Treated Young First 
Molars
Hazal Özer

SS-077 - Kök-Kanal Tedavili Genç Birinci Büyük Azı Dişlerinin Çekim Sebeplerinin Retrospektif 
Olarak İncelenmesi
Hazal Özer

SS-078 - Acidity of Syrups Frequently Used in the Treatment of Allergic Asthma and Upper 
Respiratory Infections
Hande Cengiz

SS-078 - Alerjik Astım ve Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Tedavisinde Sıklıkla Kullanılan 
Şurupların Asiditesi
Hande Cengiz

SS-079 - Treatment Of Unilateral Condylar Fracture In Pediatric Patient: Case Report
Cemil Sayın

SS-079 - Pediatrik Hastada Unilateral Kondil Kırığı Tedavisi: Olgu Sunumu
Cemil Sayın

SS-080 - Oral Rehabilitation Of A Child Patient With Dentigerous Cysts And Compaund 
Odontoma Related To Its Embedded Lower Lateral Teeth
Büşra Yıldız

SS-080 - Gömülü Alt Lateral Diş İle İlişkili Dentigeröz Kist ve Kompaund Odontoma ile Görülen 
Çocuk Hastanın Oral Rehabilitasyonu
Büşra Yıldız



Selçuk Üniversitesi 3. Uluslararası  

 Selçuk University 3rd International Congress of Innovative Dentistry

Yenilikçi Diş Hekimliği Kongresi

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KONYA VALİLİĞİ

November 25-27,2022
Alaeddin Keykubat Campus

Sultan Alparslan Congress Center
Konya / Türkiye

Alaeddin Keykubat Kampüsü
Sultan Alparslan Kongre Merkezi

Konya / Türkiye

25-27 Kasım,2022

www.sudentistry2022.org

SS-081 - Comparıson Of Oral Health Knowledge Before-After Oral Hygıene Educatıon: A Pılot 
Study
Kader Yıldız

SS-081 - Ağız Hijyen Eğitimi Öncesi-Sonrası Bilgi Düzeyi Karşılaştırılması: Pilot Çalışma
Kader Yıldız

SS-082 - Comparison Of The Efficiency Of Two Different Psychological Stress Assessment 
Methods
Lin Liana Han

SS-082 - İki Farklı Psikolojik Stres Değerlendirme Yönteminin Etkinliğinin Karşılaştırılması
Lin Liana Han

SS-083 - Evaluation of Effects of Covid-19 on Dentistry Patients through Path Analysis
Gözde Sarak

SS-083 - Covid-19 Pandemisinin Diş Hekimliği Hastaları Üzerine Etkisinin Path Analizi 
Kullanılarak Değerlendirilmesi
Gözde Sarak

SS-084 - The impact of the COVID-19 pandemic on the mental health of healthcare workers
Elif İnönü

SS-084 - COVID-19 Pandemisi’nin Sağlık Çalışanlarının Ruh Sağlığına Etkisi
Elif İnönü

SS-085 - Effect of the COVID-19 Pandemic on Toothache Related Internet Searches
Gamzenur Güneş

SS-085 - COVID-19 Pandemisinin Diş Ağrısıyla İlgili İnternet Aramalarına Etkisi
Gamzenur Güneş

SS-086 - Evaluation of Dental Students’ Attitudes and Knowledge Regarding Oral Health: A 
Questionnaire Study
Hayri Akman

SS-086 - Diş Hekimliği Öğrencilerinin Ağız Sağlığı ile İlgili Tutum ve Bilgilerinin 
Değerlendirilmesi: Bir Anket Çalışması
Hayri Akman
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SS-087 - Evaluation of the Rubber Dam Use of Dentistry Students
Enes Mustafa Aşar

SS-087 - Diş Hekimliği Öğrencilerin Rubber Dam Kullanımının Değerlendirilmesi
Enes Mustafa Aşar

SS-088 - Evaluation of Smoking, Nicotine Addiction Levels and Associated Factors of Dental 
Students
Gülhan Yıldırım

SS-088 - Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Sigara Kullanımı, Nikotin Bağımlılık Seviyeleri ve 
İlgili Faktörlerin Değerlendirilmesi
Gülhan Yıldırım

SS-089 - Augmented and Virtual Reality Tools in Dentistry: Systems, Challenges and Solutions
Kemal Selçuk yücel

SS-089 - Diş Hekimliği Alanında Artırılmış ve Sanal Gerçeklik Araçları: Sistemler, Zorluklar ve 
Çözümler
Kemal Selçuk yücel
SS-090 - Evaluation of the effects of stress levels and behavioral changes on oral and 
periodontal health during the Covid-19 pandemic period
Dilek Bingöl

SS-090 - Covid-19 pandemisi döneminde stres düzeyleri ve davranışsal değişikliklerin oral ve 
periodontal sağlığa etkisinin değerlendirilmesi
Dilek Bingöl 

SS-091 - Effect of Irrigation Solutions on Bond Strength of Fiber Post Systems
Batuhan Kökçi

SS-091 - İrrigasyon Solüsyonlarının Fiber Post Sistemlerinin Bağlanma Dayanımına Etkisi
Batuhan Kökçi 

SS-092 - Root Canal Treatment Of Permanent Maxillary Central Teeth With Dens Invaginatus
Mirze Muhammet Özen

SS-092 - Dens İnvajinatusa Sahip Daimi Maksiller Santral Dişin Kök Kanal Tedavisi
Mirze Muhammet Özen
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SS-093 - Treatment Approaches Related to Instrument Fractures During Root Canal Treatment
Nur Küçükyıldız Dindar

SS-093 - Kanal Tedavisi Sırasında Meydana Gelen Enstrüman Kırıklarıyla İlgili Tedavi 
Yaklaşımları
Nur Küçükyıldız Dindar

SS-094 - The Effect of Calcium Silicate-Based and Calcium Hydroxide-Based Root Canal Sealer 
on Postoperative Pain
Oğuzhan Ünal 

SS-094 - Kalsiyum Silikat ve Kalsiyum Hidroksit İçerikli İki Farklı Kök Kanal Patının Postoperatif 
Ağrıya Etkisi
Oğuzhan Ünal

SS-095 - Regenerative Endodontic Treatment of Permanent Maxillary Central Incisor with Apical 
Resorption
Oğuzhan Ünal

SS-095 - Apikal Rezorpsiyona Sahip Daimi Maksiller Keser Dişin Rejeneratif Endodontik Tedavisi
Oğuzhan Ünal

SS-096 - Evaluation of calcium hydroxide based root canal sealers with CBCT
Ekin Doğan

SS-096 - Kalsiyum hidroksit esaslı kanal patlarının KIBT ile değerlendirilmesi
Ekin Doğan

SS-098 - Retreatment Treatment in One Session in Teeth with Broken Files: A Report of Two 
Cases
Dilan Kottaş

SS-098 - Kırık Eğe Bulunan Dişlerde Tek Seansta Yapılan Retreatment Tedavisi: İki Olgu Sunumu
Dilan Kottaş
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SS-099 - Comparison of Cyclic Fatigue Resistance of T-Endo Mis and EdgeFile X7 Files in 
Artificial Canals
Ayşegül Arkan İlik

SS-099 - T-Endo Mis ve EdgeFile X7 Eğelerinin Döngüsel Yorgunluğa Karşı Dirençlerinin Eğimli 
Kanallarda Karşılaştırılması
Ayşegül Arkan İlik

SS-100 - Reciproc Blue Nickel-Titanium Instruments After Clinical Use: A Fractographic and 
Longitudinal Examination 
Öznur Eraslan

SS-100 - Klinik Kullanım Sonrası Reciproc Blue (R25) Ni-Ti Eğelerindeki Defektlerin  İncelenmesi
Öznur Eraslan

SS-101 - Evaluation of Bond Strength of Bulk-Fill Resin Composites to Base and Pulp-Capping 
Materials
Merve Nezir

SS-101 - Bulk-Fill Rezin Kompozitlerin Kaide ve Kuafaj Materyallerine Bağlanma Dayanımlarının 
Değerlendirilmesi
Merve Nezir

SS-102 - The Effect Of Different Minimaly Invasive Restorations On Stress Distribution In Mod 
Defective Mandibular Molars: A Finite Element Analysis Study
Mesut Alkan

SS-102 - Mod Defekte Sahip Mandibuler Molarlarda Farklı Minimal İnvaziv Restorasyonların 
Stres Dağılımına Etkisi: Sonlu Elemanlar Analizi Çalışması
Mesut Alkan

SS-104 - Evaluation Of Repair Bond Strength Of Cad/Cam And Indirect Inlay Composite Materials
Sultan Gizem Ülkü

SS-104 - Cad/Cam Ve İndirek İnley Kompozit Materyallerin Tamir Bağlanma Dayanımlarının 
Değerlendirilmesi
Sultan Gizem Ülkü
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SS-105 - Comparison of the Surface Properties of Composite Samples Produced with Different 
Techniques After Aging
Neslihan Güntekin

SS-105 - Farklı Teknikler ile Üretilen Kompozit Numunelerin Yaşlandırma Sonrası Yüzey 
Özelliklerinin Karşılaştırılması
Neslihan Güntekin

SS-106 - Evaluation of different adhesive applications on dentine microtensile bond strength
Gülşah Yenier Yurdagüven

SS-106 - Farklı adeziv uygulama tekniklerinin dentine mikrogerilim bağlanma dayanımlarının 
değerlendirilmesi
Gülşah Yenier Yurdagüven

SS-107 - Do Universal Adhesives with Different Application Mode Affect the Remineralised 
Enamel Surface? A SEM Study
Beyza Arslandaş Dinçtürk

SS-107 - Farklı Uygulama Modlarıyla Uygulanan Üniversal Adezivler Remineralize Mine Yüzeyine 
Etkiler Mi? SEM Çalışması
Beyza Arslandaş Dinçtürk

SS-108 - Evaluation of Mechanical Properties of Three Different One-Shade Resin Composites
Nazmiye Dönmez

SS-108 - Üç Farklı Tek Renkli Rezin Kompozitlerin Mekanik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Nazmiye Dönmez

SS-109 - The Effects of Using Different Thickness and Different Young’s Modulus Cements 
and Amalgam Restorations on Stress on Dental Tissue: An Investigation Using Finite Element 
Analysis
Sinem Alkurt

SS-109 - Farklı Kalınlıkta ve Farklı Young Modülüne Sahip Simanların ve Amalgam 
Restorasyonların Kullanılmasının Diş Dokusundaki Strese Etkilerinin Sonlu Eleman Analizi 
Kullanılarak İncelenmesi
Sinem Alkurt
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SS-110 - Evaluation of the Oral Health Knowledge Level of the Expectant Mother and Her Baby
Nurhan Özoğlu

SS-110 - Anne Adayının Kendisi Ve Bebeğinin Ağız Diş Sağlığı Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi
Nurhan Özoğlu

SS-111 - Biommimetic Posterior Direct Composite Restorations: A Case Report
Candan Aydın Hoş

SS-111 - Biyomimetik Posterior Direkt Kompozit Restorasyonlar: Olgu Sunumu
Candan Aydın Hoş

SS-112 - How Much Heat Do Different Light Sources Generate In Polymerization?
Ecem Salmaz

SS-112 - Farklı Işık Kaynakları Polimerizasyonda Ne Kadar Isı Oluşturur?
Ecem Salmaz

SS-113 - Cytotoxic Effect of Dentin Desensitizers on Bovine Pulp Derived Cell Viability
Türkay Kölüş

SS-113 - Dentin Hassasiyet Gidericilerin Sığır Pulpasından Türetilen Hücre Canlılığı Üzerindeki 
Sitotoksik Etkisi
Türkay Kölüş

SS-114 - Combined Fluor Treatments With Laser In Dentin Sensitivity: Sem Study
Ezgihan Özen Keskin

SS-114 - Dentin Hassasiyetinde Lazerle Kombine Flor Tedavileri: Sem Çalışması
Ezgihan Özen Keskin
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PP-001 - Treatment of Partial Edentulous Patients by Increasing Vertical Dimension : 2 Case 
Reports

Emine İkiz

PP-001 - Parsiyel Dişsiz Hastaların Dikey Boyut Arttırılarak Tedavisi: 2 Vaka Sunumu

Emine İkiz

PP-002 - Root Regeneration After Decoronation In Immature Tooth

Esra Ulucaköy

PP-002 - İmmatür Dişte Dekoronasyon Sonrası Kök Rejenerasyonu

Esra Ulucaköy

PP-003 - Nasopalatine Duct Cyst: Three Case Reports

Elif Altun

PP-003 - Nazopalatin Kanal Kisti: Üç Olgu Sunumu

Elif Altun

PP-004 - Restorative Rehabilitation of a Patient with Cleft Lip and Palate: Case Report

Yasemin Özden

PP-004 - Dudak Damak Yarıklı Hastanın Restoratif Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu

Yasemin Özden
 

PP-005 - Premature Loss of Deciduous Teeth and Associated Malocclusion

Esin Akan

PP-005 - Süt Azı Dişlerin Erken Kaybı ve Buna Bağlı Malokluzyon

Esin Akan
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PP-006 - Treatment Of Complicated Crown Root Fracture With Reattachment: Case Report

Sevde Berfu Zaim

PP-006 - Komplike Kron Kök Kırığının Reataçman İle Tedavisi:Olgu Sunumu

Sevde Berfu Zaim 

 

PP-007 - A Case Report of a Residual Cyst Appearance

İbrahim Burak Yüksel

PP-007 - Rezidüel Kist Görünümünde Bir Vaka Raporu

İbrahim Burak Yüksel

PP-008 - Treatment of anterior open bite with zygomatic anchorage: a case report

Mergen Nuryyev

PP-008 - Zigomatik Ankrajla Ön Açık Kapanışın Tedavisi: Olgu sunumu

Mergen Nuryyev 

PP-009 - Evaluation Of Deformation In Lingual Plate Manufactured By Castıng and Laser 
Sintering

Mehmet Fatih Güven 

PP-009 - Döküm Ve Lazer Sinterlemeyle Üretilen Lingual Plakta Deformasyonun 
Değerlendirilmesi

Mehmet Fatih Güven

PP-010 - Surgical Treatment Of Gingal Growth Due To Antı-Epileptic Use: Case Report

Deniz İrem Atasoy

PP-010 - Anti-Epileptik Kullanımına Bağlı Dişeti Büyümesinin Cerrahi Tedavisi: Vaka Sunumu

Deniz İrem Atasoy
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PP-011 - Late Reimplantation Of Avulse Teeth:One Patient Three Teeth

Didem Odabaşı

PP-011 - Avulse Dişlerin Geç Reimplantasyonu : Bir Hasta Üç Diş

Didem Odabaşı

 

PP-012 - Inflammatory Dentigerous Cysts In A Child Patient: A Case Report

Esin Akan

PP-012 - Çocuk Hastada İnflamatuar Dentigeröz Kist: Olgu Sunumu

Esin Akan

 
PP-013 - Cvek Amputation In Complicated Crown Fractures Of Young Permanent Teeth: Case 
Report

Burcu Faydalı

PP-013 - Genç Daimi Dişlerde Meydana Gelen Komplike Kron Kırıklarında Cvek Amputasyonu: 
Olgu Sunumu

Burcu Faydalı

PP-014 - Complex Odontoma In The Maxillary Posterıor Region: A Case Report

Kevser Dinç

PP-014 - Maksiller Posterior Bölgede Erüpsiyona Uğramış Kompleks Odontoma: Olgu Sunumu

Kevser Dinç

PP-015 - Partial Amputation Treatment In Complicated Crown Root Fracture:Case Series

Çise Dolunay Uslu

PP-015 - Komplike Kron Kök Kırığında Parsiyel Amputasyon Tedavisi:Olgu Serisi

Çise Dolunay Uslu
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PP-016 - Ameloblastoma Of The Mandibular Posterior Region: A Case Report

Nihal Ersu

PP-016 - Mandibula Posterior Yerleşimli Ameloblastoma: Bir Olgu Sunumu

Nihal Ersu

PP-017 - 2-Year Follow-up of Calcified Epithelial Odontogenic Tumor: Case Report

Hasan Akpınar

PP-017 - Kalsifiye Epitelyal Odontojenik Tümörün 2 Yıllık Takibi: Vaka Raporu

Hasan Akpınar

PP-018 - Skeletal Class II Treatment with Functional Appliance (Activator): Case Report

Mergen Nuryyev

PP-018 - Fonksiyonel Aparey (Aktivatör) ile İskeletsel Sınıf II Tedavi: Olgu Sunumu

Mergen Nuryyev

PP-019 - Application of Composite Veneers After Orthodontic Treatment: Two Case Reports

Yasemin Özden

PP-019 - Ortodontik Tedavi Sonrasında Kompozit Veneer Uygulamaları: İki Olgu Sunumu

Yasemin Özden

PP-020 - Treatment of an Anterior Crossbite Case with a Removable Appliance

Venus Seyedoskuyi

PP-020 - Anterior Çapraz Kapanışlı Bir Olgunun Hareketli Aparey ile Tedavisi

Venus Seyedoskuyi
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PP-021 - Replantation of Periodontally Hopeless Tooth Ten-Month Follow-up:Case Report

Adem Begeçaslan

PP-021 - Periodontal Olarak Umutsuz Bir Dişin Replantasyonunun 10 Aylık Takibi :Olgu Sunumu

Adem Begeçaslan

PP-022 - Lingual Tonsillolith: A Case Report

Sultan Uzun

PP-022 - Lingual Tonsilolit: Bir Olgu Sunumu

Sultan Uzun

PP-023 - Approach to Horizontal Root Fracture in Upper Central Teeth : Case Report

Burcu Faydalı

PP-023 - Üst Santral Dişlerdeki Horizontal Kök Kırığına Yaklaşım : Olgu Sunumu

Burcu Faydalı 

PP-024 - Pyogenic Granuloma Located in the Mandibular Lingual Region: A Case Report

Büşra Öztürk

PP-024 - Mandibular Lingual Bölgede Yerleşim Gösteren Piyojenik Granüloma: Olgu Raporu

Büşra Öztürk

PP-025 - Providing Aesthetic With Composite Resins In the Case of Diastema Caused by Tooth 
Position Incompatibility

Sinem Alkurt

PP-025 - Diş Pozisyon Uyumsuzluğundan Kaynaklanan Diastema Vakasında Kompozit Rezinlerle 
Estetiğin Sağlanması

Sinem Alkurt
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PP-026 - Central Giant Cell Granuloma Located In The Mandible: A Case Report

Ali Altındağ

PP-026 - Mandibulada Yerleşim Gösteren Santral Dev Hücreli Granüloma: Vaka Raporu

Ali Altındağ

PP-027 - Broken Endodontic File Removal from the Canal with Ultrasonic System and Wire Loop 
Technique

Ahmet Korkmaz

PP-027 - Ultrasonic Sistem ve Tel Loop Tekniği ile Kanaldan Kırık Alet Uzaklaştırılması

Ahmet Korkmaz

PP-028 - Evaluation Of Deformation In Palatal Strap Manufactured By Casting And Laser 
Sintering

Alaa Toson Salahuddin Alturmali

PP-028 - Döküm ve Lazer Sinterlemeyle Üretilen Palatal Bantta Deformasyonun 
Değerlendirilmesi

Alaa Toson Salahuddin Alturmali

PP-029 - Non-surgical Retreatment After Failed Root Canal Treatment: Case Report

Elif Nur Taşgın

PP-029 - Başarısız Kök Kanal Tedavisi Sonrası Cerrahi Olmayan Retreatment : Olgu Sunumu

Elif Nur Taşgın

PP-030 - A Rare Case Of Taurodontism With Idiopatic Osteosclerosis

Didem Dumanlı

PP-030 - İdiyopatik Osteosklerozis İle Birlikte Görülen Nadir Taurodontizm Olgusu

Didem Dumanlı
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PP-031 - Treatment of a Patient with Flabby Ridge with a Total Denture Using a Special 
İmpression Method

Barış Filiz Erol

PP-031 - Labil Krete Sahip Hastanın Özel Ölçü Yöntemi Kullanılarak Yapılan Total Protezle 
Tedavisi

Barış Filiz Erol

PP-032 - Complicated Crown-Root Fracture in a Pediatric Patient: A Case Report

Firdevs Yılmaz

PP-032 - Çocuk Hastada Komplike Kron-Kök Kırığı: Olgu Sunumu

Firdevs Yılmaz

PP-033 - Periodontal Damage Due To Vıolatıon Of Biological Width: A Case Report

Neslihan Güntekin

PP-033 - Biyolojik Genişliğin İhlaline Bağlı Oluşan Periodontal Harabiyet: Olgu Sunumu

Neslihan Güntekin

 

PP-034 - Oral Squamous Papilloma: A Case Report

Arzu Yüksel Baysal

PP-034 - Oral Skuamöz Papillom: Olgu Sunumu

Arzu Yüksel Baysal

PP-035 - Aesthetic Rehabilitation of Anterior Polydiastema: A Case Report

Safa Özden

PP-035 - Anterior Polidiastemanın Estetik Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu

Safa Özden
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PP-036 - Face Mask Treatment Approach in a Skeletal Class 3 Case: Case Report

Perihan Dalgalı Evli

PP-036 - İskeletsel Sınıf 3 Vakada Yüz Maskesi ile Tedavi Yaklaşımı: Vaka Raporu

Perihan Dalgalı Evli
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SS-001
Examination of dentofacial changes in patients treated with Bionator and Forsus

Pamir Meriç1, Mehmet İrfan Karadede2

1Department of Orthodontics, Faculty of Dentistry , Trakya University, Edirne 
2Department of Orthodontics, Faculty of Dentistry, Izmir Katip Celebi University, Izmir

Pamir Meriç / Department of Orthodontics, Faculty of Dentistry , Trakya University, Edirne

Objective: This study aims to examine the effects of Bionator (B) and Forsus (F) appliances in Class II div 1 cases on 
the dentofacial system.

Materials and Methods: Forty patients with mandibular retrognathia in the pubertal period were divided into two 
groups. The Bionator appliance (15 female, 5 male) was applied to Group 1, and the Forsus appliance was applied to 
Group 2 (9 female, 11 male). Cephalometric films were taken before and after the use of functional appliances in both 
groups. Cephalometric records of 20 patients who were not treated and had mandibular retrognathia were used to 
establish the control group. To compare the cephalometric data of the groups, a Paired t-test, ANOVA, and Tukey HSD 
post-hoc test was used.

Results: After the Bionator and Forsus, a decrease was found in the SNA angle, but the decrease in the Forsus group 
was found to be significant (B:-0.3 vs. F:-0.7). A significant increase in SNB angle (B:1.3 vs F:1.1) and a significant 
decrease in ANB angle (B:-1.7 vs F:-1.8) were found in both groups (p< 0.05). There was no significant difference 
between the groups. At the end of Bionator use, there was a significant increase in vertical face height (N-Me, ANS-
Me) (p<0.05), while the vertical dimension was preserved in the Forsus group. The difference between the groups 
is significant. A decrease in the upper incisor inclination (U1/SN) (B:-5.7 vs F:-13.9) and an increase in the lower 
incisor inclination (L1/MD)(B:3.7 vs F:8.1) were observed in both groups, and the difference between the groups was 
significant (p<0.05).

Conclusion: Class II malocclusion was corrected with both appliances, but the vertical face height increased more in the 
Bionator group. Compared to the Bionator group, more lower incisor proclination and more upper incisor retroclination 
were observed in the Forsus group.
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SS-001
Bionator ve Forsus uygulanan hastalarda dentofasiyal değişimlerin incelenmesi

Pamir Meriç1, Mehmet İrfan Karadede2

1Trakya Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti AD, Edirne 
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti AD, İzmir

Pamir Meriç / Trakya Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti AD, Edirne

Amaç: Bu çalışmanın amacı  Sınıf II div 1 olgularda Bionator (B) ve Forsus (F) apareylerinin dentofasiyal sistem 
üzerindeki etkilerinin incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Pubertal dönemde mandibular retrognatiye sahip 40 hasta iki gruba ayrıldı. Grup 1’e Bionator apareyi 
(15 kadın, 5 erkek), Grup 2’ye (9 kadın, 11 erkek) Forsus apareyi uygulandı. Her iki grupta da fonksiyonel apareylerin 
kullanımından önce ve sonra sefalometrik filmler çekildi. Kontrol grubu oluşturmak için tedavi uygulanmayan ve 
mandibular retrognatisi olan 20 hastanın sefalometrik kayıtları kullanıldı. Grupların sefalometrik verilerini karşılaştırmak 
için eşleştirilmiş t testi, ANOVA ve Tukey HSD post-hoc testi kullanıldı.

Sonuçlar: Bionator ve Forsus uygulamasından sonra her iki grupta da SNA açısında azalma bulundu ancak Forsus 
grubundaki azalma istatistiksel olarak anlamlı idi (B:-0.3 vs. F:-0.7). Her iki grupta da SNB açısında anlamlı artış 
(B:1.3 vs F:1.1) ve ANB açısında anlamlı azalma (B:-1.7 vs F:-1.8) bulundu (p< 0.05). Gruplar arasında anlamlı bir fark 
bulunmadı. Bionator kullanımı sonunda vertikal yüz yüksekliğinde (N-Me, ANS-Me) anlamlı bir artış olurken, Forsus 
grubunda dikey boyutun korunduğu ve gruplar arasındaki farkın anlamlı olduğu görüldü. Her iki grupta da üst kesici diş 
eğiminde (U1/SN) azalma (B:-5.7 vs F:-13.9) ve alt kesici diş eğiminde artış (L1/MD)(B:3.7 vs F:8.1) gözlendi, ve gruplar 
arasındaki fark anlamlıydı (p<0.05).

Sonuç: Her iki aparey ile Sınıf II maloklüzyon düzeltildi, ancak Bionator grubunda vertikal yüz yüksekliğinin daha fazla 
arttığı görüldü. Forsus grubunda Bionator grubuna göre alt kesici dişlerin daha fazla prokline, üst kesici dişlerin daha 
fazla retrokline olduğu görüldü.
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SS-002

Evaluation Of The Effects Of Third Molars On Anterior Crowding And Relapse After Orthodontic 
Treatment

Kevser Kurt Demirsoy1, Kutalmış Süleyman Büyük2, Feridun Abay2, Hilal Yılancı3

1Nevşehir Hacı Bektaş Veli University Faculty of Dentistry Department of Orthodontics 
2Ordu University Faculty of Dentistry Department of Orthodontics 
3Istanbul Medipol University Faculty of Dentistry Department of Orthodontics

Kevser Kurt Demirsoy / Nevşehir Hacı Bektaş Veli University Faculty of Dentistry Department of Orthodontics

Purpose: The aim of this study is to evaluate the effects of third molars on relapse of mandibular incisor crowding after 
orthodontic treatment, and to determine the indication for prophylactic third molar extraction in orthodontic patients 
with the Ganss ratios to be determined.

Material and Method: Dental models, panoramic radiographs, and intraoral and extraoral photographs of 42 patients 
(26 female, mean age:16.56±4.96; 16 male, mean age:17.52±4.39) constituted the material of this study. The data 
were analyzed at three stages; T1:before orthodontic treatment, T2:at the end of orthodontic treatment, T3:at least 2 
years after orthodontic treatment. Group 1:Patients with impacted or erupted third molar teeth (22 patients). Group 
2:Patients with agenesis or extracted third molars (20 patients). Panoramic radiographs showed the presence or 
absence of third molars in the three evaluated stages and for the evaluation of Ganss ratio (GR)(1). Dental models 
scanned with the 3 Shape TRIOS oral scanner (3 Shape Co. Copenhagen,Denmark) and mandibular anterior crowding 
was measured by the Little’s Irregularity Index (LII)(2). Mann Whitney-U test was used for mandibular LII comparison. 
T1-T3 GR of  impacted third molars were evaluated by repeated measures ANOVA test. Pearson correlation analysis 
was used to determine the correlation between LII and GR in Group 1. Statistical significance was set at P<0.05. 

Results: There was no statistically significant difference between the groups in terms of  the relapse of mandibular 
anterior crowding and presence or absence of mandibular third molars (P=0.940). In Group 1, the GR increased 
significantly in the T3 period due to the increase in the retromolar distance (P<0.05). There was no correlation between 
LII and GR in Group 1.

Conclusion: The presence or absence of mandibular third molars did not effect the relaps of mandibular anterior 
crowding in orthodontic patients. After orthodontic treatment, prophylactic third molar extraction does not seem 
mandatory.
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SS-002

Ortodontik Tedavi Sonrası Üçüncü Molar Dişlerin Anterior Çapraşıklık ve Relaps Üzerine Etkilerinin 
Değerlendirilmesi

Kevser Kurt Demirsoy1, Kutalmış Süleyman Büyük2, Feridun Abay2, Hilal Yılancı3

1Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı 
2Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı 
3İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı

Kevser Kurt Demirsoy / Nevşehir Hacı Bektaş Veli University Faculty of Dentistry Department of Orthodontics

Amaç: Bu çalışmanın amacı, ortodontik tedavi sonrası üçüncü molar dişlerin  mandibular kesici diş çapraşıklığı 
üzerine etkisini değerlendirmek ve gömülü üçüncü molar dişlerden elde edilen Ganss oranları ile ortodontik hastalarda 
profilaktik üçüncü büyük azı dişlerinin çekim endikasyonunu belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmanın materyalini 42 hastanın (26 kadın, ortalama yaş: 16.56±4.96; 16 erkek, ortalama 
yaş:17.52±4.39) dental alçı modelleri, panoramik ve lateral sefalometrik radyografileri ile ağız içi ve ağız dışı fotoğrafları 
oluşturdu. Veriler üç aşamada analiz edildi; T1: ortodontik tedavi öncesi, T2: ortodontik tedavi bitimi, T3: ortodontik 
tedavinin bitiminden en az 2 yıl sonra. Çalışma grupları; Grup 1: üçüncü molar dişleri gömülü veya sürmüş olan 
hastalar (22 hasta). Grup 2: üçüncü molar dişleri hiç oluşmamış veya çekilmiş olan hastalar (20 hasta). Panoramik 
radyografiler, T1, T2 ve T3 dönemlerinde üçüncü molar dişlerin varlığını veya yokluğunu tespit etmek ve Ganss oranının 
(GR) değerlendirilmesi için kullanıldı (1). T1, T2 ve T3 aşamalarında alınan diş modelleri 3 Shape TRIOS oral tarayıcı 
(3 Shape Co. Kopenhag, Danimarka) ile tarandı ve mandibular anterior çapraşıklık Little’s Irregularity Index (LII) (2) ile 
ölçüldü. Mandibular LII karşılaştırması için Mann Whitney U testi kullanıldı. Mandibular gömülü üçüncü molarların T1-
T3 GR’si tekrarlı ölçümler ANOVA testi ile değerlendirildi. İstatistiksel anlamlılık P<0.05 olarak belirlendi.

Bulgular: Mandibular anterior çapraşıklığın nüksetmesi ve mandibular üçüncü molarların varlığı veya yokluğu açısından 
Grup 1 ve Grup 2 arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (P=0.940). Grup 1’de GR, retromolar mesafedeki artışa 
bağlı olarak T3 döneminde istatistiksel olarak anlamlı derecede arttı (P<0.05). Grup 1’de LII ve GR arasında anlamlı 
korelasyon bulunmadı.

Sonuç: Ortodontik tedavi görmüş hastaların mandibular anterior çapraşıklık relapsında, üçüncü molarların varlığı veya 
yokluğu etkili değildir. Ortodontik tedaviden sonra profilaktik üçüncü molar diş çekimi zorunlu görünmemektedir.
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SS-003

Molar Distalization with Cervical Headgear in a Case with Angle Class II Malocclusion: A Case 
Report

Perihan Dalgalı Evli1

1Kırıkkale University

Perihan Dalgalı Evli / Kırıkkale University

Objective: The aim of this study is to present the treatment results of a patient with dental Class II Division 1 
malocclusion who was treated with cervical headgear and upper and lower fixed orthodontic treatment.

Case: A male patient with a chronological age of 13 years and 10 months applied to my clinic with the complaint of 
anterior upper teeth. In the clinical examination, right and left class II molar and canine relationship, 5.5 mm overjet, 
6.5 mm overbite and convex profile were observed. There was an arc length deviation of 2.2 mm in the upper jaw and 1 
mm in the lower jaw. According to the cephalometric film analysis, the patient had a skeletal class 1 relationship with 
an ANB angle of 2.6 degrees. Cervical headgear use is planned with fixed therapy.

Results: After orthodontic band application, molar distalization with cervical headgear was started. Fixed treatment 
was started after 1 month and headgear use was continued. 400 grams of force was applied for each side for 4 
months. Treatment with Class II rubber was supported.

Conclusion: As a result of the treatment, class I molar and canine relationship was obtained with ideal overjet and 
overbite. The total duration of treatment is 1 year and 11 months.
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SS-003

Angle Sınıf II Malokluzyona Sahip Bir Vakada Servikal Headgear ile Molar Distalizasyonu: Olgu 
Sunumu

Perihan Dalgalı Evli1

1Kırıkkale Üniversitesi

Perihan Dalgalı Evli / Kırıkkale Üniversitesi

Amaç: Bu çalışmanın amacı dişsel Sınıf II Divizyon 1 malokluzyona sahip olan, servikal headgear ve alt üst sabit 
ortodontik tedavi ile tedavi edilen bir hastanın tedavi sonuçlarını sunmaktır.

Olgu: Kronolojik yaşı 13 yıl 10 ay olan erkek hasta üst dişlerinin önde olması şikayetiyle kliniğime başvurmuştur. 
Yapılan klinik muayenede sağ ve solda sınıf II molar ve kanin ilişki, 5,5 mm overjet 6,5 mm overbite ve konveks profil 
gözlenmiştir. Üst çenede 2,2 mm alt çenede 1 mm ark boyu sapması bulunmaktaydı. Sefalometrik film analizine göre 
ANB açısı 2,6 derece ile hastanın iskeletsel sınıf 1 ilişkiye sahip olduğu görülmüştür. Sabit tedavi ile birlikte servikal 
headgear kullanımı planlanmıştır.

Bulgular: Ortodontik bant uygulamasının ardındanservikal headgear ile molar distalizasyonuna başlandı.1 ay sonra 
sabit tedavi başlandı ve headgear kullanımına devam edildi. 4 ay her bir taraf için 400 gram kuvvet uygulandı. Sınıf II 
lastik ile tedavi desteklendi.

Sonuç: Tedavi sonucunda ideal overjet ve overbite ile birlikte sınıf I molar ve kanin ilişki elde edilmiştir. Toplam tedavi 
süresi 1 yıl 11 aydır.
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SS-004

Evaluation Of Mandibular Condyle, Coronoid Process And Sigmoid Notch Morphologies In Patients 
With Different Skeletal Orthodontic Patterns

Hasan Çatalkaya1, Hatice Kök1

1Selcuk University Faculty of Dentistry Department of Orthodontics

Hasan Çatalkaya / Selcuk University Faculty of Dentistry Department of Orthodontics

Objective: We aimed to examine the morphologies of the mandibular condyle, coronoid process, and sigmoid notch in 
patients with different skeletal orthodontic patterns in our population, to determine possible differences that can be 
observed in these anatomical structures and to evaluate their relationships.

Method: Our retrospective study was conducted at Selcuk University Faculty of Dentistry.The cephalometric radiographs 
of the patients who applied to the Department of Orthodontics for examination and treatment were classified according to 
six skeletal orthodontic patterns:Class I,Class II,Class III (as sagittal), horizontal,vertical,and normal (as vertically).There 
were cephalometric radiographs of 45 patients in each pattern.Data obtained by classification of the condyle(flat,round, 
convex,angled), sigmoid notch(round,sloping,wide), and coronoid process(triangular,round,beak,flat) were evaluated 
with IBM SPSS Statistics (Version 22.0).The statistical significance level was accepted as p<0.05.

Results: In condyle classification: 51.1% round,39.3% convex,8.1% flat,1.5% angled;in the classification of 
the sigmoid notch:35.6%round,33.3%slopping,31.1%wide.In the classification of the coronoid process, it was 
45.9%round,39.3%triangular,11.1%flat, and 3.7%beak.A statistically significant correlation was found between sagittal 
classification and the coronoid process.Vertical classification with the coronoid process and sigmoid notch(p<0.05) 
had a significant correlation too. In Class I, the percentages of triangular and round coronoids were close to each 
other.Predominantly round coronoids in Class II and predominantly triangular coronoids in Class III were seen.A more 
intense round sigmoid notch was observed in the horizontal class, and a predominantly round coronoid was observed 
in the vertical class, while the percentages of triangular and round coronoids were similar in the normal and horizontal 
classes.

Conclusion: Within the limitations of our study, the skeletal pattern and mandibular ramus structures’ relationship 
were evaluated.We think that making long-term longitudinal three-dimensional evaluations by increasing the sample 
size will shed light on the determination of the anatomical structures and the changes that the skeletal pattern may 
cause in this region.
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SS-004 

Farklı İskeletsel Ortodontik Paterne Sahip Hastalarda Mandibular Kondil, Koronoid Çıkıntı ve 
Sigmoid Çentik Morfolojilerinin Değerlendirilmesi

Hasan Çatalkaya1, Hatice Kök1

1Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı

Hasan Çatalkaya / Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı

Amaç: Popülasyonumuzdaki farklı iskeletsel ortodontik paterne sahip hastalarda mandibular kondil, koronoid çıkıntı ve 
sigmoid çentik morfolojilerini inceleyerek, söz konusu anatomik yapılarda gözlenebilecek olası farklılıkları belirlemeyi 
ve ilişkilerini değerlendirmeyi amaçlamaktayız.

Metod: Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde yürütülmüş olan retrospektif çalışmamız; Ortodonti Anabilim 
Dalı’na muayene-tedavi amacıyla başvurmuş sefalometrik radyografları alınmış hastaların görüntüleri sagittal olarak 
Sınıf 1, Sınıf 2, Sınıf 3, vertikal olarak horizontal, vertikal, normal şeklinde altı adet iskeletsel ortodontik paterne göre 
sınıflandırılmıştır. Her bir paternde 45 hastanın sefalometrik radyografisi mevcuttur. Kondil (flat,round,konveks,angled), 
Sigmoid çentik (round,sloping,wide) ve Koronoid çıkıntının sınıflaması (triangular,round,beak,flat) yapılarak elde edilen 
veriler IBM SPSS Statistics (Versiyon 22.0) ile değerlendirilmiştir. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul 
edilmiştir.

Bulgular: Kondil sınıflamasında; %51.1 round, %39.3 konveks, %8.1 flat, %1.5 angled, Sigmoid çentik sınıflamasında; 
%35.6round, %33.3slopping, %31.1wide, Koronoid çıkıntı sınıflamasında %45.9round, % 39.3triangular, %11.1flat, 
%3.7beak şeklindedir. Sagital sınıflama ile koronoid çıkıntı, vertikal sınıflama ile koronoid çıkıntı ve sigmoid çentik 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (p<0,05). Sınıf 1 de triangular ve round koronoid yüzdeleri 
birbirine yakındır. Sınıf 2 de baskın şekilde round, Sınıf 3’te baskın şekilde triangular koronid gözlenmiştir. Horizontal 
sınıfta daha yoğun oranda round sigmoid çentik, vertikal sınıfta baskın şekilde round koronoid gözlenmiş, normal ve 
horizontal sınıfta ise triangular ve round koronoid görülme yüzdeleri benzerdir.

Sonuç: Çalışmamızın limitasyonları dahilinde iskeletsel patern ve ramus mandibularis yapıları değerlendirilmiştir. 
Örneklem büyüklüğünün artırılarak uzun dönem longitidunal üç boyutlu değerlendirmelerin yapılmasının bu bölgedeki 
anatomik yapıların belirlenmesi ve değişimine ışık tutacağını düşünmekteyiz.
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Treatment of Skeletal Class II Patient with RME-Twinblock Appliance: A Case Report

Zeliha Müge Baka1

1Selcuk University Faculty of Dentistry Department of Orthodontics

Zeliha Müge Baka / Selcuk University Faculty of Dentistry Department of Orthodontics

Objective: Skeletal Class II malocclusions are often characterized by maxillary prognathia, mandibular retrognathia, 
or a combination of both. Functional appliances are frequently applied after rapid maxillary expansion in children with 
Class II division 1 malocclusion accompanied by a transverse maxillary deficiency at the onset of pubertal excretion. 
In these patient, functional therapy provides skeletal advancement of the mandible. The aim of this case report is 
to present the treatment of a patient with skeletal Class II malocclusion with rapid maxillary expansion(RME) and 
twinblock appliance.

Case: A female patient with a chronological age of 11-years and 8-months applied to our clinic with the complaint that 
her upper teeth were forward and her lower jaw was behind. In her clinical examination, convex profile, Angle Class 
II division I malocclusion, 10mm overjet, 6.2mm overbite, prominent buccal corridors, normal growth pattern were 
detected. The following findings were obtained in the cephalometric analysis. (SNA:78.9°,SNB:72.6°,ANB:6.2°,SNGoGn
:31.2°,Mx1-SN:106.7°,IMPA:104.5°,Pog-NB:3.3 mm, Angle between incisors:117.6°). It was determined that the patient 
was in the MP3cap period according to the hand-wrist film.

Results: A twinblock appliance with RME was used in the treatment of the patient. The screw of the RME appliance 
was initially rotated 2-turns a day for a week, and 1-turn a day after opening the suture until sufficient expansion was 
obtained. Functional treatment with the Twinblok appliance lasted for 12 months. Then fixed orthodontic treatment 
was started. The following findings were obtained in the end-of-treatment cephalometric analysis. (SNA:76.5°,SNB:73
.3°,ANB:3.2°,SNGoGn:33.8°,Mx1-SN: 96.8°,IMPA:108.4°,Pog-NB:3.2 mm,Angle between incisors:121°). Total treatment 
period was 2-years and 3-months.

Conclusion: Ideal Angle Class I closure was achieved at the end of the treatment. An impressive improvement was 
observed in the patient’s profile, and ideal lip closure was achieved. In skeletal Class II patients, positive results can be 
achieved in terms of aesthetics and functionality with the RME-Twinblock appliance treatment.
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SS-005 

İskeletsel Sınıf II Olan Hastanın RME-Twinblok Apareyi ile Tedavisi: Olgu Sunumu

Zeliha Müge Baka1

1Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı

Zeliha Müge Baka / Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı

Amaç: İskeletsel Sınıf II maloklüzyonlar, sıklıkla maksiller prognati, mandibuler retrognati veya ikisinin kombinasyonu 
ile karakterizedir. Pubertal atılımın başlangıcında üst çene darlığının eşlik ettiği Sınıf II divizyon 1 maloklüzyonu olan 
çocuklarda hızlı üst çene genişletmesi sonrası fonksiyonel apareyler sıklıkla uygulanır. Bu hastalarda fonksiyonel 
tedavi, mandibulanın iskeletsel olarak ileri alınmasını sağlar. Bu vaka raporunda amaç, iskeletsel Sınıf II maloklüzyona 
sahip bir hastanın rapid maksiller ekspansiyon (RME) ve twinblok apareyi ile tedavisini sunmaktır.

Olgu: Kronolojik yaşı 11 yıl 8 ay olan kadın hasta üst dişlerinin ileride, alt çenesinin geride olması şikayetiyle kliniğimize 
başvurmuştur. Klinik muayenesinde konveks profil, Angle Sınıf II divizyon I maloklüzyon, 10 mm overjet, 6,2 mm 
overbite, belirgin bukkal koridorlar, normal büyüme paterni tespit edilmiştir. Sefalometrik analizde aşağıdaki bulgular 
elde edilmiştir. (SNA:78,9°, SNB:72,6°, ANB:6,2°, SNGoGn: 31,2°, Mx1-SN: 106,7°, IMPA:104,5°, Pog-NB:3,3 mm, Keserler 
arası açı:117,6°). Hastanın el-bilek filmine göre MP3cap döneminde olduğu tespit edilmiştir.

Bulgular: Hastanın tedavisinde RME’li twinblok apareyi uygulanmıştır. RME apareyinin vidası başlangıçta günde 2 
tur olacak şekilde bir hafta, sutur açıldıktan sonra günde 1 tur olacak şekilde yeterli genişletme elde edilene kadar 
çevrilmiştir. Twinblok apareyi ile fonksiyonel tedavi 12 ay sürmüştür. Daha sonra sabit ortodontik tedavisine geçilmiştir. 
Tedavi sonu sefalometrik analizde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. (SNA:76,5°, SNB:73,3°, ANB:3,2°, SNGoGn:33,8°, 
Mx1-SN: 96,8°, IMPA:108,4°, Pog-NB:3,2 mm, Keserler arası açı:121°) Toplam tedavi süresi 2 yıl 3 aydır.

Sonuç: Tedavi sonunda ideal Angle Sınıf I kapanış elde edilmiştir. Hastanın profilinde çarpıcı bir iyileşme gözlenmiş, 
ideal dudak kapanışı sağlanmıştır. İskeletsel Sınıf II hastalarda RME-Twinblok apareyi tedavisi ile estetik ve fonksiyonel 
anlamda olumlu sonuçlar sağlanabilir. 
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SS-006

Comparison Of The Efficiency Of Two Different Psychological Stress Assessment Methods

Lin Liana Han1, Sabri İlhan Ramoğlu1

1Altınbaş University

Lin Liana Han / Altınbaş University

Introduction And Aim: Academic exams can be considered a psychological stressor for the students (1-4). It is aimed to 
evaluate the amount of stress increase in university students during the academic exam periods, with two assessment 
methods.

Materials And Methods: This study was approved by Clinical Research Ethics Committee. Study carried out with 
students of Faculty of Dentistry.The ages of the participants ranged between 21 and 24. Our study is based on the 
repetition and comparison of measurements of a group of the same individuals in two different time periods. Firstly, 
a questionnaire called “Perceived Stress Scale” (5) applied and cortisol level in saliva measured during the academic 
exam week in all individuals, and these measurements were repeated at the end of their holidays. The follow-up 
measurements evaluated with Wilcoxon Signed Rank test (p<0.05).

Results: In our study, the same measurements were repeated in two different periods when they were exposed to 
stress (T0) and when they were stress free (T1). The results of two measurements showed a statistically significant 
excess in the T0 stage compared to the T1 stage (p<0.001). When the results of the questionnaire were evaluated, 
all of the individuals reported that they were more stressed at the T0 stage (35.07±8.26) than T1 stage (27.73±5.86). 
According to the salivary cortisol values, although there was a statistically significant increase in stress at T0 stage 
(0.41±0.45) compared to T1 stage (0.21±0.34), the salivary cortisol levels of two participants were increased in T1 
stage. The results of two measurement techniques wre in agreement with each other.

Conclusion: As a result, it was determined that there was an increase in the psychological stress of the students of 
the Faculty of Dentistry during the academic exam periods. It is thought that both stress measurement methods are 
effective in determining the stress level.
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SS-006 

İki Farklı Psikolojik Stres Değerlendirme Yönteminin Etkinliğinin Karşılaştırılması

Lin Liana Han1, Sabri İlhan Ramoğlu1

1Altınbaş Üniversitesi

Lin Liana Han / Altınbaş Üniversitesi

Giriş Ve Amaç: Psikolojik stres, bir birey adaptasyon kabiliyetini aşan bir durum ile karşılaştığında ortaya çıkmaktadır. 
Akademik sınavlar, öğrencilerin eğitim hayatları boyunca u¨stesinden gelmeleri gereken değerlendirme süreçleridir ve 
psikolojik stresör sayılabilmektedir (1-4). 

Çalışmamızda üniversite öğrencilerinin akademik sınav dönemlerinde meydana gelen stres artış miktarının hem 
bireylerin kendilerini ifade edebildikleri anket çalışması ile hem de biyolojik bir belirteç olan tükürük kortizol seviyesi 
ölçümü ile değerlendirilmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışma, Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır. Çalışmamız Diş Hekimliği 
Faku¨ltesi 5. Sınıf öğrencilerinin onamları alınarak yu¨ru¨tu¨lmu¨ştu¨r. 10’u kadın, 5’i erkek olan katılımcıların yaşları 
21 ile 24 arasında değişmektedir. Çalışmamız aynı bireylerden oluşan bir grubun iki farklı zaman diliminde ölçu¨mlerinin 
tekrarlanması ve longitudinal karşılaştırılması esasına dayanmaktadır. Tüm bireylerde ilk olarak akademik sınav 
haftasında ‘Algılanan Stres Ölçütü’ (5) isimli anket uygulaması ve tükürükte kortizol seviyesi ölçümü yapılarak stres 
seviyeleri belirlenmiş; yarıyıl tatillleri sonunda bu ölçümler tekrarlanarak sonuçlar karşılaştırılmıştır. Takip ölçu¨mlerinin 
değerlendirilmesi Wilcoxon Signed Rank testi kullanılmıştır ve anlamlılık p<0,05 du¨zeyinde değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Çalışmamızda aynı bireyler u¨zerinde strese maruz kaldıkları (T0) ve stresten uzak oldukları (T1) iki farklı 
dönemde aynı ölçu¨mler tekrarlanmıştır. ‘Algılanan Stres Ölçeği’ anketi sonuçları ve tu¨ku¨ru¨k kortizol seviyesi 
T0 aşamasında T1 aşamasına oranla istatistiksel olarak anlamlı fazlalık göstermiştir (p<0,001). Anket sonuçları 
değerlendirildiğinde, bireylerin tamamı T0 aşamasında (35,07±8,26) T1 aşamasına göre (27,73±5,86) daha stresli 
olduklarını bildirmişlerdir. Tu¨ku¨ru¨k kortizol değerlerine göre ise bireylerin ortalama değerleri baz alındığında ise 
T0 aşamasında (0,41±0,45) T1 aşamasına göre (0,21±0,34) istatistiksel olarak anlamlı miktarda stres artışı meydana 
gelmiş olsa da iki bireyin T1 aşamasında tu¨ku¨ru¨k kortizol değerinde artış meydana geldiği görülmüştür. ‘Algılanan 
Stres Ölçeği’ anketi ve tükürük kortizol seviyesi ölçüm teknikleri ile elde edilen sonuçlar birbiri ile örtüşmektedir. 

Sonuç: Sonuç olarak Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin akademik sınav dönemlerinde psikolojik streslerinde artış 
meydana geldiği belirlenmiştir. Her iki stres ölçüm yöntemininde de stres seviyesinin belirlemesinde etkin olduğu 
düşünülmektedir. 
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SS-007

Airway Changes In Facemask Applied Cleft Lip Palate Patients 

Esra Ulusoy Mutluol1, Hatice Kök1 , Zehra İleri1, Mehmet Akın2

1Selçuk University, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics
2Alanya Alaaddin Keykubat University, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics

Esra Ulusoy Mutluol / Selçuk University

Aim: The aim of the study is to evaluate the changes in the pharyngeal airway and hyoid bone position in patients with 
bilateral cleft lip and palate (BCLP) applied facemask (FM) after rapid maxillary expansion (RME).

Materials and Methods: This study was carried out retrospectively on the case records of patients with BCLP (n=16, 
age: 11.4 ± 1.5) (9 females, 7 males) who were treated with RME followed by FM at the Selçuk University, Faculty of 
Dentistry, Department of Orthodontics. The material of the study consisted of the lateral cephalograms taken routinely 
at the beginning and after the treatment of these patients. Measurements of hard tissue, soft tissue, incisor positions/
inclinations, airway and hyoid bone position were made using the Quick Ceph program. Airway area measurements were 
evaluated with AutoCAD  software program. For statistical analysis, p≤0.05 was considered statistically significant, 
and Wilcoxon Signed Ranks Test was used to evaluate the data.

Results: ANB, SNA, upper incisor angles and convexity increased with the application of RME followed by FM (p≤ 0.05). 
Among the nasopharyngeal airway measurements of patients, an increase was observed in AD1-PNS, AD2-PNS, PNS-
Ba, PNS-Ho and PPS (p≤0.05). In oropharyngeal measurements it was detected that both vertical (PNS-Ep) and upper 
airway lengths increased (p≤0.05). There was no statistically significant change in hypopharyngeal measurements. 
The hyoid bone positions measurements indicated that Hy-Cv3ai, Hy-N, Hy-A, Hy-SN, HY-FH values   were increased 
(p≤0.05). As a result of airway area measurements, there was a statistically significant increase in all pharyngeal 
measurements.

Conclusion: The application of RME followed by FM can provide improvement in skeletal Class III malocclusion 
originating from the maxilla, and an increase in pharyngeal airway dimension in BCLP patients.
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SS-007

Yüz Maskesi Uygulanan Dudak Damak Yarıklı Bireylerde Hava Yolu Değişiklikleri

Esra Ulusoy Mutluol1, Hatice Kök1 , Zehra İleri1, Mehmet Akın2

1Selçuk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Ana Bilim Dalı
2Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Ana Bilim Dalı

Esra Ulusoy Mutluol / Selçuk Üniversitesi

Amaç: Çalışmanın amacı, hızlı üst çene genişletmesi (HÜG) sonrası yüz maskesi (YM) uygulanan çift taraflı dudak 
damak yarıklı (ÇDDY) bireylerde, farengeal hava yolunda ve hyoid kemik pozisyonunda meydana gelen değişiklikleri 
değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışma Selçuk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı’nda HÜG takiben 
YM tedavisi görmüş ÇDDY (n=16, yaş: 11,4 ± 1,5 ) (9 kız, 7 erkek)  bireylere ait vaka kayıtları üzerinden retrospektif 
olarak yürütülmüştür. Çalışmanın materyalini ise bu hastaların tedavi başlangıcı ve sonrası rutin olarak alınan lateral 
sefalogramları oluşturmuştur. Sert doku, yumuşak doku, keser/konum eğimleri, hava yolu ve hyoid kemik pozisyonu 
ile ilgili ölçümler Quick Ceph programı kullanılarak yapılmıştır. Hava yolu alan ölçümleri AutoCAD software programı 
ile değerlendirilmiştir. İstatistiksel analiz için p≤0,05 anlamlı olarak kabul edilmiştir ve verilerin değerlendirilmesinde 
Wilcoxon Sıra Sayıları İşaret Testi kullanılmıştır. 

Bulgular: HÜG takiben YM uygulaması ile ANB, SNA üst keser açıları ve konveksite artmıştır (p≤0,05). Bireylerin 
nazofarengeal hava yolu ölçümlerinden AD1-PNS, AD2-PNS, PNS-Ba, PNS-Ho ve PPS’de artış gözlenmiştir (p≤0,05). 
Orofarengeal ölçümlerden vertikal hava yolu uzunluğu (PNS-Ep) ve üst hava yolu uzunluğu artmıştır (p≤0,05). 
Hipofarengeal ölçümlerde istatistiksel olarak anlamlı değişiklik görülmemiştir. Hyoid kemik pozisyonlarını gösteren 
ölçümlerden; Hy-Cv3ai, Hy-N, Hy-A, Hy-SN, HY-FH değerlerinde artış tespit edilmiştir (p≤0,05). Hava yolu alan ölçümleri 
sonucunda tüm faringeal ölçümlerde istatistiksel olarak anlamlı artış görülmüştür.

Sonuç: ÇDDY’li bireylerde HÜG takiben YM uygulaması, üst çene kaynaklı iskeletsel Sınıf III maloklüzyonda iyileşme, 
farengeal hava yolu boyutlarında artış sağlayabilmektedir. 



Selçuk Üniversitesi 3. Uluslararası  

 Selçuk University 3rd International Congress of Innovative Dentistry

Yenilikçi Diş Hekimliği Kongresi

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KONYA VALİLİĞİ

November 25-27,2022
Alaeddin Keykubat Campus

Sultan Alparslan Congress Center
Konya / Türkiye

Alaeddin Keykubat Kampüsü
Sultan Alparslan Kongre Merkezi

Konya / Türkiye

25-27 Kasım,2022

www.sudentistry2022.org

SS-008

The Effect Of Non-Surgical Periodontal Treatment On Igg Levels In Smokers And Non-Smokers

Ali Çomut1, İsmail Marakoğlu2, İlknur Tayfun2, Sefa Aydındoğan2, E. Elif Mutafcılar Velioğlu2, Seyfullah Haliloğlu3

1Private Practioner
2Selcuk University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology 
3Selcuk University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Biochemistry

İlknur Tayfun / Selcuk University, Faculty of Dentistry Department of Periodontology

Aim:The aim of this study was to determine the effect of non-surgical periodontal treatment on serum and gingival 
crevicular fluid(GCF) IgG subgroups with chronic periodontitis in smokers and non-smokers.

Material method:In the study, 28 patients with generalized chronic periodontitis were divided into 2 groups as smokers 
and non-smokers.Before the treatment   periodontal parameters were recorded. GCF samples and venous blood 
samples were obtained from all individuals in the same session. All individuals participating in the study received non-
surgical periodontal treatment.Clinical evaluations were made 1-3 months after the treatment, and GCF and serum 
samples were repeated.GCF and serum Ig levels were measured by ELISA method.

Results: Pre-treatment smokers with periodontitis had lower IgG1S and IgG2S subgroup levels compared to non-
smokers (p<0.05). No significant difference was observed between the groups in IgG3S, IgG4S levels (p>0.05).As a 
result of non-surgical periodontal treatment, no significant difference was observed in serum IgG subunits of both 
groups (p>0.05). After non-surgical periodontal treatment, a significant decrease in total IgG2DOS  level was observed 
in the first month in non-smokers(p<0.05).A significant decrease in total IgG3DOS  level was observed in the first month 
in smokers. No significant change was observed in the total level of IgG1DOS, IgG4DOS in the 1st-3rd months in smokers 
and non-smokers(p>0.05).

Conclusion:In this study, IgG subgroups, which were observed to be lower in serum levels in smokers compared to 
non-smokers, showed that the systemic effect of smoking may be more effective than the local effect.As a result of 
the non-surgical periodontal treatment, although there was a significant improvement in clinical parameters in all 
individuals participating in the treatment.IgG2 antibody showed a decrease in the total amount of GCF of non-smokers 
after treatment.This decrease may be due to the decrease in the number of periopathogenic microorganisms and the 
improvement of clinical parameters with non-surgical periodontal treatment.
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SS-008

Sigara İçen ve İçmeyen Bireylerde Cerrahisiz Periodontal Tedavinin Igg Düzeylerine Etkisi

Ali Çomut1, İsmail Marakoğlu2, İlknur Tayfun2, Sefa Aydındoğan2, E. Elif Mutafcılar Velioğlu2, Seyfullah Haliloğlu3

1Serbest Diş Hekimi
2Selçuk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı 
3Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı

İlknur Tayfun / Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Bölümü

Amaç: Bu çalışmanın amacı kronik periodontitisli sigara içen ve içmeyen bireylerde cerrahi olmayan periodontal 
tedavinin serum ve dişeti oluğu sıvısı (DOS) IgG alt gruplarına etkisini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada 28 generalize kronik periodontitisli hasta; sigara içen ve içmeyen olmak üzere 2 gruba 
ayrılmıştır. Tedavi öncesinde sondlama cep derinliği, klinik ataçman seviyesi, plak indeksi, gingival indeks skorları 
kaydedilmiştir. Tüm bireylerden DOS örnekleri ve aynı seansta venöz kan örnekleri alınmıştır. Çalışmaya katılan tüm 
bireylere cerrahi olmayan periodontal tedavi yapılmıştır. Tedaviden 1 ve 3 ay sonra klinik değerlendirmeler yapılmış, 
DOS ve serum örnekleri tekrarlanmıştır.DOS ve serum(S)  IgG1,IgG2,IgG3,IgG4 düzeyleri ELISA yöntemi ile ölçülmüştür.

Bulgular: Tedavi öncesi sigara içen periodontitisli bireylerde sigara içmeyenlere kıyasla daha düşük IgG1S 

ve IgG2S alt grup düzeyleri izlenmiştir(p<0.05). IgG3S,IgG4S   düzeylerinde gruplar arasında anlamlı bir fark 
gözlenmemiştir(p>0.05). Tedavi öncesi DOS IgG1DOS, IgG2DOS, IgG3DOS, IgG4DOS düzeyleri gruplar arasında anlamlı bir 
fark göstermemiştir(p>0.05). Cerrahi olmayan periodontal tedavi sonucunda her iki grup serum IgG alt birimlerinde 
anlamlı bir fark gözlenmemiştir(p>0.05). Cerrahi olmayan periodontal tedavi sonrasında sigara içmeyen bireylerde 
1.ayda total IgG2DOS düzeyinde anlamlı bir azalma izlendi(p<0.05). Sigara içen bireylerde 1.ay total IgG3DOS düzeyinde 
anlamlı bir azalma gözlendi. Sigara içen ve içmeyen bireylerde 1. Ve 3.ayda I gG1DOS, IgG4DOS total düzeyinde anlamlı bir 
değişiklik izlenmemiştir(p>0.05). Yapılan cerrahi olmayan periodontal tedavi sonucunda klinik parametrelerde iyileşme 
gözlenmiştir.

Sonuç: Bu çalışmada sigara içen bireylerde sigara içmeyen bireylere göre;tedavi öncesi DOS’a kıyasla serum düzeylerinde 
daha düşük izlenen IgG alt grupları,sigaranın sistemik etkisinin lokal etkisinden daha etkin olabileceğini göstermiştir. 
Yapılan cerrahi olmayan periodontal tedavi sonucunda klinik parametrelerde tedaviye katılan tüm bireylerde anlamlı bir 
iyileşme meydana gelmesine rağmen; sigara içen ve içmeyen bireylerde serum IgG alt grup düzeylerinin değişmediği 
ortaya konmuştur. Özellikle IgG2 antikoru;tedavi sonrası sigara içmeyen bireylerin DOS toplam miktarında azalma 
göstermiştir. Bu azalma cerrahi olmayan periodontal tedavi ile periopatojen mikroorganizmaların sayısında azalma ve 
klinik parametrelerin düzelmesine bağlı olabilir.
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SS-009

Evaluation Of The Effect Of {Mentha Spicata} Essential Oil Extract On Wound Healing In Rats By 
Analysis Of Ingredients

Melek Atille1, Ela Tules Kadiroğlu1, Abdulselam Ertaş2, Berna Ersöz3, Nezahat Akpolat4, Engin Deveci5, Fırat Aşır5

1Dicle University Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, Diyarbakır, Turkey 
2Dicle University, Faculty of Pharmacy, Diyarbakır, Turkey 
3Dicle University, Faculty of Veterinary Science, Diyarbakır, Turkey 
4Dicle University, Faculty of Medicine, Department of Microbiology, Diyarbakır, Turkey 
5Dicle University, Faculty of Medicine, Departement of Histology, Diyarbakır, Turkey

Melek Atille / Dicle University Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, Diyarbakır, Turkey

Background: This study aimed to evaluate the chemical and antioxidant composition of the essential oil extract of the 
species Mentha spicata (MS), the antibacterial activity and effectiveness on wound healing of the extract of this plant 
in the palate area on the rat.

Methods and materials: Antioxidant activity of MS extract was determined by DPPH free radical scavenging, ABTS 
cation radical scavenging, and CUPRAC methods. In addition, the antiaging potential of the specie was determined by 
elastase and collagenase enzyme activities and the essential oil content was analyzed by GC-MS/FID. To evaluate the 
effectiveness of wound healing, a 4 mm excisional wound was created on the palate of 56 albino Wistar male rats aged 
8-10 weeks. Subjects were divided equally into 2 groups a control group (K) and the Mentha spicata (MS) treatment 
group, were sacrificed on days 3, 7, 14, and 21. Tissue samples were taken from the wound sites for histopathological 
examination. Histopathologically; vascularization, polymorphonuclear leukocytes (PMN) count, collagen degeneration, 
fibrosis, vascular endothelial growth factor (VEGF) and vimentin were evaluated. Streptococcus mitis (S. mitis) and 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa) bacteria were used to determine antimicrobial activity.

Results: In antioxidant evaluation; MS essential oil extract, consisting mostly of monoterpenes, was found to be 
moderately active. According to the statistical analysis results in wound healing; significantly decreased vascularization, 
PMN, collagen degeneration, fibrosis and vimentin values were observed in the MS group, compared to the control 
group on days 14 and 21; VEGF values were found to be significantly higher on the same days. No antibacterial effect 
was detected against bacteria of MS.

Conclusion: Mentha spicata was found to be moderately effective in wound healing in the mouth.
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SS-009

{Mentha Spıcata} Uçucu Yağ Ekstresinin İçerik Analiziyle, Sıçanlarda Yara İyileşmesine Etkisinin 
İncelenmesi

Melek Atille1, Ela Tules Kadiroğlu1, Abdulselam Ertaş2, Berna Ersöz3, Nezahat Akpolat4, Engin Deveci5, Fırat Aşır5

1Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji ABD, Diyarbakır, Türkiye 
2Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Diyarbakır, Türkiye 
3Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, Diyarbakır, Türkiye 
4Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ABD, Diyarbakır, Türkiye 
5Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji ABD, Diyarbakır, Türkiye

Melek Atille / Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji ABD, Diyarbakır, Türkiye

Amaç: Bu çalışmadaki amacımız Mentha spicata (MS) türünün uçucu yağ ekstresinin kimyasal ve antioksidan 
kompozisyonunu, bu bitkiye ait ekstrenin antibakteriyel aktivitesini ve sıçan damak bölgesinde yara iyileşmesi 
üzerindeki etkinliğini değerlendirmektir.

Yöntem ve gereçler: MS ekstresinin antioksidan aktivitesi DPPH serbest radikal giderim, ABTS katyon radikal giderim 
ve CUPRAC yöntemleri ile tayin edildi. Ayrıca türün antiaging poptansiyeli elastaz ve kollajenaz enzim aktiviteleri 
ile belirlenerek uçucu yağ içeriği GC-MS/FID ile analiz edildi. Yara iyileşmesindeki etkinliğin değerlendirilmesi 
amacıyla da 8-10 haftalık, 56 adet Wistar albino türü erkek ratın damağında 4 mm çapında eksizyonal yara bölgesi 
oluşturuldu. Denekler; kontrol grubu (K), ve Mentha spicata (MS) grubu şeklinde 2 eşit gruba bölündü ve 3, 7, 14 ve 
21.günlerde sakrifiye edildi. Yara bölgelerinden histopatolojik inceleme için doku örnekleri alındı. Histopatolojik olarak; 
vaskülarizasyon, polimorfonükleer lökosit (PMN) sayısı, kollajen dejenerasyonu, fibrozis, vasküler endotelyal büyüme 
faktörü (VEGF) ve vimentin parametreleri değerlendirildi. Antimikrobiyal etkinliğin saptanmasında ise Streptococcus 
mitis (S. mitis) ve Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa) bakterileri kullanıldı.

Bulgular: Antioksidan değerlendirmede; daha çok monoterpenlerden oluşan MS uçucu yağ ekstresi orta derecede aktif 
bulundu. Yara iyileşmesindeki istatistiksel analiz sonuçlarına göre ise; MS grubu, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, 
14 ve 21.günlerde anlamlı olarak azalmış vaskülarizasyon, PMN, kollajen dejenerasyonu, fibrozis ve vimentin değerleri 
görülürken; aynı günlerde VEGF değerleri anlamlı olarak fazla bulundu. MS’nin S. mitis ve Aa bakterileri bir antibakteriyel 
etkisi tespit edilmedi.

Sonuç: Mentha spicata’nın ise ağız içi yara iyileşmesinde orta derecede etkili olduğu görüldü.
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SS-010

Comparison Of Wnt-5a, Sfrp-5, Il-8, Rankl, And Opg Levels In Gingival Sulcus Fluid In Different 
Periodontal Conditions

Müslüme Güneş1, İsmail Marakoğlu1, Baran Uğur Güngen1, E. Elif Mutafcılar Velioğlu1, Sefa Aydındoğan1, Niyazi Dündar2

1Selcuk University of Faculty Dentistry Department of Periodontology 
2Selcuk University of Faculty Dentistry

Baran Uğur Güngen / Selcuk University of Faculty Dentistry Department of Periodontology

Aim: In this study, it was aimed to examine the levels of gingival crecivular fluid (GCF) WNT-5a, sFRP5, IL-8, RANKL 
and OPG cross-sectionally in different periodontal conditions and to investigate the relationship between periodontal 
parameters and cytokine levels.

Method: 81 systemically healthy and non-smokers were included in the study. Following radiographic evaluation and 
clinical records; probing pocket depth (PPD), clinical attachment level (CAL), plaque index (PI), gingival index (GI), 
percentage of bleeding on probing (BOP), study groups were formed according to periodontal conditions. Periodontally 
healthy(H):20, gingivitis(G):20, periodontitis grade B(B):20 periodontitis grade C(C):21 groups were formed. GCF 
cytokine levels were analyzed by ELISA method.

Results: In terms of GCF WNT-5a level, a significant difference was found between the B group and the S, G and C 
groups, and when the averages are considered, the highest is G, B, H and C, respectively. There was no significant 
difference between the study groups in terms of GCF sFRP5, RANKL, OPG and IL-8 levels. It was observed that the ratio 
of WNT-5a/sFRP5 was significantly higher in the G group and the RANKL/OPG ratio was significantly higher in the S 
group than in those with peridontitis. A significant and negative correlation was found between CAL and GCF WNT-
5a level and WNT-5a/sFRP5 ratio, as well as clinical parameters (excluding CAL) and GCF volume and RANKL/OPG 
ratio. A significant and positive correlation was found between BMI and PPD and CAL, and a significant and negative 
correlation was found between age and WNT-5a/sFRP5 ratio.

Conclusion: Further studies are needed to better understand the relationship between WNT-5a and sFRP5, which 
act as antagonists in bone metabolism, the RANKL/OPG system and IL-8 chemokine network, and to evaluate their 
therapeutic potential.
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SS-010

Farklı Periodontal Durumlarda Dişeti Oluğu Sıvısında Wnt-5a, Sfrp-5, Il-8, Rankl ve Opg Düzeylerinin 
Karşılaştırılması

Müslüme Güneş1, İsmail Marakoğlu1, Baran Uğur Güngen1, E.Elif Mutafcılar Velioğlu1, Sefa Aydındoğan1, Niyazi Dündar2

1Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Bölümü 
2Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Baran Uğur Güngen / Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Bölümü

Amaç: Bu çalışmada farklı periodontal durumlarda DOS WNT-5a, sFRP5, IL-8, RANKL ve OPG seviyelerinin kesitsel olarak 
incelenmesi ve periodontal klinik parametreler ile DOS sitokin seviyeleri arasındaki ilişkiyi araştırmak hedeflenmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Sistemik olarak sağlıklı ve sigara içmeyen 81 birey çalışmaya dahil edilerek, radyografik değerlendirme 
ve sondlama cep derinliği (SCD), klinik ataşman seviyesi (KAS), plak indeksi (Pİ), gingival indeks (Gİ) ve sondlamada 
kanama yüzdesi (SKY) olmak üzere klinik periodontal kayıtların alınmasının ardından periodontal durumlara göre 
çalışma grupları oluşturuldu. Periodontal olarak sağlıklı (S):20, gingivitis (G):20, periodontitis derece B (B):20, 
periodontitis derece C (C):21 olmak üzere gruplar oluşturuldu. DOS sitokin seviyeleri ELISA yöntemi ile analiz edildi. 

Bulgular: DOS WNT-5a seviyesi açısından B grubu ile S, G ve C grupları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiş olup 
ortalamalara bakıldığında en yüksek sırasıyla G, B, S ve C’dir. Çalışma grupları arasında DOS sFRP5, RANKL, OPG ve 
IL-8 seviyeleri açısından anlamlı bir farklılık görülmedi. WNT-5a/sFRP5 oranının G grubunda, RANKL/OPG oranının S 
grubunda peridontitis olanlara göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu görüldü.  KAS ile DOS WNT-5a seviyesi ve WNT-
5a/sFRP5 oranı arasında ayrıca klinik parametreler (KAS hariç) ve DOS hacmi ile RANKL/OPG oranı arasında anlamlı 
ve negatif yönlü bir ilişki saptandı. VKİ ile SCD ve KAS arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişkili, yaş ile WNT-5a/sFRP5 
oranı arasında anlamlı ve negatif yönlü ilişkili bulundu.

Sonuç: Kemik metabolizmasında antagonist işlev gören WNT-5a ve sFRP5 ile RANKL/OPG sistemi ve IL-8 kemokin ağı 
ile ilişkisinin daha iyi anlaşılması ve terapötik potansiyellerinin değerlendirilebilmesi için daha fazla ileri çalışmalara 
ihtiyaç olduğu düşünülmektedir
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SS-011

The Effect Of Periodontal Treatment On The Level Of Adhesion Molecules In Patients With Type 2 
Diabetes

L. Nisa Uygun1, İsmail Marakoğlu2, Rabia Bektaş2, Sefa Aydındoğan2, E. Elif Mutafcılar Velioğlu2, Seyfullah Haliloğlu3

1Private Practioner
1Selcuk University Dentistry Department Of Periodontology 
2Selcuk Unıversity Faculty Of Veterinary Medicine, Department of Biochemistry

Rabia Bektaş / Selcuk University Dentistry Department Of Periodontology

Aim:The aim of this study was to determine the effect of non-surgical periodontal treatment in plasma and gingival 
crevicular fluid(GCF) levels of soluble Intercellular Adhesion Molecule-1(sICAM-1), soluble Vascular Cell Adhesion 
Molecule-1(sVCAM-1) and soluble E-Selectin(sE-Selectin) levels in Type-2 diabetes and systemically healthy 
individuals. 

Material and Method:Total of 68 individuals were grouped as 4 groups:1)Type-2 Diabetes Mellitus(DM) and chronic 
periodontitis(CP) group with poor glycemic control(DP, n=18) 2)Type-2 DM and Gingivitis group with poor glycemic 
control(DG, n=18), 3)Systemically healthy and CP group(SP, n= 16) 4)Systemic health and Gingivitis group(SG, 
n=16) group.Initial to the treatment; clinical records, venous blood and GCF samples were collected. 3-months after 
nonsurgical periodontal treatment, clinical evaluations, collection of GCF and plasma were repeated. GCF and plasma 
sICAM-1, sE-Selectin and sVCAM-1 levels were determined by ELISA.

Results:All clinical parameters improved and decrease in HbA1c levels of individuals with type 2 DM was statistically 
significant after treatment(p<0.01). While no effect of non-surgical periodontal treatment on GCF biochemical 
parameters was observed in the DP group, only the total amount of sESelectinDOS was found to be significantly 
decreased in the DG group(p<0.01). It was determined that the total amounts of sICAM-1DOS, sVCAM-1DOS and sE-
SelectinDOS in the SP group, and the total amounts of sVCAM-1DOS and sE-SelectinDOS in the SG group decreased 
after the treatment(p<0.05). It was determined that the plasma level of sVCAM-1 decreased after treatment in all 
groups(p<0.01). The decrease in plasma level of sE-Selectin was significant after SP(p<0.01) and SG(p<0.05) treatment.

Conclusion:It was observed that periodontal treatment resulted in improvement in periodontal parameters in all 
individuals, and affected the GCF and plasma adhesion molecule levels less in individuals with DM. It is thought that 
there is a need to evaluate the effect of periodontal treatment on these parameters in individuals with Type 2 DM in 
line with the new studies planned.
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SS-011 

Tip 2 Diyabetli Hastalarda Periodontal Tedavinin Adezyon Molekülleri Düzeyine Etkisi

L. Nisa Uygun1, İsmail Marakoğlu2, Rabia Bektaş2, Sefa Aydındoğan2, E. Elif Mutafcılar Velioğlu2, Seyfullah Haliloğlu3

1Serbest Diş Hekimi
1Selçuk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji 
2Selçuk Üniversitesi, Veterinerlik Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı

Rabia Bektaş / Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji

Amaç: Bu çalışmada Tip 2 Diyabetli ve sistemik olarak sağlıklı bireylerde cerrahisiz periodontal tedavinin plazma ve 
diş eti oluğu sıvısı (DOS) çözülebilir İntersellüler Adezyon Molekülü-1 (sICAM-1), çözülebilir Vasküler Hücre Adezyon 
Molekülü-1 (sVCAM-1) ve çözülebilir E-Selektin (sE-Selektin) düzeyleri üzerine etkisini belirlemek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada yer alan toplam 68 bireyden 4 grup oluşturuldu: 1) Kötü glisemik kontrolü olan Tip 
2 Diabetes Mellitus (DM)’lu ve kronik periodontitis grubu (DP, n=18) 2) Kötü glisemik kontrolü olan Tip 2 DM’li ve 
Gingivitis grubu, (DG, n=18), 3) Sistemik olarak sağlıklı ve kronik periodontitisli grup (SP, n= 16) 4) Sistemik sağlık ve 
Gingivitis grubu (SG, n=16 grubu). Tedavi öncesinde sondlama cep derinliği, klinik ataşman seviyesi, plak indeksi, 
gingival indeks skorları kaydedildi.Tüm bireylerden DOS örneklemelerinin yapıldığı seansta venöz kan örnekleri de elde 
edildi. Çalışmaya dahil edilen tüm bireylere cerrahisiz periodontal tedavi yapıldı. Cerrahisiz periodontal tedaviden 3 
ay sonra, klinik periodontal değerlendirmeler, DOS ve plazma örneklemeleri tekrarlandı. DOS ve plazma sICAM-1, sE-
Selektin ve sVCAM-1 düzeyleri ELISA yöntemi ile belirlendi.

Bulgular: Tedavi sonrası tüm klinik periodontal parametrelerde iyileşme meydana geldi. Tip 2 DM’li bireylerin HbA1c 
seviyelerindeki düşüş tedavi sonrasında istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.01). Cerrahisiz periodontal tedavinin 
DP grubunda DOS biyokimyasal parametreleri üzerinde herhangi bir etkisi gözlenmezken, DG grubunda sadece 
sESelektinDOS total miktarı anlamlı şekilde azalmış olarak bulundu (p<0.01). SP grubunda ise sICAM-1DOS, sVCAM-
1DOS ve sE-SelektinDOS total miktarları, SG grubunda ise sVCAM- 1DOS ve sE-SelektinDOS total miktarlarının tedavi 
sonrası anlamlı şekilde azaldığı tespit edildi (p<0.05). Tüm gruplarda sVCAM-1’in plazma düzeyi tedavi sonrası anlamlı 
şekilde düştüğü belirlendi (p<0.01). sE-Selektin’in plazma düzeyindeki düşüş SP (p<0.01) ve SG (p<0.05) tedavi sonrası 
anlamlıydı.

Sonuç: Periodontal tedavinin; periodontal klinik parametrelerde tüm bireylerde iyileşmeyle sonuçlandığı, DOS ve plazma 
adezyon molekülleri düzeyini DM’li bireylerde daha az etkilediği görülmüştür. Planlanan yeni çalışmalarla periodontal 
tedavinin bu parametreler üzerine Tip 2 DM’li bireylerde etkisinin değerlendirilmesine ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.
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SS-012

Treatment Of Implants With Inadequate Attached Gingiva With Free Gingival Graft

Yunus Emre Balaban1, Sefa Aydındoğan1

1Selcuk University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, Konya

Yunus Emre Balaban / Selçuk University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, Konya

Aim: In this case series; it is aimed to protect the long-term stability and function of implants with thin buccal cortical 
bone thickness and insufficient amount of attached gingiva by increasing the amount of attached gingiva with free 
gingival graft  (FGG).

Case: In the clinical and radiographic evaluation of 3 different patients who were referred to our clinic for the evaluation 
of the soft tissues around the implant before prosthetic dental treatment, it was observed that the implant was reflected 
under the tissue in some areas where there was inadequate attached gingiva on the buccal surfaces of the implants. 
FGG operation was planned in order to increase the keratinized gingiva around the implant. For this purpose, an incision 
was made following the buccal marginal surface of the implants. Subsequently, the incision line was deepened to be 
half thickness parallel to the implant surface and the graft bed was prepared. A FGG was obtained from the palatal 
mucosa and ıt was sutured to prepared mucoperiosteal bed. Sutures were removed at the end of the 2nd week.

Results: No problems were observed in the healing stages of the graft in the postoperative 1,2 and 4th week controls 
in 3 patients, and a significant increase was observed in the amount of adherent and keratinized gingiva around the 
implant. In the 3rd month controls, it was determined that the amount of attached gingiva was preserved, the implant 
reflections disappeared, and there was a healthy and functional gingival prosthetic restoration compliance.

Conclusion: One of the most important factors for the long-term success of implants is the presence of sufficient 
adherent and keratinized gingival band around the implant. When evaluating the implanted area before prosthetic 
rehabilitation, it is thought that FGG surgery is an important treatment alternative in the presence of inadequate 
attached gingiva.
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SS-012

Yapışık Dişeti Miktarı Yetersiz İmplantların Serbest Dişeti Grefti İle Tedavisi

Yunus Emre Balaban1, Sefa Aydındoğan1

1Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı, Konya

Yunus Emre Balaban / Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı, Konya

Amaç: Bu olgu serisinde; bukkal kortikal kemik kalınlığı ince ve yapışık diş eti miktarı yetersiz olan implantların, 
serbest diş eti grefti ile yapışık diş eti miktarları artırılarak uzun dönemde stabilitelerinin ve fonksiyonunun korunması 
amaçlanmıştır.

Olgu: Protetik diş tedavisi öncesi implant çevresi yumuşak dokuların değerlendirilmesi amacıyla kliniğimize yönlendirilen 
3 ayrı hastada yapılan klinik ve radyografik değerlendirmede implantların bukkal yüzeylerinde yetersiz yapışık diş eti 
olduğu bazı bölgelerde implantın doku altından yansıdığı görülmüştür. Periodontal kayıtların ve ağız içi fotoğraflarının 
alınmasının ardından faz 1 periodontal tedavi gerçekleştirilmiş ve oral hijyen eğitimi verilmiştir. İmplant çevresi 
keratinize diş etini artırmak amacıyla serbest diş eti grefti operasyonu planlanmıştır. Bu amaçla ilk önce 15 numaralı 
bistüri ile implantların bukkal marjinal yüzeyini takip eden bir insizyon yapılmıştır. Devamında implant yüzeyine paralel 
ve yarım kalınlık olacak şekilde insizyon hattı derinleştirilerek greft yatağı hazırlanmıştır. Yatak boyutlarına uygun 
olacak şekilde palatinal mukozadan serbest diş eti grefti elde edilerek hazırlanan bölgeye yerleştirilmiştir. Greftin 
hareketini engellemek amacıyla süture edildikten sonra hem alıcı hem de verici sahalar periodontal pat ile kapatılmış 
ve 2. hafta sonunda süturlar alınmıştır. 

Bulgular: 3 hasta içinde postoperatif 1. 2. ve 4. hafta kontrollerinde greftin iyileşme aşamalarında herhangi bir 
sorun izlenmemiş, implant çevresi yapışık ve keratinize diş eti miktarında önemli bir artış olduğu görülmüştür. 3. ay 
kontrollerinde ise elde edilen yapışık diş eti miktarının korunduğu, implant yansımalarının kaybolduğu, sağlıklı ve 
fonksiyonel bir dişeti protetik restotasyon uyumu olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç: İmplantların uzun dönemde başarılı olabilmesi için gereken en önemli faktörlerden birisi de implant çevresinde 
yeterli yapışık ve keratinize diş eti bandının bulunmasıdır. Protetik rehabilitasyon öncesi implant uygulanan bölge 
değerlendirilirken, yetersiz yapışık dişeti varlığında, serbest diş eti grefti cerrahisinin önemli bir tedavi alternatifi 
oluşturduğu düşünülmektedir.
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SS-013

Hypoesthesia After Implant Surgery, 6 Months Follow-Up: Case Series

Sefa Aydındoğan1, E. Elif Mutafcılar Velioğlu1, Yunus Emre Balaban1

1Selcuk University Faculty of Dentistry, Department of Periodontology

Sefa Aydındoğan / Selcuk University Faculty of Dentistry, Department of Periodontology

Objective: The aim of this case series is to evaluate the treatment of patients who develop hypoesthesia without direct 
nerve damage after dental implant placement.

Case: Three systemically healthy patients were referred to our clinic with the complaint of altered sensation in the 
lower chin and lip area. Clinical and radiological examinations were performed on patients who learned that implants 
were placed in the mandibular premolar region within 48 hours. With the radiographs taken from different angles, 
it was evaluated that the implants were not in contact with the inferior alveolar nerve (IAN). In clinical evaluation, 
facial swelling and edema was detected in all patients. Mechanoceptive and nociceptive tests were applied by giving 
a score of 1/10 against the stimulus to determine the extent of sensory changes of the patients. The diagnosis of 
hypoesthesia was made in the evaluation performed with the patient’s eyes closed, in a quiet environment, using 
the contralateral side as a control. Following IV corticosteroid administration (prednisolone,40 mg), 6 days of oral 
prednisolone was prescribed (1mg per kg, max 80mg). In addition, the non-steroidal anti-inflammatory(NSAID) 
prescribed for pain control after surgery was continued(ibuprofen 400mg, 3 times a day). The patients were informed 
and called for follow-up controls. 

Results: After 2 weeks, 80-90% improvement was detected in the senses and no additional medication was administered. 
No difference was detected from the contralateral side at the 3 and 6 month controls.

Conclusion: Determining the extent and etiology of IAN damage is important in the management of such cases. 
Early detection of symptoms and early steroid administration may be effective in improving hypoesthesia findings. 
According to the results of this case series, corticosteroid and anti-inflammatory drug applications may contribute to 
the improvement of symptoms in the absence of direct nerve contact damage after implant surgery.
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SS-013

İmplant Cerrahisi Sonrası Hipoestezi, 6 Aylık Takip: Vaka Serisi

Sefa Aydındoğan1, E. Elif Mutafcılar Velioğlu1, Yunus Emre Balaban1

1Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı

Sefa Aydındoğan / Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı

Amaç: Bu vaka serisinin amacı dental implant yerleştirilmesi sonrası direkt sinir hasarı olmaksızın hipoestezi gelişen 
olguların tedavisinin değerlendirilmesidir.

Olgu: Alt çene premolar bölgede dental implant cerrahisi sonrası 48 saat içerisinde alt dudak ve çenede his kaybı 
şikâyeti ile kliniğimize başvuran sistemik olarak sağlıklı 3 hastanın klinik ve radyolojik muayenesi yapıldı. Değişik 
açılardan alınan radyograflarda implantların inferior alveolar sinirle temasının olmadığı değerlendirildi. Klinik 
değerlendirmede hastaların hepsinde yüzde şişlik tespit edildi. Hastaların duyu kaybı boyutunun tespiti için uyarana 
karşı 1/10 arasında puan verilerek, mekanoseptif ve nosiseptif testler uygulandı. Hastanın gözleri kapatılarak, sakin 
bir ortamda, kontralateral taraf kontrol olarak kullanılarak yapılan değerlendirmede hipoestezi teşhisi koyuldu. IV 
kortikosteroid uygulanmasını takiben (prednisolon, 40 mg), 6 günlük oral prednisolon reçete edildi (kilo başına 1 mg, 
max 80 mg). İlave olarak cerrahi sonrası ağrı kontrolü için reçete edilen non-steroid antiinflamatuvar (NSAİİ) devam 
edildi (ibuprofen 400mg, günde 3 kez). Hastalar durum hakkında bilgilendirilip düzenli kontrollere çağırıldı. 

Bulgular: 2 hafta sonra yapılan duyu testlerinde %80-90 iyileşme tespit edildi ve ilave medikasyon uygulanmadı. 3 ve 
6. ay kontrollerde kontralateral taraftan farklı bir duyu hissi tespit edilmedi. 

Sonuç: Dental implantlar günümüzde dişsiz kretlerin rehabilitasyonunda sıklıkla kullanılmaktadır. Dental implant 
yerleşimi ile alakalı en sık karşılaşılan komplikasyonlardan biri de inferior alveolar sinir (İAS) yaralanmalarıdır. İAS 
hasarının boyutunu ve etyolojisini tespit etmek bu tip vakaların yönetiminde önemlidir. Semptomların erken tespit 
edilmesi ve erken steroid uygulamaları hipoestezi bulgularının iyileşmesinde etkili olabilir. Bu vaka serisinin sonuçlarına 
göre implant cerrahisi sonrası direkt sinir teması hasarı yoksa kortikosteroid ve anti-inflamatuvar ilaç uygulamaları 
semptomların iyileşmesine katkıda bulunabilmektedir.
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SS-014

Three-Dimensional Evaluation Of Dimensional Changes In Periodontal Dressings

D. Eda Yapıcı Gülbey1, Burak Ak1

1Mersin University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology

D. Eda Yapıcı Gülbey / Mersin University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology

Aim: Periodontal dressings are used to protect the wound area from saliva, bacteria, and mechanical irritations 
after periodontal surgery. Deterioration of the dimensional stability of the dressing can cause marginal leakage, 
accumulation of bacteria and plaque. The aim of this study is to examine dimensional change in periodontal dressings 
in three dimensions.

Material and Method: The molds where the dressings will be placed are designed to be 1x2 cm in size and 6 mm 
thick. Half of molds are designed as a reference zone for 3D aligning and the other half are designed with a 3D 
printer to apply the dressing. The dressings were applied to the molds prepared by mixing in accordance with the 
manufacturer’s instructions. With the marked covers prepared on them, patterns were created with the aim of 3d 
scanning. Measurements were made with Sirona Bluecam laboratory 3D scanner. The molds are divided into 2 groups 
to be kept in a dry environment at room temperature (25°C) and in a humid environment at body temperature (37°C). 
Humidor was used to create a humid environment. Measurements of samples were made in 1st, 2nd, 3rd, 6th, 10th, 
12th, 24. 36. 48. 60. and 72nd. hours. Statistics were made with Graphpad Prism version 9. Two-way repeated ANOVA 
test were used to compare the effects of time and environment effects.

Results: Time-dependent dimensional change was found to be statistically significant in all groups (p<0.001). In 
the samples with less thickness, the groups at room temperature showed more variation than those in the humid 
environment. It was determined that as the thickness of the paste increased, the samples in the humid environment 
showed more change.

Conclusion: Periodontal dressings have been found to show dimensional changes over time. There is a need for further 
studies examining the effect of this change on stability of the periodontal dressing materials.
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SS-014

Periodontal Patlardaki Boyutsal Değişimin Üç Boyutlu İncelenmesi

D. Eda Yapıcı Gülbey1, Burak Ak1

1Mersin Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı

D. Eda Yapıcı Gülbey / Mersin Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı

Amaç: Periodontal patlar, periodontal cerrahi sonrasında yara bölgesinin tükürük, mekanik irritasyonlar ve bakterileri 
birikiminden korunması amacıyla kullanılmaktadır. Patların boyutsal stabilitesinin bozulması, kenar sızıntısına, bakteri 
ve plak akümülasyonuna neden olabilir. Bu çalışmanın amacı periodontal patlardaki zamana bağlı boyutsal değişimin 
üç boyutlu incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Patların konulacağı kalıplar 1x2 cm boyutunda ve 6 mm kalınlıkta olacak şekilde ve yarısı 3 boyutlu 
tarama için referans bölgesi, diğer yarısı ise patın uygulanacağı şekilde tasarlanarak 3 boyutlu yazıcı ile tasarlanmıştır. 
Patlar, üretici firmanın talimatlarına uygun olacak şekilde karıştırılarak hazırlanan kalıplara uygulanmıştır. Üzerilerine 
hazırlanan işaretli kapaklar ile patlara 3d tarama amacı ile desenler oluşturulmuştur. ölçümleri 3 boyutlu tarayıcı 
sirona bluecam laboratuvar tarayıcısı ile yapılmıştır. Daha sonra şablonlar oda sıcaklığında (25°C) kuru ve vücut 
sıcaklığında (37°C) nemli ortamda bekletilmek üzere 2 gruba ayrılmıştır. Nemli ortam oluşturulması amacıyla humidor 
kullanılmıştır. Örneklerin ölçümleri 1., 2., 3., 6., 10., 12., 24., 36., 48., 60., ve 72., 84., 96., 108., 120.  saatlerde  yapılmıştır. 
İstatistiksel analizlerde Graphpad prism version 9 kullanılmıştır. İki yönlü ANOVA zaman ve ortam değişkenlerinin 
etkisini incelemekte kullanılmıştır.

Bulgular: Zamana bağlı boyutsal değişimde tüm gruplarda istatistiksel olarak anlamlı tespit edilmiştir (p<0.001). 
Daha az kalınlıkta olan örneklerde oda sıcaklığında bulunan gruplar, nemli ortamda bulunanlardan daha fazla değişim 
göstermiştir. Patın kalınlığı arttıkça, nemli ortamda bulunan örneklerin daha fazla değişim gösterdiği tespit edilmiştir.

Sonuç: Periodontal patların zamana bağlı boyutsal değişiklik gösterdiği tespit edilmiştir. Bu değişikliğin stabilite 
üzerine etkisinin incelendiği başka çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
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SS-015

The Effect Of Smoking On Pigmentation With Different Skin Colors

Sefa Aydındoğan1, Sina Takizade1, İsmail Marakoğlu1, Metehan Özdemir1, E. Elif Mutafcılar Velioğlu1

1Selcuk University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology

Metehan Özdemir / Selcuk University Faculty of Dentistry, Department of Periodontology

Aim; The aim of this study is to evaluate the effect of smoking on oral pigmentation in individuals with different 
skin colors.

Material and Method: The study included 360 systemically healthy individuals who did not use drugs known to cause 
gingival pigmentation other than smoking (189 male and 171 female). Study groups consisted of smokers, non-
smokers and former-smokers (not smoking for at least 3 months). Oral data were recorded with 3 intraoral and 1 
profile photos. The skin color of the individuals was evaluated according to the Fitzpatrick scale, and the degree of 
pigmentation according to the Hedin and Ponnaiyan scales.

Results: A statistically significant correlation was found between the smoking status of patients with Fitzpatrick skin 
color Type 1,2,3,4,5 according to the Hedin scale (p<0,05). No significant correlation was observed between Hedin 
classification and smoking of individuals with Fitzpatrick Type 6. A statistically significant correlation was found 
between Fitzpatrick skin color classes and smoking status of patients with Ponnaiyan classifications 1, 2, 3, and 5 
(p<0.01). However, no significant correlation was found between Fitzpatrick skin color and smoking status of patients 
with Ponnaiyan classification 4 and 6 (p=0.138 ve p=0.053). There was no statistically significant relationship between 
gender and Fitzpatrick skin color classification according to the smoking status of individuals.

Conclusion: According to the results of this study, gender has no effect on the rate of oral pigmentation, but because 
of the high rate of smoking in men, an increase in pigmentation may be observed. Regardless of smoking status, the 
rate of oral pigmentation increases from skin color type 1 to 6.
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SS-015

Sigaranın Farklı Cilt Rengine Sahip Bireylerde Oral Pigmentasyona Olan Etkisi

Sefa Aydındoğan1, Sina Takizade1, İsmail Marakoğlu1, Metehan Özdemir1, E. Elif Mutafcılar Velioğlu1

1Selçuk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı

Metehan Özdemir / Selçuk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı

Amaç; Bu çalışmanın amacı farklı ten rengine sahip bireylerde sigaranın oral pigmentasyona olan etkisinin 
değerlendirilmesidir. 

Materyal ve Metot: Çalışmaya sistemik olarak sağlıklı, sigara dışında dişetinde pigmentasyona neden olduğu bilinen 
ilaç kullanımı olmayan 360 birey dahil edildi (189 erkek-171 kadın). Çalışma grupları sigara içen, içmeyen ve bırakmış 
(en az 3 aydır sigara kullanmayan) bireylerden oluşturuldu. Oral veriler 3 ağız içi, 1 profil fotoğrafıyla kaydedildi. 
Bireylerin cilt rengi Fİtzpatrick, pigmentasyon derecesi Hedin ve Ponnaiyan skalalarına göre değerlendirildi. 

Bulgular: Fitzpatrick cilt rengi Tip 1,2,3,4,5 olan hastaların, sigara içme durumları arasında Hedin skalasına göre 
istatistiksel anlamlı bir ilişki saptandı(p<0,05). Fitzpatrick Tip 6 olan bireylerin   Hedin sınıflaması sigara kullanımı 
arasında anlamlı ilişki gözlenmedi. Ponnaiyan sınıflaması 1, 2, 3 ve 5 olan hastaların, Fitzpatrick cilt rengi sınıfları ile 
sigara içme durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu (p<0.01). Fakat Ponnaiyan sınıflaması 4 ve 
6 olan hastaların Fitzpatrick cilt renkleri ile sigara içme durumu arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı (p=0.138 ve 
p=0.053). Bireylerin sigara içme durumlarına göre cinsiyet ile Fitzpatrick cilt rengi sınıflamaları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki bulunamadı. 

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçlarına göre cinsiyetin oral pigmentasyon oranına bir etkisi yoktur  ancak erkeklerde sigara 
kullanma oranı yüksek olduğu için pigmentasyonda artış görülebilir. Sigara içme durumu farketmeksizin ten rengi 
koyulaştıkça oral pigmentasyon oranında artış olduğu görünmektedir.
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SS-016

Replantation Of Periodontally Hopeless Tooth 10-Month Follow-Up: Case Report

Adem Begeçaslan1, M.Semih Velioğlu2, Sultan Gizem Ülkü3, Nimet Ünlü3

1Selcuk University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology

2Konya Beyhekim Oral and Dental Health Center

3Selcuk University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry

Adem Begeçaslan / Selcuk University Department of Periodontology

Aim: Replantation; It is defined as the intentional extraction of teeth and their repositioning into the extraction socket 
that have lost their periodontal support  after the completion of the root canal treatment. In this way, the aesthetic and 
function of the patient is restored. In this case report, a 10-month clinical and radiological report of the replantation of 
the maxillary central incisor is presented.

Material Method: A systemically healthy, non-smoker 41-year-old female patient was referred to our clinic with 
complaints of mobility in her central incisor and gingival bleeding in the relevant region. As a result of the clinical and 
radiological examination of the patient, severe periodontal destruction, deep periodontal pathological pockets and 
accompanying Miller Class III mobility were detected. Root canal treatment of the relevant tooth was completed during 
Phase 1 periodontal treatment, which includes scaling, root planning and oral hygiene motivation. Then the tooth was 
kept in tetracycline HCl (100mg/ml) solution for 5 minutes. After washing in sterile saline solution, it was placed in the 
extraction socket and temporarily splinted with adjacent teeth.

Results: At the end of the 10-month follow-up, it was observed that the inflammation was resolved in the relevant 
region, the pathological pockets were eliminated, and there was radiologically significant bone gain. It was noted that 
no complications developed during this period and the patient was satisfied with the treatment.

Conclusion: Replantation of periodontally hopeless teeth is considered to be a remarkable treatment approach because 
it is completed in a short time, is economical, provides aesthetics, and also positively affects future implant surgery by 
preventing bone resorption and providing bone gain.
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SS-016

Periodontal Olarak Umutsuz Bir Dişin Replantasyonunun 10 Aylık Takibi: Olgu Sunumu

Adem Begeçaslan1, M.Semih Velioğlu2, Sultan Gizem Ülkü3, Nimet Ünlü3

1Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı

2Konya Beyhekim Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

3Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Adem Begeçaslan / Selçuk Üniversitesi Periodontoloji Bölümü

Amaç: Replantasyon; periodontal desteğini kaybetmiş dişlerin kanal tedavisinin tamamlanmasının ardından, bilinçli 
olarak çekilerek, çekim soketine tekrar yerleştirilmesi olarak         tanımlanmaktadır.Bu sayede hastanın estetik ve 
fonksiyonu tekrardan sağlanmış olur. Bu vaka raporunda maksiller santral kesici dişin replantasyonunun 10 aylık klinik 
ve radyolojik raporu sunulmuştur.

Olgu: Sistemik olarak sağlıklı sigara içmeyen 41 yaşında kadın hasta santral kesici dişinde mobilite ve ilgili bölgede diş 
eti kanaması şikâyeti ile kliniğimize başvurdu. Hastanın klinik ve radyolojik muayenesi sonucu dişte şiddetli periodontal 
yıkım, derin periodontal patolojik cepler ve buna eşlik eden Miller sınıf III mobilite tespit edildi. Detertraj, kök yüzey 
düzleştirmesi ve oral hijyen eğitimini içeren Faz1 periodontal tedavi sırasında ilgili dişin kök kanal tedavisi tamamlandı. 
Reimplantasyon işlemine dişin atravmatik olarak çekimi ile başlandı, dişin extraoral olarak kök yüzeyindeki sementin 
tamamen uzaklaştırılmasına dikkat edilerek kök yüzey düzleştirmesi gerçekleştirildi. Daha sonra diş 5dk tetrasiklin HCI 
(100mg/ml) solüsyonunda bekletildi. Steril salin solüsyununda yıkandıktan sonra çekim soketine yerleştirildi komşu 
dişlerle birlikte geçici olarak splintlendi. 2 haftalık geçici splint işleminden sonra daimî fiber destekli splint yapıldı.

Bulgular: 10 aylık takip sonunda ilgili bölgede inflamasyonun çözüldüğü, ceplerin elimine olduğu ve radyolojik olarak 
belirgin kemik kazanımının olduğu görülmüştür. Bu süre boyunca herhangi bir komplikasyon gelişmediği ve hastanın 
tedaviden memnun olduğu kaydedilmiştir.

Sonuç: Periodontal olarak umutsuz dişlerin replantasyonunun, kısa sürede tamamlanması, ekonomik olması, estetiğin 
sağlanabilmesi ve aynı zamanda kemik rezorpsiyonunu engelleyip, kemik kazanımı sağlayarak gelecek implant 
cerrahisini olumlu etkilemesi nedeniyle kayda değer bir tedavi yaklaşımı olduğu düşünülmektedir. 
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SS-017

Comparison of CIE94 and CIEDE2000 Color Difference Formulas Using Visual Color Matching

Mehmet Güven1, Erdal Eroğlu1, Zeynep Başağaoğlu Demirekin1

1Suleyman Demirel University Faculty of Dentistry Department of Prosthodontics

Mehmet Güven / Suleyman Demirel University Faculty of Dentistry Department of Prosthodontics

Aim: Today, the frequency of seeking an aesthetic smile in patients who apply to dentistry clinics has increased 
compared to the past. This expectation is especially important in restorations in the anterior region, as well as shape, 
size and proportion, as well as color harmony. One of the most challenging stage in prosthetic dental treatment is to 
find the natural and correct color for the planned restorations. The aim of this study is to examine the most commonly 
used visualcolor matching and color matching using Vita 3D Master color guide in terms of CIEDE94, CIEDE2000 and 
scoringmethods in comparison and to examine the repeatability and reliability of the methods.

Material-method: 70 3rd grade students who did not have color education clinically or theoretically as a curriculum 
were included in the study. The 3D-Master Tooth Guide with 26 tabs was used for color matching. Six target colors 
(1M2, 2M2, 2R2.5, 3M3, 3L1.5, 4R1.5) were determined and an intraoral spectrophotometer was used for color 
measurements of the target tabs and all color guide tabs. CIE L*a*b* color coordinates were recorded to evaluate color 
differences for CIEDE94, CIEDE2000 and scoring. To test the reproducibility of this method, the same color-matching 
protocol was repeated for all participants after one month.

Results: In the study, no significant difference was found in any of the colors in all three methods (CIEDE94, CIEDE2000 
and scoring) in the measurements repeated 1 month later (p>0.05). There was a significant difference in the mean of 
measurement results between CIEDE94, CIEDE2000 and scoring methods (p<0.05).

Conclusion: There is a significant difference between CIEDE94, CIEDE2000 and scoring methods (p<0.05). All the 
methods examined were found to be reproducible and reliable.
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SS-017

Görsel Renk Eşleştirmede CIE94 ve CIEDE2000 Renk Farkı Formüllerinin Karşılaştırılması

Mehmet Güven1, Erdal Eroğlu1, Zeynep Başağaoğlu Demirekin1

1Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Mehmet Güven / Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Amaç: Son yıllarda renk eşleştirme çalışmalarında temel referans olarak kabul edilen DE değerinin tespiti için kullanılan 
CIELab değerlerine dayalı formülasyon yerine insan gözünün renk algısını daha iyi yansıttığı düşünülen CIEDE2000 
formülasyonunun kullanılması önerilmektedir. Bu çalışmanın amacı, görsel renk eşleştirmesinde CIEDE94, CIEDE2000 
formülasyon kullanımının ve en yakın renk seçimi skorlamalarının karşılaştırmalı olarak tekrarlanabilirlik ve güvenilirlik 
açısından incelenmesidir.

Materyal-metot: Araştırmaya yetmiş (70) diş hekimliği öğrencisi dahil edildi. Renk eşleştirme için 26 renk tablasından 
oluşan iki adet 3D-Master Diş Kılavuzu kullanıldı. Çalışma öncesinde, Vita EasyShade V spektrofotometre kullanılarak 
tüm tablaların orta 1/3 lük alanlarından ölçüm yapıldı. Tablaların L, a, b, c, H renk değerleri temel veri olarak kaydedildi. 
Tüm renk tablalarının birbirlerine yönelik DE değerleri tespit edildi. Çalışma için altı hedef renk (1M2, 2M2, 2R2.5, 
3M3, 3L1.5, 4R1.5) belirlendi ve katılımcılardan hedef renk tablalarını örnek skaladaki tablalarla eşleştirmesi istendi. 
İşlem, standart ışık ortamı sağlayan bir renk kabininde gerçekleştirildi. Katılımcıların yaptığı eşleştirmelerin DE 
değerleri, tablaların önceden tespit edilen renk değerleri doğrultusunda CIE94 ve CIEDE2000 formülasyonlarına göre 
ayrı ayrı belirlendi. Bu eşleştirmeler ayrıca en yakın renk seçiminin belirlenmesi anlamında skorlandı. Bu yöntemin 
tekrarlanabilirliğini test etmek için, bir ay sonra tüm katılımcılar için aynı renk eşleştirme protokolü tekrarlandı.

Bulgular: Yapılan çalışmada 1 ay sonra tekrarlanan ölçümlerde her üç yöntemde de (CIEDE94, CIEDE2000 ve skorlama) 
renklerin hiçbirinde anlamlı farklılık bulunamadı (p>0,05). CIEDE94, CIEDE2000 ve skorlama metotları arasında ise 
ölçüm sonuçları ortalamalarında anlamlı farklılık görüldü (p<0,05).

Sonuç: CIEDE94, CIEDE2000 ve skorlama metotları arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0,05). İncelenen tüm 
metotlar tekrarlanabilir ve güvenilir bulunmuştur.
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SS-018

Evaluation Of The Readability Of Websites Providing Information About Implant-Supported 
Prostheses.

Tuğba Temizci1

1Karamanoğlu Mehmetbey University, Faculty of Dentistry

Tuğba Temizci / Karamanoğlu Mehmetbey University, Faculty of Dentistry

Aim: Today, implants and prostheses on implants are the most popular and researched application. The aim of this 
study is to evaluate the readability levels of Turkish websites that provide information about implant-supported 
prostheses.

Materials and Methods: The first 75 websites appearing in the Google search engine were recorded using the keywords 
‘implant-supported prostheses’. Turkish texts that are accessible to everyone, do not require membership, and provide 
patient information were included in the study. Ateşman readability analysis was performed for each text from 75 
sites. Kolmogorov–Smirnov test and descriptive statistics were used for statistical evaluation. p<0.05 was considered 
statistically significant.

Results: Of the 75 sites included in the study, 71 were prepared by private clinics, 3 by a university hospital, and 1 by a 
state institution with an oral and dental health center.

It was determined that the average Ateşman readability index of the texts on the examined websites was 54.03±9.56, 
which corresponds to medium reading difficulties.

Conclusion: It has been seen that the readability of the texts on the internet sites about the implant-supported 
prosthesis is of medium difficulty. While preparing patient information texts, they can be made more understandable 
by making use of readability tools.
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SS-018

İmplant  Üstü  Protezler  Hakkında Bilgi Veren İnternet Sitelerinin Okunabilirliklerinin 
Değerlendirilmesi

Tuğba Temizci1

1Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi

Tuğba Temizci / Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi

Amaç: Günümüzde implant ve implant üstü protezler en çok yapılan ve araştırılan popüler uygulamalardır. Bu 
çalışmanın amacı implant üstü protezler hakkında bilgi veren Türkçe internet sitelerinin okunabilirlik düzeylerinin 
değerlendirilmesidir.

Gereç ve yöntem: ‘İmplant üstü protezler’ anahtar kelimeleri kullanılarak Google arama motorunda çıkan ilk 75 web 
sitesi kaydedildi. Herkesin ulaşabildiği üyelik gerektirmeyen, hasta bilgilendirmesi yapan, Türkçe metinler çalışmaya 
dahil edildi. 75 siteden alınan her bir metin ic¸in Ates¸man okunabilirlik analizi yapıldı. I·statistiki değerlendirme için 
Kolmogorov–Smirnov testi ve tanımlayıcı istatistikler kullanıldı. p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 75 sitenin 71’i özel klinikler, 3’ü üniversite hastanesi, 1’i ağız ve diş sağlığı merkezi olan 
devlet kurumu tarafından hazırlanmıştır. I·ncelenen internet sitelerindeki metinlerin ortalama Ates¸man okunabilirlik 
indeksinin 54,03±9,56 olduğu ve bunun da orta düzeyde okuma zorluğuna karşılık geldiği belirlenmiştir.

Sonuç: İnternet sitelerindeki implant üstü protezlerle ilgili metinlerin okunabilirligˆinin orta zorlukta oldugˆu 
görülmüştür. Hasta bilgilendirmesi yapan metinler hazırlanırken okunabilirlik arac¸larından faydalanılarak daha 
anlaşılır hale getirilebilir.
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SS-019

Treatment Of Edentoulus Patients With Implant Metal-Supported Fixed Hybrid Prosthesis

Merve Buse Kultaş Kaleli1, Necla Demir1

1Selcuk University Denstry Faculty

Merve Buse Kultaş Kaleli / Selcuk University Denstry Faculty

Aim: Hybrid prostheses are widely used for the rehabilitation of the lost hard and soft surrounding tissues vertically and 
horizontally in prosthodontic dentistry. The aim of such restorations are to recreate the function, phonation, and lost 
gingival tissue. Fixed hybrid prostheses can be manufactured by laser sintered metal-supported porcelains, zirconia-
based ceramics, monolithic zirconias or PEEK infrastructure. Laser sintered metal supported ceramics are materials 
with many advantages that have been currently used. 

Case: In the case series; after the intraoral, extraoral and radiographic examinations of three different patients who 
applied to Selcuk University Faculty of Dentistry Department of Prosthodontics with the complaint of multiple tooth 
loss and the need for prosthesis, it was determined that the patients had appropriate interarch distances but different 
interach     maksilamandibular relationship.Screw retained hybrid prosthesis was planned for the patients. After 
consultation with the department of maxillofacial surgery, the necessary number of implants and different angulated 
implants were applied according to traditional loading protocol and screw-retained fixed hybrid prostheses were 
manifactured.

Results: As a result of the 6-12 month controls, it was observed that the aesthetic, phonation and functions of the 
patients were restored. As a result of the radiographic examinations, no vertical or horizontal bone loss or periimplantitis 
were observed. Oral hygiene motivation and the use of oral irrigator are thought to be effective in this situation.

Conclusion: It has been observed that hard and soft tissue losses that occur after multiple tooth losses can be 
rehabilitated with screw-retained fixed hybrid prostheses if patient has appropriate interarch distance. The patients 
should be examined clinically and radiologically every 6 months and the quantity of bone loss around implants and 
occlusion composite fillings of the occlusial screw holes should be checked.
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SS-019

Tam Dişsiz Hastaların İmplantüstü Metal-Destekli Sabit Hibrit Protezle Tedavisi

Merve Buse Kultaş Kaleli1, Necla Demir1

1Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği

Merve Buse Kultaş Kaleli / Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği

Amaç: Protetik diş hekimliğinde hibrit protezler; tam dişsiz hastalarda kaybedilen vertikal ve horizontal; sert ve 
yumuşak dokuların geri kazandırılması için yaygın olarak kullanılan bir protez türüdür. Amaç; hastaya fonksiyon, 
fonasyon, estetik ve gingival mimariyi geri kazandırmaktır. Sabit hibrit protezler; metal destekli porselenler, zirkonya 
altyapılı seramikler, monolitik zirkonyalar ya da PEEK altyapı kullanılarak elde edilebilmektedir. Lazer sinterize metal 
destekli porselenler güncel kullanılan, pek çok avantajı bulunan materyallerdir.

Olgu: Vaka serimizde; Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protez bölümüne çoklu diş eksikliği şikayeti ve 
protez gereksinimi ile başvuran 3 farklı hastanın intraoral, ekstraoral ve farkı çeneler arası ilişkiye ve radyografik 
incelemeleri yapıldıktan sonra hastaların uygun interark mesafelerine sahip oldukları tespit edilmiş ve hastalara hibrit 
protez yapılması planlanmıştır. Sonrasında cerrahi bölümüne konsültasyonları sağlanarak gerekli sayıda ve farklı 
açıdan implantlar yapılmış ve hastalara geleneksel yükleme protokolü ile vida retansiyonlu sabit hibrit protezleri teslim 
edilmiştir.

Bulgular: 6-12 aylık kontroller sonucunda hastaların estetik, fonksiyon ve fonasyonlarının geri kazandırıldığı 
gözlenmiştir. Yapılan radyografik incelemeler sonucunda ise vertikal veya horizontal herhangi bir kemik kaybı ya da 
periimplantitis başlangıcı gözlenmemiştir. Hastalara yapılan oral hijyen motivasyonu ve ağız duşu kullanımının bu 
durumda etkili olduğu düşünülmektedir.

Sonuç: Çoklu diş kayıplarından sonra meydana gelen sert ve yumuşak doku kayıplarının interark mesafe göz önünde 
bulundurularak vida retansiyonlu sabit hibrit protezlerle rehabilite edilebileceği görülmüştür. Hastaların her 6 ayda bir 
klinik ve radyolojik olarak muayene edilerek oluşabilecek kemik kayıplarının ve kompozit dolgularla kapatılan oklüzal 
vida deliklerinin dolgu bütünlüğünün ve oklüzyonunun kontrol edilmesi gerekmektedir
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SS-020

Comparison of type A silicones with contact angle and tensile test

Zişan Çapar1, Necla Demir1

1Selcuk University Faculty Of Dentistry Department of Prosthodontics

Zişan Çapar / Selcuk University Faculty Of Dentistry Department of Prosthodontics

Comparison of type A silicones with contact angle and tensile test

Purpose: The aim of this study is to evaluate the tensile strength and hydrophilic properties of two different A-type 
silicone impression materials by applying contact angle/wettability and tensile strength test.

Materials and Method: Nanoparticle including A type polyvinilsilicone Zhermack Elite Hd (Lienchenstein, Germany) 
and Imicryl Spirias (Konya, Turkey) impression materials were used. A total of 40 samples were used for our study. The 
contact angle measurements were done in the starting 0.138 th and finally in the 82.8 th sec.. The tensile strenght test 
of the samples was done at 50 mm/min speed by DVT GPE 13888 YBS device. The applied force Fmax (Mpa), tensile 
elongation percentage (ΔL) and elastic modulus (E= N/mm²) of the specimens at the moment of impression material 
were recorded.

Results: A statistically significant difference was found between the contact angle measurement values, the material 
type and the contact angle interaction measurement values, and the average values ??of the E of the materials, and 
between the average values ??of the maximum applied force (Fmax) in the tensile test. The mean Fmax value of Spirias 
was 4.3, and Zhermack Elite HD was 2.64. E of Spirias was 1.86, Zhermack Elite HD’s E value was 1. At 0.138 th sec., 
Zhermack Elite Hd has found to have higher wettability than Spirias. At 82.8. th sec., the wettability values ??of Spirias 
were found to be higher. In the tensile strenght test, Spiriass’ Fmax and E were found to be higher. 

Conclusion: Within the limitations of this lab study, Spirias has the highest tensile strength and hardness. While Spirias 
and Zhermack offer comparable hydrophilicity in the starting and final seconds, they do not have an overall advantage 
over each other.
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SS-020

A tipi silikonların temas açısı ve çekme testi ile karşılaştırılması

Zişan Çapar1, Necla Demir1

1Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Zişan Çapar / Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı 

Amaç: Bu çalışmanın amacı iki farklı a tipi silikon ölçü materyaline temas açısı/ıslanabilirliği (contact angle) ve çekme 
testi (tensile strenght) uygulanarak materyallerinin çekme dayanıklılığı ve hidrofilik özelliklerini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda a tipi polivinil siloksan ölçü materyallerinden nanopartikül içeren Zhermack Elite 
Hd (Lienchenstein, Germany) ile Imicryl Spirias (Konya,Türkiye) kullanılmıştır. Çalışmamız için toplam 40 numune 
hazırlanmıştır.  Dataphysics oca 50 micro cihazında başlangıç olarak 0,138 sn. ve bitiş olarak 82,8. sn.deki temas açısı 
ölçümleri yapılmıştır. DVT GPE 13888 YBS cihazda 50 mm/dk hızda çekme testi uygulanmıştır. Numunelerin koptuğu 
andaki uygulanan kuvvet Fmax (Mpa), çekme uzama yüzdesi (ΔL) ve elastik modülüsü (E= N/mm²) kayıt edilmiştir. 
Sonuçlar IBM SPSS V23 ve RStudio ile analiz edilmiştir.

Bulgular: Temas açısı ölçüm değerleri, materyal tipi ve temas açısı etkileşimi ölçüm değerleri ve materyallerin E 
ortalama değerleri arasında ve ayrıca çekme testinde maksimum uygulanan kuvvet (Fmax) ortalama değerleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,001). Spiriasın Fmax ortalama değeri 4,3, Zhermack Elite HD’nin 
2,64 olarak elde edilmiştir. Spiriasın E’si 1,86, Zhermack Elite HD’nin E’si 1 olarak bulunmuştur. 0,138. sn.de Zhermack 
Elite Hd’nin, Spiriasa göre ıslanabilirliği; 82,8. sn.de ise Spirias’ın ıslanabilirlik değerleri daha yüksek bulunmuştur. 
Çekme testinde Spiriasta Fmax ve E daha yüksek bulunmuştur. Materyallerin çekme uzama (ΔL) (%) değerleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p=0,113).

Sonuç: Bu laboratuar çalışmasının sınırlamaları dahilinde, Spirias en yüksek çekme direncine ve sertliğe sahiptir. 
Spirias ve Zhermack başlangıç ve bitiş saniyelerinde karşılaştırılabilir hidrofiliklik sunarken, birbirlerine bir üstünlükleri 
yoktur.
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SS-021

Evaluation Of The Distribution Of Patients With Missing Tooth According To The Kennedy Class

İbrahim Burak Yüksel1, Neslihan Güntekin1, Ali Rıza Tunçdemir1

1Necmettin Erbakan University Faculty of Dentistry

İbrahim Burak Yüksel / Necmettin Erbakan University Faculty of Dentistry

Aim: Oral and dental health problems are among the most common public health problems in the world. Tooth loss 
also affects nutrition, including impaired chewing ability. Prosthetic rehabilitation is indicated for restoring function, 
esthetics and phonetics and replacing missing teeth. The aim of this study is to examine the distribution of patients 
with missing teeth according to age and gender, based on the Kennedy classification.

Materials and Methods: Panoramic radiography images of randomly selected 500 patients aged 30 and over, who 
applied to NEU Faculty of Dentistry, Department of Prosthetic Dentistry, between April 2022 and October 2022, were 
evaluated retrospectively. The data were analyzed in SPSS (version 21, IBM, Armonk, NY) package program. Pearson 
chi-square test and Bonferoni correction were used in the analysis of the data. Descriptive statistics are presented as 
frequency (n) and percentage (%). The significance level was accepted as 0.05.

Results: As a result of the panoramic radiographs of the 500 patients examined, a significant difference was observed 
in the Kennedy classification of the maxilla when classified according to decades (p>0.001). There was a significant 
difference in the upper jaw Kennedy classification according to being male and female (p>0.002). Classes 1, 2 and 3 
are more common in women than men. Class 4 was more common in males. There was a significant difference in the 
Kennedy classification of the mandible according to the decades (p>0.001). There was a significant difference in the 
lower jaw Kennedy classification according to being male and female (p>0.001).

Conclusion: In order to achieve successful results in patients with missing teeth, dentists should make the prosthetic 
planning at the optimum level according to the location of the tooth deficiency in order to prevent the complications 
that may occur in the design of removable partial prosthesis.
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SS-021

Diş Eksikliği Olan Hastaların Kennedy Sınıflamasına Göre İnsidansının Değerlendirilmesi

İbrahim Burak Yüksel1, Neslihan Güntekin1, Ali Rıza Tunçdemir1

1Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

İbrahim Burak Yüksel / Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Amaç: Ağız ve diş sağlığı ile ilgili problemler, dünyada en yaygın görülen halk sağlığı sorunlarının başında gelmektedir. 
Diş kaybı ayrıca çiğneme kabiliyetinde bozulma da dahil olmak üzere beslenmeyi etkilemektedir . Protetik rehabilitasyon, 
fonksiyon, estetik ve fonetiği geri kazandırmak ve eksik dişleri değiştirmek için endikedir.

Bu çalışmanın amacı diş eksikliği bulunan hastaların yaş ve cinsiyete göre dağılımının Kennedy sınıflaması esas 
alınarak dağılımının incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem: NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi kliniğine başvuran Nisan 2022- Ekim 2022  tarihleri 
arasında başvuran 30 yaş ve üzeri, ağzında çoklu diş eksikliği olan, rastgele seçilmiş 500 hastanın panoramik radyografi 
görüntülerinden retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Veriler SPSS (versiyon 21, IBM,Armonk,NY) paket programında 
analiz edilmiştir. Verilerin analizinde Pearson ki-kare testi ve Bonferoni düzeltmesi kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler 
frekans (n) ve yüzde (%) olarak sunulmuştur. Anlamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir.

Bulgular: İncelenen 500 hastanın panoramik radyografları neticesinde dekatlara göre sınıflandırıldığında üst çene 
Kennedy sınıflamasında anlamlı bir farklılık görülmüştür (p>0,001). Kadın ve erkek olmaya göre üst çene Kennedy 
sınıflamasında anlamlı bir farklılık görülmüştür (p>0,002). Sınıf 1, 2 ve 3 kadınlarda erkeklere göre daha fazladır. Sınıf 4 
ise erkeklerde daha fazla görülmüştür. Dekatlara göre alt çene Kennedy sınıflamasında anlamlı bir farklılık görülmüştür 
(p>0,001). Kadın ve erkek olmaya göre alt çene Kennedy sınıflamasında anlamlı bir farklılık görülmüştür (p>0,001).

Sonuç: Diş hekimlerinin diş eksikliği bulunan hastalarda başarılı sonuçlar elde edebilmek için hareketli bölümlü protez 
tasarımının oluşabilecek komplikasyonların önüne geçebilmesi için diş eksikliğinin konumuna göre protetik planlamayı 
optimum düzeyde yapmalıdır. 
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SS-022

Evaluation Mandibular Anatomy of Edentulous Patients in Terms of Implant Planning

Safa Özden1, Emre Sözen2

1Afyonkarahisar University of Health Sciences, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, Afyonkarahisar, 
Türkiye 
2Afyonkarahisar University of Health Sciences, Faculty of Dentistry, Department of Oral, Dental and Maxillofacial 
Radiology, Afyonkarahisar, Türkiye

Safa Özden / Afyonkarahisar University of Health Sciences, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, 
Afyonkarahisar, Türkiye

Aim:  In this study, it is aimed to classify the jaws of mandibular total edentulous patients admitted to our clinic, 
depending on the mandibular bone level and the position of the mandibular inferior alveolar canal, and to discuss its 
effects on prosthetic implant planning.

Material Method: Panoramic radiographs of 115 mandibular edentulous patients admitted to our faculty in the last 
year were examined. The patients were group A with sufficient vertical bone for a standard implant application in the 
posterior, group B with insufficient vertical bone in the posterior and sufficient bone on the mental foramen, group C 
with insufficient vertical bone in the posterior and not sufficient bone on the mental foramen at the same time and 
group D with excessively resorbed bone in the anterior and insufficient distance intermental region.

Results: 39.1% of patients in group A where posterior implants can be placed vertically, 34.8% of patients in group 
B where space saving can be achieved through the mental foramen and angled implants are placed, and 20% of all 
patients in group C where implants are placed between mental foramens, D group with excessively resorbed crests 
was found to be 6.1%. In 73.9% of mandibular edentulous cases who applied to our faculty, the anterior region was 
found to be at a level where standard and curved implants could be applied. It was observed that 60% of the patients 
were male and between the ages of 55-70.

Conclusion: It has been observed that the all on four treatment, which is popular today, can be applied to the majority 
of mandibular total edentulous patients who apply to our clinic. This shows that we should add all on four treatment 
options to our clinical routine at the planning stage.
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SS-022

Total Dişsiz Hastaların Mandibula Anatomilerinin İmplant Planlaması Açısından Değerlendirilmesi

Safa Özden1, Emre Sözen2

1Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, 
Afyonkarahisar, Türkiye 
2Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, 
Afyonkarahisar, Türkiye

Safa Özden / Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, 
Afyonkarahisar, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada kliniğimize başvuran mandibular total dişsiz hastaların, mandibular kemik seviyesi ve mandibular 
inferior alveolar kanalın konumuna bağlı çenelerinin sınıflandırılması ve protetik açıdan implant planlamalarındaki 
etkilerinin tartışılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Fakültemize son bir yıl içinde giriş yapan 115 mandibular dişsiz hastanın panoramik radyografileri 
incelenmiştir. Hastalar posteriorda standart bir implant uygulaması yapılabilecek yeterli vertikal kemiğin bulunduğu 
A grubu, posteriorda yeterli vertikal kemiğin bulunmadığı ve mental foramenin üzerinde yeterli kemik bulunduğu B 
grubu, posteriorda yeterli vertikal kemik bulunmadığı ve aynı zamanda mental foramenin üzerinde de yeterli kemik 
bulunmadığı C grubu, mandibular anterir bölgenin aşırı rezorbe olduğu ve mental foramenler arası mesafenin de 
azaldığı D grubu olarak sınıflandırılmıştır.

Bulgular: Posteriora implantların vertikal olarak yerleştirilebildiği A grubunu hastaların %39,1’i, mental foramen 
üzerinden yer kazanımı sağlanabilen ve açılı implant yerleştirilen B grubunu hastaların %34,8’i, mental foramenler 
arasına implantların yerleştirilebildiği C grubu hastalar %20, aşırı rezorbe kretlerin olduğu D grubunun ise %6,1 oranında 
olduğu bulunmuştur. Fakültemize başvuran mandibular dişsiz vakaların %73,9’unda anterior bölgede standart ve 
eğimli   implant uygulanabilecek düzeyde yeterli kemik olduğu görülmüştür. Hastaların %60’ının erkek ve 55-70 yaş 
aralığında oldukları görülmüştür.

Sonuç: Günümüzde popüler olan all on four tedavisinin kliniğimize başvuran mandibular total dişssiz hastaların büyük 
çoğunluğuna uygulanabileceği görülmüştür. Bu durum all on four tedavi seçeneğini planlama aşamasında klinik 
rutinimize eklememiz gerektiğini göstermektedir.
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SS-023

Opalescence and Contrast Ratio Comparison of CAD-CAM Materials with Different Thicknesses

Seda Yıldızlar1, Tuba Yılmaz Savaş1

1Selcuk University Faculty of Dentistry Department of Prosthodontics

Seda Yıldızlar / Selcuk University Faculty of Dentistry Department of Prosthodontics

Objective: The purpose of this in vitro study is to compare the opalescence parameter (OP) and contrast ratio 
(CR) of three different CAD–CAM materials with different chemical compositions and various thicknesses. 

Materials and Methods: Ninety specimens were prepared from leucite-reinforced feldspathic ceramic (LS, 
G-Ceram), lithium disilicate ceramic (LD, IPS e.max CAD), and resin nano ceramic (RN, Lava Ultimate) blocks with 
0.5 mm, 0.7 mm, and 1 mm thickness (n=10). Color measurements were performed with a spectrophotometer 
on black and white backgrounds, and CIE L*a*b* values were recorded. The OP and CR of the  specimens 
were calculated. Statistical analysis was performed with a two-way ANOVA and Bonferroni tests (α=0.05). 

Results: For OP and CR, the main effects of material and thickness, as well as the material and thickness 
interaction, were found to be significant (P<0.001). Material type had a greater effect on OP than thickness 
(ηp2=0.973), however thickness had a greater effect on CR (ηp2=0.879). The highest mean OP value was 
obtained in  RN group, while the lowest was obtained in  LS group (P<0.001). Specimens with 0.7 mm and 1 mm 
thicknesses showed similar OP values, while 0.5-mm thick specimens showed statistically lower OP values 
??(P<0.05). The LD and RN groups exhibited similar CR values ??(P>0.05); however, the LS group showed a 
higher mean CR value (P<0.001). Although all three  materials exhibited similar CR values at 1 mm thickness, the 
LD and RN groups at 0.5 mm and 0.7 mm thickness showed lower CR values compared to the LS group (P<0.05). 

Conclusion: The type and thickness of the material affected the OP and CR values. As thickness increases, CR decreases, 
but OP increases. The thickness had a greater impact on the CR parameter than the material type. Opalescence, 
however, was influenced more by the type of material than by its thickness.
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SS-023

Farklı Kalınlıklardaki CAD-CAM Materyallerinin Opalesans ve Kontrast Oranlarının Karşılaştırılması

Seda Yıldızlar1, Tuba Yılmaz Savaş1

1Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Seda Yıldızlar / Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Amaç: Bu in vitro çalışmanın amacı, farklı kimyasal kompozisyona sahip çeşitli kalınlıklardaki üç farklı CAD-CAM 
materyalinin opalesans parametresi (OP) ve kontrast oranının (CR) karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Doksan adet A2 renkte örnek; lösitle güçlendirilmiş feldspatik seramik (LS, G-Ceram), lityum 
disilikat seramik (LD, IPS e.max CAD) ve rezin nano seramik (RN, Lava Ultimate) bloklardan 0,5 mm, 0,7 mm ve 1 mm 
kalınlığında olacak şekilde hazırlandı (n=10). Renk ölçümleri siyah ve beyaz arka planlar üzerinde bir spektrofotometre 
ile gerçekleştirilerek CIE L*a*b* verileri kaydedildi. Örneklerin OP ve CR değerleri hesaplandı. İstatistiksel analiz iki 
yönlü ANOVA ve Bonferroni testleri ile yapıldı (α=0,05).

Bulgular: Materyal ve kalınlık temel etkisi ile materyal ve kalınlık etkileşimi OP ve CR için önemli bulundu (P<0,001). 
OP değeri üzerinde materyal tipinin etkisi kalınlık etkisinden daha yüksek olurken (ηp2=0,973), CR değeri üzerinde 
kalınlığın etkisi (ηp2=0,879) daha fazla bulundu. En yüksek ortalama OP değeri RN grubunda, en düşük ortalama OP 
değeri ise LS grubunda elde edildi (P<0,001). Kalınlığı 0,7 mm ve 1 mm olan örnekler benzer OP değerleri sergilerken, 
0,5 mm kalınlığındaki örnekler istatistiksel olarak daha düşük OP değeri gösterdi (P<0,05). LD ve RN grupları benzer 
CR değerleri sergiledi (P>0,05) ancak LS grubu daha yüksek ortalama CR değeri gösterdi (P<0,001). Her üç materyal 1 
mm kalınlığında benzer CR değerleri sergilese de 0,5 mm ve 0,7 mm kalınlığındaki LD ve RN grupları LS grubuna kıyasla 
daha düşük CR değerleri gösterdi (P<0,05).

Sonuç: Materyal tipi ve kalınlığı OP ve CR değerlerini etkilemiştir. Kalınlık arttıkça CR azalmakta ancak OP artmaktadır. 
Kalınlık CR parametresini materyal tipine kıyasla daha çok etkilemiştir. Materyal tipi ise opalesans parametresini 
kalınlığa kıyasla daha çok etkilemiştir.
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SS-024

Optimization of Maxillary Major Connectors

İpek Açıkbaş1, Onur Gök2, Alaa Toson Salahaddin Alturmali1, Mevsim Yayman1, Serhan Akman1

1Selcuk University Faculty of Dentistry Department of Prosthodontics 
2Necmettin Erbakan University Seydisehir Vocational School Department of Mechanical and Metal Technologies

Mevsim Yayman / Selcuk University Faculty of Dentistry Department of Prosthodontics

Aim: Removable partial dentures are produced to replace missing teeth and related tissues. The main connectors, 
which are one of the basic structural elements of the removable partial dentures, must have sufficient deformation 
resistance in order to perform their functions with maximum efficiency and not to bend under pressures. The aim of 
this study is to determine the optimal designs by changing the maxillary major connector thicknesses.

Materials and Methods: Finite element stress analysis was applied by preparing major connector framework designs 
of different thicknesses (0.5 mm, 0.7 mm and 0.9 mm) in maxiller Kennedy Class I,II,III,IV cases. Model geometry was 
obtained by removing teeth in the anatomical model and scanning the model in a 3D scanner. After the models were 
prepared, the anteroposterior strap design, which is a frequently preferred major connector type, was preferred for 4 
different Kennedy classifications. A load of 20 N was applied to the major connectors from each missing tooth region. 
Finite element stress analysis was performed upon the framework designs after the applied force. Optimization work 
was executed on the 0.9 mm thick design.

Results: As a result of the finite element stress analysis, it was observed that the stress values decreased as the 
thickness of the major connector framework design increased. The highest tensile stress values are localized on the 
major connector around the abutment tooth. As the number of support teeth increases, the amount of stress on the 
major connector decreases.

Conclusion: In conclusion, it has observed that the most appropriate designs are anteroposterior strap-like design in 
the case of Kennedy class I, a palatal plate-like design in the case of Kennedy class II, a palatal strap-like design in the 
case of Kennedy class III, and a U-plate-like design for Kennedy class IV.
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SS-024

Üst Çene Ana Bağlayıcıların Optimizasyonu

İpek Açıkbaş1, Onur Gök2, Alaa Toson Salahaddin Alturmali1, Mevsim Yayman1, Serhan Akman1

1Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi 
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü

Mevsim Yayman / Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi

Amaç: Hareketli bo¨lu¨mlu¨ protezler, eksik dis¸lerin ve ilgili dokuların yerine konması ic¸in u¨retilmektedir. Hareketli 
bo¨lu¨mlu¨ protezin temel yapısal unsurlarından olan ana bagˆlayıcılar, fonksiyonlarını maksimum etkinlikle yerine 
getirmek ve basınc¸ altında bu¨ku¨lmemek ic¸in yeterli deformasyon direncine sahip olmalıdırlar. Bu çalışmanın amacı, 
literatu¨rde gec¸en u¨st c¸ene ana bagˆlayıcı kalınlıklarını degˆis¸tirerek optimal tasarımları belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: U¨st c¸ene ic¸in Kennedy Sınıf I,II,III,IV durumlarında farklı kalınlıklarda (0,5 mm , 0,7 mm ve 0,9 mm) 
ana bagˆlayıcı iskelet tasarımları hazırlanarak sonlu eleman stres analizi uygulanmıs¸tır. Model geometrisi, fantom 
u¨st c¸enede dis¸lerin eksiltilmesi ve modelin 3 boyutlu tarayıcıda taranmasıyla elde edilmis¸tir. Modeller hazırlandıktan 
sonra, 4 farklı Kennedy sınıflaması ic¸in sıklıkla tercih edilen bir ana bagˆlayıcı tipi olan anteroposterior bant tasarımı 
tercih edilmis¸tir. Ana bagˆlayıcılara her eksik dis¸ bo¨lgesinden 20 N yu¨k uygulanmıs¸tır. Uygulanan kuvvet sonrası 
iskelet tasarımlarına sonlu eleman stres analizi uygulanmıştır. 0,9 mm kalınlıgˆındaki iskelet tasarımına optimizasyon 
c¸alıs¸ması yapılmıs¸tır.

Bulgular: Sonlu eleman stres analizi sonucunda ana bagˆlayıcı iskelet tasarımının kalınlıgˆı arttıkc¸a gerilme degˆerlerinde 
azalma go¨zlenmis¸tir. En fazla gerilme stres degˆerleri destek dis¸ c¸evresindeki ana bagˆlayıcı bo¨lgesinde lokalizedir. 
Destek dis¸ miktarı ne kadar fazla ise ana bagˆlayıcıda olus¸an stres miktarı o kadar azalmaktadır.

Sonuç: Optimizasyon c¸alıs¸ması sonucunda ise Kennedy sınıf I durumunda en uygun tasarımın anteroposterior bant 
benzeri tasarım, Kennedy sınıf II durumunda palatal plak benzeri tasarım, Kennedy sınıf III durumunda palatal bant 
benzeri tasarım ve Kennedy sınıf IV ic¸in U-plak benzeri tasarım oldugˆu go¨ru¨lmu¨s¸tu¨r.
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SS-025

Effect of Denture Cleansers on Color Stability, Surface Roughness and Hardness of 3D-printed 
Denture Base Materials

Gözde Sarak1, Selen Mert Erkul1

1Yeditepe University Faculty of Dentistry Prosthodontics

Selen Mert Erkul / Yeditepe University Faculty of Dentistry Prosthodontics

Aim: This in vitro study evaluated the color stability, surface roughness and hardness of 3D-printed denture base resin 
subjected to different denture cleanser.

Methods: Using a heat-polymerized (HP) denture base as control group and a 3D-printed denture base resin as 
experimental group, sixty acrylic specimens (N = 60) were prepared. Specimens per material were randomized into 
three groups (n = 10) based on immersion solutions: distilled water, water and soap, and effervescent tablet. Color 
changes (?E), hardness (VHN), and surface roughness (μm) were measured using spectrophotometer, Vickers hardness 
tester, and profilometer, respectively. The outcomes were examined with ANOVA followed by Tukey’s post hoc test.

Results: After 180 days of cleaning protocols, we observed a significant increase in the surface roughness of all 
tested materials. Hardness values significantly decreased in 3D printed group, except the specimens cleaned with 
effervescent tablet. There is no statistically significant difference in terms of color stability.

Conclusion: 3D printed denture bases exhibited changes in surface roughness and color similar to HP denture base 
material. However hardness values decreased in 3D printed group more than HP denture base materials.
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SS-025

Protez Temizleyicilerin 3B-Baskı ile Üretilen Kaide Materyallerinin Renk Stabilitesine, Yüzey 
Pürüzlülüğüne ve Sertliğine Etkisi

Gözde Sarak1, Selen Mert Erkul1

1Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi

Selen Mert Erkul / Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi

Amaç: Bu çalışmanın amacı, farklı protez temizleme yöntemlerinin 3B baskı ile üretilen protez kaide materyalinin renk 
stabilitesine, yüzey pürüzlülüğüne ve sertliğine etkisini incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Kontrol grubu olarak ısı ile polimerize olan protez kaidesi ve deney grubu olarak 3B baskı ile üretilen 
protez kaidesi kullanılarak altmış örnek (N = 60) hazırlandı. Temizleme yöntemine göre (distile su, su ve sabun ve 
efervesan tablet) örnekler üç gruba (n =10) ayrıldı. Renk değişimleri (?E), sertlik (VHN) ve yüzey pürüzlülüğü (μm) 
sırasıyla spektrofotometre, Vickers sertlik test cihazı ve profilometre kullanılarak ölçüldü. Sonuçlar ANOVA ve ardından 
Tukey’in post hoc testi ile incelendi.

Bulgular: 180 günlük temizlik protokollerinden sonra, test edilen tüm malzemelerin yüzey pürüzlülüğünde önemli bir 
artış gözlemlendi. Efervesan tablet ile temizlenen numuneler hariç, 3B baskı grubunda sertlik değerleri önemli ölçüde 
azaldı. Renk stabilitesi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı.

Sonuç: 3B baskı ile üretilen protez kaideleri, ısı ile polimerize protez kaide malzemesine benzer şekilde yüzey 
pürüzlülüğü ve renk değişimi gösterse de sertlik değerleri ısı ile polimerize olan protez kaide malzemelerine göre daha 
fazla düşmüştür. Klinik kullanımda 3B baskı için kullanılan reçinelerin geliştirilmesi gerekmektedir
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SS-026

Prosthetic Rehabilitation of Patients Using Zygomatic Implants: A Case Series

Çiğdem Çebi Tüysüz1, Necla Demir1, Ahmet Aktı1, Muhammed Sefer Akkoç1, Abdullah Kalaycı1

1Selcuk University Faculty of Dentistry

Çiğdem Çebi Tüysüz / Selcuk University Faculty of Dentistry

Purpose: The aim of this case reports is to demonstrate the clinical outcomes of using zygomatic and regular implants 
for prosthetic rehabilitation of the patients with severe maxillary atrophy.

Case Description: The prosthetic treatment procedures of patients whose edentulousness, especially in their maxillae, 
was treated with zygomatic implants and conventional implants will be discussed. They had severely resorbed 
posterior alveolar crests and bone volume in the anterior maxillar region was only sufficient to allow the insertion of 
regular implants. Two zygomatic implants (Implance, Turkiye) were placed, one in each zygomatic arch and three or 
four standard implants were placed in the anterior crests to provide them a fixed prosthesis. Impressions were taken 
and laser-sintered ceramic restorations were manufactured. After 12 months, periimplantitis was detected at one of 
the zygomatic implants in our female patient. We decided extraction of the zygomatic implants and to go ahead with 
an overdenture retained by a bar fixed on the three standard implants.

Results: The loss of zygoma implants of the female patient that had been detected as being mobile was not critical in 
this case because three anterior implants provide adequate distribution of the occlusal forces for the fabrication of an 
overdenture. The two patients were followed up at 6 and 12 months after the prosthetic rehabilitation. The last clinical 
and radiographic assessments were uneventful, and the patients were satisfied with the esthetic and functional results.

Conclusions: In conclusion, the use of zygomatic implants in the rehabilitation of the posterior atrophied maxilla seems 
to provide an excellent support for dental rehabilitation by means of fixed implant supported bridges and is a valid 
alternative to bone grafting procedures. However, clinicians should pay sufficient attention that complications such 
as periimplantitis may occur in zygomatic implants and regular clinical follow-up of patients is extremely important.
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SS-026

Zigomatik İmplant Kullanılan Hastaların Protetik Rehabilitasyonu: Vaka Serisi

Çiğdem Çebi Tüysüz1, Necla Demir1, Ahmet Aktı1, Muhammed Sefer Akkoç1, Abdullah Kalaycı1

1Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Çiğdem Çebi Tüysüz / Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Amaç: Bu vaka serisinin amacı, şiddetli maksiller atrofisi olan hastaların protetik rehabilitasyonu için zigomatik ve 
standart implantların kullanımının klinik sonuçlarını göstermektir.

Olgu: Özellikle maksillalarındaki dişsizlikleri zigomatik implantlar ve geleneksel implantlarla tedavi edilmiş hastaların 
protetik tedavi aşamalarından bahsedilecektir. Hastaların posterior alveolar kretleri ileri derecede rezorbe olmuştu 
ve anterior maksiller bölgedeki kemik hacmi sadece standart implantların yerleştirilmesine izin verecek kadar yeterli 
idi. Her zigomatik arkta birer tane olmak üzere iki adet zigomatik implant (Implance, Turkiye) ve sabit bir protez 
yapılabilmesi için ön kretlere üç veya dört adet standart implant yerleştirildi. Ölçüler alındı ve lazerle sinterlenmiş 
seramik restorasyonlar üretildi. 12 ay sonra, kadın hastamızda zigomatik implantlardan birinde periodontitis tespit 
edildi. Hastanın zigomatik implantlarının ekstraksiyonuna ve üç standart implant üzerine sabitlenmiş bir bar ile 
desteklenen overdenture protez ile devam edilmesine karar verildi.

Bulgular: Mobil olduğu tespit edilen zigoma implantlarının kadın hastamızdaki kaybı, bu vakada kritik olmamıştır 
çünkü üç anterior implant varlığı overdenture protez için oklüzal kuvvetlerin yeterli dağılımını sağlıyordu. Her iki hasta 
da protetik rehabilitasyondan bir yıl sonra takip edilmiştir. Son klinik ve radyografik değerlendirmeler sorunsuzdu ve 
hastalar estetik ve fonksiyonel sonuçlardan memnundu.

Sonuç: Sonuç olarak, posterior atrofik maksilla rehabilitasyonunda zigomatik implantların kullanımı, sabit implant 
destekli köprüler aracılığıyla dental rehabilitasyona mükemmel bir destek sağlıyor gibi görünmektedir ve kemik 
grefti prosedürlerine alternatif bir seçenektir. Bununla birlikte, klinisyenler zigomatik implantlarda periimplantitis gibi 
komplikasyonların meydana gelebileceğini göz ardı etmemelidir ve hastaların düzenli klinik takiplerinin yapılması son 
derece önemlidir.
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SS-027

Investigation Of The Effect Of Spiral Graft Material On Stress Distribution In The Bone In Dental 
Implants

Mehmet Fatih Güven1, Mahmut Kaan Arıkan3, Elif Sümeyye Tobi4, Uğur Tuna Sazlıkoğlu2, Serhan Akman2

1Karamanoğlu Mehmetbey University, Vocational School of Health Services, Department of Dental Services 
2Selcuk University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics 
3Necmettin Erbakan University, Institute of Science and Technology, Department of Mechanical Engineering 
4Private Practice

Mehmet Fatih Güven / Karamanoğlu Mehmetbey University, Vocational School of Health Services, Department of 
Dental Services

In this study, it was aimed to investigate the effect of a specially designed graft material on the stress values caused 
by axial and oblique loading in three different bone types and to determine ideal sizes for each type of bone. Graft 
material and implant placement mechanisms are also expected to reduce stress formation, increase primer stability, 
and enable immediate and early loading. 

ANSYS FE Modeler software (ANSYS Inc.,Conansburg, Pa., US) was used in the modeling of 

the finite elements of titanium implant and abutment, aluminum oxide graft material and D2-D3-D4 bone types. 

An axial load of 250N and an oblique load of 100N (30 degrees of inclination in relation to the long axis of implant) was 
applied to simulate the mean value of the posterior bite force in human. 

Stress / displacement values were obtained by using ANSYS Mechanical APDL solver. The Newton-Raphson method 
was used to solve the equations and converge to the desired values. For this study, 18 different models were tested 
under two different loads and totally 36 solution operations were performed. The correctness of the solutions was 
resolved with SIMULIA Abaqus software (Dassault System Corp, Waltham, MA, US). 

In our study, under axial and oblique loading the highest maximum principal stresses for cortical bone in D2,D3,D4 
bone types were observed in the D4 bone type, similar to the literature. However, in the trabecular bone, the maximum 
principal stresses in D4 bone type were lower than in D3, differently. In addition, the highest maximum principal 
stresses in the D4 bone type are very close to D2. Because of the different behavior of Aluminum Oxide graft material 
in stress distribution in low density trabecular bone may be that the elasticity modulus of graft material is closer to the 
bone and increases the primer stability of the implant. 
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SS-027

Dental İmplantlarda Spiral Greft Materyalinin Kemikteki Stres Dağılımına Etkisinin İncelenmesi

Mehmet Fatih Güven1, Mahmut Kaan Arıkan3, Elif Sümeyye Tobi4, Uğur Tuna Sazlıkoğlu2, Serhan Akman2

1Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Dişçilik Hizmetleri Bölümü 
2Selçuk Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı 
3Necmettin Erbakan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendiliği Bölümü 
4Özel Muayenehane

Mehmet Fatih Güven / Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Dişçilik Hizmetleri 
Bölümü

Bu çalışma ile özel olarak tasarlanmış bir greft materyalinin üç farklı kemik tipinde aksiyal ve oblik yükleme ile oluşan 
stres değerleri üzerine etkisinin incelenmesi ve her bir kemik tipi için ideal ebatların belirlenmesi amaçlanmıştır. Greft 
materyali ve implantın yerleşim mekanizmasının da ayrıca stres oluşumunu azaltması, primer stabiliteyi artırarak 
immediat ve erken yüklemeye imkan sağlaması beklenmektedir.

Titanyum implant ve abutment, alüminyum oksit greft materyali ve D2-D3-D4 kemik tiplerinin sonlu elemanlar 
modellemesinde ANSYS FE Modeler yazılımı (ANSYS Inc, Conansburg, PA, US) kullanılmıştır. 

Bu çalışmada abutment parçasına iki farklı büyüklük ve doğrultuda kuvvet uygulanacaktır. Eksenel kuvvet (axial load) 
literatür çalışmaları doğrultusunda 250N büyüklüğünde belirlenmiş olup abutmentın protez ile temas ettiği yüzeyden 
dört eşit aralıklı noktalar seçilerek uygulanmıştır. Yanal kuvvet (oblique load) ise 100N büyüklüğünde seçilerek 
abutmentın yan yüzeyine düşey eksen (- y ekseni) ile 30 derecelik açı yapacak şekilde uygulanmıştır.

Stres/deplasman değerleri ANSYS Mechanical APDL çözücüsünün kullandığı metotlarla yakınsanarak elde 
edilmiştir. Denklem takımlarının çözülerek istenilen değerlere yakınsama yapılabilmesi için Newton-Raphson metodu 
kullanılmıştır. Bu çalışma için iki farklı yük altında 18 ayrı model denenerek toplamda 36 adet çözüm işlemi yapılmıştır. 
Yapılan çözümlerin doğruluğu SIMULIA Abaqus yazılımı (Dassault System Corp, Waltham, MA, US) ile yeniden çözülerek 
karşılaştırılmıştır.

Yaptığımız çalışmada, literatür bilgileriyle benzer olarak aksiyal ve oblik yükleme altında D2, D3, D4 kemik tiplerinde 
kortikal kemik için en yüksek asal gerilme değerleri D4 kemik tipinde gözlenmiştir. Fakat trabeküler kemikte farklı 
olarak D4 kemik tipinde en yüksek asal gerilme değerleri D3 e göre daha düşük gözlenmiştir. Ayrıca D4 kemik tipindeki 
en yüksek asal gerilme değerleri D2 ye oldukça yakın bulunmuştur. Bunun sebebi düşük yoğunlukta trabeküler kemikte 
Alüminyum Oksit greft materyalinin stres dağılımında farklı davranması, elastisite modülüsünün kemiğin elastisite 
modülüsüne daha yakın olması ve primer stabiliteyi artırması olabilir.
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SS-028

Retention And Stabilization Effect Of Precision Attachments On Kennedy Class 4 Models

Ayşenur Uludağ1, Mehmet Fatih Güven2, Mevsim Yayman1, Alikadir Aydınlı1, Serhan Akman1

1Selçuk University Faculty of Dentistry Department of Prosthodontics 
2Karamanoğlu Mehmetbey University Vocational School of Health Services

Ayşenur Uludağ / Selçuk University Faculty of Dentistry Department of Prosthodontics

Aim: Removable partial dentures(RPD) are a common treatment option applied in partial edentulism. The retention and 
stability of the RPD are among the most important criteria that determine the comfort. While the clasps in the visible 
area of the patients do not meet the aesthetic expectations, the use of precision attachments are common in these 
areas. The aim of this study is to investigate effect of precision attachments on retention and stability in Kennedy 
class-4 models.

Material And Methods:Functional effects of two different precision attachments and clasps on the retention and 
stabilization values of Kennedy Class-4 models were investigated. Three Kennedy Class-4 models were created with 
a missing canine-canine edentulism. Using these models, 20 metal frameworks with clasp holders were made in 
the 1st group, 20 metal frameworks with class-2 precision attachments in the 2nd group, and 20 metal frameworks 
with class-5 precision attachments in the 3rd group. Measurement of retention and two different measurements of 
stabilization were applied to the samples by a universal testing machine. Measurement of retention was carried out 
near the areas where the retaining elements are located in the metal frameworks. In the stabilization test, the stretching 
amount towards the tissue in the anterior region at constant force and the displacement force values of the double 
acers clasp in the molar teeth under increasing strength were examined. Statistical analysis was done with One-Way 
Anova and PostHoc-TukeyHSD test in SPSS 16.0.

Results:Retention and stabilization values of class-2 precision-attached metal frameworks were found higher than 
with clasp-retained metal frameworks and class-5 precision-attached metal frameworks. Class-5 precision-attached 
metal frameworks have higher retention than clasped-retained frameworks, while stabilization values are similar to 
clasped frame substructures.

Conclusion: Kennedy class-2 precision-attached metal frameworks are more successful in retention and stabilization 
than class-5 precision-attached metal frameworks and clasped-retaind metal frameworks in Kennedy Class-4 models.
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SS-028

Kennedy Sınıf-4 Modellerde Hassas Tutucuların Retansiyon Ve Stabilizasyon Üzerine Etkisi

Ayşenur Uludağ1, Mehmet Fatih Güven2, Mevsim Yayman1, Alikadir Aydınlı1, Serhan Akman1

1Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi 
2Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ayşenur Uludağ / Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi

Amaç: Hareketli bölümlü protezler kısmi dişsizlikte sabit protezlerin ve implant üstü protezlerin yapılamadığı 
durumlarda uygulanan yaygın bir tedavi seçeneğidir. Bu protezlerin başarılı olması için hasta beklentileri ve tedavi 
planlamasının doğru şekilde belirlenmesi gerekir. Hastaların hareketli bölümlü protezlerden beklentileri fonksiyon, 
estetik ve konuşmasının rehabilite edilmesidir. Hareketli bölümlü protezin tutuculuk ve stabilitesi kullanım rahatlığını 
belirleyen en önemli kriterler arasındadır. Hastalarda görünen bölgede kroşeler estetik beklentileri karşılamazken 
bu bölgelerde hassas tutucuların kullanımı yaygındır. Kennedy sınıf 4 modellerde hassas tutucuların retansiyon ve 
stabilite üzerine etkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada iki farklı fonksiyona sahip hassas tutucuların ve kroşe tutucunun Kennedy Sınıf 4 
modellerde tutuculuk ve stabilizasyon değerleri üzerine etkisi incelendi. Kanin-kanin arasının eksik olduğu 3 adet 
Kennedy Sınıf-4 model çene oluşturuldu. Bu model çeneler kullanılarak 1. grupta 20 adet kroşe tutuculu iskelet altyapı, 
2. grupta sınıf 2 hassas tutuculu 20 adet iskelet altyapı, 3. grupta sınıf 5 hassas tutuculu 20 adet iskelet altyapı yapıldı. 
Örneklere üniversal test makinesinde tutuculuk ölçümü ve 2 farklı stabilizasyon ölçümü uygulandı. Tutuculuk ölçümü 
iskelet altyapının tutucu unsurlarının bulunduğu bölgelerin yakınlarından gerçekleştirildi. Stabilizasyon testlerinde 
santral dişler bölgesinden sabit kuvvette anterior bölgede dokuya doğru esneme miktarına ve santral dişler bölgesinden 
artan kuvvette molar dişlerdeki çift akers kroşenin yerinden çıkma kuvveti değerlerine bakıldı. Elde edilen verilerin 
değerlendirilmesi One-Way Anova ve Post Hoc Tukey HSD testi ile SPSS 16.0 yazılımında yapıldı. 

Bulgular: Çalışmada sınıf-2 hassas tutuculu iskelelet altyapıların tutuculuk ve stabilizasyon değerleri kroşe tutuculu 
iskelet altyapılardan ve sınıf-5 hassas tutuculu iskelet altyapılardan daha yüksek bulundu. Sınıf-5 hassas tutuculu 
iskelet altyapılarda tutuculuk kroşeli iskelet altyapılardan daha yüksekken stabilizasyon değerleri kroşeli iskelet 
altyapılarla benzer bulundu.

Sonuç: Çalışmanın sınırları dahilinde, Kennedy Sınıf-4 modellerde sınıf-2 hassas tutuculu iskelet altyapı tutuculuk ve 
stabilizasyon açısından sınıf-5 hassas tutuculu iskelet altyapılardan ve kroşeli iskelet altyapılardan daha başarılıdır.
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SS-029

The Effect of Prosthetic Retention and Cantilever Design on Stress Distribution in Implant Supported 
Fixed Reconstructions

Arzu Yüksel Baysal1, Yeliz Hayran2

1Tokat Oral And Dental Health Center 
2Tokat Gaziosmanpasa University Faculty of Dentistry

Arzu Yüksel Baysal / Tokat Oral And Dental Health Center

Objective: Implant supported restorations can be designed as cemented or screwed. The purpose of this study 
to evaluate the biomechanical properties of mesial and distal cantilever design by finite element analysis (FEA) in 
cemented and screw retained implant supported reconstructions.

Material and Methods: Four 3D models were simulated computer aided design software with three-unit metal-ceramic 
restoration, placing implants in the 1st premolar (4.3x13 mm) and 1st molar (5x7 mm) region of the posterior maxilla. 
Two different abutment designs, cemented and screwed, were made for two-implant supported distal and mesial 
cantilever restorations.

In each model, a 45° oblique static load of 100 N was applied simultaneously to the palatal tubercul crests. Von Mises 
stress values in implants and maximum and minimum principal stress values in cortical bone were investigated.

Results: The maximum Von Mises stress values were found to be higher in the cemented distal and mesial cantilevered 
models (100.14 MPa and 85.20 MPa, respectively), while the maximum and minimum principal stress values were 
higher in the screwed and distal cantilevered models (10.25 MPa and 23.69 MPa, respectively).

Conclusion: In this study, the highest stresses were found in the cervical region of the implants and the implants 
adjacent to the cantilever extension, ın addition, higher stress values were observed at the posterior cantilevered design 
compared with the anterior counterpart. Von Misses stress values were smaller in screwed restorations compared to 
cemented restorations.

Although it was observed that the stress values and distributions created by screwed and cemented systems in 
periimplant tissues were similar, higher maximum principal stress values were determined in screw systems.
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SS-029

İmplant Destekli Sabit Rekonstrüksiyonlarda Retansiyon Tipi ve Kantilever Dizaynının Stres 
Dağılımına Etkisi

Arzu Yüksel Baysal1, Yeliz Hayran2

1Tokat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 
2Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Arzu Yüksel Baysal / Tokat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Amaç: İmplant üstü restorasyonlar simante ve vidalı olarak tasarlanabilmektedir. Bu çalışmada, sonlu elemanlar 
analizi (SEA) ile mezial ve distal kantilever dizaynının simante ve vidalı implant üstü rekonstrüksiyonlarda biyomekanik 
özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Bilgisayar destekli tasarım yazılımı kullanılarak, posterior maksillada 1. premolar (4,3x13 mm) 
ve 1. molar (5x7 mm) bölgeye implantlar yerleştirilerek, üç üyeli metal seramik restorasyonlu dört çalışma modeli 
tasarlanmıştır. İki implant üstü distal ve mezial kantileverlı restorasyonlara simante ve vidalı olmak üzere iki farklı 
abutment tasarımı yapılmıştır. Her bir modelde palatinal tüberkül tepelerine 100 N olarak 45° oblik statik yük aynı anda 
uygulanmıştır. İmplantlarda Von Mises stres değerleri, kortikal kemikte maksimum ve minumum asal stres değerleri 
incelenmiştir.

Bulgular: Maksimum Von Mises stres değerlerinin simante distal ve mezial kanatlı modellerde büyük (sırasıyla 100.14 
MPa ve 85.20 MPa), maksimum ve minumum asal stres değerlerinin vidalı ve distal kanatlı modelde (sırasıyla 10.25 
MPa ve 23.69 MPa) büyük olduğu görülmüştür.

Sonuç: Bu çalışmada en yüksek stresler implantların boyun bölgesinde ve kantilever uzantısına komşu implantlarda 
görülmüştür, ayrıca distal kantilevera komşu implantlarda, mezial kantilever taşıyanlara göre daha fazla stres 
değerleri saptanmıştır. Vidalı restorasyonlardaki implantlarda simante restorasyonlara göre daha düşük Von Misses 
stres değerleri görülmüştür. Vidalı ve simante sistemlerin periimplant dokularda oluşturduğu stres değerlerinin ve 
dağılımlarının benzer olduğu görülmesine rağmen vidalı sistemlerde daha yüksek maksimum asal stres değerleri 
saptanmıştır.
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SS-030

The Effect Of Different Thread Design On Screws On Reverse Torque Values In Implant Abutment 
Connection

Uğur Tuna Sazlıkoğlu1, Onur Gök2, Ayşenur Uludağ1, Alaa Toson Salahaddin Alturmali1, Serhan Akman1

1Selcuk University Faculty of Dentistry Department of Prosthetic Dentistry 
2Necmettin Erbakan University Seydişehir Vocational School Department of Mechanical and Metal Technologies

Uğur Tuna Sazlıkoğlu / Selcuk University Faculty of Dentistry Department of Prosthetic Dentistry

Aim: The aim of this study is to examine the effects of two different implant abutment connection screws on the back 
torque values ??before and after dynamic loading on the implant abutment connection.

Material And Methods: Grade 4 titanium experimental implants with a diameter of 5mm and a length of 12mm were 
used in our study. Grade 5 titanium abutments, M2.3 implant abutment attachment screws, and modified M2.3 implant 
abutment attachment screws, which are compatible with the platform width of the implants, were used. All specimens 
were tightened with a screwed torque of 70Ncm value and reverse torque values ??(RTV 1) were recorded. The samples 
were again tightened with a torque of 70Ncm and according to the ISO 14801 standard (with the abutment at 30° to 
the long axis and 3x105 dynamic cycles), 250N force was applied at a chewing frequency of 1.2Hz and the reverse 
torque values ??(RTV 2) were measured. The same procedures were repeated after the screws were replaced (RTV3 
and RTV4). Mann-Whitney U test was used for analyses. Plastic deformations on the samples were examined under 
Stereomicroscope and SEM.

Results:There was no statistically significant difference between the two screws in RTV1 and RTV3 measurements 
without dynamic loading When the RTV2 and RTV4 values ??after dynamic loading are examined, there is a statistically 
significant difference between the two screws. Modified M2.3 screws after dynamic loading have higher RTV’s than 
M2.3 screws. In SEM and Stereo Microscope findings, more thread compatibility is observed modified M2.3 screws 
and the implant after dynamic fatigue.

Conclusion: Modified M2.3 screw RTVs (RTV2 and RTV4) after dynamic loading are higher than GTDs   of M2.3 
screws. The modified screw provides a solution independent of the implant company in ensuring the continuity of the 
connection in long-term used implant abutment connections that are constantly loosening.
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SS-030

İmplant Abutment Bağlantısında Farklı Yiv Tasarımlı Vidaların Geri Tork Değerlerine Etkisi

Uğur Tuna Sazlıkoğlu1, Onur Gök2, Ayşenur Uludağ1, Alaa Toson Salahaddin Alturmali1, Serhan Akman1

1Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi 
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü

Uğur Tuna Sazlıkoğlu / Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi

Amaç: Bu çalışmanın amacı, iki farklı implant abutment bağlantı vidasının dinamik yüklemeden önce ve sonra implant 
abutment bağlatısında geri tork değerlerine etkilerini incelemektir.

Gereç Ve Yöntem: Çalışmamızda 5 mm çap ve 12 mm uzunluğa sahip Grade 4 titanyum deneysel implantlar kullanılmıştır. 
İmplantların platform genişliğiyle uyumlu, grade 5 titanyumdan abutmentlar, M2.3 implant abutment bağlantı vidaları 
ve modifiye edilmiş M2.3 implant abutment bağlantı vidaları kullanılmıştır. Tüm örnekler 70Ncm’ lik başlangıç torku ile 
sıkılmıştır ve geri dönüş tork değerleri (GTD1) kaydedilmiştir. Tekrar 70Ncm’ lik tork değerleriyle örnekler sıkılmış ve 
ISO 14801 standardına göre (abutmentin uzun eksene 30°olacak şekilde ve 3x105 dinamik siklus) 250 N kuvvet 1,2 Hz 
çiğneme frekansında uygulanmıştır ve tekrar geri dönüş tork değerleri (GTD2) ölçülmüştür. Sonrasında tüm örnekler 
diğer vida kullanılarak 70Ncm’ lik başlangıç torku ile sıkılmıştır ve geri dönüş tork değerleri (GTD3) kaydedilmiştir. 
Tekrar 70Ncm’ lik tork değerleriyle örnekler sıkılmış ve ISO 14801 standardına göre (abutmentin uzun eksene 
30°olacak şekilde ve 3x105 dinamik siklus) 250 N kuvvet 1,2 Hz çiğneme frekansında uygulanmıştır ve tekrar geri 
dönüş tork değerleri (GTD4) ölçülmüştür. Elde edilen verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde Mann-Whitney U testi 
uygulanmıştır. Örnekler üzerinde oluşan plastik deformasyonlar Stereomikroskop ve SEM’de incelenmiştir.

Bulgular: Dinamik yüklemeler uygulanmadan yapılan GTD1 ve GTD3 ölçümlerinde iki vida arasında istatistiksel anlamlı 
bir fark bulunmamıştır. Dinamik yükleme sonrası GTD2 ve GTD4 değerleri incelendiğinde iki vida arasında istatistiksel 
olarak anlamlı fark mevcuttur. Dinamik yükleme sonrası modifiye edilmiş M2.3 vidalar M2.3 vidalara göre daha yüksek 
GTD’lerine sahiptir. SEM ve Stereo Mikroskop bulgularında da dinamik yorgunluk sonrası modifiye edilmiş M2.3 
vidalarla implant arasında daha fazla yiv uyumu gözlemlenmektedir.

Sonuçlar: Dinamik yüklemeler sonrası Modifiye edilmiş M2.3 vida GTD’leri(GTD2 ve GTD4) M2.3 vidanın GTD’lerinden 
yüksektir. Modifiye edilmiş vida devamlı gevşeyen uzun süre kullanılmış implant abutment bağlantılarında bağlantının 
devamlılığının sağlanmasında implant firmasından bağımsız çözüm sunmaktadır.
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SS-031

Evaluation of Stresses Created by Platform Angled Implants as Alternative to Angled Abutments

Gizem Şahin1, Münir Tolga Yücel2

1Dentopol Oral and Dental Health Clinic, Istanbul, Turkey 
2Department of Prosthodontics, Selçuk University Faculty of Dentistry, Konya, Turkey

Gizem Şahin / Dentopol Oral and Dental Health Clinic, Istanbul, Turkey

Purpose: The aim of this study is to investigate the effect of using angled abutment or platform angled implant on 
stress distribution by finite element method in order to obtain the correct emergence profile in implant-supported 
single tooth restorations in the maxillary anterior region.

Materials and Methods: Two platform connection types (external hexagon and internal hexagon), two abutment 
materials (titanium and ti-base zirconia), two angles  (12° and 24°), two implant types (straight and platform angled) 
variables were compared with each other. 135 Newton load was applied from the palatal surface of the crowns. Von 
Mises stress values for implant parts, maximum and minimum principal stress values for bone were recorded.

Results:  In the standard implant group, it was determined that the internal connection at both angles reduced the 
stress on the cortical bone. In addition, it has been observed that standard implants with internal connection are 
advantageous for both angle values ??compared to internally connected Co-axis implants. On the sagittal plane 
images, it was observed that the stress level in titanium abutments was lower than in the hybrid abutment. When the 
screw images were examined, there was a more balanced tension distribution in the screws in the standard implants, 
while the external connections of the Co-axis group were both high and inhomogeneous. The two implant groups 
exhibited varying stress values ??for cortical and trabecular bone.

Conclusion: The parameters that made the main difference in both bone and implant parts were the change in angle 
and the change of implant-connection type. The change of abutment material had no effect on the stress distribution, 
except for the screw of the external hexagon-connected platform-angle implants. The screw showed the biggest 
difference between the two groups in terms of stress distribution.
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SS-031

Açılı Abutmentlara Alternatif Platform Açılı İmplantların Oluşturduğu Streslerin Değerlendirilmesi

Gizem Şahin1, Münir Tolga Yücel2

1Dentopol Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, İstanbul, Türkiye 
2Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Konya , Türkiye

Gizem Şahin / Dentopol Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, üst çene ön bölgede implant destekli tek diş restorasyonlarda doğru çıkış açısı elde 
etmek için açılı abutment veya platform açılı implant kullanımının stres dağılımı üzerindeki etkisini sonlu elemanlar 
yöntemiyle araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: İki platform bağlantı tipi (eksternal hekzagon ve internal hekzagon), iki abutment materyali (titanyum 
ve ti-base zirkonya), iki açı derecesi (12° ve 24°) ve iki implant tipi (düz ve platform açılı) değişkenlerin birbirleriyle 
kombinasyonu sonucu 16 grup bilgisayar ortamında modellenmiştir. Kronların palatinal yüzeyinden 135 Newton ile tek 
koşulda yükleme yapılmıştır. İmplant parçaları için von Mises stres, kemik için maksimum ve minimum asal gerilme 
değerleri kaydedilmiştir.

Bulgular: Tüm yapıda oluşan stresler frontal ve sagital düzlemde incelenmiştir. Standart implant grubunda her iki 
açı değerinde internal bağlantının kortikal kemikteki stresi azalttığı saptanmıştır. Ayrıca internal bağlantılı standart 
implantların, internal bağlantılı Co-axis implantlara göre iki açı değeri için de avantajlı olduğu görülmüştür. Sagital 
düzlem görüntülerinde ise, titanyum abutmentlardaki stres seviyesinin, hibrit abutmenta göre daha düşük olduğu 
görülmüştür. Fakat abutmentların kendi içindeki bu stres farkı eksternal bağlantılı Co-axis implantların vidaları dışındaki 
başka hiçbir elemanda gerilim farkı oluşturmamıştır. Vida görüntüleri incelendiğinde, standart implantlardaki vidalarda 
daha dengeli bir gerilim dağılımı varken, Co-axis grubunun eksternal bağlantıları hem yüksek hem de homojen olmayan 
bir dağılım meydana gelmiştir. İki implant grubu kortikal ve trabeküler kemik için değişen stres değerleri sergilemiştir.

Sonuç: Hem kemikte hem de implant parçalarında asıl fark yaratan parameteler açı değişimi ve implant-bağlantı 
tipinin değişimi olmuştur. Abutment materyali değişiminin eksternal hekzagon bağlantılı platform açılı implantların 
vidası dışında stres dağılımında herhangi bir etkisi olmamıştır. İki implant grubu arasındaki stres dağılımında en büyük 
farkın izlendiği implant komponenti vida olmuştur. 
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SS-033

Evaluation The Deformation Of Major Connectors That Fabricated By Different Techniques

Ayşenur Uludağ1, Alaa Toson Salahuddin Alturmali2, Mehmet Fatih Güven3, Engin Çetin4, Serhan Akman5
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2Selçuk University Faculty of Dentistry Department of Prosthetic
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4Private Practice
5Selçuk University Faculty of Dentistry Department of Prosthetic

Ayşenur Uludağ1 / 1Selçuk University Faculty of Dentistry Department of Prosthetic

Aim: Removable partial dentures are the prosthesis which is supported by natural teeth and/or mucosa and they restore 
both teeth and soft tissue. At removable partial dentures, major connectors are the connectors that interconnect 
components of both side of dental arch. Major connectors which are one of the main components of the removable 
partial dentures, should have adequate deformation resistance in order not to bend against pressure and to achieve 
maximum effectiveness.

Materials And Method: In this study, for different laser sintered and conventional casted two different major connectors, 
including two different lingual bars (4x1.7 mm lingual bar and 5x1.5 mm lingual bar) are designed with solidworks 
2017 software program for bilateral toothless cases. A total of 24cmajor connectors (6 of each designed) were 
produced. The major connectors made with different production types which were fixed to the specially produced 
deformation device with the help of screws from one side of the toothless area. 1250 gr weight was applied to the 
center of the opposite toothless region, with a tip ending on the horizontal plane with a width of 1 mm. After applying 
force, the amount of deformation was measured numerically with the aid of a digital linear gauge fully in contact with 
the deformation measurement protrusions on the major connectors.

Results: It was determined that deformation amounts of major connectors produced by laser sinter method were 
higher than those produced by casting method. The deformation resistance between the two lingual bars was found 
to be low in the 5x1.5 mm lingual bar according to the MANN WHITNEY-U test. 

Conclusion: As a result, with in the limitations of the study it may be more suitable to choose the major connectors 
which is produced by the casting process, since the deformation resistances are higher than the laser sintering.
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SS-033

Farklı Yöntemlerle Oluşturulmuş Ana Bağlayıcıların Deformasyonlarının Değerlendirilmesi

Ayşenur Uludağ1, Alaa Toson Salahuddin Alturmali2, Mehmet Fatih Güven3, Engin Çetin4, Serhan Akman5
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3Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
4Özel Muayenehane
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Amaç: Hareketli bölümlü protezler; bir veya birden çok dişlerin kaybı halinde hem dişleri hem de ilişkili kısımları restore 
eden, doğal dişler ve/veya mukozadan destek alan, ağıza yerleştirilip çıkartılabilen protezlerdir. Dental implantolojinin 
gelişmesine rağmen günümüz ekonomik koşullarında maliyet açısından her hastaya implant üstü protetik restorasyon 
mümkün olmadığı için, hareketli protezler hala tercih edilmektedir. Hareketli bölümlü protezlerde, dental arkın her iki 
tarafındaki elemanları birbirine bağlayan protez kısımlarına ana bağlayıcı denir. Hareketli bölümlü protezin temel yapısal 
unsurlarından olan ana bağlayıcılar, fonksiyonlarını maksimum etkinlikle yerine getirmek ve basınçlar karşısında eğilip 
bükülmemesi için yeterli deformasyon direncine sahip olmalıdırlar.Bu çalışmanın amacı,farklı yöntemlerle oluşturulmuş 
ana bağlayıcıların deformasyonlarının değerlendirilmesidir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmada lazer sinter ve geleneksel döküm yöntemleriyle üretilmek için iki farklı lingual bar (4x1,7 
mm lingual bar ve 5x1,5 mm lingual bar) ana bağlayıcı, bilateral dişsiz sonlanacak tasarımda SolidWorks 2017 yazılım 
programında oluşturuldu. Tasarlanan her bir ana bağlayıcı tipinden 6’ şar adet olmak üzere toplam 24 adet ana bağlayıcı 
üretildi. İki farklı üretim tipleriyle yapılan ana bağlayıcılar, özel olarak üretilen deformasyon cihazına, dişsiz sahanın bir 
tarafından vidalar yardımı ile sabitlendi. Karşıt dişsiz bölgenin tam ortasına, horizontal düzlem üzerinde, genişliği 1mm 
olacak şekilde sonlanan bir uç ile 1250 gr ağırlık uygulandı. Kuvvet uygulandıktan sonra ana bağlayıcıların üzerinde yer 
alan deformasyon ölçüm çıkıntısına tam temas eden dijital bir komparatör yardımıyla deformasyon miktarları sayısal 
olarak ölçüldü. 

Bulgular: Çalışmanın sonucunda, lazer sinter yöntemiyle üretilen ana bağlayıcıların deformasyon miktarları, döküm 
yöntemiyle üretilenlere göre daha yüksek olduğu tespit edildi. İki lingual bar arasında deformasyon direnci  MANN 
WHITNEY-U testine göre  5x1,5 mm’ lik lingual barda düşük bulunmuştur.

Sonuç:  Çalışmanın sınırları dahilinde, deformasyon dirençlerinin lazer sintere göre daha yüksek olması nedeniyle 
döküm yöntemiyle üretilen ana bağlayıcıların tercih edilmesi daha uygundur. 
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SS-034

Disk İnterferens Rahatsızlıklarının Tedavisinde Stabilizasyon Splintinin Eklem Sesleri Üzerine 
Etkisi

Mevsim Yayman1, Uğur Taşkıran2, Serhan Akman1

1Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi
2Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Amaç: Temporomandibular eklem (TME) rahatsızlıkları, çiğneme kaslarında ağrı, fonksiyonel hareketlerde kısıtlılık ve 
eklem sesleri gibi semptomlara neden olmaktadır. Toplumda yaygın görülen bu rahatsızlıkların tedavisinde okluzal 
splintlerin kullanımı sıklıkla tercih edilmektedir. Stabilizasyon splintleri; temporomandibular eklemin disk interferens 
rahatsızlıklarında kondillerin fizyolojik konumlarına getirilmesi, oklüzal temasların düzenlenmesi, kas aktivitesinin 
azaltılması ve semptomların giderilmesi amacıyla uygulanmaktadır. TME rahatsızlıklarında sık rastlanan bir semptom 
olan eklem sesleri genellikle öznel yöntemlerle değerlendirilmektedir. Doğru teşhis ve tedavinin uygulanabilmesi için 
eklem seslerinin nesnel olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, disk interferens rahatsızlığı 
olan hastalara uygulanan stabilizasyon splinti tedavisinin etkinliğini ses sinyali işleme yöntemleri kullanarak 
değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, disk interferens rahatsızlığına sahip 24 hasta üzerinde yürütülmüştür. Hastalar 7 hafta 
süresince stabilizasyon splinti ile tedavi edilmiştir. Splint kullanımından önce ve tedavi süresince haftalık kontroller 
yapılarak eklem sesleri kaydedilmiştir. Elde edilen ses sinyallerinin maksimum enerji değerleri spektral analizle farklı 
frekans aralıklarındaki beş bantlı filtreden (125Hz - 250Hz - 500Hz - 1000Hz - 2000Hz) geçirilmiştir. İstatistiksel analiz 
için tekrarlayan ölçümlerde ANOVA testi uygulanmıştır.

Bulgular: Haftalara göre alınan tekrarlayan ölçümlerde elde edilen değerler arasında fark istatistiksel olarak anlamlıdır. 
Belirlenen frekans bantları ile zamana bağlı ölçümlerin etkileşimi önemli değildir. Frekans bantlarına göre elde edilen 
zamana bağlı ölçüm değerleri önemli oranda birbirinden farklıdır.

Sonuç: Stabilizasyon splinti uygulanmış eklem hastalarında eklem seslerinin frekansı ve şiddeti zamana bağlı olarak 
değişmektedir.
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SS-034

The Effect of Stabilization Splint on Joint Sounds in the Treatment of Disc Interference Disorders

Mevsim Yayman1, Uğur Taşkıran2, Serhan Akman1

1Selcuk University Faculty of Dentistry Department of Prosthodontics
2Selcuk University Faculty of Technology Electrical-Electronics Engineering

Aim: Temporomandibular joint (TMJ) disorders cause symptoms such as pain in masticatory muscles, limitation 
of functional movements and joint sounds. Occlusal splints are often preferred in the treatment of these disorders, 
which are common in society. The goal of treatment with stabilization splints are to bring the condyles to their 
physiological positions, regulate occlusal contacts, reduce muscle activity and relieve symptoms. Joint sounds, which 
is a common symptom in TMJ disorders, are generally evaluated by subjective methods. For correct diagnosis and 
treatment, objective evaluation of the joint sounds is required. The aim of this study is to evaluate the stabilization 
splint effectiveness using sound signal processing methods in disc interference patients.

Materials and Methods: This study was conducted on 24 patients with disc interference disorders. The patients were 
treated with a stabilization splint for 7 weeks. Before and during the splint treatment, weekly controls were made and 
joint sounds were recorded. The maximum energy values of the obtained audio signals were passed through a five-
band filter in different frequency ranges (125Hz - 250Hz - 500Hz - 1000Hz - 2000Hz) by spectral analysis. Repeated 
measures ANOVA was used for statistical analysis.

Results: The difference between the values obtained in repeated measurements according to weeks is statistically 
significant. The interaction of the determined frequency bands with the time-dependent measurements is not 
significant. The time-dependent measurement values according to the frequency bands are significantly different 
from each other.

Conclusion: Frequency and intensity of joint sounds change depending on time in joint patients who underwent 
stabilization splint therapy.
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SS-035

Evaluation of Tensile Strengths of Three Different Suture Materials

Gökhan Gürses1, Ahmet Aktı1, Uğur Dolunay1

1Selcuk University Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery

Uğur Dolunay / Selcuk University Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery

İntroduction: Suture, which is one of the most important factors in the healing of wounds; must maintain his strength 
to bring the two wound edges side by side until the healing phase is over. In this study, the strength of three different 
suture materials stored in artificial saliva or human saliva was evaluated, and thermal aging technique was applied for 
realistic results.

Material and method: Poly(glycolide-co-lactide)(PGLA) and poly(glycolide-co-caprolactone)(PGCL) were used as 
absorbable and silk was used as a non-absorbable suture. The sutures kept HS or AS according to the group they 
belong to. All suture materials aged with thermal cycle.  Tensile strengths were tested at the initial, day 3, day 7 and 
day 14. 

Results: The mean tensile strength of all suture types was statistically different in the initial testing(p<0,01). In the silk 
type, only Day3-AS was not statistically different from the initial test(IT). In the PGLA type, statistical differences were 
found in all tests between IT. In type PGCL, there were statistically differences in all measurements between IT, but 
Day3-AS and Day3-HS. In the evaluation performed on the third, seventh and fourteenth days, the difference between 
artificial and human saliva was found on the day-14/7 in the PGCL, day-14 in PGLA. The use of AS may give accurate 
results in studies that will last less than seven days. 

Conclusion: A faster strength loss was observed in HS than in AS. In in vitro studies which will last more then 3 days, 
it would be more appropriate to use HS rather then AS to ensure accurate results. It is necessary to consider that 
multifilament sutures show more untie due to thermal changes. 
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SS-035

Üç Farklı Sütür Materyalinin Gerilme Güçlerinin Değerlendirilmesi

Gökhan Gürses1, Ahmet Aktı1, Uğur Dolunay1

1Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Uğur Dolunay / Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Yaraların iyileşmesinde en önemli etkenlerden biri olan sütür; iyileşme aşaması bitene kadar iki yara kenarını yan 
yana getirmek için gücünü korumalıdır. Bu çalışmada yapay tükürük veya insan tükürüğünde saklanan üç farklı sütür 
materyalinin gücü değerlendirilmiş olup, ayrıca gerçeğe yakın sonuçlar için termal yaşlandırma tekniği uygulanmıştır.

Gereç ve yöntem: Poli(glikolid-ko-laktid)(PGLA) ve poli(glikolid-ko-kaprolakton)(PGCL) emilebilir, ipek ise emilemez 
sütür olarak kullanıldı. Sütürlar ait oldukları gruba göre yapay tükürük  veya insan tükürüğünde  tutuldu. Tüm sütür 
materyalleri termal siklus ile yaşlandırıldı. Gerilme güçleri  başlangıç, 3. gün, 7. gün ve 14. günde test edildi. 

Bulgular: Tüm sütür tiplerinin ortalama gerilme gücü, ilk testte istatistiksel olarak farklıydı(p<0,01). İpek tipinde sadece 
3. gün ilk testten istatistiksel olarak farklı değildi. PGLA tipinde ilk testle tüm testler arasında istatistiksel farklılıklar 
bulundu. PGCL tipinde 3. gün yapay tükürük ve insan tükürüğü testleri dışında diğer tüm testlerde başlangıç testiyle 
farklılık gösterdi.       Üçüncü, yedinci ve on dördüncü günlerde yapılan değerlendirmede, PGCL’de 7. Ve 14. günde, 
PGLA’da 14. günde yapay ve insan tükürüğü arasındaki fark bulundu. Yedi günden az sürecek çalışmalarda yapay 
tükürük kullanımı doğru sonuçlar verebilir. 

Sonuç: İnsan tükürüğünde yapay tükürüğe göre daha hızlı bir güç kaybı gözlendi. 3 günden fazla sürecek olan in vitro 
çalışmalarda, doğru sonuçların alınması için yapay tükürük yerine insan tükürüğü kullanılması daha uygun olacaktır. 
Multifilament sütürlerin termal değişikliklerden dolayı daha fazla çözülme gösterdiğini göz önünde bulundurmak 
gerekir. 
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SS-036

A Retrospective Clinical Evaluation Of Small Diameter Implant Supported Dental Prosthesis: Early 
Results

Zeynep Başağaoğlu Demirekin1, Yavuz Fındık1

1Faculty of Dentistry, Suleyman Demirel University

Zeynep Başağaoğlu Demirekin / Faculty of Dentistry, Suleyman Demirel University

Purpose: Narrow-diameter implants are planned for specific clinical conditions between adjacent teeth with a narrow 
bone width or with only a narrow area in between. They are especially advantageous when restoring narrow teeth like 
maxillary lateral and mandibular incisors and first premolars.

Materials and Methods: In the period between 2018 and 2019, 21 patients were rehabilitated with narrow- implants. 
A total of 32 implants were placed (The Straumann® Bone Level Tapered Implants,  2.9 mm). The survival rates of the 
implants were analyzed and prosthetic complications were evaluated.

Results: The accumulative 36-month survival rate of the implants was 96.9%. Prosthetic complications were mainly 
limited to the loosening of occlusal screws. No implant abutment fractures, screw fractures, or porcelain chipping were 
observed.

Conclusions:  The results show that narrow implants provide satisfactory treatment outcomes. Narrow implants can 
be preferred in cases, where the dental operation area is not wide enough.
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SS-036

Dar Çaplı İmplant Destekli Diş Protezlerinin Retrospektif Klinik Değerlendirilmesi: Erken Sonuçlar

Zeynep Başağaoğlu Demirekin1, Yavuz Fındık1

1süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi

Zeynep Başağaoğlu Demirekin / Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi

Amaç: Dar çaplı implantlar, alveol kemik genişliği dar veya aralarında sadece dar bir alan olan komşu dişler arasındaki 
spesifik klinik durumlar için planlanır. Maksiller lateral ve mandibular kesiciler ve birinci premolarlar gibi dar dişleri 
restore ederken özellikle avantajlıdırlar.

Gereç ve Yöntem: 2018-2019 yılları arasında dar implantlarla 21 hasta rehabilite edildi. Toplam 32 implant yerleştirildi 
(Straumann® Kemik Düzeyinde Konik İmplantlar, 2.9 mm). İmplantların hayatta kalma oranları analiz edildi ve protetik 
komplikasyonlar değerlendirildi.

Bulgular: İmplantların 36 aylık sağkalım oranı %96.9 idi. Protez komplikasyonları temel olarak oklüzal vidaların 
gevşemesiyle sınırlıydı. İmplant abutment kırığı, vida kırığı veya porselen ufalanması gözlenmedi.

Sonuç: Sonuçlar, dar implantların tatmin edici tedavi sonuçları sağladığını göstermektedir. İmplant planlanan operasyon 
alanının yeterince geniş olmadığı durumlarda dar implantlar tercih edilebilir.
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SS-037

Evaluation of the Stress of Different Implant Designs in Different Bone Densities Using Finite 
Element Analysis

Yasemin Mert2, Ercan Durmuş1, Gökhan Gürses1, Mert Doğrul1

1Selçuk University, Dentistry Faculty, Department of Oral and Maxillofacial Surgery 
2Priavate Practitioner

Mert Doğrul / Selçuk University, Dentistry Faculty, Department of Oral and Maxillofacial Surgery

Background:In the study, it is planned to compare the implant materials with different geometric structures used in the 
treatment of tooth deficiencies and the stress they create in the bones with the finite element analysis technique. The 
aim of the study is to compare the principal stress distributions in the bones with finite element analysis. 

Methods: In our study, two different densities of bone structure (D1 and D4); cylindrical and conical designed implants 
were modeled in computer environment and 4 models were created. After placing cylindrical and conical implants and 
abutments on the obtained bone models, the stresses created by applying 200 N vertical force over the abutment, 30° 
100 N buccolingual oblique force and 100 N horizontal force from the buccal surface of the abutment were investigated 
by finite element analysis technique. 

Results: As a result of the vertical force, the compression stresses in the cortical bone around the neck region of the 
implants in both bone models intensified and showed a homogeneous distribution.In both implant designs, under 
oblique and horizontal forces, stresses were observed in the cortical bone around the implants.While the highest tensile 
stress (Pmax) was observed more in the mesial and distal cortical v bones in all models, the highest compression 
stress (Pmin) was detected in the buccal and lingual cortical bones. 

Conclusion: Implants with conical body design gave better results in terms of stress distribution in bone compared 
to cylindrical implants. Conical implants would be preferred in low bone density areas. Implants with cylindrical body 
design, could be more advantageous with wider implants in areas with low bone density.

Anahtar Kelimeler: Cylindrical implant, conical implant, bone density, Finite element analysis
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SS-037

Farklı Şekillerdeki İmplantların Stres Değerlerinin Karşılaştırması: Sonlu Eleman Analiz Çalışması

Yasemin Mert2, Ercan Durmuş1, Gökhan Gürses1, Mert Doğrul1

1Selçuk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı 
2Özel Sektör

Mert Doğrul / Selçuk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Çalışmada diş eksikliklerinin tedavisinde kullanılan farklı geometrik yapıya sahip implant materyallerinin 
kemiklerde oluşturdukları streslerin sonlu elemanlar analizi tekniği ile asal stres dağılımlarını karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda iki farklı yoğunlukta kemik yapısı (D1 ve D4), silindirik ve konik dizaynlı implantlar 
bilgisayar ortamında modellenerek 4 model oluşturulmuştur. Elde edilen kemik modellerine; silindirik, konik implantlar 
ve abutmentlar yerleştirildikten sonra abutment üzerinden 200 N’luk vertikal, vestibül bölgeden abutment üzerine 
bukkolingual olarak oblik 30° 100 N ve abutmentın bukkal yüzeyinden 100 N yatay yönde kuvvet uygulanarak oluşan 
stresler sonlu elemanlar analizi tekniği ile incelenmiştir.

Bulgular: Konik gövde dizaynına sahip implantlar silindirik implantlara oranla kemikte daha az stres meydana 
getirmiştir. Oblik ve horizontal kuvvetler altında her iki implant dizaynında, implantların etrafındaki kortikal kemikte 
stresler yoğun olarak görülmüştür. Kortikal kemik kalınlığı en fazla olan D1 kemik gelen stresleri daha iyi karşılayıp 
homojen dağılım göstermiştir.

Sonuç: Kortikal kemikte; konik tip implant, silindirik implanta oranla daha az stres oluşturmuştur. Kortikal kemik 
yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda konik implantlar tercih edilebilir. Silindirik şekilde tasarlanan implantlarda düşük 
kemik yoğunluğuna sahip bölgelerde daha geniş çaplar avantaj sağlayabilir.
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SS-038

Investigation Of The Effect Of Injectable Platelet-Rich Fibrin (I-Prf) On Postoperative Pain, Edema, 
Trismus And Quality Of Life In Mandibular Third Molar Surgery

Hasan Akpınar1, Ferhat Ayrancı1

1Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry, Ordu University, Ordu, Turkey

Hasan Akpınar / Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry, Ordu University, Ordu, Turkey

Aim: The aim of this thesis study is to investigate the effect of injectable platelet-rich fibrin (i-prf) on postoperative 
pain, edema, trismus and quality of life in mandibular third molar surgery.

Material and Method: Thirty-five patients, 26 female and 9 male, aged between 18 and 25, were included in the 
study. It was noted that the patients had bilateral mesioangular impacted wisdom teeth with bone retention, which 
were classified as class II, position B and C according to the Pell & Gregory classification. After the randomization 
was achieved, the standard surgical protocol was applied to the wisdom tooth on one side. At least 3 weeks later, 
submucosal injectable platelet-rich fibrin was applied in addition to standard surgical protocol. Postoperative pain, 
edema, trismus and changes in the quality of life of the patient were evaluated in the follow-ups.

Results: It was observed that there was no significant difference between the groups in terms of postoperative pain. It 
was determined that the analgesic consumption in the i-prf group was significantly less at the 6th hour, 24th hour and 
2nd day postoperatively. I-prf group was more successful in postoperative edema measurements, it was observed that 
there was a statistically significant difference on the 2nd and 7th day in the lateral canthus-angulus measurements, 
and on the 2nd day in the tragus-commisura measurements. It was detected that mouth opening was significantly 
less in the i-prf group on the 2nd day. It was observed that i-prf did not have a statistically significant effect on 
postoperative quality of life.

Conclusion: According to the results of the study, it was determined that i-prf had a limited effect on the management 
of postoperative pain, but was effective in reducing postoperative edema. In order to reach more detailed results on 
the subject, more studies in large patient groups are required.
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SS-038

Enjekte Edilebilir Trombositten Zengin Fibrinin (I-Prf) Alt Gömülü Yirmi Yaş Cerrahisinde 
Postoperatif Ağrı, Ödem, Trismus Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması

Hasan Akpınar1, Ferhat Ayrancı1

1Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilimdalı, Ordu, Türkiye

Hasan Akpınar / Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilimdalı, Ordu, Türkiye

Amaç: Bu tez çalışmasının amacı, enjekte edilebilir trombositten zengin fibrinin (i-prf) alt gömülü yirmi yaş cerrahisinde 
postoperatif ağrı, ödem, trismus ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya cinsiyet ayrımı bulunmaksızın yaşları 18 ile 25 arasında değişen, asemptomatik çift 
taraflı Pell & Gregory sınıflamasına göre sınıf II, pozisyon B ve C olan kemik retansiyonlu mezioanguler gömülü yirmi 
yaş dişleri bulunan 26 kadın 9 erkek olmak üzere toplam 35 hasta dahil edilmiştir. Randomizasyon sağlandıktan 
sonra bir taraftaki yirmi yaş dişine standart cerrahi protokol, diğer taraftaki yirmi yaş dişine ise en az 3 hafta sonra 
standart cerrahi protokole ek olarak submukozal enjekte edilebilir trombositten zengin fibrin uygulanmıştır. Hastanın 
postoperatif ağrı, ödem, trismus ve yaşam kalitesindeki değişim takiplerde değerlendirilmiştir.

Bulgular: Postoperatif ağrı açısından gruplar arası anlamlı farklılık olmadığı gözlenmiştir. I-prf grubunda analjezik 
tüketiminin postoperatif 6. saat, 24. saat ve 2. gün anlamlı düzeyde daha az olduğu belirlenmiştir. Postoperatif ödem 
ölçümlerinde i-prf grubunun daha başarılı olduğu gösterilmiştir. Göz lateral köşesi-angulus ölçümlerinde 2 ve 7. gün, 
tragus-ağız dış köşesi ölçümlerinde 2. gün istatiksel olarak anlamlı fark olduğu görülmüştür. Ağız açıklığının ise 2. gün 
anlamlı düzeyde i-prf grubunda daha az olduğu görülmüştür. I-prf’in postoperatif yaşam kalitesi üzerinde istatiksel 
olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir.     

Sonuç: Çalışma sonuçlarına göre i-prf’in postoperatif ağrının yönetilmesinde sınırlı etkisi olsa da postoperatif ödemin 
azaltılmasında etkili olduğu belirlenmiştir. Konuyla ilgili daha detaylı sonuçlara ulaşılabilmesi için, geniş hasta 
gruplarında daha fazla çalışma gereklidir.
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SS-039

Evaluation Of The Effect Of Different Information Techniques On Anxiety In Embedded 3.Molar 
Surgery

Abdullah Kalaycı1, Ahmet Aktı1, Muhammed Mustafa Öztürk2, Kerem Üveys Çömlekçi1

11.Selcuk University Faculty of Dentistry, Department of Oral, Dental and Maxillofacial Surgery 
22. Private Sector

Kerem Üveys Çömlekçi / 1.Selcuk University Faculty of Dentistry, Department of Oral, Dental and Maxillofacial Surgery

Aim: Anxiety is a state of marked uneasiness caused by fear, distress or delusion. This feeling, which is quite normal up 
to a certain stage, can affect a person’s life, sociability and activities when it reaches an abnormal level.Dental anxiety 
can be evaluated more specifically than general anxiety. This anxiety;We can explain it as the anxiety that occurs in the 
person for dental treatments. Recognizing individuals with dental anxiety by the dentist is of great importance in terms 
of knowing what protocols should be applied for the treatments to be applied. The aim of our study is to compare 3 
different information techniques that can be applied before impacted third molar surgery and to search for the ideal 
information method.

Material and Methods: This study was carried out on 60 volunteer patients, 29 males and 31 females, aged between 18 
and 44, who did not have any systemic or psychological problems. The patients were divided into 3 groups. The patients 
in the first group were informed verbally about the impacted third molar tooth extraction. The patients in the second 
group were shown 8 photographs describing this surgery. The last group was shown a video showing impacted third 
molar surgery.The patients were asked to fill in the MDAS, STAIS, STAI-T questionnaires before impacted third molar 
tooth extraction and information. All patients were asked to re-fill the MDAS and STAI-S questionnaires immediately 
after the briefing.The VAS questionnaire was administered immediately after the procedure was completed.MDAS, 
STAI-S and VAS questionnaires were applied to all patients 1 week after the operation.

Results: The preoperative dental anxiety scores in all three groups decreased after the information was given.We 
believe that informing patients visually is more effective in reducing anxiety in our study. This helps to prepare a more 
suitable working environment for both the patient and the physician.
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SS-039

Gömülü 3.Molar Cerrahisinde Farklı Bilgilendirme Tekniklerinin Anksiyete Üzerine Etkisinin 
Değerlendirilmesi

Abdullah Kalaycı1, Ahmet Aktı1, Muhammed Mustafa Öztürk2, Kerem Üveys Çömlekçi1

11.Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi Anabilimdalı 
22.Özel Sektör

Kerem Üveys Çömlekçi / 1.Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi Anabilimdalı

Amaç: Anksiyete korku, sıkıntı ya da kuruntunun meydana getirdiği belirgin huzursuzluk durumudur. Belli bir aşamaya 
kadar gayet normal olan bu duygu, anormal seviyeye çıktığında kişinin yaşamını, sosyalliğini ve faaliyetlerini etkileyebilir.

Dental anksiyete ise, genel anksiyeteye nazaran daha spesifik olarak değerlendirilebilir. Bu anksiyeteyi; diş tedavileri 
için kişide oluşan endişe olarak açıklayabiliriz. Dental anksiyetesi olan bireylerin diş hekimi tarafından farkedilmesi, 
uygulanacak tedavilerin ne gibi protokollerle yapılması gerektiğinin bilinmesi bakımından ciddi önem arz eder.

Çalışmamızın amacı, gömülü 3.molar cerrahisi öncesinde uygulanabilecek 3 farklı bilgilendirme tekniğinin 
karşılaştırılması ve ideal bilgilendirme yönteminin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma, herhangi sistemik veya psikolojik problemi olmayan, yaşları 18 ile 44 arası değişen, 29’u 
erkek 31’u kadın olmak üzere 60 gönüllü hasta üzerinde gerçekleştirilmiştir. Hastalar 3 gruba ayrılmıştır. İlk gruptaki 
hastalara gömülü 3.molar diş çekimi ile ilgili sözlü bilgilendirme yapılmıştır. İkinci gruptaki hastalara bu cerrahiyi 
anlatan 8 adet fotoğraf gösterilmiştir. Son gruba ise gömülü 3.molar cerrahisini gösteren bir video izletilmiştir.

Hastalardan gömülü 3.molar diş çekimi ve bilgilendirme öncesi MDAS, STAIS, STAI-T anketlerini doldurmaları 
istenmiştir. Tüm hastalardan, bilgilendirme yapıldıktan hemen sonra MDAS ve STAI-S anketini tekrar doldurmaları 
istenmiştir. İşlem bittikten hemen sonra VAS anketi uygulanmıştır. Tüm hastalara operasyondan 1 hafta sonra MDAS, 
STAI-S ve VAS anketi uygulanmıştır.

Bulgular: Üç grupta da preoperatif dental anksiyete skorları bilgilendirme yapıldıktan sonra azalmıştı.İstatistiksel 
olarak anlamlı azalma videolu bilgilendirme grubunda gözlemlendi.

Sonuç olarak, çalışmamızda hastaları görsel olarak bilgilendirmenin anksiyeteyi azaltma üzerine daha etkili olduğu 
kanaatindeyiz. Bu durum, hem hasta hem de hekim için daha uygun bir çalışma ortamı hazırlanmasına yardımcı 
olmaktadır.
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SS-040

Demographic Characteristics of Patients Applying to the Oral and Maxillofacial Surgery Clinic

Elif Esra özmen1, Emine Şimşek1

1Karamanoğlu Mehmetbey University

Elif Esra özmen / Karamanoğlu Mehmetbey University

Objective: We aimed to emphasize the importance of communication between the patient and the physician by 
examining the demographic characteristics of the patients who applied to the Oral and Maxillofacial Surgery Clinic, 
which is a very busy clinic, and the duration of the patients’ complaints. 

Materials and Methods: In the study conducted on 100 patients who applied to the Oral and Maxillofacial Surgery 
Clinic, the ages, systemic diseases, genders of the patients, and the reasons for applying to the faculty were noted. 
After the patients were seated in the examination chair, their complaints were asked, and their explanation times were 
recorded without interrupting them.

Results: The mean age of the patients was 45, 51% of the patients were female, while 49% were male. While 2% of the 
patients whose systemic status was questioned were receiving treatment for depression, it was observed that 8% had 
diabetes, 22% had hypertension and heart disease, and 68% had no systemic disease. In addition, when the reasons for 
applying to the clinic were questioned, 2% of the patients came because of joint problems, 20% due to impacted tooth 
extraction, 2% due to oral pathology, 32% due to tooth extraction, and 44% due to implant surgery. has been learned. 
The average time for patients to describe their complaints is 20 seconds.

Conclusion: In order to get detailed information about the condition of the patients and to increase patient satisfaction; 
patients should be listened to until the end without interrupting their words while describing their complaints, and the 
importance of communication between the patient and the physician should be realized.
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SS-040

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Kliniğine Başvuran Hastaların Demografik Özellikleri

Elif Esra özmen1, Emine Şimşek1

1Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Elif Esra özmen / Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Amaç: Oldukça yoğun bir klinik olan Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Kliniğine başvuran hastaların demografik özelliklerini 
ve hastaların şikayetlerini anlatma sürelerini inceleyerek hasta hekim arasındaki iletişimin önemini vurgulamayı 
amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Kliniğine başvuran 100 hasta üzerinde yapılan çalışmada hastaların 
yaşları, sistemik rahatsızlıkları, cinsiyetleri, fakülteye başvurma sebepleri not edildi. Hastalar muayene koltuğuna 
oturduktan sonra şikayetleri sorularak sözleri kesilmeden dinlenerek anlatma süreleri kaydedildi.

Bulgular: Hastaların yaş ortalamasının 45 olduğu, hastaların % 51’i kadın iken %49’u erkek olduğu görüldü. Sistemik 
durumu sorgulanan hastaların %2’si depresyon tedavisi görürken iken %8’inin diabet olduğu, %22’sinin hipertansiyon 
ve kalp rahatsızlığına sahip olduğu %68’nin ise sistemik olarak herhangi bir rahatsızlığının olmadığı görüldü. Ayrıca 
hastaların kliniğe başvurma sebepleri sorgulandığında hastaların %2’si eklem problemi nedeniyle, %20’si gömülü diş 
çektirme sebebi nedeniyle, yüzde 2’si oral patoloji nedeniyle, %32’sinin diş çekimi talebiyle, %44’ünün ise implant 
cerrahisi nedeniyle geldiği öğrenilmiştir. Hastaların şikayetlerini anlatma süreleri ise ortalama 20 saniyedir.

Sonuç: Hastaların durumlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi alabilmek ve hasta memnuniyetini arttırmak için; hastalar şikayetlerini 
anlatırken sözleri kesilmeden sonuna kadar dinlenmeli ve hasta hekim arasındaki iletişimin önemi fark edilmelidir
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SS-041

Evaluation of Alveolitis Cases Developing After Tooth Extraction

Oğulcan Akkurt1, Olgun Topal1

1Afyonkarahisar University of Health Sciences, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery

Oğulcan Akkurt / Afyonkarahisar University of Health Sciences, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial 
Surgery

Objective: In this study, it was aimed to evaluate the cases of alveolar osteitis (alveolitis), which is one of the most 
common complications after tooth extraction, using different parameters. 

Materials-Methods: 71 patients who applied to Afyonkarahisar Health Sciences University, Faculty of Dentistry, 
Department of Oral and Maxillofacial Surgery between 2019 and 2022 and were diagnosed with alveolitis in the clinic 
after tooth extraction were included in the study. The occurrence of alveolitis was evaluated retrospectively according 
to age, gender, area of ??tooth extraction, presence of systemic disease, smoking and seasonal variables. Statistical 
analyzes of the study were made with the SPSS package program. 

Results: It was found that 62% of the patients with alveolitis were female and 38% were male, and the distribution 
between genders showed a significant difference. It was found that alveolitis was more common in young and middle 
age groups (21-60) (p<0.001). It was determined that 62% of the cases developed in the posterior region of the 
mandible, and there was a significant difference in the distribution between the jaw regions (p<0.001). It was found 
that the incidence of alveolitis between the seasons showed a statistically significant difference and it was found that 
it was most common in winter months (49.3%) (p<0.001). 

Conclusion: The incidence of alveolitis, a local symptom that develops after extraction, was found to be higher in 
women, young and middle-aged groups, in the mandibular posterior region and in winter. Further studies in larger 
populations are needed.
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SS-041

Diş Çekiminden Sonra Gelişen Alveolit Vakalarının Değerlendirilmesi

Oğulcan Akkurt1, Olgun Topal1

1Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi AD

Oğulcan Akkurt / Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi AD

Amaç: Bu çalışmada, diş çekimi sonrası gelişen en sık komplikasyonlardan biri olan alveolar osteitis (alveolit) olgularının 
farklı parametreler kullanılarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç-Yöntem: Çalışmaya 2019 ile 2022 tarihleri arasında Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Diş Hekimliği 
Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalına başvuran ve diş çekimi yapıldıktan sonra klinikte alveolit teşhisi 
konan 71 hasta dahil edilmiştir. Yaş, cinsiyet, diş çekimi yapılan bölge, sistemik hastalık varlığı, sigara kullanımı ve 
mevsim değişkenlerine göre alveolit görülmesi retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın istatistiksel analizleri 
SPSS paket programı ile yapılmıştır. 

Bulgular: Alveolit olgusu gelişen hastaların % 62’sinin kadın, %38’inin erkek olduğu bulunmuş, cinsiyetler arasındaki 
dağılım anlamlı farklılık göstermiştir. Genç ve orta yaş gruplarında (21-60) alveolitin daha fazla görüldüğü bulunmuştur 
(p<0.001). Olguların %62’sinin mandibulada posterior bölgede geliştiği, çene bölgeleri arasındaki dağılımda da anlamlı 
fark bulunduğu tespit edilmiştir (p<0.001). Mevsimler arasındaki alveolit görülme oranının istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık gösterdiği bulunmuş ve en sık kış aylarında (%49,3) karşılaşıldığı saptanmıştır (p<0.001). 

Sonuç: Çekim sonrası gelişen lokal bir semptom olan alveolit görülme oranı, kadınlarda, genç ve orta yaş grubunda, 
mandibular posterior bölgede ve kış mevsiminde daha yüksek bulunmuştur. Daha geniş popülasyonlarda yapılacak 
ileri çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.
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SS-042

Evaluation of Certain Etiological Factors in Patients with Temporomandibular Disorder

Ercan Durmuş1, Serhat Cem Demircan1, Ahmet Aktı1

1Selcuk University Faculty of Dentistry

Serhat Cem Demircan / Selcuk University Faculty of Dentistry

This study evaluates the prevalence of certain etiologic factors and their correlation with TMD in patients with 
Temporomandibular Dysfunction.

Between February 2022 and May 2022, 200 patients with one or more of the complaints of pain around the joint, pain in 
the chewing muscles, joint sounds and limitation in mouth opening were included in the Oral and Maxillofacial Surgery 
clinic of Selcuk University Faculty of Dentistry. Etiological factors examined include bruxism, parafunctional habits, 
tooth deficiencies, orthodontic disorders, TMJ trauma history, psychiatric disorders, age and gender. The data were 
obtained by a single physician by taking clinical examination methods and anamnesis.

78% of the patients were female and 22% were male. While 50% of the included patients consisted of young people 
between the ages of 15-24, the prevalence of TMD decreased as the age groups increased. As a result of the evaluation, 
the prevalence of bruxism was 81.5% and the prevalence of parafunctional habit was 80.5%. While 24.5% of the 
patients had Class A tooth deficiency, 5.5% Class B and 2% Class C tooth deficiency, 68% had no missing teeth. The 
prevalence of orthodontic disorder is 12%. Patients who stated that their complaints started with a traumatic factor in 
TMJ constituted 11%, and most of these traumatic factors were seen as related to a tooth extraction or treatment. The 
rate of patients who receiving psychiatric treatment is 16%.

Results: The rate of TMD involvement is higher in women and younger age groups. Bruxism and parafunctional habits 
show higher correlation with TMD than other factors, and a comorbid psychiatric disorder may increase the frequency 
of these factors. Early elimination of parafunctional habits, prosthetic rehabilitation of tooth deficiencies that cause 
occlusal disorder and parafunctional eating habits, atraumatic application in tooth extraction and treatment are 
important for minimizing the risk of TMD development.
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SS-042

Temporomandibular Bozukluğu Olan Hastalarda Belirli Etiyolojik Faktörlerin Değerlendirilmesi

Ercan Durmuş1, Serhat Cem Demircan1, Ahmet Aktı1

1Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Serhat Cem Demircan / Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Bu çalışma Temporomandibular Disfonksiyon görülen hastalarda belirli etiyolojik faktörlerin prevalanslarını ve TMD ile 
korelasyonlarını değerlendirmektedir. 

Çalışmaya Şubat 2022 – Mayıs 2022 tarihleri arasında, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve 
Çene Cerrahisi kliniğine, eklem çevresinde ağrı, çiğneme kaslarında ağrı, eklem sesleri ve ağız açıklığında kısıtlılık 
şikayetlerinden bir veya daha fazlasına sahip 200 hasta dahil edilmiştir. İncelenen etiyolojik faktörler, bruksizm, 
parafonksiyonel alışkanlıklar, diş eksiklikleri, ortodontik bozukluklar, TME travma hikayesi, psikiyatrik rahatsızlıklar, yaş 
ve cinsiyeti içermektedir. Veriler, tek hekim tarafından klinik muayene yöntemleri ve anamnez alınarak elde edilmiştir.

Hastaların %78’i kadın ve %22’si erkeklerden oluşmuştur. Dahil edilen hastaların %50’sini 15-24 yaş arası genç grup 
oluştururken, yaş grupları arttıkça TMD prevalansı azalmıştır. Değerlendirme sonucunda, bruksizm prevalansı 81.5%, 
parafonksiyonel alışkanlık prevalansı 80.5% olmuştur. Hastaların 24.5%’inde Klas A diş eksikliği, 5.5% Klas B ve 2% Klas 
C diş eksikliği gözlenirken, 68%’inde diş eksikliği bulunmamaktadır. Ortodontik bozukluk prevalansı 12% oranındadır. 
TME’de bir travmatik etken ile şikayetlerinin başladığını ifade eden hastalar 11%’lik kesimi oluşturmuş ve bu travmatik 
etkenlerin büyük bir kısmı bir diş çekimi veya tedavisine bağlı görülmüştür. Psikiyatrik tedavi görmekte olduğunu 
belirten hastaların oranı ise 16% oranındadır.

Sonuç: Kadınlarda ve genç yaş gruplarda TMD etkilenim oranı daha yüksektir. Bruksizm ve parafonksiyonel alışkanlıklar 
diğer faktörlere göre TMD ile çok daha yüksek korelasyon göstermekte ve eşlik eden bir psikiyatrik rahatsızlık bu 
faktörlerin sıklığını artırabilmektedir. Parafonksiyonel alışkanlıkların erken dönemde eliminasyonu, oklüzal bozukluğa 
ve parafonksiyonel yeme alışkanlıklarına sebep olan diş eksikliklerinin protetik rehabilitasyonu, diş çekimi ve 
tedavilerinde atravmatik uygulama TMD gelişim riskini minimalize etmek açısından önem arz etmektedir.
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SS-043

Evaluation of YouTube Videos on Zygomatic Implants

Ahmet Aktı1, Ziya Ozan Cengiz1, Gökhan Gürses1

1Selcuk University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery

Ziya Ozan Cengiz / Selcuk University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery

Objective: The study aims to evaluate the quality of the information provided by YouTube videos about zygomatic 
implants.

Method: In this cross-sectional study, YouTube videos were searched using the search term “zygomatic implants”. 
The first 200 videos were scanned. After the exclusions, the remaining 94 videos were reviewed independently by 2 
researchers for demographics and usefulness of the content. All videos were classified as poor, moderate, or excellent 
based on usability score, evaluating content quality, and streaming. The overall video rating included duration, views, 
“likes”, “dislikes” and comments. Video content was analyzed with an 8-point scorecard. Uploaded sources have 
classified all videos. Obtained demographic data were analyzed according to the usefulness score. For statistical 
analysis, correlation analysis and Pearson tests were performed. Inter-observer agreement was calculated as the 
k-score.

Results: The usefulness scores of the included videos ranged from poor (0) to excellent (8) (mean, 3.12). Of the 94 
videos, 51 are informative videos for patients shot by physicians, 32 are videos uploaded for advertising purposes, and 
11 are videos uploaded for educational purposes for physicians. The highest usability score average was educational 
videos shot by physicians for physicians (4.09), followed by videos uploaded by healthcare professionals (3.33) and 
videos for advertising purposes (2.46). The scores given by the two researchers were found to be compatible according 
to the kohen kappa test (=.925). However, there was no statistically significant difference between the usability score 
and the number of views, likes, dislikes, and comments (P>.05)

Conclusion: The evaluation of the videos showed that the videos of professionals are more qualified for patients. 
However, advertising videos do not have enough information for people who need to know about zygomatic implants. 
YouTube™ can be a potentially misleading platform for zygomatic implants.
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SS-043

Zigomatik İmplantlar ile İlgili YouTube Videolarının Değerlendirilmesi

Ahmet Aktı1, Ziya Ozan Cengiz1, Gökhan Gürses1

1Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakultesi Ağız Diş Ve Çene Cerrahisi

Ziya Ozan Cengiz / Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakultesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

Amaç: Çalışmanın amacı, zigomatik implantlarla ilgili YouTube videolarından sağlanan bilgilerin kalitesini 
değerlendirmektir.

Yöntem: Bu kesitsel çalışmada, “zygomatic implants ” arama terimi kullanılarak YouTube videoları arandı. İlk 200 video 
tarandı. Hariç tutulanlardan sonra kalan 94 video, demografik veriler ve içeriğin kullanışlılığı açısından 2 araştırmacı 
tarafından bağımsız olarak incelendi. Tüm videolar, içerik kalitesi ve akışı değerlendirilerek kullanışlılık puanına göre 
zayıf, orta veya mükemmel olarak sınıflandırıldı. Genel video değerlendirmesi, süre, görüntülemeler, “beğeniler”, 
“beğenmemeler” ve yorumları içeriyordu. Video içeriği 8 puanlık bir puan listesiyle analiz edildi. Tüm videolar, yükleyen 
kaynaklara göre sınıflandırıldı. Elde edilen demografik veriler kullanışlılık puanına göre analiz edilmiştir. İstatistiksel 
analiz için, korelasyon analizi ve Pearson testi yapıldı. Gözlemciler arası uyum, k skoru olarak hesaplandı.

Bulgular: Dahil edilen videoların yararlılık puanları zayıf (0) ile mükemmel (8) (ortalama, 3,12) arasında değişmektedir. 
94 videodan 51 tanesi hekimler tarafından çekilen hastalara yönelik bilgilendirici videolar, 32 tanesi reklam amaçlı 
yüklenmiş videolar 11 tanesi ise hekimlere yönelik eğitim amaçlı yüklenmiş videolardan oluşmaktadır. En yüksek 
kullanışlılık puan ortalaması hekimler tarafından hekimlere yönelik çekilen eğitici videolar (4,09) iken, bu değerleri 
sağlık profesyonelleri tarafından yüklenen videolar (3,33) ve reklam amaçlı videolar (2,46) takip etti. İki araştırmacının 
verdiği puanlar kohen kappa testine göre uyumlu bulundu (=.925). Ancak, kullanışlılık puanı ile görüntüleme, beğenme, 
beğenmeme ve yorum sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (P>.05). Görüntülenme sayısı ile 
beğenme ve beğenmeme arasında pozitif bir korelasyon vardı (=,659-,670).

Sonuç: Videoların değerlendirilmesi, profesyonellerin videoları hastalar için daha nitelikli olduğunu  gösterdi. Ancak 
reklam amaçlı videolar, zigomatik implantlar hakkında bilgi sahibi olması gereken kişiler için yeterli bilgiye sahip değil. 
YouTube™ zigomatik implantlar için yanıltıcı olma potansiyeline sahip bir platform olabilir. Sağlıkla ilgili sorunlar 
profesyonel destek almadan çözülmeye çalışılmamalıdır ayrıca sağlık uzmanları, zigomatik implantlar ile ilgili YouTube 
videolarını klinik doğruluk ve içerik kalitesi açısından değerlendirmeli ve hastalara profesyonellerin standartlarını 
karşılayan eğitim hedeflerine ulaşan videoları önermelidir
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SS-044

The Importance of Early Treatment in Dentoalveolar Injuries in Terms of Prognosis: A Case Report

Gizem Doğan1, Hasan Küçükkolbaşı1, Ercan Durmuş1, Abdullah Kalaycı1

1Selcuk University Faculty of Dentistry

Gizem Doğan / Selcuk University Faculty of Dentistry

Purpose: Dentoalveolar and perioral soft tissue injuries occur due to various traumas, usually as a result of fights, falls, 
traffic accidents and sports injuries.Most dental injuries affect the anterior teeth, especially the maxillary central teeth. 
Concusion, subluxation and luxation are the most common injuries in deciduous teeth, while uncomplicated crown 
fractures are the most common injuries in permanent teeth.

The aim of this case series of three cases is to report the favourable healing process observed in the dentoalveolar 
structures when traumatic injuries in children are intervened early, but also to show the loss of dentoalveolar structures 
when the intervention is delayed.

Case: In the first two cases, it was observed that the treatments we applied to the dentoalveolar injuries seen in 
pediatric patients of similar age, as a result of the early presentation of the patients to our clinic, gave positive results 
after the follow-up. In another case, a traumatised patient presented to our clinic with pain and swelling after a long 
time. The unfavourable situation caused tooth and bone loss.

Result: The treatment process was favourable for the trauma patients who presented to our clinic early and success 
was achieved in the long term. However, in the case where time has passed, a process that results in bone and tooth 
loss and affects the patient aesthetically, psychologically and functionally has emerged.

Conclusion: Dental traumas are often complicated and early treatment of injuries is very important to achive long-term 
results.The knowledge of the physician and his/her approach to treatment, as well as many factors such as the level of 
awareness of the patient and his/her family about the injury and the time of presentation to the health institution after 
the trauma significantly affect the prognosis.
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SS-044

Dentoalveolar Yaralanmalarda Erken Tedavi Uygulamasının Prognoz Açısından Önemi: Olgu 
Sunumu

Gizem Doğan1, Hasan Küçükkolbaşı1, Ercan Durmuş1, Abdullah Kalaycı1

1Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Gizem Doğan / Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Amaç: Dentoalveolar ve perioral yumuşak doku yaralanmaları çeşitli travmalara bağlı olarak genellikle kavga, düşme, 
trafik kazası ve spor yaralanmaları sonucunda meydana gelir. Diş yaralanmalarının çoğu ön dişleri, özellikle de maksiller 
santral dişleri etkiler. Konküzyon, sublüksasyon ve lüksasyon süt dişlerinde en sık görülen yaralanmalar iken, daimi 
dişlerde en sık komplike olmayan kron kırıkları görülür. 

Üç olgu içeren bu  serinin amacı çocuklarda görülebilen travmatik yaralanmalara erken müdahale edildiğinde 
dentoalveolar yapılarda gözlenen olumlu iyileşme sürecinin aktarılması bununla beraber müdahaleye geç kalındığında 
dentoalveolar yapı kayıplarının gösterilmesidir.

Olgu: İlk iki olguda benzer yaştaki çocuk hastalarda görülen dentoalveolar yaralanmalara, hastaların kliniğimize erken 
başvurması sonucu uyguladığımız tedavilerin olumlu sonuçlar verdiği yapılan takipler sonrasında gözlemlenmiştir. 
Bir diğer olguda ise travma alan hasta aradan uzun zaman geçtikten sonra kliniğimize ağrı ve şişlik şikayetiyle 
başvurmuştur. Gelişen olumsuz durum hastada diş ve kemik kayıplarına neden olmuştur.

Bulgu: Bahsedilen olgulardaki travma hastalarından kliniğimize erken başvuranlar için tedavi süreci olumlu sonuçlanmış 
ve uzun dönemde başarı sağlanmıştır. Ancak üzerinden zaman geçen olguda hastada kemik ve diş kaybıyla sonuçlanan, 
hastayı estetik, psikolojik ve de fonksiyonel olarak etkileyen bir süreç ortaya çıkmıştır.

Sonuç: Dental travmalar genellikle komplikedir ve yaralanmaların erken tedavisi uzun vadeli sonuç elde etmek için 
oldukça önemlidir. Hekimin bilgisi ve tedaviye yaklaşımı aynı zamanda hasta ve ailesinin yaralanma konusunda bilinç 
düzeyi, travma sonrası sağlık kuruluşuna başvurma süresi gibi birçok faktör prognozu önemli ölçüde etkilemektedir.
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SS-045

Intraoral Lipoma: A Case Report

Şeyma Koyuncu1, Hasan Küçükkolbaşı2, Abdullah Kalaycı1, Ahmet Aktı1

1Selcuk University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery 
2Istanbul Medeniyet University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery

Şeyma Koyuncu / Selcuk University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery

Objective: Lipomas are asymptomatic, benign mesenchymal neoplasms of adipose tissue origin, mostly covered 
by normal mucosa, separated into lobules by fibrous tissue. Although the cause is generally unknown, familial 
predisposition, trauma, alcohol, radiation and some chronic diseases are blamed in the etiology. In this case report, 
the treatment of a rare and very large lipoma on the cheek will be presented.

Case: 27-year-old female patient was admitted to our clinic with the complaint of swelling on the right cheek, which 
has been present for a long time and whose dimensions are increasing. On examination, a soft-consistent, mobile and 
well-circumscribed mass of approximately 2x2 cm was detected in the right buccal mucosal region. The mass was 
completely excised with an intraoral approach under local anesthesia. As a result of histopathological examination, 
there was no recurrence in the 2-year follow-up of the patient who presented as a lipoma.

Results: Lipomas are benign neoplasms of capsular adipose tissue, and although they are usually seen in subcutaneous 
tissues, they can also be seen in deep tissues. They are relatively rare in the maxillofacial region. Fine needle aspiration 
biopsy, ultrasound, CT and magnetic resonance imaging methods are used for diagnosis.  Lipomas, the main treatment 
of which is surgical excision, can be excised for functional or cosmetic reasons and do not usually show recurrence 
after total resection.

Conclusion: Lipoma is a benign tumor and is common throughout the body, but intraoral lipomas are a rare entity that 
can be noticed during routine dental examinations. Its etiology is not clearly known. Surgical excision is suitable for 
definitive diagnosis and treatment. Lipomas in the buccal region can be safely and completely excised intraorally. In 
this case, no complaints or recurrences were observed in the 2-year follow-up of the totally excised lipoma.
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SS-045

İntraoral Lipom: Bir Olgu Sunumu

Şeyma Koyuncu1, Hasan Küçükkolbaşı2, Abdullah Kalaycı1, Ahmet Aktı1

1Selçuk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı 
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Şeyma Koyuncu / Selçuk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Lipomlar, fibröz doku tarafından lobüllere ayrılan, adipoz doku orijinli, çoğunlukla normal mukoza ile örtülü, 
asemptomatik, benign mezenşimal neoplazmlardır. Genellikle sebebi bilinmese de etyolojide ailesel yatkınlık, travma, 
alkol, radyasyon ve bazı kronik hastalıklar suçlanmaktadır.    Bu olgu sunumunda yanakta az rastlanan ve oldukça 
büyük boyutlara ulaşmış lipomun tedavisi sunulacaktır.

Olgu: Yirmi yedi yaşında kadın hasta, uzun süredir mevcut olan ve boyutları giderek artan sağ yanakta şişlik şikâyetiyle 
kliniğimize başvurdu. Yapılan muayenede sağ bukkal mukoza bölgesinde yaklaşık 2x2 cm boyutunda, yumuşak kıvamlı, 
hareketli ve düzgün sınırlı kitle tespit edildi. Lokal anestezi altında intraoral yaklaşımla kitle total olarak eksize edildi. 
Histopatolojik inceleme sonucu, lipom olarak gelen hastanın, 2 yıllık takibinde nüks görülmedi.

Bulgular: Lipomlar, kapsüler adipoz dokunun benign neoplazmları olup, genellikle subkutanöz dokularda görülseler de 
derin dokularda da görülebilirler. Maksillofasiyal bölgede nisbeten az rastlanırlar. Tanı amacıyla ince iğne aspirasyon 
biyopsisi, ultrason, BT ve manyetik rezonans görüntüleme yöntemleri kullanılmaktadır.   Temel tedavi şekli cerrahi 
eksizyon olan lipomlar, fonksiyonel veya kozmetik nedenlerle eksize edilebilirler ve total rezeksiyonu takiben genellikle 
rekürrens göstermezler.

Sonuç: Lipom benign bir tümör olup tüm vücutta yaygın görülmekle beraber ağız içi lipomlar, rutin diş muayeneleri 
sırasında fark edilebilen nadir bir antitedir. Etyolojisi net olarak bilinmemektedir. Kesin tanı ve tedavisi için cerrahi 
eksizyon uygundur. Bukkal bölgedeki lipomlar intraoral yolla güvenli bir şekilde total olarak eksize edilebilir. Bu olguda 
total olarak eksize edilen lipomun 2 yıllık takibinde herhangi bir şikâyet ve nüks görülmedi.
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SS-046

Compound Odontoma in Maxilla: Case Report

Yelda Erdem Hepşenoğlu1, Alperen Tekin1, Barış Çağrı Delilbaşı1

1Istanbul Medipol University

Yelda Erdem Hepşenoğlu / Istanbul Medipol University

Objective: Odontoma is the most common benign odontogenic tumor. Its etiology is unknown. Most odontomas are 
asymptomatic during routine radiographic examination. Histologically, enamel, dentin, cementum and pulp tissue are 
observed. It is divided into two basic types, compound and complex. Radiographically, it has good or slightly irregular 
sclerotic borders. It is separated from the surrounding healthy tissue by a radiolucent connective tissue capsule. The 
contents of the lesion are largely radiopaque. Odontomas have limited growth potential and should be enucleated as 
they may lead to cystic transformation, inhibition of permanent tooth eruption, and bone destruction. In this study, a 
case of compound odontoma and its treatment is presented. 

Case: A 22-year-old male patient who did not have any systemic problems applied to Medipol University Faculty of 
Dentistry for dental treatments. An amorphous radiopaque mass was detected in the anterior region of the maxilla in 
the routine panoramic radiographic control of the patient. In the periapical radiographic examination, an embedded 
radiopaque mass of 6.5X12 mm in diameter in the anterior region of the maxilla and a multilocular radiolucent area 
extending anteriorly were observed. In addition, the relationship with the mass and tooth roots was clearly determined 
in the image obtained by dental volumetric tomography (DVT). 

As a result of the vitality test performed on teeth 21-22, the teeth were found to be devital. After root canal treatments, 
the mass was removed by surgical excision. As a result of the clinical and radiological diagnosis, it was determined as 
a compound odontoma.Results, The patient showed an uneventful recovery period in the 6-month follow-up, and no 
recurrence was observed in the controls. Radiographic recovery was achieved.

Conclusion: In this case, compound odontoma in the right maxillary anterior region was treated with total enucleation 
and the patient was followed up at regular intervals.
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SS-046

Maxillada Kompaund Odontoma: Vaka Sunumu

Yelda Erdem Hepşenoğlu1, Alperen Tekin1, Barış Çağrı Delilbaşı1

1istanbul Medipol Üniversitesi

Yelda Erdem Hepşenoğlu / istanbul Medipol Üniversitesi

Amaç: Odontoma en sık görülen benign odontojenik tümördür. Etyolojisi halen daha tam olarak bilinmemektedir. Çoğu 
odontoma asemptomatik olarak rutin radyografik muayenede tespit edilirler. Histolojik olarak mine, dentin, sement 
ve pulpa dokusu izlenir. Kompound ve kompleks olmak üzere iki temel tipe ayrılır. Radyografik olarak iyi ya da hafif 
düzensiz sklerotik sınırlıdır. Çevre sağlıklı dokudan radyolusent bağ doku kapsülü ile ayrılır. Lezyonun içeriği büyük 
oranda radyopaktır. Odontomaların büyüme potansiyeli sınırlıdır ve kistik dönüşüm, daimi diş sürmesini engelleme, 
kemik destrüksiyonu gibi durumlara yol açabileceği için enükle edilmelidir. Bu çalışmada 1 adet kompaund odontoma 
vakası ve tedavisi sunulmuştur.

Olgu: Sistemik herhangi bir problemi bulunmayan 22 yaşında erkek hasta, İstanbul Medipol Üniversitesi Diş hekimliği 
Fakültesine dental tedavilerine yaptırmak üzere başvurmuştur. Hastaya yapılan rutin panaromik radyografi kontrolünde, 
üst çene anterior bölgesinde amorf radyoopak kitle tespit edilmiştir. Periapikal radyografi incelemesinde, üst çene 
anterior bölgesinde 6.5X12 mm çaplarında gömülü radyoopak bir kitle ve bu kitlenin anterior uzanan multiloküler 
radyolusent alan gözlenmiştir. Ayrıca dental volumetrik tomografi (DVT) ile elde edilen görüntüde kitle ve diş kökleriyle 
ilişkisi net bir şekilde tespit edilmiştir. 21-22 nolu dişlere yapılan vitalite testi sonucu dişler devital olarak tespit 
edilmiştir. Kök kanal tedavilerinden sonra cerrahi eksizyonla kitle çıkarılmıştır. Yapılan klinik ve radyolojik tanı sonucu 
kompaund odontoma olarak tespit edilmiştir. 

Bulgular: 6 aylık takipte Hasta sorunsuz bir iyileşme periyodu göstermiş olup, yapılan rutin kontrollerde nüks 
görülmemiştir. Radyografik olarak iyileşme sağlandı.

Sonuç: Sunulan olguda sağ maksiller anterior bölgedeki kompaund odontoma total enükleasyon ile tedavisi yapıldı ve 
hasta belirli aralıklarla takibe alınmıştır.
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SS-047

A Full Mouth Rehabilitation by Using Surgical Template with Flapless Implant Surgery: A Case 
Report

Emine İkiz1, Ahmet Emre Uysal2, Berna Özcan1, Nurten Baysal1

1Health Science University/ Gulhane Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics 
2Health Science University/ Gulhane Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery

Emine İkiz / Health Science University/ Gulhane Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics

Purpose: To plan a guided surgery by using computer-aided design (CAD) and computer-aided manufacturing (CAM) 
technology with the support of computed tomography (CT) images to reduce the postoperative recovery time of the 
patient and place the implants in the desired position.

Case: A 65-year-old female patient was referred to the clinic with the complaint of inadequate chewing function and 
loss of teeth. After radiographic and intraoral examinations, completely edentulous maxilla and partially edentulous 
mandible (Kennedy Class I) were seen. After clinical examination 7 implants were planned for maxilla and 4 implants 
for mandible. The implant surgery was planned with surgical template. Temporary a complete denture and a partial 
denture with including radio opaque material were prepared for the patient to obtain BT images. The implants were 
planned to place 13, 14, 16, 22, 23, 24, 26 teeth regions in maxilla and 34, 36, 44 and 46 teeth regions for the mandible 
with the guidance of BT images. After fabrication of the surgery guides with CAD/CAM process a flapless surgery was 
achieved. 

Results: After surgery it has been noticed in panoramic radiography that the implants are below bone level approximately 
3-5 mm. 36 hours after the first surgery, the implants were brought to bone level using a 48-hour Explantation Device 
(ITI, Straumann, Switzerland). After 3 months of the implant placement, full mouth rehabilitation was restored with 
custom-made abutments and metal-ceramic restorations in region of 33-43.

Conclusion: The surgical guides allow to place implants with a flapless surgery. In principle, tools for the change of 
the implant positions in the vertical direction can be used within 48 hours before osseointegration starts. Inadequate 
patient’s chewing function and aesthetic appearance can be restored with implants and full mouth restorations.
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SS-047

Cerrahi Plak Kullanımı ile Gerçekleştirilen Flepsiz İmplant Cerrahisiyle Tüm Ağız Rehabilitasyonu: 
Vaka Sunumu

Emine İkiz1, Ahmet Emre Uysal2, Berna Özcan1, Nurten Baysal1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi A.B.D. 
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Emine İkiz / Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi A.B.D.

Amaç: Bu çalışmanın amacı hastaya bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve bilgisayar destekli üretim (CAM) teknolojisi 
kullanılarak, bilgisayarlı tomografi (BT) verileri ışığında, bilgisayar ortamında cerrahinin planlanması ve implant 
cerrahisi sırasında kullanılan rehber plaklar ile postoperatif iyileşme süresinin azaltılması ve implantların istenilen 
konumda yerleştirilebilmesi amaçlanmıştır. 

Olgu: 65 yaşındaki kadın hasta kliniğimize yetersiz çiğneme fonksiyonu ve diş kayıpları şikayeti ile başvurmuştur. 
Yapılan intraoral ve radyografik muayenesinde üst çenede tam dişsizlik ve alt çenede Kennedy sınıf 1 dişsizlik durumu 
tespit edilmiştir. Klinik muayene sonucunda hastaya üst çenede 7, alt çenede ise 4 adet implant planlanmıştır. İmplant 
cerrahisinin cerrahi rehber plaklar ile yapılmasına karar verilmiştir. Hastaya geçici üst total protez ve alt parsiyel protez 
yapılarak, protezin dokuya bakan yüzeyleri radyoopak malzeme ile kaplandıktan sonra BT görüntüleri elde edilmiştir. 
Alınan görüntüler eşliğinde bilgisayar ortamında implant pozisyonları üst çenede 13,14,16, 22,23,24 ve 26 nolu bölge, 
alt çenede ise 34,36,44,46 nolu bölge olarak belirlenmiştir. Cerrahi plaklar bilgisayar ortamında tasarlanıp, bilgisayar 
destekli üretimle elde edildikten sonra flepsiz implant cerrahisi gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular: Cerrahi sonrası alınan panoramik radyografide implantların yaklaşık olarak 3-5 mm aralığında kemik 
seviyesinin altında olduğu fark edilmiştir. İlk cerrahiden 36 saat sonra implantlar 48 saat anahtarı (ITI, Strauman, 
İsviçre) kullanılarak kemik seviyesine getirilmiştir. İmplant yerleşiminden 3 ay sonra, hastaya özel tasarlanan kişisel 
abutmentlar ve 33-43 nolu bölgede metal destekli köprü restorasyonlar ile tüm ağız rehabilitasyonu tamamlanmıştır.

Sonuç: Cerrahi plaklar sayesinde implant yerleşimi flepsiz cerrahi ile yapılabilmektedir. Osseointegrasyon başlamadan 
48 saat içerisinde implant pozisyonları vertikal yönde değiştirilebilmektedir. Planlanan implantlar ve tüm ağız 
restorasyonlar ile hastanın yetersiz olan çiğneme fonksiyonu ve estetik görünümü tedavi edilebilir. 
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SS-048

Investigation Of The Effect Of Implant Design On Stress Distribution With Finite Element Analysis

Ayşegül Tekeli Yavuz1, Ercan Durmuş1, Gökhan Gürses1

1Dentistry of Faculty Selçuk University

Ayşegül Tekeli Yavuz / Dentistry of Faculty Selçuk University

Aim: In this study, it was aimed to investigate the stress distribution resulting from the exposure of narrow diameter 
implants with different stem and thread designs to vertical and oblique forces in a single missing tooth in the maxilla 
anterior region with finite element analysis.

Materials and Methods: Cylindrical and conical implants with different thread designs (square, butress, reverse butress, 
v-shaped thread) were placed on bone models with D3 density imitating tooth region 21. The diameter of the implants 
was 3.3 mm and their length was 12 mm. Forces of 100 N were applied to the implants in the vertical direction and at 
an angle of 30 degrees. Von-Mises stress values, principal stresses and stress values at the bone-implant interface 
were evaluated by finite element analysis.

Results: When four different thread types were compared, Von Mises stress value was found to be lower in square 
thread form. Significantly more stress occurred in the butress implant than in all groups. While cylindrical implants 
create more Von Mises stress than conical implants; The stress transmitted to the bone is less in cylindrical implants 
than in conical implants. Oblique forces created more stress on both the implant and the surrounding bone tissue than 
the vertical forces.

Conclusions: Preferring square, V-shaped and reverse butress thread shaped implants over butress thread will reduce 
the risk of resorption and implant fracture. The use of cylindrical implants will increase the stress on the implant. Since 
the stress applied by the conical implants to the bone is high, resorption can be seen more.
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SS-048

İmplant Tasarımının Stres Dağılımına Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi İle İncelenmesi

Ayşegül Tekeli Yavuz1, Ercan Durmuş1, Gökhan Gürses1

1Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Ayşegül Tekeli Yavuz / Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Amaç: Bu çalışmada, maksilla anterior bölge tek diş eksikliğinde farklı gövde ve yiv dizaynlarına sahip dar çaplı 
implantların dikey ve oblik kuvvetlere maruz bırakılması sonucunda meydana gelen stres dağılımının sonlu elemanlar 
analizi ile incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 21 nolu diş bölgesini taklit eden D3 yoğunluktaki kemik modellere silindirik ve konik şekilli olmak 
üzere ve farklı yiv tasarımında (kare, payanda, ters payanda, v şekilli yiv) implantlar yerleştirildi. İmplantların çapı 3,3 
mm, uzunlukları ise 12 mm olarak belirlendi. İmplantlara dikey yönde ve 30 derece açılı 100 N’luk kuvvetler uygulandı. 
İmplantlarda oluşan Von-Mises stres değerleri, asal stresler ve kemik-implant arayüzündeki stres değerleri sonlu 
eleman analizi ile değerlendirildi.

Bulgular: Dört farklı yiv tipi karşılaştırıldığında kare yiv formunda Von Mises stres değeri daha düşük bulunmuştur. 
Payanda yiv şekilli implantta belirgin şekilde tüm gruplara göre daha fazla stres oluşmuştur. Silindirik implantlar konik 
implantlara göre daha fazla Von Mises stresi meydana getirirken; kemiğe iletilen stres, silindirik implantlarda konik 
implantlara göre daha azdır. Oblik kuvvetler dikey kuvvetlerden hem implant hem çevre kemik dokuda daha fazla stres 
meydana getirmiştir.

Sonuçlar: Kare, V şekilli ve ters payanda yiv şekilli implantların payanda yive göre öncelikli olarak tercih edilmesi 
rezorbsiyon ve implant kırığı riskini azaltacaktır. Silindirik implant kullanımı implant üzerinde stres oluşumunu 
artıracaktır. Konik implantların kemiğe uyguladıkları stres yüksek olduğu için rezorbsiyon daha çok görülebilir.

Anahtar Kelimeler: İmplant dizaynı, Konik implant, Silindirik implant, Sonlu elemanlar analizi, Yiv dizaynı.
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SS-049

Fractal Analysis Of Changes In The Trabecular Bone Structure Of The Mandibular Condyle In 
Patients With Rheumatoid Arthritis

Firdevs Aşantoğrol1, Burak Tunahan Çiftçi1

1Gaziantep University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Radiology

Burak Tunahan Çiftçi / Gaziantep University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Radiology

Aim: This study aims to evaluate the changes in the trabecular bone structure of the temporomandibular joint on 
panoramic radiographic images of patients with rheumatoid arthritis (RA) using the fractal analysis method.

Material and Method: In this study, 35 RA patients (11 men (48.1±9.5 years), 24 women (43.8±14.9 years)) and 35 
healthy individuals (11 men (49.0±8.9 years), 24 women (44.4±12.7 years)) who underwent panoramic radiographic 
imaging for various reasons were evaluated. Panoramic radiographic images of the patients were exported in JPEG 
file format and fractal analysis of the trabecular structure of the mandibular condyle was performed using ImageJ 
version 1.52 (National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA) software. For fractal dimension (FD) measurements 
on panoramic radiographic images, 40x40 pixels square-shaped regions of interest were selected in the mandibular 
condyle. IBM SPSS Statistics 28.0.0.0 software program was used for statistical analysis. While the mean FD values 
of RA patients were compared with those of healthy individuals using the Student’s t-test; the relationship between 
patients’ ages and FD values was evaluated with the Pearson’s correlation test.

Results: According to our study findings, mean FD values were 1.09±0.10 (minimum:0.93, maximum:1.24) and 
1.15±0.08 (minimum:1.00, maximum:1.33) for RA patients and healthy individuals, respectively. Statistical analysis 
of FD values showed a statistically significant difference between RA patients and healthy individuals (p=0,01). When 
FD values of RA patients and healthy individuals were evaluated according to age and gender, there was no significant 
difference (p>0.05). 

Conclusion: RA is a chronic autoimmune disease that causes inflammation of the synovial membrane in multiple joints. 
It has been reported that temporomandibular joint involvement is fairly common in RA patients. The results reveal that 
the fractal analysis on panoramic radiographs is a powerful tool for detecting the articular changes associated with 
RA.
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SS-049

Romatoid Artritli Hastalarda Mandibular Kondilin Trabeküler Kemik Yapısındaki Değişikliklerin 
Fraktal Analizi

Firdevs Aşantoğrol1, Burak Tunahan Çiftçi1

1Gaziantep Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

Burak Tunahan Çiftçi / Gaziantep Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

Amaç:  Bu çalışmanın amacı, romatoid artritli (RA) hastaların panoramik radyografi görüntüleri üzerinde 
temporomandibular eklemin trabeküler kemik yapısındaki değişiklikleri fraktal analiz yöntemi ile değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada,   çeşitli nedenlerle panoramik radyografi görüntülemesi yapılan 35 RA hastası (11 
erkek (48,1±9,5 yaş), 24 kadın (43,8±14,9 yaş)) ve 35 sağlıklı birey (11 erkek (49,0±8,9 yaş), 24 kadın (44,4±12,7 
yaş)) değerlendirildi. Hastaların panoramik radyografi görüntüleri JPEG formatında dışarıya aktarıldı ve  mandibular 
kondilin trabeküler yapısının fraktal analizi  ImageJ version 1.52 (National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA) 
yazılım programı kullanılarak gerçekleştirildi. Panoramik radyografi görüntüleri üzerinde fraktal boyut (FB) ölçümleri 
için mandibular kondilde kare, 40x40 piksel boyutunda ilgili alanlar seçildi. İstatistiksel analiz için IBM SPSS Statistics 
28.0.0.0 yazılım programı kullanıldı. Hasta ve sağlıklı bireylerin ortalama FB değerleri, Student t-testi ile karşılaştırılırken; 
hastaların yaşları ve FB değerleri arasındaki ilişki ise Pearson korelasyon testi  kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Çalışma bulgularına göre, ortalama FB değerleri RA hastaları ve sağlıklı bireyler için sırasıyla 1,09±0,10 
(minimum:0,93, maximum:1,24) ve  1,15±0,08 (minimum:1,00, maximum:1,33) idi. FB değerlerinin istatistiksel analizi, 
RA hastaları ile sağlıklı bireyler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdi (p=0,01). RA hastaları ve sağlıklı 
bireylerin FB değerleri yaş ve cinsiyete göre değerlendirildiğinde ise, anlamlı bir farklılık olmadığı saptandı (p>0,05). 

Sonuç: RA, çok sayıda eklemde sinoviyal membranın inflamasyonuna yol açan kronik otoimmun bir hastalıktır. RA 
hastalarında temporomandibular eklem tutulumunun oldukça fazla görüldüğü bildirilmektedir.  Sonuçlar, panoramik 
radyografiler kullanılarak yapılan fraktal analizin RA ile ilişkili eklem değişikliklerinin saptanmasında belirleyici bir araç 
olduğunu ortaya koymaktadır.
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SS-050

Analysis of Mandibular Cortical Bone Structure in Bruxist Patients

Aykağan Coşgunarslan1

1Erciyes University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Radiology

Aykağan Coşgunarslan / Erciyes University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Radiology

Aim: The aim of the study is to evaluate the thickness and internal structure of mandibular cortical bone in bruxist 
patients on panoramic radiographs and compare them with the non-bruxist control group.

Materials and Methods: The study was conducted retrospectively. Patient records were scanned backward. 75 patients 
who were diagnosed as bruxists without any other systematic disease during the first examination constituted the 
study group, while 75 patients who did not have any disease and were not diagnosed with bruxism were included in 
the control group. Antegonial index (AI) and mental index (MI) measurements were performed bilaterally on panoramic 
radiographs. The area between the AI and MI measurement points, the mandibular cortical bone region, was examined 
by fractal analysis, and fractal dimension (FD) values were recorded bilaterally.

Results: There was no significant difference between the two groups in terms of age and gender (p>0.05). The mean 
AI values were 2.81 and 2.77 for the bruxism and control groups, respectively. Mean FD values were 1.33 and 1.30 for 
the bruxism and control groups, respectively. There was no significant difference for AI and FD between the two groups 
(p>0.05 and p>0.05). Mean MI values were 5.60 and 4.82 for the bruxism and control groups, respectively, there was a 
significant difference between the two groups in terms of MI (p<0.05).

Conclusion: Mandibular cortical bone thickness in the mental foramen area was found to be higher in the bruxism 
group compared to the control group. The increased masseter muscle activity observed in bruxism patients1 may have 
caused changes in the mandibular cortical bone, but no changes were observed in the internal structure of the cortical 
bone or the cortical thickness of the antegonial region.

 



Selçuk Üniversitesi 3. Uluslararası  

 Selçuk University 3rd International Congress of Innovative Dentistry

Yenilikçi Diş Hekimliği Kongresi

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KONYA VALİLİĞİ

November 25-27,2022
Alaeddin Keykubat Campus

Sultan Alparslan Congress Center
Konya / Türkiye

Alaeddin Keykubat Kampüsü
Sultan Alparslan Kongre Merkezi

Konya / Türkiye

25-27 Kasım,2022

www.sudentistry2022.org

SS-050

Bruksist Hastalarda Mandibular Kortikal Kemik Yapısının İncelenmesi

Aykağan Coşgunarslan1

1Erciyes Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

Aykağan Coşgunarslan / Erciyes Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

Amaç: Çalışmanın amacı bruksist hastaların mandibular kortikal kemik kalınlığının ve iç yapısının panoramik 
radyografiler üzerinden değerlendirilerek bruksist olmayan kontrol grubu ile karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma retrospektif olarak yürütülmüştür. Hasta kayıtları geriye doğru taranarak ilk muayene 
esnasında bruksist tanısı almış ve başka herhangi bir hastalığı olmayan 75 hasta çalışma grubunu oluştururken, 
herhangi bir hastalığı olmayan ve bruksizm tanısı almayan 75 hasta kontrol grubuna dahil edilmiştir. Panoramik 
radyografiler üzerinden antegonial indeks (AI) ve mental indeks (MI) ölçümleri bilateral olarak yapıldı. AI ve MI ölçümü 
yapılan noktalar arasında kalan alan mandibular kortikal kemik sahası fraktal analiz ile incelendi ve fraktal boyut (FB) 
değerleri bilateral olacak şekilde kaydedildi.

Bulgular: İki grup arasında yaş ve cinsiyet açısından anlamlı farklılık yoktu (p>0.05). Ortalama AI değerleri bruksizm 
ve kontrol grupları için sırası ile 2.81 ve 2.77 idi. Ortalama FB değerleri bruksizm ve kontrol grupları için sırası ile 
1.33 ve 1.30 idi. AI ve FB değerleri için iki grup arasında anlamlı bir farklılık bulunamadı (p>0.05 ve p>0.05). Bruksizm 
grubunun ortalama MI değeri 5.60 iken; bu değer kontrol grubunda 4.82 idi, iki grup arasında MI açısından anlamlı 
farklılık mevcuttu (p<0.05).

Sonuç: Mental foramen sahasındaki mandibular kortikal kemik kalınlığı, bruksizm grubunda kontrol grubuna göre 
daha yüksek bulunmuştur. Bruksizm hastalarında gözlemlenen artmış masseter kas aktivitesi1, mandibular kortikal 
kemikte değişikliklere neden olmuş olabilir, ancak kortikal kemiğin iç yapısında ya da antegonial bölgede herhangi bir 
değişikliğe rastlanılmamıştır.
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SS-051

The Evaluation of Osteoporosis with Pseudocolor Imaging on Panoramic Radiographs

Melek Taşsöker1, Samed Şatir2, Sultan Uzun1, Fatma Yüce3

1Necmettin Erbakan University, Faculty of Dentistry 
2Alaaddin Keykubat University, Faculty of Dentistry, Department of Dentomaxillofacial Radiology 
3Okan University, Faculty of Dentistry, Department of Dentomaxillofacial Radiology

Sultan Uzun / Necmettin Erbakan University, Faculty of Dentistry

Objective: The aim of this study is to evaluate osteoporosis based on mandibular cortical index (MCI) by performing 
pseudocoloring on panoramic radiographs.

Material and Methods: This study was carried out by retrospectively scanning 300 panoramic radiographs in the archive 
of Necmettin Erbakan University Faculty of Dentistry, Dentomaxillofacial Radiology. In the panoramic radiographs 
evaluated within the scope of the study, C1, C2, C3 scores were determined according to MKI, and in the next step, the 
differences between pseudocoloring and scores were visually examined using ImageJ program. Differences of pixel 
values corresponding to C1-C2-C3 scores were analyzed by Kruskal-Wallis test. SPSS v21.0 (IBM Corp, Armonk, NY, 
USA) program was used in the analysis of the data. Test results were evaluated according to p<0.05 significance level.

Results: Osteoporotic changes of C1-C2-C3 scores could not be visually distinguished on pseudocolored panoramic 
images. According to the numerical density values obtained in the histogram analysis, a significant difference was 
found between C1-C2-C3 scores (p<0.05). C3 has the highest density value, followed by C2 and C1 respectively 
(C3>C2>C1).

Conclusion: Pseudocolored images obtained by using Image J program are not successful in visually distinguishing 
osteoporotic changes according to MKI on panoramic radiographs, but the differences between scores can be 
demonstrated numerically by histogram analysis.
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SS-051

Panoramik Radyografilerde Sahte Renklendirme ile Osteoporozun Değerlendirilmesi

Melek Taşsöker1, Samed Şatir2, Sultan Uzun1, Fatma Yüce3

1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi 
2Alaaddin Keykubat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 
3Okan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Sultan Uzun / Necmettin Erbakan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi

Amaç: Bu çalışmanın amacı panoramik radyografiler üzerinden sahte renklendirme yapılarak mandibular kortikal 
indekse (MKI) dayalı olarak osteoporozun değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 
arşivinde yer alan 300 adet panoramik radyografinin retrospektif olarak taranmasıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma 
kapsamında değerlendirilen panoramik radyografilerde MKI’ya göre C1, C2, C3 skorları belirlenmiş, sonraki aşamada 
ImageJ programı kullanılarak sahte renklendirme ile skorlar arası farklılıklar görsel olarak incelenmiştir. C1-C2-C3 
skorlarına karşılık gelen piksel değerlerinin farklılıkları Kruskal-Wallis testi ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde 
SPSS v21.0 (IBM Corp, Armonk, NY, USA) programı kullanılmıştır. Test sonuçları p<0,05 anlamlılık düzeyine göre 
değerlendirilmiştir.

Bulgular: C1-C2-C3 skorlarına ait osteoporotik değişimler sahte renklendirilmiş panoramik görüntüler üzerinde görsel 
olarak ayırt edilememiştir. Yapılan histogram analizinde elde edilen numerik densite değerlerine göre ise C1-C2-C3 
skorları arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). C3 en yüksek densite değerine sahiptir, onu sırası ile C2 ve 
C1 izlemektedir (C3>C2>C1).

Sonuç: Image J programı kullanılarak elde edilen sahte renklendirilmiş görüntüler panoramik radyografiler üzerinden 
osteoporotik değişimlerin MKI’ya göre görsel ayrımında başarılı değildir ancak skorlar arası farklılıklar histogram 
analizi numerik olarak ortaya konabilmektedir. 
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SS-052

Evaluation Of Pathologies Related To Impacted Teeth: A Retrospective Cbct Study

Duygu Kaymak1, Derya İçöz1

1Selcuk University Faculty of Dentistry

Duygu Kaymak / Selcuk University Faculty of Dentistry

Background: The aim of this study; was to evaluate the pathologies associated with impacted teeth in 277 patients 
who applied to our clinic for various reasons, had cone beam computed tomography (CBCT) with at least one impacted 
tooth.                                                                                                                                           

Methods: In this study, CBCT images of 277 patients (female: 133 (48%), male: 144 (52%) mean age: 33.48±14.9) were 
evaluated retrospectively and 504 impacted teeth were examined. Impacted teeth were classified as no associated 
pathology, presence of cyst-tumor, periodontal destruction, resorption and caries in the adjacent tooth. Statistical 
analysis was performed with SPSS v.22 using descriptive statistics and chi-square test.                

Results: While the average number of impacted teeth was 1.82±1.7 at least 1 and maximum 19 impacted teeth were 
detected. Distribution of impacted teeth were 3.2% incisors, 21.8% canines, 9.6% premolars, 3.6% molars and 61.9% third 
molars. According to age groups impacted teeth were most common in the 21-30 age range and least common in 51 
years and older age. While the total number of impacted teeth was 504, the number of teeth associated with pathology 
was 201 and the number of associated pathology was 218. Pathological findings were observed in 36.5% of impacted 
teeth. It was determined that the incidence of pathology differed statistically compared to impacted teeth(p=0.042). 
The tooth most associated with pathology were 38(21,5%), and the least associated teeth were 17,22,31(0.2%). The 
most common pathology was periodontal bone destruction(22,1%), and the least common was caries in the adjacent 
tooth(1.5%). Periodontal bone destruction and cyst-tumor were seen in 2.8% of the impacted teeth, resorption and 
cyst-tumor in the adjacent tooth were observed in 0.6%.            

Conclusion: Since impacted teeth often cause pathology, investigation of impaction in case of missing teeth in the 
mouth and to follow-up the relationship of impacted teeth with pathology are important.
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SS-052

Gömülü Dişlerle İlişkili Patolojilerin Değerlendirilmesi: Retrospektif Kıbt Çalışması

Duygu Kaymak1, Derya İçöz1

1Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Duygu Kaymak / Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Amaç: Bu çalışmanın amacı; kliniğimize çeşitli sebeplerle başvuran, konik ışınlı bilgisayarlı tomografileri (KIBT) alınmış 
ve en az bir gömülü dişi bulunan 277 hastada gömülü dişler ile ilişkili patolojileri değerlendirmekti.              

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 277 hastanın (kadın:133(%48), erkek:144(%52) yaş ortalaması: 33,48±14,9) KIBT 
görüntüleri retrospektif olarak değerlendirildi ve 504 gömülü diş incelendi. Gömülü dişler; ilişkili patoloji yok, kist-
tümör, komşu dişte periodontal yıkım, rezorpsiyon ve çürük varlığı olarak sınıflandırıldı. İstatiksel analiz, SPSS v.22 ile 
tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare testi kullanılarak yapıldı.                                                              

Bulgular: Ortalama gömülü diş sayısı 1,82±1,7 iken en az 1 en fazla 19 gömülü diş tespit edildi. Gömülü dişlerin 
dağılımı; %3,2 kesici dişler, %21,8 kanin dişler, %9,6 premolar dişler, %3,6 molar dişler ve %61,9 üçüncü molar dişlerdi. 
Gömülü dişler yaş gruplarına göre; en çok 21-30 yaş aralığında görülürken en az 51 ve üzeri yaşta görüldü. Toplam 
gömülü diş sayısı 504 iken patolojiyle ilişkili diş sayısı 201 ve ilişkili patoloji sayısı 218’di. Gömülü dişlerin %36,5’inde 
patolojik bulgu görüldü. Patoloji görülme sıklığının gömülü dişlere göre istatistiksel olarak farklılık gösterdiği tespit 
edildi (p=0,042). En çok patolojiyle ilişkisi olan diş 38(%21,5), en az ilişkili olanlar 17,22,31(%0,2) numaralı dişlerdi. 
Patolojilerden en sık görülen periodontal kemik yıkımı(%22,1), en az görülen komşu dişte çürüktü(%1,5). Gömülü dişlerin 
%2,8’inde periodontal kemik yıkımı ve kist-tümör, %0,6’sında komşu dişte rezorpsiyon ve kist-tümör birlikte görüldü.                                                                                                                                        

Sonuç: Gömülü dişler sıklıkla patolojiye sebep olmaları nedeniyle, ağız içinde eksik diş durumunda gömülü kalma 
durumunun araştırılması ve gömülü dişlerin patolojiyle ilişkisinin takibi önem taşımaktadır.
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SS-053

Evaluation Of Maxillary Sinus Volume, Nasal Septum Deviation, And The Presence Of Concha 
Bullosa In Patients With Unilateral Cleft Lip And Palate

Kevser Dinç1, Hatice Kök2, Derya İçöz1

1Selcuk Unıversıty Faculty Of Dentıstry, Department Of Dentomaxıllofacıal Radıology, Konya, Turkıye 
2Selcuk Unıversıty Faculty Of Dentıstry, Department Of Orthodontıcs, Konya, Turkıye

Kevser Dinç / Selcuk Unıversıty Faculty Of Dentıstry, Department Of Dentomaxıllofacıal Radıology, Konya, Turkıye

Objective: Cleft lip and palate(CLP), one of the frequently observed congenital developmental anomalies, and occurs 
at the beginning of the fetal period due to the lack of adhesion between the maxillary process and the medial nasal 
process during primary palate development.The aim of the present study was to determine possible relationships 
by evaluating the presence of maxillary sinus volume(MSV), nasal septum deviation(NSD), and concha bullosa on 
cone-beam computed tomography (CBCT) images of patients with non-syndromic unilateral CLP and patients without 
CLP(control group).

Materials And Methods: CBCT images of 30 patients(11girls-19boys; mean age:14.50) with non-syndromic unilateral 
CLP and 30 patients without CLP(15female-15male; mean age:16.30) were selected retrospectively from the archive.
Data set was created by evaluating MSV(right-left), presence of NSD, deviation direction and presence of concha bullosa 
for each individual. The obtained data were analyzed with descriptive statistics, paired sample t-test, independent 
sample t-test and chi-square test using SPSS v.22.

Results: NSD was detected in the entire group with CLP.CLP; It was observed on the right in 15 patients and on the 
left in 15 patients.Right NSD was seen in 12(80%) of right-sided CLP, and left NSD was seen in all left-sided CLP.A 
statistically significant relationship was found between the presence of CLP and the presence of NSD(p=0.000).In the 
control group; no significant difference (p=0.780) was observed between right(9.84±4.37mm3), left(9.86±4.31mm3) 
and MSV.A statistically significant difference was observed between cleft side MSV(6.52±3.79mm3) and non-cleft 
side MSV(9.69±4.24mm3) in the CLP group(p=0.000).No statistically significant correlation was found between the 
presence of CLP and the presence of concha bullosa(p>0.05).

Conclusion: In CLP patients, more NSD was observed than in the control group, and a significant decrease in MSV 
on the cleft side compared to the non-cleft side was observed, and it is thought that the results of the study may 
contribute to the diagnosis, treatment and surgical process of CLP patients.
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SS-053

Unilateral Dudak Damak Yarıklı Hastalarda Maksiller Sinüs Hacmi, Nasal Septum Deviasyonu, 
Konka Bülloza Varlığının Değerlendirilmesi

Kevser Dinç1, Hatice Kök2, Derya İçöz1

1Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye 
2Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Kevser Dinç / Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Amaç: Konjenital gelişimsel anomalilerden biri olan dudak damak yarığı(DDY), sıklıkla gözlenmekte olup, primer damak 
gelişimi sırasında maksiller proçes ile medial nazal proçes arasındaki adezyon eksikliğine bağlı olarak fetal dönemin 
başlangıcında oluşmaktadır. Çalışmamızın amacı, non-sendromik unilateral DDY olan hastalar ile DDY olmayan 
hastaların(kontrol grubu) konik ışınlı bilgisayarlı tomografi(KIBT) görüntüleri üzerinde maksiller sinüs hacmi(MSH), 
nazal septum deviasyonu(NSD) ve konka bülloza varlığının değerlendirilerek olası ilişkilerin tespitidir.

Gereç Ve Yöntem: Non-sendromik unilateral DDY olan 30 hasta(11kız-19erkek; ortalama yaş:14.50) ve 30 DDY olmayan 
hastaların(15kadın-15erkek; ortalama yaş: 16.30) KIBT görüntüleri arşivden retrospektif olarak seçilmiştir. MSH (sağ-
sol), NSD varlığı, deviasyon yönü ve konka bülloza varlığı her birey için değerlendirilerek veri seti oluşturulmuştur. Elde 
edilen veriler SPSS v.22 kullanılarak tanımlayıcı istatistikler, eşleştirilmiş örneklem t testi, bağımsız örneklem t testi ve 
ki-kare testi ile analiz edilmiştir.

Bulgular: DDY gözlenen grubun tamamında NSD tespit edilmiştir. DDY; 15 hastada sağda 15 hastada solda 
gözlenmiştir. Sağ taraf DDY’nın 12’sinde (%80) sağa NSD, sol taraf DDY’nin ise tamamında sola NSD görülmüştür. 
DDY varlığı ile NSD varlığı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilmiştir(p=0,000). Kontrol grubunda; 
sağ(9,84±4,37 mm3), sol(9,86±4,31 mm3) ve MSH arasında anlamlı bir fark(p=0,780) gözlenmemiştir.DDY gözlenen 
grupta; yarık taraf MSH(6,52±3,79 mm3) ile yarık olmayan taraf MSH(9,69±4,24 mm3) arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark gözlenmiştir(p=0,000).DDY ile konka bülloza varlığı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit 
edilmemiştir(p>0,05).

Sonuç: DDY hastalarında kontrol grubuna göre daha fazla NSD, yarık taraf MSH’de yarık olmayan tarafa göre anlamlı bir 
azalma gözlenmiş olup çalışma sonuçlarının DDY hastalarının teşhis tedavi ve cerrahi sürecine katkı sağlayabileceği 
düşünülmektedir.
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SS-054

Evaluation Of The Nasopalatine Canal With Cbct In Anterior Dentated And Edentated Individuals

Elif Altun1, Derya İçöz1

1Selcuk University Faculty of Dentistry

Elif Altun / Selcuk University Faculty of Dentistry

Background: The aim of this study was to examine the anatomical measurements of nasopalatine canal (NPC) and 
buccal cortical bone with cone beam computed tomography (CBCT) according to tooth conditions in the anterior 
region and to evaluate the relationship of these variables with gender,age and nasopalatine canal shape.

Methods: CBCT of 200 patients were included in the study.The patients examined were classified as individuals 
with anterior region 11-21 teeth(1),one with 11-21 teeth(2),no 11-21 teeth(3) and total edentulous(4).In 200 CBCT 
examinations, nasopalatine canal shape(cylindrical,funnel,hourglass, banana and cone),diameter(nasopalatine 
foramen(D5) and incisive foramen diameter(D7)) and nasopalatine canal length(D6); The measurements of the buccal 
cortical bone(D1,the apical width of the buccal bone;D2,the mid-ridge width of the buccal bone;D3,the crestal width of 
the buccal bone; D4,the length of the buccal bone) were measured. Four patient groups were also compared according 
to gender and age groups with nasopalatine canal and buccal cortical bone measurements. Analysis of data; One-Way 
ANOVA, Kruskal Wallis, Kikare, Mann Whitney U and independent sample t-test were performed using SPSS program.

Results: There was a statistically significant difference between dental status and age groups and NPC shapes, and 
the funnel canal shape was observed at the highest rate in both parameters.(p=0.001,p=0.00) When the relations of the 
measurements with the tooth condition are evaluated; a significant difference was found between the lengths of D3,D4 
and D6,decreasing from toothed state to toothless state.(p=0.00,p=0.00,p=0.024) D1,D5 and D6 distances were higher 
in men than in women(p=0.036,p=0.017,p=0.001),but there wasn’t difference according to age groups.The distances 
were significantly higher in banana for D3, in cylindrical for D5 and in funnel shape for D7 (p=0.016,p=0.00,p=0.00).

Conclusion: Morphological features and variations of NPC should be considered with an accurate radiological 
evaluation in order to prevent complications and increase the success of surgical procedures in local anesthesia, 
maxillary surgery and implant surgery applications.
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SS-054

Anterior Dişli Ve Dişsiz Bireylerde Nazopalatin Kanalın Kıbt İle Değerlendirilmesi

Elif Altun1, Derya İçöz1

1Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Elif Altun / Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Amaç: Bu çalışmanın amacı, anterior bölgedeki diş durumlarına göre nazopalatin kanalın(NPK) ve bukkal kortikal 
kemiğin anatomik ölçümlerini konik ışınlı bilgisayarlı tomografi’yle(KIBT) incelemek ve bu değişkenlerin cinsiyet, yaş 
ve nazopalatin kanal şekli ile ilişkisini değerlendirmekti.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 200 hastanın KIBT’si dahil edildi. İncelenen hastalar, anterior bölge 11-21 numaralı 
dişleri bulunan(1),11-21 numaralı dişlerinden bir tanesi bulunan(2),11-21 numaralı dişleri bulunmayan(3) ve total 
dişsiz bireyler(4) olarak sınıflandırıldı. Yapılan 200 KIBT incelemesinde, nazopalatin kanal şekline(silindirik,huni,kum 
saati,muz ve konik), çapına(nazopalatin foramen(D5) ve insisiv foramen çapı(D7)) ve nazopalatin kanal uzunluğuna(D6); 
bukkal kortikal kemiğin ölçümlerine(D1,bukkal kemiğin apikal genişliği; D2,bukkal kemiğin orta sırt genişliği; D3,bukkal 
kemiğin krestal genişliği; D4,bukkal kemiğin uzunluğu) bakıldı. Dört hasta grubu, nazopalatin kanal ve bukkal kortikal 
kemik ölçümleriyle cinsiyet ve yaş gruplarına göre de karşılaştırıldı. Verilerin analizi; One-Way ANOVA, Kruskal Wallis, 
Kikare, Mann Whitney U ve bağımsız örneklem t-testi SPSS programı kullanılarak yapıldı.

Bulgular: Diş durumları ve yaş gruplarıyla NPK şekilleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olup, her iki parametrede 
de huni kanal şekli en yüksek oranda gözlendi.(p=0.001,p=0.00) Ölçümlerin diş durumuyla ilişkileri değerlendirildiğinde; 
D3,D4 ve D6 uzunlukları arasında dişli durumdan dişsizlik durumuna doğru azalan anlamlı fark tespit edildi.
(p=0.00,p=0.00,p=0.024) Erkeklerde D1,D5 ve D6 mesafeleri kadınlara göre yüksekti(p=0.036,p=0,017,p=0.001) ancak 
yaş gruplarına göre bir fark görülmedi. D3 mesafesi muz, D5 mesafesi silindirik, D7 mesafesi huni şekilli kanallarda 
anlamlı olarak fazlaydı.(p=0.016,p=0.00,p=0.00)

Sonuç: Lokal anestezi, maksiller cerrahi ve implant cerrahisi uygulamalarında komplikasyonları önlemek ve cerrahi 
işlemlerde başarıyı arttırmak için NPK’nin morfolojik özellikleri ve varyasyonları doğru bir radyolojik değerlendirmeyle 
göz önünde bulundurulmalıdır.
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SS-055

Nasolabial Cyst: A Case Report Evaluated with Magnetic Resonance Imaging and Ultrasonography 
Findings

Hilal Demir1, Füsun Yaşar2

1Beyhekim Oral and Dental Health Center 
2Selcuk University Faculty of Dentistry

Hilal Demir / Beyhekim Oral and Dental Health Center

Objective: Nasolabial cyst is a rare, non-odontogenic, benign, slow-growing developmental soft tissue cyst taking 
place in the nasal alar region below the nasolabial fold. Nasolabial cyst is more common in fourth-fifth decades of life 
in females and its pathogenesis is uncertain. The soft tissue swelling is usually unilaterally (%90). Ordinarily, it is an 
asymptomatic deformity of face without significant radiographic abnormality. The objective of this study was to report 
a case of nasolabial cyst and to describe its magnetic resonance and ultrasonographic imaging features.

Case report: A 34 year old woman patient with a history of painless swelling in the right nasolabial region was 
presented. She had no systemic disease. She was complaining about the asymmetrically on her face. The patient 
was first evaluated by an otolaryngologist and magnetic resonance imaging was taken. The doctor sent her to us 
due to the possibility of a dentally originating lesion. A fluctuant and smooth mass was found with palpation in the 
clinical evaluation. There was no abnormality in the swelling side on periapical and panoramic radiography. A cystic 
hypoechoic lesion was revealed in the ultrasonographic imaging. 

Results: The cystic lesion was removed surgically. The pathology report was nasolabial cyst.

Conclusion: Ultrasonography is a safely used method in the maxillofacial region to show soft tissue lesions such 
as nasolabial cyst. Magnetic resonance imaging provides excellent soft tissue contrast resolution without ionizing 
radiation.
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SS-055

Nazolabial Kist: Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Ultrasonografi Bulguları ile Değerlendirilen 
Bir Vaka Raporu

Hilal Demir1, Füsun Yaşar2

1Beyhekim Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 
2Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Hilal Demir / Beyhekim Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Amaç: Nazolabial kist, nazolabial kıvrımın altındaki nazal alar bölgede yer alan, nadir görülen, odontojenik kaynaklı 
olmayan, iyi huylu ve yavaş büyüyen gelişimsel bir yumuşak doku kistidir. Nazolabial kist, kadınlarda yaşamın 
dördüncü-beşinci dekatlarında daha sık görülür, patogenezi belirsizdir ve genellikle tek taraflıdır (%90). Genelde, 
belirgin radyografik anormallik olmaksızın yüzün asemptomatik bir deformitesidir. Bu çalışmanın amacı bir nazolabial 
kist olgusunu bildirerek, manyetik rezonans ve ultrasonografik görüntüleme özelliklerini tanımlamaktır.

Olgu: 34 yaşında kadın hastanın sağ nazolabial bölgesinde ağrısız şişlik öyküsü vardı ve yüzündeki asimetrik 
görünümden şikayetçiydi. Sistemik bir hastalığı yoktu. Hasta ilk olarak kulak burun boğaz uzmanı tarafından 
değerlendirilerek manyetik rezonans görüntüsü alınmıştı. Diş kaynaklı bir lezyon olma olasılığı nedeniyle doktoru 
hastayı bize yönlendirdi. Klinik değerlendirmede palpasyonla fluktuan ve düzgün bir kitle saptandı. Periapikal ve 
panoramik radyografide şişlik tarafında herhangi bir anormallik yoktu. Ultrasonografik görüntülemede kistik hipoekoik 
lezyon saptandı.

Bulgular: Kistik lezyon cerrahi olarak çıkarıldı. Patoloji raporuna göre sonuç nazolabial kistti.

Sonuç: Ultrasonografi, maksillofasiyal bölgede nazolabial kist gibi yumuşak doku lezyonlarının değerlendirilmesinde 
güvenle kullanılan bir yöntemdir. Manyetik rezonans görüntüleme tekniği ise, iyonlaştırıcı radyasyon olmadan 
mükemmel bir yumuşak doku kontrast çözünürlüğü sağlamaktadır.
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SS-056

Stafne Bone Cavity: Case Series

Büşra Öztürk1, Taha Zirek1, Ali Altındağ1, Melek Taşsöker1

1Necmettin Erbakan University Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Radiology

Büşra Öztürk / Necmettin Erbakan University Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Radiology

AIM: Stafne Bone Cavity (SBC), first described by Stafne in 1942, is a developmental anomaly that usually contains 
salivary gland tissue and has a concave structure in the bone. The prevalence is high in males and in the 5th-7th 
decades of life. It is asymptomatic and detected in routine radiographic examinations. The aim of this case series is to 
present the cases of SBC detected in routine radiological examination in 3 different patients.

CASE REPORT: A 57-year-old, systemically healthy male patient was admitted to our clinic for routine dental 
examination. Panoramic radiographic examination revealed an oval-shaped, asymptomatic radiolucent area in the 
right mandibular corpus region, just below the inferior alveolar nerve (IAN). In the cone beam computed tomography 
(CBCT) examination taken for advanced radiographic imaging,  a depressed area of approximately 4x10x11 mm in the 
lingual cortex of region 45-46 was diagnosed as SBC.

A 43-year-old, systemically healthy male patient was admitted to our clinic with the complaint of gingival disease. 
Panoramic radiographic examination revealed an oval-shaped, asymptomatic radiolucent area in the right mandibular 
ramus region, just below the IAN. In the CBCT examination taken for advanced radiographic imaging, a depressed area 
of approximately 5x11x18 mm in the right retromolar region was diagnosed as SBC.

A 63-year-old male patient with systemic hypertension was admitted to our clinic for prosthetic treatment. Panoramic 
radiographic examination revealed a round-shaped, asymptomatic radiolucent area with clear borders in the left 
mandibular corpus region, just below the IAN. In the CBCT examination taken for advanced radiographic imaging, a 
depressed area of approximately 11x15x25 mm, starting from the left molar region and extending to the retromolar 
region was diagnosed as SBC.

CONCLUSION: SBC, which is frequently seen in middle-aged men, is asymptomatic and its diagnosis is made by 
radiological examination. Routine radiographic follow-up is sufficient for treatment.
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SS-056

Stafne Kemik Kavitesi: Vaka Serisi

Büşra Öztürk1, Taha Zirek1, Ali Altındağ1, Melek Taşsöker1

1Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

Büşra Öztürk / Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

Amaç: İlk kez 1942 yılında Stafne tarafından tanımlanan Stafne Kemik Kavitesi(SKK); genellikle tükürük bezi dokusu 
içeren, kemikte içbükey yapıya sahip gelişimsel anomalidir. Erkeklerde ve yaşamın 5-7.dekatlarında görülme prevalansı 
yüksektir. Asemptomatik seyreder ve rutin radyografik muayenelerde tespit edilir. Bu vaka serisinin amacı 3 farklı 
hastada rutin radyolojik muayenede tespit edilen SKK olgularını sunmaktır.

Olgu Sunumu: 57 yaşında sistemik olarak sağlıklı erkek hasta rutin dental muayene için kliniğimize başvurdu. 
Panoramik radyografik incelemede; sağ mandibular korpus bölgesinde, inferior alveoler sinirin hemen altında seyreden, 
sınırları belirgin, oval şekilli, asemptomatik radyolusent alan tespit edildi. İleri radyografik görüntüleme için alınan 
konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) incelemesinde 45-46 nolu bölgenin lingual korteksinde yaklaşık 4x10x11 mm 
büyüklüğündeki deprese alan SKK olarak teşhis edildi.

43 yaşında sistemik olarak sağlıklı erkek hasta diş eti hastalığı şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Panoramik radyografik 
incelemede; sağ mandibular ramus bölgesinde, inferior alveoler sinirin hemen altında seyreden, sınırları belirgin, oval 
şekilli, asemptomatik radyolusent alan tespit edildi. İleri radyografik görüntüleme için alınan KIBT incelemesinde, sağ 
retromolar bölgede yaklaşık 5x11x18 mm büyüklüğündeki deprese alan SKK olarak teşhis edildi.

63 yaşında sistemik olarak hipertansiyon rahatsızlığı bulunan erkek hasta protetik tedavi amaçlı kliniğimize başvurdu. 
Panoramik radyografik incelemede; sol mandibular korpus bölgesinde, inferior alveoler sinirin hemen altında seyreden, 
sınırları belirgin, yuvarlak şekilli, asemptomatik radyolusent alan tespit edildi. İleri radyografik görüntüleme için alınan 
KIBT incelemesinde, sol molar bölgeden başlayarak retromolar bölgeye uzanan yaklaşık 11x15x25 mm büyüklüğündeki 
deprese alan SKK olarak teşhis edildi.

Sonuç: Sıklıkla orta yaşlı erkek bireylerde görülen SKK asemptomatik seyreder ve tanısı radyolojik incelemeyle konulur. 
Rutin radyografik takip tedavisinde yeterlidir.
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SS-057

Evaluation of the Nasopalatine Canal with Cone-Beam Computed Tomography in Patients with 
Unilateral Cleft Lip and Palate

Nihal Ersu1, Aykağan Coşgunarslan1

1Erciyes University Faculty of Dentistry Oral and Maxillofacial Radiology

Nihal Ersu / Erciyes University Faculty of Dentistry Oral and Maxillofacial Radiology

Aim: Cleft lip and palate (CLP) is the most common malformation of the craniofacial region. CLP occurs with damage 
in the primary palate fusion phase. The nasopalatine canal (NPC) is located in the maxillary midline. The canal related 
to the oral cavity via the incisive foramen (IF); It terminates in the nasal cavity with the Stensen foramen (SF). There are 
aesthetic and functional deteriorations in the maxillary anterior region in patients with CLP. In addition to the presence 
of congenital tooth deficiencies, inability to provide a permanent dental arch after orthodontic treatment may occur. 
In this case, implant treatments are often used to rehabilitate the area. It is important to evaluate the anatomy of the 
region with Cone Beam Computed Tomography (CBCT) before implant surgery. The aim of this study is to compare the 
NPC on CBCT images in individuals with CLP and healthy controls.

Materials and Methods: The study was conducted retrospectively. This study included 22 patients with unilateral CLP 
and 25 control group individuals. Morphological, dimensional and anatomical features of NPC and Stenson foramen 
and incisive foramen diameters were evaluated on CBCT images.

Results: There was a significant difference between the two groups in terms of NPC shape, NPC length, number of SF, 
SF diameter, and IF diameter. While funnel-shaped NPC was more common in the group with CLP, cylindrical NPC was 
more common in the control group. Although the study group had larger NF and SF diameter, the NPC length was found 
to be shorter. There was no significant difference in term of number of IF.

Conclusion: This study confirms the anatomical variability of NPC in patients with CLP. For this reason, it is important 
to perform a detailed anatomical evaluation of the region with CBCT before surgical interventions for the maxillary 
anterior region in CLP patients.
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SS-057

Unilateral Dudak Damak Yarıklı Hastalarda Nazopalatin Kanalın Konik Işınlı Bilgisayaralı Tomografi 
ile Değerlendirilmesi

Nihal Ersu1, Aykağan Coşgunarslan1

1Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

Nihal Ersu / Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

Amaç: Dudak damak yarıkları (DDY) kraniyofasiyal bölgenin en sık malformasyonudur. DDY›nin fetal dönemde primer 
damak birleşme evresindeki hasar veya duraksama sonucu meydana geldiği bilinmektedir. Nazopalatin kanal (NPK) 
genellikle maksiller orta hatta ve insizör dişlerin posteriorunda bulunur. Kanal oral kaviteye insiziv foramen (IF) 
aracılığı ile açılır; nazal septumun her iki tarafında Stensen foramen (SF) ile nazal kavitede sonlanır. DDY’li hastalarda 
oluşan çeşitli anatomik ve dental değişikliklere bağlı olarak maksillar ön bölgede estetik ve fonksiyonel bozulmalar söz 
konusudur. Bu bölgede konjenital diş eksikliklerinin görülebilmesinin yanısıra ortodontik tedavi sonrası devamlı dental 
arkın sağlanamaması gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bu durumda bölgenin rehabilite edilebilmesi amacıyla implant 
tedavilerine sıklıkla başvurulur. İmplant cerrahisi sonrası olası post-operatif komplikasyonlardan kaçınılması veya 
minimalize edilebilmesi amacıyla bölge anatomisinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) ile değerlendirilmesi 
önemlidir. DDY’li hastalarda yarık NPK’ye yakın olabilir ve hatta bazı olgularda NPK’yi içerebilir. Bu çalışmanın amacı, 
KIBT görüntülerinde, DDY’li bireyler ile sağlıklı kontrollerde NPK’nin morfolojisini ve lineer ölçümlerini karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma retrospektif olarak yürütülmüştür. Çalışmaya 22›si unilateral DDY hastası, 25’i kontrol 
grubu hastası olmak üzere 47 birey dahil edilmiştir. NPK’nın morfolojik, boyutsal ve anatomik özellikleri ayrıca Stenson 
foramen ve insiziv foramen anteroposterior çapları KIBT görüntüleri üzerinde değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışma grubu ve kontrol grubu arasında yaş ve cinsiyet açısından anlamlı fark yoktu. NPK şekli, NPK uzunluğu, 
NPK sayısı, SF sayısı, SF çapı, IF çapı açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. DDY’li grupta 
huni şeklinde NPK daha fazla izlenirken, kontrol grubunda silindirik NPK daha fazlaydı. Çalışma grubunda daha geniş 
NF çapı ve SF çapı bulunmasına rağmen NPK uzunluğunun daha kısa olduğu saptandı. IF sayısı ise iki grup arasında 
istatistiksel anlamlı fark göstermedi. 

Sonuç: Bu çalışma, DDY’li hastalarda NPK’nin anatomik değişkenlik gösterdiğini doğrulamaktadır. Bu nedenle, 
DDY hastalarında maksillar ön bölgeye yönelik cerrahi girişimler öncesinde bölgenin KIBT ile ayrıntılı anatomik 
değerlendirilmesinin yapılması önem arz etmektedir.
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SS-058

Evaluation of Pulp Stones on Panoramic Radiographs: A Retrospective Study

Ali Altındağ1

1Necmettin Erbakan University Faculty of Dentistry

Ali Altındağ / Necmettin Erbakan University Faculty of Dentistry

Objective: It is aimed to determine the relationship between pulp stones and the frequency of pulp stones according 
to the position and condition of the teeth in the lace arch in panoramic radiographs.

Materials and Methods: Panoramic images of 100 patients who applied to NEU Faculty of Dentistry Oral and 
Maxillofacial Radiology Department between June 2020 and June 2021 were used in the study. Presence of pulp 
calcification by grouping the teeth according to the condition of the dental crown (restorated, restored and carious, 
carious, healthy), according to the side of the arch where the tooth is located (right-left molar, premolar, canine and 
incisors) and according to the jaw (lower, upper) where the tooth is located. evaluated. The obtained data were analyzed 
using descriptive statistics and Chi-square tests (p<0.05).

Results: In 10 (16.6%) of 60 healthy teeth, 18 (42.8%) of 42 decayed teeth, 21 (39.6%) of 53 filled teeth and 14 of 37 
filled and decayed teeth ( Pulp stone was observed in 37.8%. According to the tooth groups, pulp stones were seen 
mostly in the molar region and least in the canine teeth. While there was a significant difference between the jaws and 
age groups in the presence of pulp stones, no significant difference was observed between gender and the sides of 
the arch.

Conclusion: In the studied population, pulp stones were observed in every tooth group, but they were mostly observed 
in filled teeth and least in healthy teeth.
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SS-058

Panoramik Radyografilerde Pulpa Taşlarının Değerlendirilmesi: Bir Retrospektif Çalışma

Ali Altındağ1

1NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi

Ali Altındağ / NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi

Amaç: Panoramik radyograflarda dişlerin dantal arktaki konum ve durumlarına göre pulpa taşları arasındaki ilişki ve 
pulpa taşlarının sıklığının tespiti amaçlanmaktadır.

Gereç ve Yöntem: NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Radyolojisi Bölümüne Haziran 2020- Haziran 2021 tarihleri 
arasında başvuran 100 hastanın panoramik görüntüleri çalışmada kullanılmıştır. Dişler diş kuronunun durumuna göre 
(restorasyonlu, restorasyonlu ve çürüklü, çürük, sağlıklı), dişin yer aldığı arkın tarafına göre (sağ-sol molar, premolar, 
kanin ve kesiciler) ve dişin bulunduğu çeneye göre (alt, üst) olarak gruplandırılarak pulpa kalsifikasyonunun varlığı 
değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler betimsel istatistikler ve Ki-kare testleri kullanılarak analiz edilmiştir(p<0,05).

Bulgular: 60 sağlam dişin 10’unda (%16,6), 42 çürüklü dişin 18’inde (%42,8), 53 dolgulu dişin 21’inde (%39,6) ve 
37 dolgulu ve çürüklü dişin 14’ünde (%37,8) pulpa taşı görülmüştür. Diş gruplarına göre pulpa taşları en çok molar 
bölgede en az köpek dişlerinde görülmüştür. Pulpa taşı görülmesinde çeneler ve yaş grupları arasında anlamlı bir fark 
mevcutken cinsiyet ve arkın tarafları arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir.

Sonuç: İncelenen popülasyonda pulpa taşları her diş grubunda izlenmekle birlikte en çok dolgulu dişlerde, en az ise 
sağlam dişlerde izlenmiştir.
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SS-059

Evaluation Of The Relationship Of Third Molar Teeth With Mandibular Bone

Didem Dumanlı1, Çiğdem Şeker1, Gediz Geduk1

1Zonguldak Bulent Ecevit University Faculty of Dentistry

Didem Dumanlı / Zonguldak Bulent Ecevit University Faculty of Dentistry

Objective: The aim of this study was to evaluate the relationship of mandibular third molars with the lingual cortical 
bone with Cone Beam Computed Tomography(CBCT) in order to predict the complications that may be encountered 
during and after the extraction of mandibular third molars, which are decided to be extracted for therapeutic or 
prophylactic purposes.

Materials and Methods: CBCT images of 127 patients, 71 female and 56 male, were used. The positions of the examined 
mandibular third molars were divided into four groups: mesioangular, vertical, horizontal and distoangular. The 
distances between the crown and root area of ??the teeth, closest to the mandibular lingual bone, and the mandibular 
lingual bone were measured. Statistical analysis of the data was performed using descriptive statistics and chi-square 
tests.

Results: Perforation, where there was no distance between the mandibular cortical bone and the mandibular third 
molar teeth, was found to be 22.5% in the crown area in women, 26.8% in men, and 24.4% in all patients. The incidence 
of root perforation was 28.2% in female, 33.9% in male and 30.7% in all. While the positions with the most common 
perforation of the crown region were mesioangular>vertical>horizontal>distoangular, the positions with the most 
common root region perforation were mesioangular> horizontal>vertical> distoangular. The mean mandibular lingual 
bone thickness was 0.85 mm in the crown region and 0.76 mm in the root region.

Conclusion: In this study, the mandibular third molar position with the most perforation was determined as the 
mesioangular position in both the crown and root regions. Before the extraction of impacted mandibular third molar 
teeth, a careful clinical and radiological evaluation should be performed to predict complications that may occur 
beforehand. Lingual cortical bone thickness and perforation areas in the relevant region, which cannot be evaluated 
on 2D radiographs, should be evaluated preoperatively with CBCT.
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SS-059

Üçüncü Molar Dişlerin Mandibular Kemikle İlişkisinin Değerlendirilmesi

Didem Dumanlı1, Çiğdem Şeker1, Gediz Geduk1

1Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi

Didem Dumanlı / Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi

Amaç: Tedavi veya profilaktik amaçlı çekimine karar verilen mandibular üçüncü molar dişlerin çekimi esnasında ve 
sonrasında karşılaşılabilecek komplikasyonları öngörmek amacıyla mandibular üçüncü molar dişlerin lingual kortikal 
kemik ile olan ilişkisinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 71’i kadın 56’sı erkek toplam 127 hastaya ait KIBT görüntüleri kullanıldı. İncelenen mandibular 3. 
Molar dişlerin pozisyonları: mesioangular, vertikal, horizontal ve distoangular olmak üzere dört gruba ayrıldı. Dişlerin 
kron ve kök bölgesinden mandibular lingual kemiğe en yakın noktalarıyla mandibular lingual kemik arasındaki 
mesafeleri ölçüldü. Verilerin istatistiksel analizi tanımlayıcı istatistik ve ki-kare testleri kullanılarak yapıldı.

Bulgular: Mandibular kortikal kemikle mandibular üçüncü molar dişlerin arasında mesafe olmadığı perforasyon durumu 
kadınlarda kuron bölgesinde % 22.5, erkeklerde % 26.8 iken tüm hastalarda 24.4% olarak bulundu. Kadınlarda kök 
perforasyonu görülme sıklığı % 28.2, erkeklerde % 33.9 iken tüm % 30.7 olarak bulundu. Sırasıyla en sık kuron bölgesi 
perforasyonu izlenen pozisyonlar mezioangular>vertikal>horizontal>distoangular iken en sık kök bölgesi perforasyonu 
izlenen pozisyonlar ise mezioangular> horizontal >vertikal> distoangular olarak tespit edildi. Mandibular lingual kemik 
kalınlığı ortalama kuron bölgesinde 0,85mm, kök bölgesinde ise 0,76 mm olarak ölçüldü.

Sonuç: Bu çalışmada perforasyonun en fazla görüldüğü mandibular üçüncü molar pozisyonu kuron ve kök bölgelerinin 
her ikisinde de mezioangular pozisyon olarak tespit edildi. Gömülü mandibular üçüncü molar dişlerin çekiminden önce 
önce meydana gelebilecek komplikasyonları öngörmek için dikkatli bir klinik ve radyolojik değerlendirme yapılmalıdır. 
2 boyutlu radyografilerde değerlendirilmesi mümkün olmayan lingual kortikal kemik kalınlığı ve ilgili bölgedeki 
perforasyon alanları preoperatif olarak KIBT ile değerlendirilmelidir.
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SS-060

Pleomorphic Adenoma in Parotid Gland: 3 Case Reports

Beyza Yalvaç1, Meryem Kaygısız Yiğit1, Meryem Etöz1

1Erciyes University Faculty of Dentistry

Beyza Yalvaç / Erciyes University Faculty of Dentistry

Aim: It is aimed to discuss the clinical and radiological findings of 3 different pleomorphic adenoma cases in the light 
of current literature.

Case Reports: A 21-year-old female patient with a medical history of epilepsy, a 36-year-old female patient with a 
medical history of asthma, and a 45-year-old female patient with medical history of arrhythmia were admitted to our 
clinic with complaints of swelling in the left preauricular region. Clinical and radiographic examinations of patients 
were performed.

Results

Case 1: In left facial ultrasonographic (USG) examination of the patient, the left skin and subcutaneous adipose tissue 
were normal. A well-circumscribed, hypoechoic, and solid internal lesion image was seen in the superficial lobe of the 
parotid gland on oblique imaging of the left parotid area. Color doppler imaging of the lesion revealed conspicuous but 
not overly dense vascular foci.

Case 2: In left facial USG examination of the patient, the left skin and subcutaneous adipose tissue were normal. A 
well-circumscribed, hypoechoic, and solid internal lesion image was seen in the superficial lobe of the parotid gland 
on oblique imaging of the left parotid area. Power and Color Doppler imaging of the lesion revealed conspicuous but 
not overly dense vascular foci.

Case 3: In left facial USG examination of the patient, the left skin and subcutaneous adipose tissue were normal. A 
well-circumscribed mass image was observed, localized in the parotid accessory lobe, in the inferior border of the 
masseter, with a hypoechoic and homogeneous internal structure. Vascular foci were seen inside and around the 
lesion during the Doppler USG imaging.

Conclusion:Pleomorphic adenoma is the most common salivary gland tumor1 . The differences in the vascular patterns 
of pleomorphic adenoma previously stated in the literature are supported by Doppler USG findings of the presented 
lesions.
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SS-060

Parotis Bezinde Pleomorfik Adenom: 3 Olgu Sunumu

Beyza Yalvaç1, Meryem Kaygısız Yiğit1, Meryem Etöz1

1Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Beyza Yalvaç / Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Amaç: 3 farklı pleomorfik adenom vakasının klinik ve radyolojik bulgularının güncel literatür eşliğinde tartışılması 
amaçlanmıştır.

Olgu: 21 yaşında tıbbi öyküsünde epilepsi tanısı bulunan kadın hasta, 36 yaşında tıbbi öyküsünde astım bulunan kadın 
hasta, 45 yaşında tıbbi öyküsünde aritmi bulunan kadın hasta, sol preaurikular bölgede şişlik şikayetiyle kliniğimize 
başvurdu. Hastaların klinik ve radyografik incelemeleri yapıldı.

Bulgular 

Vaka 1:Hastanın panoramik radyograf incelemesinde sol maksiller ve mandibular alanda kalmış kökler ve pulpayla 
ilişkili olmayan çürükleri mevcuttu. Hastanın sol fasiyal ultrasonografik (USG) incelemesinde sol cilt ve cilt altı yağ 
dokusu normal görünümdeydi. Sol parotis bölgesi oblik görüntülemede parotis bezi yüzeyel lobunda iyi sınırlı, hipoekoik 
ve solid iç görünümde lezyon imajı izlendi. Color doppler incelemede lezyon içinde çok yoğun olmayan ama belirgin 
vasküler odaklar belirlendi.

Vaka 2:Hastanın panoramik radyograf incelemesinde sol maksiller ve mandibular bölgede herhangi bir çürüğe 
rastlanmadı. Şişlikle komşulukta bulunan yumuşak dokuların incelenmesi amacıyla ultrasonografi alındı. Hastanın sol 
fasiyal USG incelemesinde sol cilt ve cilt altı yağ dokusu normal görünümdeydi. Sol parotis bölgesi oblik görüntülemede 
parotis bezi yüzeyel lobunda iyi sınırlı, hipoekoik ve solid iç görünümde lezyon imajı izlendi. Power ve color doppler 
incelemede lezyon içinde çok yoğun olmayan ama belirgin vasküler odaklar belirlendi.

Vaka 3: Hastanın panoramik radyograf incelemesinde sol maksiller ve mandibular dişlerde kök kanal tedavileri, 26 ve 
27 nolu dişlerde pulpayla ilişkili olmayan dentin çürükleri izlendi. Hastanın sol fasiyal USG incelemesinde sol cilt ve 
cilt altı yağ dokusu normal görünümdeydi. Parotis aksesuar lob içerisinde lokalize, masseter alt sınırında, hipoekoik ve 
homojen internal yapıda, iyi sınırlı kitle imajı izlendi. Doppler us incelemede lezyon içi ve çevresinde vasküler odaklar 
mevcuttu.

Sonuç: Pleomorfik adenom, en sık görülen tükrük bezi tümörüdür1. Sunulan lezyonların doppler USG bulguları, 
literatürde daha önce belirtilen pleomorfik adenomun kanlanma paternlerinde görülen farklılığı desteklemektedir.
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SS-061

Odontogenic Keratocyst: 2 Case Reports and Literature Review

Alp Pınarbaşı1, Meryem Etöz1

1Erciyes University Faculty of Dentistry

Alp Pınarbaşı / Erciyes University Faculty of Dentistry

Aim: Aim of this study is to evaluate odontogenic keratocyst (OKC) with conventional and advanced imaging techniques 
on 2 different cases. 

Case: In first case, 77-year-old male patient with heart failure and hypertension was referred to our clinic because of a 
radiolucent lesion in maxilla in panoramic radiograph taken when he applied to a private clinic with complaints of loss 
of retention in maxillary fixed prosthesis and mobility in teeth. 

Second case; 54-year-old male patient applied to our clinic in 2018 with the complaint of paresthesia in right mandible. 
The patient had no systemic disease. The histopathological examination of lesion was compatible with OKC. 

Results: In first case, mild swelling was observed intraorally in anterior buccal and left palatal region. In panoramic 
radiograph; A well-defined radiolucent internal lesion was observed in anterior region of maxilla, starting from the tooth 
13 and extending to tooth 27. On the cone beam computed tomography (CBCT) image, the lesion was multiloculated, 
well-defined and homogeneous in soft tissue density. It was determined that it caused destruction in buccal and 
palatal cortical bone, displacing the nasal cavity floor and left maxillary sinus. The nasopalatine canal borders could 
not be followed. 

In second case, on CBCT image, it was seen that the lesion extended in right mandible and included the tooth 47 and 
the impacted tooth 48. The lesion caused destruction of lingual cortical bone. In ultrasonographic examination, an 
intraosseous lesion was observed in cortical perforation area. The intraosseous lesion was anechoic and avascular. 

Conclusion: OKC is a locally aggressive lesion that is frequently seen in the mandible and has a tendency to severe 
recurrence1. In this study, it was revealed that OKC can also be seen in the maxilla, although it is rare, its differential 
diagnoses and different radiographic imaging features. 



Selçuk Üniversitesi 3. Uluslararası  

 Selçuk University 3rd International Congress of Innovative Dentistry

Yenilikçi Diş Hekimliği Kongresi

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KONYA VALİLİĞİ

November 25-27,2022
Alaeddin Keykubat Campus

Sultan Alparslan Congress Center
Konya / Türkiye

Alaeddin Keykubat Kampüsü
Sultan Alparslan Kongre Merkezi

Konya / Türkiye

25-27 Kasım,2022

www.sudentistry2022.org

SS-061

Odontojenik Keratokist: 2 Vaka Sunumu ve Literatür İncelemesi

Alp Pınarbaşı1, Meryem Etöz1

1Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Alp Pınarbaşı / Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Amaç: Bu çalışmanın amacı odontojenik keratokistin 2 farklı olgu üzerinden konvansiyonel ve ileri görüntüleme 
teknikleri ile değerlendirilmesidir. 

Olgu: İlk vakada kalp yetmezliği ve hipertansiyonu bulunan 77 yaşında erkek hasta üst çene sabit protezinde tutuculuk 
kaybı ve dişlerindeki mobilite şikayetiyle özel bir kliniğe başvurduğunda alınan panoramik radyografta üst çenesinde 
görülen radyolüsent lezyon sebebiyle kliniğimize yönlendirilmiştir.  

İkinci vaka; 54 yaşında, erkek hasta 2018’de kliniğimize sağ alt çenedeki parestezi şikayetiyle başvurmuştur. Hastanın 
sistemik bir rahatsızlığı yoktu. Hastanın insizyonel biyopsi sonrası histopatolojik inceleme sonucu  Odontojenik 
Keratokist ile uyumlu bulunmuştur.  

Bulgular: İlk vakada hastada ekstraoral bir bulgu yoktu. İntraoral olarak anteriorda bukkalde ve sol palatinal bölgede 
hafif şişlik izlendi. Panaromik radyografta; maksilla anterior bölgede 13 nolu dişten 27 numaralı dişe kadar uzanan, 
iyi sınırlı radyolüsent lezyon izlendi. Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) görüntüsünde ise 23, 25 ve 26 numaralı 
diş köklerini içerisine alan lezyonun multiloküle, iyi sınırlı olduğu ve yumuşak doku densitesinde homojen iç yapısı 
gözlendi. Bukkal ve palatal kortikal kemikte yıkıma sebep olduğu, nazal kavite tabanı ve sol maksiller sinüsu deplase 
ettiği belirlendi. Lezyon nazopalatin kanalı içerisine almış olup, kanal sınırları takip edilememiştir. 

İkinci vakada KIBT görüntüsünde lezyonun sağ mandibular korpus, angulus ve ramus bölgesinde uzandığı,47 numaralı 
diş kökü ve gömülü olan 48 numaralı dişi içerisine aldığı görüldü. Lezyonun lingual kortikal kemikte destrüksüyona yol 
açtığı belirlendi. İlgili alanda yapılan ultrason (USG) incelemesinde kortikal perforasyon bölgesinde kemik içi lezyon 
görüntülendi. Görüntüleme sağ masseter bölgesinde transvers pozisyonda yapıldı. Lezyon 24,2x8,6 mm boyutlarında 
ölçüldü. Kemik içi lezyon anekoik, avasküler görünümde izlendi. 

Sonuç: Odontojenik keratokist sıklıkla mandibulada görülen ve şiddetli nüks eğilimi olan lokal agresif bir lezyondur1. Bu 
çalışmada odontojenik keratokistin daha nadir de olsa üst çenede de görülebildiği, ayırıcı tanıları ve farklı radyografik 
görüntüleme özellikleri ortaya konmuştur.
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SS-062

Determination Of The Distance Of Mb2 Canal To Mb1 In Upper First Molars With Cbct Images

Bilgün Çetin1, Faruk Akgünlü2

1Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Radyolojisi AB
2Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Radyolojisi AB

Bilgün Çetin / Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Radyolojisi AB

Objective: The presence of mesiobuccal 2nd (MB2) canals is among the most important reasons for the failure of root 
canal treatment of maxillary first molars. The localization of MB2 canals of these teeth, which have a very complex 
root canal anatomy, can also vary. In this study, it is aimed to determine the incidence of the presence of MB2 canals 
and to measure the distance of the canal openings to the mesiobuccal 1st (MB1) canal openings using cone beam 
computed tomography (CBCT) images.

Materials and Methods: Three hundred randomly selected CBCT images taken for various reasons were scanned 
retrospectively, and 126 images of patients with at least one upper first molar that did not undergo root canal treatment 
were selected. Among these images, 191 teeth were included in the study. The teeth were separated according to the 
presence of MB2 canals by an oral and maxillofacial radiologist, and the distance of the MB2 canal openings with 
respect to MB1 was measured twice with a few days intervals. A single measurement was obtained by taking the 
average of two measurements and the data were analyzed with the IBM SPSS Version 22.00 statistical program.

Results: MB2 was found in 82 (43.2%) of the 190 teeth included in the study. While there was a significant difference 
between males and females in the measurements of the distance of the MB2 canal to MB1 (p=0.03), no significant 
difference was found in terms of the right and left teeth (p=0.829). The average distance between the two canal 
openings was determined as 2.56 ± 0.34mm in all teeth.

Conclusion: MB2 canal is seen in 43.2% of the maxillary first molars. This study can guide endodontists and clinicians 
about the location and distance of MB1 and increase the success of root canal treatment for these teeth.
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SS-062

Üst Birinci Büyükazı Dişlerinde Mb2 Kanalın Mb1’E Uzaklığının Kıbt Görüntüleriyle Tespiti

Bilgün Çetin1, Faruk Akgünlü2

1Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Radyolojisi AB
2Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Radyolojisi AB

Bilgün Çetin / Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Radyolojisi AB

Amaç: Üst çene birinci büyük azı dişlerin kanal tedavilerinin en önemli başarısızlık nedenleri arasında mesiobukkal 
2. (MB2) kanalların varlığı gelmektedir. Oldukça karmaşık bir kök kanal anatomisine sahip bu dişlerin MB2 kanalların 
lokalizasyonu da çeşitlilik gösterebilmektedir. Bu çalışmada MB2 kanalların varlığının insidansının tespiti ile kanal 
ağızlarının meziobukkal 1. (MB1) kanal ağızlarına olan uzaklığının konik ışıklı bilgisayarlı tomografi(KIBT) görüntüleri 
kullanılarak ölçülmesi amaçlanmaktadır.

Gereç Ve Yöntem: Çeşitli nedenlerle çekilmiş rastgele seçilmiş 300 adet KIBT görüntüsü retrospektif olarak taranarak 
kanal tedavisi görmemiş en az bir adet üst birinci büyük azı dişi bulunan hastalara ait 126 adet görüntü seçilmiştir. Bu 
görüntüler içerisinden 191 adet diş çalışmaya dahil edilmiştir. Dişler bir ağız diş ve çene radyolojisi uzmanı tarafından 
MB2 kanal varlığına göre ayrılmış ve MB2 kanal ağızlarının MB1’e göre uzaklığı birkaç gün arayla iki kez ölçülmüştür. 
İki ölçümün ortalaması alınarak tek bir ölçüm elde edilmiş ve veriler IBM SPSS Version 22.00 istatistik programıyla 
analiz edilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 190 adet diş içerisinden 82(%43,2) tanesinde MB2’e rastlanmıştır. MB2 kanalının MB1’e 
olan uzaklığının ölçümlerinde kadın ve erkek arasında anlamlı fark bulunurken (p=0,03), sağ ve sol dişler açısından 
anlamlı bir fark bulunamamıştır (p=0,829). İki kanal ağzının birbirine olan uzaklığı tüm dişlerde ortalama 2,56 ±0,34mm 
olarak tespit edilmiştir.

Sonuç: Üst birinci büyük azı dişlerinde % 43,2 oranında MB2 kanal görülmektedir. Bu çalışma MB1 e göre konumu 
ve uzaklığı konusunda endodontist ve klinisyenlere bilgiler sunarak söz konusu dişlere yapılan kanal tedavisinin 
başarısının artması konusunda yön gösterici olabilir.
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SS-063

Investigation of Etiology of Molar-Incisor Hypomineralization in Children Living Konya

Aslı Seloğlu2, Firdevs Kahvecioğlu1

1Selçuk University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry 
2Beyhekim Oral and Dental Health Center

Firdevs Kahvecioğlu / Selçuk University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry

Aim: Molar-incisor hypomineralization (MIH) is a developmental enamel defect in which permanent first molar and 
permanent incisors are affected. Environmental factors and systemic conditions are thought to be possible factors in 
molar-incisor hypomineralization. In this thesis study, it was aimed to evaluate the data obtained from the parents of 
patients with molar-incisor hypomineralization by comparing them with the data obtained from the parents of healthy 
children.

Method: The study was carried out in 2020 in the Department of Pedodontics, Faculty of Dentistry, Selcuk University, 
among 104 pediatric patients who were determined to have molar incisor hypomineralization, 104 healthy children and 
their parents. In the study, a questionnaire with proven validity and reliability including the possible etiological factors 
of molar-incisor hypomineralization was applied to the parents.

Results: According to the results, prenatal factors such as maternal diseases in the last 3 months of pregnancy and 
perinatal factors such as preterm birth and birth complications  breastfeeding period, fluoride, calcium and vitamin 
supplements taken in the first 4 years of life, childhood diseases with rash, kidney diseases and urinary tract It has been 
observed that the infections do not affect the MIH picture. It has been determined  are effective in the development 
of MIH, that diarrhea which are frequently experienced in the first 4 years of life and fever attacks, febrile convulsions, 
asthma, upper respiratory tract diseases such as   adenoid infections and lower respiratory tract diseases such as 
pneumonia.

Conclusion The relationship between medical diseases in children and defected enamel formation draws attention to 
the importance of pediatricians in early diagnosis of MIH cases. It is thought that thanks to the early diagnosis of MIH 
cases, the interest of the parents can be increased and the prognosis of the teeth with MIH will be positively affected 
by the application of preventive treatments.



Selçuk Üniversitesi 3. Uluslararası  

 Selçuk University 3rd International Congress of Innovative Dentistry

Yenilikçi Diş Hekimliği Kongresi

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KONYA VALİLİĞİ

November 25-27,2022
Alaeddin Keykubat Campus

Sultan Alparslan Congress Center
Konya / Türkiye

Alaeddin Keykubat Kampüsü
Sultan Alparslan Kongre Merkezi

Konya / Türkiye

25-27 Kasım,2022

www.sudentistry2022.org

SS-063

Konya’da Yaşayan Çocuklarda Büyük Azı-Keser Hipomineralizasyonu Etiyolojisinin İncelenmesi

Aslı Seloğlu2, Firdevs Kahvecioğlu1

1Selçuk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı 
2Beyhekim Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Firdevs Kahvecioğlu / Selçuk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı

Amaç: Büyük azı-keser hipomineralizasyonu (BAKH) daimi birinci molar ve daimi kesici dişlerin etkilendiği gelişimsel 
bir mine defektidir. Çevresel etkenlerin ve sistemik durumların, büyük azı-keser hipomineralizasyonunda olası etkenler 
olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada, büyük azı-keser hipomineralizasyonu bulunan hastaların ebeveynlerinden 
elde edilen verilerin, sağlıklı çocukların ebeveynlerinden elde edilen verilerle kıyaslanarak değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışma, 2020 yılı içerisinde Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalında 
büyük azı-keser hipomineralizasyonu olduğu belirlenen 104 çocuk hasta, 104 sağlıklı çocuk ve onların ebeveynleri 
arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, ebeveynlere geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış büyük azı-keser 
hipomineralizasyonunun olası etiyolojik faktörlerini içeren bir anket uygulanmıştır. 

Bulgular: Elde edilen sonuçlara göre, gebeliğin son 3 ayında geçirilen maternal hastalıklar gibi prenatal faktörler ile 
erken doğum ve doğum komplikasyonları gibi perinatal faktörlerin, emzirme süresinin, yaşamın ilk 4 yılında alınan 
florür, kalsiyum ve vitamin desteklerinin, döküntülü çocukluk çağı hastalıklarının, böbrek rahatsızlıklarının ve idrar 
yolu enfeksiyonlarının BAKH tablosunu etkilemediği görülmüştür. Yaşamın ilk 4 yılında sıklıkla geçirilen diyare ve ateş 
ataklarının, febril konvülsiyonun, astım, adenoid enfeksiyonları gibi üst solunum yolu hastalıkları ve pnömoni ile bronşit 
gibi alt solunum yolu hastalıklarının BAKH oluşumunda etkili olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç: Çocuktaki tıbbi hastalıklar ile defektli mine oluşumu arasındaki ilişki, BAKH olgularının erken teşhisinde 
çocuk doktorlarının önemine dikkat çekmektedir. BAKH olgularının erken teşhisi sayesinde, ebeveynlerin bu konuya 
ilgilerinin arttırılabileceği ve koruyucu tedavilerin uygulanması ile BAKH’lı dişlerin prognozunun olumlu etkileneceği 
düşünülmektedir.
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SS-064

Examination of the Relationship Between Systemic Diseases and Dental Parameters in Children

Yasemin Derya Fidancıoğlu1, Hazal Özer1

1Necmettin Erbakan University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry

Yasemin Derya Fidancıoğlu / Necmettin Erbakan University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry

Objective: Concepts examining relationship between oral infections and systemic diseases in history date back 
to Hippocratic period.Hippocrates reported signs of rheumatoid arthritis regressed after extraction of suspected 
teeth,which seen as source of odontogenic infection.In 1891,Miller explained many systemic diseases,including 
nonodontogenic infections,caused by presence of oral microorganisms and recommended infected root-canals 
should treated rather than extraction of related teeth.In addition effects of pulpal-periapical diseases on systemic 
health,systemic diseases are thought have effects on pulpal-periapical tissues.Aim of study is to discuss bidirectional 
relationship between systemic state and pulpal and periapical tissues in health and disease.

Materials And Methods: Individuals aged 4-16years,applied Necmettin Erbakan University Faculty of Dentistry, 
Department of Pediatric Dentistry between 2018-2022,had uniform systemic disease and had panoramic/periapical 
radiographs for diagnostic purposes;demographic data,number of decayed,filled and missing teeth,periodontal and 
gingival indexes,and pulpal-periapical radiolucency seen on radiograph recorded.Data analyzed by researchers using 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 22.0 statistical program.Number,percentage,mean and standard 
deviation used in analysis of descriptive data,and analysis of verbal variables done with Chi-Square Test.

Results: Majority of individuals with systemic disease applied our clinic those with cardiovascular disease 
rate of 24%,followed by diabetes,hemophilia,immunodeficiency,rheumatoid arthritis,kidney and liver 
disease,thalassemia,leukemia,hyperparathyroidism and anemia.No significant difference between disease groups in 
age and gender.When disease groups evaluated according to decayed teeth,highest rate observed in group of diabetes.
When disease groups evaluated according to presence of pulpal-periapical lesions,highest number observed in group 
of diabetes,and highest rate observed in group of anemia.

Conclusion: Our study emphasizes examining effects of apical periodontitis and root-canal treatment and systemic 
diseases on periapical inflammation,periapical healing and root-canal treatment outcomes with a holistic approach.
Lack of scientific studies in this area can mask risks may arise from keeping teeth with chronic apical periodontitis in 
mouth and real importance and advantages of endodontic treatments for patients,doctors and dentists.Therefore,link 
between systemic diseases and pulpal-periapical lesions should continue to be investigated.

 



Selçuk Üniversitesi 3. Uluslararası  

 Selçuk University 3rd International Congress of Innovative Dentistry

Yenilikçi Diş Hekimliği Kongresi

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KONYA VALİLİĞİ

November 25-27,2022
Alaeddin Keykubat Campus

Sultan Alparslan Congress Center
Konya / Türkiye

Alaeddin Keykubat Kampüsü
Sultan Alparslan Kongre Merkezi

Konya / Türkiye

25-27 Kasım,2022

www.sudentistry2022.org

SS-064

Çocuklarda Sistemik Hastalıklar ve Dental Parametrelerin İlişkisinin İncelenmesi

Yasemin Derya Fidancıoğlu1, Hazal Özer1

1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı

Yasemin Derya Fidancıoğlu / Necmettin Erbakan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı

Amaç: Tarihte oral enfeksiyonlarla sistemik hastalıklar arasındaki ilişkiyi inceleyen kavramlar milattan öncesine,Hipokrat 
dönemine kadar dayanmaktadır. O dönemde Hipokrat,ağızda odontojenik enfeksiyon kaynağı olarak görülen şüpheli 
dişlerin çekilmesinden sonra romatoid artrit bulgularının gerilediğini bildirmiştir. 1891 yılında Miller,odontojenik 
olmayan enfeksiyonlar dahil olmak üzere birçok sistemik hastalığın oral mikroorganizma varlığından kaynaklandığını 
açıklamış ve ilgili dişlerin çekilmesindense enfekte kök kanallarının tedavi edilmesini önermiştir. Pulpa ve periapikal 
hastalıkların sistemik sağlığa etki etmelerinin yanı sıra,sistemik hastalıkların da pulpal ve periapikal dokular üzerinde 
etkileri bulunduğu düşünülmektedir. Çalışmanın amacı,sağlık ve hastalık durumundaki pulpal ve periapikal dokular ile 
sistemik durum arasındaki çift yönlü ilişkiyi tartışmaktır.

Gereç Ve Yöntem: Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği bölümüne,2018-2022 
yılları arasında başvuran,tek tip sistemik hastalığa sahip,teşhis amaçlı panoramik veya periapikal radyografları alınmış 
4-16 yaş arasındaki bireylerin; demografik verileri,ağızda bulunan çürüklü,dolgulu ve kayıp diş sayıları,periodontal 
ve gingival indeksleri ve radyografta görülen pulpal-periapikal radyolusensiler kaydedilmiştir. Veriler araştırmacılar 
tarafından Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 22.0 istatistik programıyla analiz edilmiştir. Tanımlayıcı 
verilerin analizinde sayı,yüzde,ortalama,standart sapma kullanılmış;sözel değişkenlerin analizi Ki-Kare Testi ile 
yapılmıştır.

Bulgular: Kliniğimize başvuran,sistemik rahatsızlığı olan bireylerin çoğunluğunu,%24 ile kardiyovasküler hastalığa 
sahip olanlar oluşturmaktadır. Bunu diyabet,hemofili,immun yetmezlik,romatoid artrit,böbrek ve karaciğer 
hastalığı,talasemi,lösemi,hiperparatiroidi ve anemi takip etmektedir. Yaş ve cinsiyet açısından hastalık grupları 
arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Hastalık grupları,çürüklü diş sayısına göre değerlendirildiğinde en yüksek oran 
diyabetli birey grubunda gözlenmiştir. Hastalık grupları,pulpal-periapikal lezyon varlığına göre değerlendirildiğinde en 
yüksek sayı diyabetli birey grubunda,en yüksek oran ise anemili birey grubunda gözlenmiştir.

Sonuç: Çalışmamız,apikal periodontitis ve kök kanal tedavisi ile sistemik hastalıkların periapikal enflamasyon,periapikal 
iyileşme ve kök kanal tedavisi sonuçları üzerindeki etkilerinin bütüncül bir yaklaşımla incelenmesini vurgulamaktadır. 
Bu alandaki bilimsel çalışmaların eksikliği,kronik apikal periodontitisli dişlerin ağızda tutulması ile doğabilecek riskleri 
ve endodontik tedavilerin hasta,doktor ve diş hekimleri için gerçek önemini ve avantajlarını maskeleyebilmektedir. Bu 
nedenle sistemik hastalıklar ve pulpal-periapikal lezyonlar arasındaki bağlantı araştırılmaya devam edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: pedodonti, pulpa, sistemik hastalık
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SS-065

Evaluation Of Oral Health Quality Of Life Of Child Patients With Early Childhood Caries: A Pilot 
Study

Ayşe Betül Demirciler1, Sibel Ezberci2

1Uşak University Faculty of Dentistry 
2Tınaztepe University Faculty of Dentistry

Ayşe Betül Demirciler / Uşak University Faculty of Dentistry

Aim: This study was considered as a preliminary study for a multicenter study planned to determine regional differences 
by evaluating the effects of ECC and malocclusions on ‘quality of life’ in preschool children.

Material-Method: Our study included 82 patients with early childhood caries under the age of six who were randomly 
selected, who applied to Uşak University Faculty of Dentistry, Department of Pedodontics within 1 month. After the oral 
examination of the patients, the dmft indexes were recorded and the parents were asked to fill in the Early Childhood 
Oral Health Impact Scale (ECOHIS) questionnaire. Apart from the ECOHIS questions of the patients, demographic 
data such as age, gender, socioeconomic status were also recorded. Data analyzes were carried out in IBM SPSS 25 
program.

Results: The mean age of the 82 patients included in the study was 4.2 + 0.8. Of the parents who filled out the form, 
78% were mothers and 22% were fathers. Considering the total scores of the ECOHIS questionnaire, it was seen that 
the highest score was in the age group of 4 according to age group. When the distribution of the participants according 
to their answers to the ECOHIS scale was examined, a statistically significant difference was found between the total 
score averages of the scale according to the dmft scores (p<0.05). Accordingly, it was determined that the scale mean 
of the children with a dmft score of 1-3 was significantly lower than the other two groups.

Conclusion: As a result of our study, it was observed that the increase in the number of caries in preschool children 
negatively affects the quality of life of children.It can be concluded that identifying and treating caries and malocclusions 
in the primary dentition will be beneficial in terms of the child’s quality of life.
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SS-065

Erken Çocukluk Çağı Çürüğü Bulunan Çocuk Hastaların Ağız Sağlığı İle İlgili Yaşam Kalitesinin 
Değerlendirilmesi: Pilot Çalışma

Ayşe Betül Demirciler1, Sibel Ezberci2

1Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
2Tınaztepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Ayşe Betül Demirciler / Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Amaç: Tedavi edilmeyen erken çocukluk çağı çürüklerinin(EÇÇ) çocukların yaşam kalitesini olumsuz etkilediği 
bilinmektedir. Bu çalışma, okul öncesi çocuklarda EÇÇ ve malokluzyonların ‘Yaşam kalitesi’ üzerindeki etkilerini 
değerlendirilerek bölgesel farklılıkların tespit edilmesi amacıyla planlanan çok merkezli çalışma için ön çalışma olarak 
düşünülmüştür.

Materyal-Metod: Çalışmamıza Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı’na 1 ay içinde 
başvuran randomize olarak seçilen altı yaş altı erken çocukluk çağı çürüğü olan 82 hasta dahil edilmiştir. Hastaların 
ağız içi muayenesi yapıldıktan sonra dmft indeksleri kaydedilmiş ve ebeveynlerinden verilen Erken Çocukluk Çağı Ağız 
Sağlığı Etki Ölçeği [Early Childhood Oral Health Impact Scale (ECOHIS)] anketini doldurmaları istenmiştir. Hastaların 
ECOHIS soruları dışında yaş, cinsiyet, sosyoekonomik durum gibi demografik verileri de kaydedilmiştir. Veri analizleri 
IBM SPSS 25 programında gerçekleştirilmiştir. Analiz testi olarak normallik Shapiro Wilk testi, Kruskal Wallis testi, 
Bonferroni testi ve Fisher&Exact testi kullanılmıştır.

Bulgular: Erken Çocukluk Çağı Ağız Sağlığı Etki ölçeğinin 0,828 Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı ile yüksek düzeyde 
güvenilir olduğu tespit edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen 82 hastanın yaş ortalaması 4,2 + 0,8 olarak bulunmuştur. 
Formu dolduran ebeveynlerden %78’i anne, %22’si babalardan oluşmaktadır. ECOHIS anketinin toplam skorlarına 
bakıldığında yaş grubuna göre en yüksek skor 4 yaş grubunda olduğu görülmüştür. Katılımcıların Erken Çocukluk 
Çağı Ağız Sağlığı Etki ölçeğine verdikleri cevaplara göre dağılımları incelendiğinde dmft skorlarına göre ölçek toplam 
puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur(p<0,05). Buna göre dmft skoru 1-3 olan 
çocukların ölçek ortalamasının diğer iki gruptan da anlamlı düzeyde düşük olduğu saptanmıştır(p=,007 ve p=,020).

Sonuç: Çalışmamızın sonucunda, okul öncesi çocuklarda çürük sayısındaki artışın çocukların yaşam kalitesini olumsuz 
etkilediği görülmüştür. Buradan yola çıkarak, süt dişlenme döneminde çürüğün ve malokluzyonların tanımlanarak 
tedavi edilmesinin çocuğun yaşam kalitesi yönünden yararlı olacağı sonucuna varılabilir.
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SS-066

Oral And Dental Findings Of A Child With Weill-Marchesani Syndrome Type Ii: A Case Report With 
3-Year Follow-Up

Burcu Güçyetmez Topal1, Muhsin Elmas2, Melike Tıraş1

1Department of Pediatric Dentistry, Afyonkarahisar Health Sciences University, 
2Department of Medical Genetics, Faculty of Medicine, Afyonkarahisar Health Sciences University

Melike Tıraş / Department of Pediatric Dentistry, Afyonkarahisar Health Sciences University,

Aim: In this study, it was aimed to present the oral and dental findings of a pediatric patient with Weill-Marchesani 
Type II syndrome, which is rarely seen.

Case: A 32 months-old girl was referred by the Afyonkarahisar Health Sciences University Department of Medical 
Genetics to the Department of Pediatric Dentistry for delayed primary tooth eruption. In the clinical examination at 
the age of 32 months, atypical face features,thin upper lip, and thick skin were noted. In an intraoral examination, 
it was found that only two primary teeth (FDI #74, #84) erupted. Since the child was uncooperative in the clinic, the 
radiographical examination could not be done so, it was decided to follow up with the child in a multidisciplinary manner 
with the genetics department at 3-month intervals to diagnose the syndrome. Whole Exome Sequencing (WES) was 
applied to the patient when she was 32 months old, and as a result of this analysis, a new heterozygous mutation in the 
FBN1 gene that causes Weill-Marchesani Type II syndrome was detected. In the clinical and radiographic examination 
of the patient at the age of 68 months, delayed eruption in primary teeth, agenesis in both primary and permanent teeth, 
microdontia in existing teeth, root anomalies, maxillary hypoplasia and limitation in mouth opening were detected. The 
patient was consulted to the relevant departments to be evaluated in terms of ophthalmological and cardiological 
findings, which are common systemic findings of the syndrome, and was followed up. The patient’s dental check-up 
appointments have been arranged, and her follow-up continues for long-term oral rehabilitation.

Conclusion: This case report provides a stepping stone to the oral and dental findings of this rare and unpublished 
syndrome in the literature. Multidisciplinary approaches, including pediatric dentists, are essential in genetic 
examinations for the diagnosis of different rare syndromes such as WMS.
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SS-066

Weill-Marchesani Tip Iı Sendromlu Bir Çocuk Hastanın Oral Ve Dental Bulguları: 3 Yıllık Takipli 
Olgu Sunumu

Burcu Güçyetmez Topal1, Muhsin Elmas2, Melike Tıraş1

1Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı 
2Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetil Anabilim Dalı

Melike Tıraş / Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı

Amaç: Bu çalışmada, nadir olarak görülen Weill-Marchesani Tip II sendromlu bir çocuk hastanın oral ve dental 
bulgularının sunulması amaçlanmıştır.

Olgu: AFSÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı’na 32 aylık çocuk hasta süt dişlerinde sürme gecikmesi 
nedeniyle Tıbbi Genetik Anabilim Dalı tarafından sevk edilmiştir.   Hastanın genel muayenesinde gelişim geriliği, 
mikrosefali, deri anomalileri, ince üst dudak ve atipik yüz özellikleri olduğu görülmüştür. Ağız içi muayenesinde sadece 
iki süt dişinin (FDI #74, #84) mevcut olduğu görülmüş, kooperasyon problemi nedeniyle radyografik değerlendirme ilk 
randevuda yapılamamış, hastanın 3 aylık aralıklarla multidisipliner olarak genetik bölümü ile takibine karar verilmiştir. 
Hastaya 32 aylıkken Whole Exome Sequencing (WES) uygulanmış ve bu analiz sonucunda Weill-Marchesani Tip II 
sendromuna sebep olan FBN1 geninde heterozigot yeni mutasyon tespit edilmiştir. Hastanın 68 aylık iken yapılan 
klinik ve radyografik muayenesinde, süt dişlerinde sürme gecikmesi, hem süt hem de daimi dişlerde agenezi, mevcut 
dişlerde mikrodonti, kök anomalileri, maksiller hipoplazi ve ağız açıklığında kısıtlılık tespit edilmiştir.  Hasta sendromun 
sık görülen sistemik bulgularından olan oftalmolojik ve kardiyolojik bulgular açısından değerlendirilmek üzere ilgili 
bölümlere konsülte edilmiş ve takibe alınmıştır. Hastanın dental açıdan kontrol randevuları düzenlenmiş olup, uzun 
dönem oral rehabilitasyonu için takibi devam etmektedir.

Sonuç: Bu olgu sunumu, literatürde daha önce yayınlanmamış ve nadir olarak görülen bu sendromun oral ve dental 
bulguları hakkında bir basamak oluşturmaktadır. WMS gibi nadir görülen farklı sendromların teşhisi için yapılacak olan 
genetik incelemelerde çocuk diş hekimlerinin de dahil olduğu multidisipliner yaklaşımlar esastır.
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SS-067

Anesthetic Risks In General Anesthesia Practices In Pediatric Dentistry: A Retrospective Study

Funda Arun1

1Selcuk University Faculty Of Dentistry

Funda Arun / Selcuk University Faculty Of Dentistry

Aim: We aimed to evaluate anesthesia-related complications in pediatric patients undergoing dental treatment under 
general anesthesia (GA).

Materials and Methods: After ethical committee approvel, the records of pediatric patients who were operated 
between 01.09.2020-01.09.2022 at Selcuk University Faculty of Dentistry General Anesthesia and Sedation Clinic 
were evaluated with regards of demographic data, ASA, comorbidities, duration of anesthesia, recovery time, cardiac/
pulmonary complications, and unanticipated hospitalization rate. The patients were divided into 3 groups according 
to age as group 1 (0-3 years), group 2 (3-6 years), group 3 (>6 years).

Results: The total number of patients were 398. All patients were between 2-15 years of age. Since the number of 
patients in group 1 is 7, it was not statistically evaluated in comparisons. The mean duration of anesthesia for all 
patients was 96.9 minutes, the times in group 2 and group 3 were 100.3 minutes and 88.7 minutes, respectively, and 
the difference between groups 2 and 3 was statistically significant (p=0.003).The mean BMI values ??of all patients, 
in group 2 and in group 3 were 16.1, and 18.6, respectively and the difference between group 2 and 3 was statistically 
significant (p<0.001). In group 2, the number of ASA 1 and 2 patients were 87.2% and 12.1%, respectively. In group 
3, the number of ASA 1 and 2 patients were 56.4% and 40.6%, respectively. The difference between group 2 and 3 
regarding ASA score was statistically significant (p<0.001). 

Conclusion: We have not found any patients under 3 years of age who were at risk according to the FDA warning 
regarding the risks of anesthetic drugs. No cardiac or pulmonary complications were observed in any of our patients 
and there were no unexpected hospitalizations.
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SS-067

Çocuk Diş Hekimliğinde Genel Anestezi Uygulamalarında Anestezik Riskler: Retrospektif Çalışma

Funda Arun1

1Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Funda Arun / Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Amaç: Genel anestezi (GA) altında dental tedavi uygulanan çocuk hastalarda anesteziye bağlı komplikasyonları 
değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Etik kurul onayı alındıktan sonra Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genel Anestezi ve 
Sedasyon Kliniği’nde 01.09.2020-01.09.2022 tarihleri ??arasında opere edilen çocuk hastaların kayıtları demografik 
veriler, ASA, komorbiditeler, anestezi süresi, derlenme süresi, kardiyak/ pulmoner komplikasyonlar ve beklenmeyen 
hastaneye yatış oranı. Hastalar yaşa göre grup 1 (0-3 yıl), grup 2 (3-6 yıl), grup 3 (>6 yıl) olarak 3 gruba ayrıldı.

Bulgular: Toplam hasta sayısı 398’di. Tüm hastalar 2-15 yaş arasındaydı. Grup 1’deki hasta sayısı 7 olduğu için 
karşılaştırmalarda istatistiksel olarak değerlendirilmemiştir. Tüm hastaların ortalama anestezi süresi 96.9 dakika, 
grup 2 ve grup 3’teki süreler sırasıyla 100,3 dakika ve 88.7 dakikaydı ve grup 2 ile 3 arasındaki fark istatistiksel olarak 
anlamlıydı (p=0,003). Grup 2 ve grup 3’teki tüm hastaların ortalama Vücut Kitle İndeksi (VKİ) değerleri sırasıyla 16.1 
ve 18.6 idi ve grup 2 ile 3 arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.001). Grup 2’de ASA 1 ve 2 hasta sayısı 
sırasıyla %87.2 ve %12.1 idi. Grup 3’te ASA 1 ve 2 hasta sayısı sırasıyla %56.4 ve %40.6 idi. ASA skoru açısından grup 
2 ve 3 arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,001).

Sonuç: Anestezik ilaçların riskleri ile ilgili FDA uyarısına göre risk kriterlerine uyan 3 yaş altı hasta bulamadık. Hiçbir 
hastamızda kardiyak veya pulmoner komplikasyon görülmedi ve beklenmedik bir hastaneye yatış olmadı.
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SS-068

Oral Findings and Dental Treatment Approaches in Patients with Duchenne Muscular Dystrophy

Melikşah Ural1, İsmail Haktan Çelik1

1Afyonkarahisar Health Science University Faculty of Dentistry

Melikşah Ural / Afyonkarahisar Health Science University Faculty of Dentistry

Aim: In this case report, it is aimed to present the oral findings and dental treatment approaches of two patients with 
Duchenne Muscular Dystrophy.

Case 1: An 11-year and 6-month-old male patient who applied to AFSU Faculty of Dentistry, Department of Pedodontics 
due to pain in his tooth 46, was found to have Duschenne Muscular Dystrophy (DMD) in his anamnesis. Macroglossia, 
diastema, and hypodontia were detected in the dental examination of the patient.

Case 2: A 12-year-9-month-old male patient, who applied to AFSU Faculty of Dentistry, Department of Pedodontics due 
to pain in his 47th tooth, was found to have DMD in his anamnesis. Macroglossia, severe crowding, and hypersalivation 
were detected in the dental examination of the patient.

Results: It was learned that the patient in Case 1 had fallen out 1 week ago and tooth number 11 was avulsed and kept 
at home. Replantation was not considered because the patient had DMD and the socket had healed after one week. 
Due to the presence of deep dentin caries in tooth 47 of the patient in Case 2, direct capping treatment was performed 
using NeoMTA Plus 2 material, followed by GC G-aenial Posterior composite 3-sided restoration.

Conclusion: DMD patients are prone to dental trauma due to lack of muscle coordination. It is important to consult 
a dentist in the early period. Oral hygiene motivation, diet regulation, malocclusion monitoring and prophylactic 
applications should reduce the risk of caries and ensure a more comfortable life for the patient.
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SS-068

Duschenne Muskuler Distrofi Hastalarında Oral Bulgular ve Dental Tedavi Yaklaşımları

Melikşah Ural1, İsmail Haktan Çelik1

1Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Melikşah Ural / Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Amaç: Bu olgu raporunda Duchenne Muskuler Distrofili iki hastanın oral bulguları ve dental tedavi yaklaşımlarının 
sunulması amaçlanmıştır.

Olgu 1: AFSÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı’na 46 numaralı dişindeki ağrı nedeniyle başvuran 11 yıl 
6 aylık erkek hastanın alınan anamnezinde Duschenne Muskuler Distrofi(DMD) hastalığı olduğu öğrenilmiştir.Hastanın 
dental muayenesinde makroglossi , diastema , hipodonti tespit edilmiştir.

Olgu 2: AFSÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı’na 47 numaralı dişindeki ağrı nedeniyle başvuran 12 
yıl 9 aylık erkek hastanın alınan anamnezinde DMD hastalığı olduğu öğrenilmiştir.Hastanın dental muayenesinde 
makroglossi, şiddetli çapraşıklık, hipersalivasyon tespit edilmiştir.

Bulgular: Olgu 1’deki hastanın 1 hafta önce düştüğü ve 11 numaralı dişinin avülse olduğu ve evde beklettiği 
öğrenilmiştir.Hasta DMD hastası olduğu için ve aradan 1 hafta geçip soketin iyileştiği gözlemlendiği için replantasyon 
düşünülmemiştir.46 ve 85 numaralı dişlerinin çekimi yapılmış, 2 hafta sonraki kontrol randevusunda da detertraj 
ve polisaj işlemi yapılıp oral hijyen motivasyonu yapılmıştır.Olgu 2 ‘deki hastanın 47 numaralı dişinde derin dentin 
çürüğü varlığı nedeniyle NeoMTA Plus 2 materyali kullanılarak direkt kuafaj tedavisi ve ardından GC G-aenial Posterior 
kompozit 3 yüzlü restorasyon yapılmıştır.

Sonuç: DMD hastaları kas koordinasyon eksikliği sebebiyle dental travmaya yatkındır.Erken dönemde diş hekimine 
başvurmaları önemlidir. Oral hijyen motivasyonu, diyetin düzenlenmesi, maloklüzyon takibi ve profilaktik uygulamalarla 
çürük riski azaltılarak, hastanın daha konforlu bir yaşam sürmesi sağlanmalıdır.
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SS-069

Partial Amputation Treatment İn Complicated Crown Root Fracture:Case Series

Çise Dolunay Uslu1, Didem Odabaşı1

1Ordu Unvercity Faculty Of Dentistry, Pediatric Dentistry

Çise Dolunay Uslu / Ordu Unvercity Faculty Of Dentistry, Pediatric Dentistry

Objective: Crown fractures are the most common cause of dental trauma among head traumas in children. The teeth 
most frequently injured as a result of trauma are the permanent upper incisors. In this case report, the amputation 
treatment and follow-up of five patients with complicated crown fractures using MTA are presented.

Case Report: In the clinical and radiographic examination of five patients aged 11-11-13-14-14 years who applied to 
the Pedodontics Clinic of the Faculty of Dentistry of Ordu University due to trauma, complicated crown fractures were 
detected in the maxillary central incisors. The patients applied to our clinic on the same day as their trauma. It was 
determined that there was no negative finding in the intraoral examination. Partial amputation was performed under 
local anesthesia to the trauma-affected teeth in the clinical setting, in patients without cooperation problems. Mineral 
trioxide aggregate (MTA) was used as amputation material for all age group patients. Glass ionomer cement was used 
as the base material. Upper restorations were restored with composite resin. It was observed that all cases did not 
have any clinical and radiographic symptoms during the 6-month follow-up period.

Conclusion: Partial amputation using MTA is thought to be an effective method in the treatment of complicated crown 
fractures caused by trauma. In this case series, partial (Cvek) amputation was applied to the incisors in all age groups 
with or without root development, ensuring the vitality of the teeth. Longer follow-up and more case reports are needed 
to evaluate success.
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SS-069

Komplike Kron Kök Kırığında Parsiyel Amputasyon Tedavisi: Olgu Serisi

Çise Dolunay Uslu1, Didem Odabaşı1

1Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği

Çise Dolunay Uslu / Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği

Amaç: Çocuklarda kafa travmaları içerisinde en sık dental travma sonucu kron kırıkları görülmektedir. Travma sonucu 
en sık yaralanan dişler daimi üst kesicilerdir. Bu olgu raporunda travma sonucu komplike kron kırığı meydana gelen 
beş hastanın MTA kullanılarak yapılan amputasyon tedavisi  ve takipleri sunulmaktadır.

Olgu Sunumu: Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti kliniğine travma sebebi ile başvuran 11-11-13-
14-14 yaşlarında beş hastann yapılan klinik ve radyografik muayenesinde üst çene orta kesici dişlerinde komplike 
kron kırıkları tesbit edilmiştir. Hastalar geçirdikleri travma ile aynı gün içerisinde kliniğimize başvurmuştur. Yapılan 
intraoral muayenede negatif bir bulgu olmadığı tesbit edilmiştir. Kooperasyon sorunu olmayan hastalara klinik ortamda 
travmadan etkilenen dişlere lokal anestezi altında parsiyel amputasyon işlemi yapılmıştır. Tüm yaş grubu hastalar için 
amputasyon materyali olarak mineral trioksit agregat (MTA) kullanılmıştır. Kaide materyali olarak cam ionomer siman 
kullanılmıştır. Üst restorasyonlar kompozit rezin ile restore edilmiştir. Tüm olguların 6 aylık takip sürecinde klinik ve 
radyografik olarak herhangi bir semptom olmadığı gözlenmiştir.

Sonuç: MTA kullanılarak yapılan parsiyel amputasyon travma sonucu oluşan komplike kron kırıklarının tedavisinde 
etkili bir yöntem olduğu düşünülmektedir. Bu olgu serisinde kök gelişimi tamamlanmış ya da tamamlanmamış her yaş 
grubunda kesici dişlere parsiyel (Cvek) amputasyon uygulanarak, dişlerin vitalitelerini koruması sağlanmıştır. Başarıyı 
değerlendirmede daha uzun süreli takibe ve daha fazla olgu sunumuna ihtiyaç vardır.
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SS-070

Coronal Pulpotomy in Immature Permanent Teeth with Clinical Signs of Irreversible Pulpitis: A 
Preliminary Trial

Beste Özgür1

1Hacettepe University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry, Ankara, Turkey

Beste Özgür / Hacettepe University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry, Ankara, Turkey

Aim: It has been universally accepted that vital pulp tissue should be preserved, if possible, thus irreversible pulpitis of 
developing teeth creates a significant clinical and biological challenge for clinicians. This preliminary study assessed 
the clinical and radiographic outcomes of coronal pulpotomy using an advanced mixed-type mineral trioxide aggregate 
(MTA) in immature permanent molars with irreversible pulpitis.

Methods: Preoperative pulpal and periapical diagnosis was established according to the history of pain, cold testing, 
and radiographic findings. Following local anesthesia and rubber-dam isolation, the cariously exposed coronal pulp 
was removed via a round diamond bur. Once hemostasis was established with 2.5% sodium hypochlorite, MTA paste 
(NeoMTA 2, NuSmile, Houston, USA) was gently placed over the pulp tissue. Postoperative periapical radiographs were 
taken after the final restoration using composite resin or stainless-steel crown. Clinical and radiographic assessments 
were commenced at 3-months. The statistical analyses were completed using SPSS 21.0 software.

Results: Four patients failed to attend recalls, and were thus excluded from statistical analysis. The mean age of 
patients was 10.6±2.4 years. In no patient immediate failure with severe persistent spontaneous pain was present 
after the procedure.  At 6 months, 95.5% of teeth were clinically asymptomatic along with no evidence of radiographic 
pathology. In one case, failure was determined only radiographically by the evidence of a new periapical pathology 
in otherwise asymptomatic young molar. Dentin bridge formation was not discernable at 6 months. No coronal 
discoloration was observed in teeth restored with resin composite.

Conclusion: Understanding the healing process and regeneration of inflamed young permanent pulp tissue requires 
clinical evaluation employing biocompatible capping materials. In the present study, pulpotomy with NeoMTA 2 had 
high short-term success rates in immature permanent teeth with irreversible pulpitis.
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SS-070

İrreversible Pulpitisin Klinik Belirtilerine Sahip İmmatür Daimi Dişlerde Koronal Pulpotomi: Bir Ön 
Çalışma

Beste Özgür1

1Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Beste Özgür / Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Gelişmekte olan dişlerde vitalitenin korunmasının önemi evrensel olarak kabul edilmektedir ve bu aşamada 
irreversible pulpitis ile karşılaşılması klinisyenler için biyolojik ve klinik olarak önemli bir zorluk oluşturmaktadır. 
Bu çalışmanın amacı immatür daimi molar dişlerde irreversible pulpitis durumunda gelişmiş karma-tipte mineral 
trioksit aggregat (MTA) kullanılarak uygulanan koronal amputasyonun klinik ve radyografik başarı düzeyinin 
değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Preoperatif pulpal ve periapikal tanı ağrı hikayesi, soğuk testi ve radyografik bulgular ışığında 
belirlenmiştir. Lokal anestezi ve rubber-dam izolasyonunu takiben, çürük temizlenirken ekspoz olan koronal pulpa 
elmas rond frez ile uzaklaştırılmıştır. %2.5 sodyum hipoklorit ile hemostaz sağlandıktan sonra MTA patı (NeoMTA 2, 
NuSmile, Houston, ABD) pulpa dokusunun üzerine nazikçe yerleştirilmiştir. Postoperatif periapikal radyografi, final 
restorasyon kompozit rezin veya paslanmaz çelik kron ile tamamlandıktan sonra alınmıştır. Klinik ve radyografik 
değerlendirmeler 3. ayda başlatılmıştır. İstatistiksel analiz SPSS 21.0 yazılımı kullanılarak yapılmıştır.

Bulgular: Dört hasta kontrol randevularına katılmadığı için istatistiksel değerlendirmeye dahil edilmemiştir. Hastaların 
ortalama yaşı 10.6±2.4 yıldır. Hiçbir hastada tedaviden sonra şiddetli inatçı spontan ağrı varlığı ile ani başarısızlık 
durumu tespit edilmemiştir. 6. ayda dişlerin %95.5’i klinik olarak asemptomatiktir ve radyografik bir patoloji eşlik 
etmemiştir. Klinik olarak asemptomatik olan bir genç molar dişe, yeni bir periapikal patoloji oluşumu nedeniyle sadece 
radyografik başarısızlık tanısı konulmuştur. 6. ay kontrolünde hiçbir dişte dentin köprüsü oluşumu fark edilebilir 
düzeyde değildir. Rezin kompozit ile restore edilen dişlerde koronal renk değişikliği gözlenmemiştir.

Sonuç: Enflamasyonlu genç daimi pulpa dokusunun iyileşme ve rejenerasyon sürecinin anlaşılması için biyouyumlu 
pulpa kaplama materyallerinin kullanıldığı klinik değerlendirmelere ihtiyaç vardır. Mevcut çalışmanın kısa dönem 
sonuçları, irreversible pulpitis tanısı olan immatür daimi dişlerde NeoMTA 2 ile uygulanan pulpotomi tedavisinin yüksek 
başarı oranına ulaştığını göstermektedir.
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SS-071

Evaluation Of The Effect Of Intraoperative Analgesia On Pain Perception After Dental Treatments 
Under General Anesthesia In Child Patients

Elif Öntekin1, Gül Tosun1, Funda Arun1

1Selcuk University Faculty of Dentistry

Elif Öntekin / Selcuk University Faculty of Dentistry

The aim of this study; to evaluate the effect of paracetamol given intraoperatively during dental treatment under 
general anesthesia on postoperative pain perception. In this study, records of pediatric patients who were treated with 
outpatient anesthesia in Selcuk University Faculty of Dentistry General Anesthesia Clinic between 2020-2021 were 
used. Demographic data from the anesthesia files of the patients, duration of anesthesia, duration of dental treatment, 
painful procedures, local anesthetic use, intraoperative paracetamol use, pain scores recorded at the 1st and 2nd 
postoperative hour, time to service, data on whether additional painkillers were administered in the recovery room. 
scanned. “Microsoft Excel 2016” and “IBM SPSS Statistics 26” package programs were used for statistical analysis of 
the study. Frequency and proportional distribution were given for basic demographic descriptive statistics and their 
crossovers with each other were examined.

The youngest of the patients included in the study was 3 years old and the oldest was 15 years old. Of the 246 pedodontic 
patients included in the study, 136 were male patients and 110 were female patients. According to the results we 
obtained from the statistical evaluation of the anesthesia records of 246 patients; by intraoperative administration 
of  paracetamol to patients; While there was a statistically significant difference in postoperative 1 hour pain score, 
discharge time, and additional analgesic need in the postoperative period;  no statistically significant difference was 
found in the postoperative 2nd hour pain score, gender of the patients, and body weight.

We think that intraoperative paracetamol gives pediatric patients a more comfortable general anesthesia process and 
contributes to the strengthening of the physician-patient relationship.
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SS-071

Çocuk Hastalarda İntraoperatif Analjezinin Genel Anestezi Altında Yapılmış Olan Diş Tedavilerinden 
Sonraki Ağrı Algısı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Elif Öntekin1, Gül Tosun1, Funda Arun1

1Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Elif Öntekin / Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Bu çalışmanın amacı; genel anestezi altında diş tedavisi sırasında intraoperatif verilen parasetamolün postoperatif 
ağrı algısı üzerine etkisini değerlendirmektir. Bu çalışmada Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genel Anestezi 
Kliniği’nde 2020-2021 yıllarında günübirlik anestezi ile tedavileri yapılmış olan çocuk hastaların kayıtları kullanılmıştır. 
Hastaların anestezi dosyalarından demografik verileri, anestezi süreleri, dental tedavi süreleri, yapılan ağrılı işlemler, 
lokal anestezik kullanımı, intraoperatif parasetamol kullanımı, postoperatif 1. ve 2. saat kaydedilmiş ağrı skorları,servise 
çıkış süreleri, derlenme odasında ek ağrı kesici yapılıp yapılmadığı ile ilgili veriler taranmıştır. Çalışmanın istatistiksel 
analizleri için “Microsoft Excel 2016” ve “IBM SPSS Statistics 26” paket programları kullanılmıştır. Temel demografik 
tanımlayıcı istatistikler için sıklık ve oransal dağılım verilmiş ve birbirleriyle çaprazlamaları incelenmiştir. 

Çalışma kapsamındaki hastaların en küçüğü 3 yaşında ve en büyüğü ise 15 yaşındadır. Çalışmaya dâhil olan 246 
pedodonti hastasının 136 sı erkek hastalardan ve 110 u  kız hastalardan oluşmaktadır. 246 hastanın anestezi kayıtlarının 
istatiksel değerlendirilmesiyle elde ettiğimiz sonuçlara göre; hastalara intraoperatif parasetamol verilmesiyle;   
postoperatif 1. saat ağrı skorunda, taburculuk süresinde, postoperatif dönemde ek analjezik ihtiyacında istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark bulunurken; postoperatif   2. saat ağrı skorunda, hastaların cinsiyetinde, vücut ağırlığında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

İntraoperatif verilen parasetamolün çocuk hastalaradaha konforlu bir genel anestezi süreci yaşattığını ve hekim-hasta 
ilişkisinin güçlendirilmesine katkı sağladığını düşünmekteyiz
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SS-072

Evaluation Of The Oral Findings Of Pediatric Patients Undergoing Oncological Treatment

Didem Odabaşı1, Sibel Arslan1, Nihal Beldüz Kara1

1Ordu University Faculty of Dentistry, Pediatric Dentistry

Sibel Arslan / Ordu University Faculty of Dentistry, Pediatric Dentistry

Objective: Preventing orofacial complications due to therapies is an important issue in patients undergoing oncological 
treatment. It is known that post-treatment complications are three times more common in pediatric patients than in 
adult patients. Therefore  it is recommended that the dentist and oncologist work together before the treatment. In this 
study, it is aimed to evaluate the oral findings and oral hygiene habits of pediatric patients aged between 3-18 years 
who are treated in 19 Mayıs University Faculty of Medicine Hematology Oncology Service.

Materials And Methods: 50 pediatric patients    were examined in accompany with their parents and their medical 
history was taken.While taking medical history, child’s disease, chemotherapy/radiotherapy status, diet. Intraoral 
examinations were performed and the number of caries was calculated according to the index. Also, xerostomia, taste 
disorders and presence of oral aphthae were evaluated.

Results: The mean age of 50 patients (15 girls and 35 boys) was 9.47±4.44. Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) was 
the most frequently treated disease among 50 patients with 50%. The mean of  DMFT of all patients was 4.08. It was 
determined that 82% of the patients received chemotherapy and 8% received both chemotherapy and radiotherapy 
treatment. The most common intraoral finding in patients is xerostomia in 36.58% of patients receiving chemotherapy 
and 88.8% in patients receiving both chemotherapy and radiotherapy. Chi-square and Mann-Whitney U tests were 
used for statistical analysis. Finally, a significant difference was found between the type of treatment and loss of taste. 
There was no significant difference between taste loss according to the treatment process. 

Conclusion: It has been determined that in patients receiving hematological-oncological treatment, oral care is 
adversely affected and oral health deteriorates. For this reason, it is thought that the patient should be consulted to 
the dentist before starting chemotherapy and the dentist should follow the treatment process.
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SS-072

Onkolojik Tedavi Gören Çocuk Hastaların Ağız İçi Bulgularının Değerlendirilmesi

Didem Odabaşı1, Sibel Arslan1, Nihal Beldüz Kara1

1Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği

Sibel Arslan / Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği

Amaç: Onkolojik tedavi gören hastalarda terapilere bağlı oluşan orofasiyal komplikasyonları önlemek önemli bir 
faktördür. Çocuk hastalarda yetişkin hastalara oranla üç kat daha fazla tedavi sonrası komplikasyon gözlendiği 
bilinmektedir. Bu nedenle tedavi öncesi diş hekimi ve onkologun beraber çalışması önerilmektedir. Bu çalışmada 19 
Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Onkoloji Servisinde tedavi gören 3-18 yaş arası çocuk hastaların ağız içi 
bulgularının ve oral hijyen alışkanlıklarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Gereç Ve Yöntem: 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Onkoloji Servisinde tedavi gören 3-18 yaş arasındaki 
50 hasta ebeveyn eşliğinde muayene edilmiş ve anamnezleri alınmıştır. Alınan anamnezde çocuğun hastalığı, 
kemoterapi/radyoterapi durumu, beslenme, diyet ve ağız bakım alışkanlıkları sorgulanmıştır. Ağız içi muayeneleri 
yapılarak çürük sayısı DMFT indeksine göre hesaplanmıştır. Ayrıca ağız kuruluğu, tat alma bozuklukları, oral aft varlığı 
da değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Yaş ortalaması 9.47±4.44 olan 50 hastanın 15’i kız, 35’i erkektir. 50 hasta içerisinde en sık tedavi görülen 
hastalık %50 Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) olarak bulunmuştur. Tüm hastalara ait DMFT ortalaması 4.08’dir. 
Hastaların %82’sinin kemoterapi, %8’inin hem kemoterapi hem de radyoterapi tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. 
Hastalarda karşılaşılan en sık ağız içi bulgusu kemoterapi görenlerde %36.58, hem kemoterapi hem de radyoterapi 
gören hastalarda %88.8 ağız kuruluğudur. İstatistiksel analiz için, ki kare ve Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Yapılan 
analizlerde tedavi türü ile tat kaybı arasında anlamlı fark bulunmuştur. Tedavi sürecine göre tat kaybı arasında ise 
anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Sonuç: Hematolojik - onkolojik tedavi gören hastalarda ağız bakımının olumsuz etkilendiği ve ağız sağlığının bozulduğu 
tespit edilmiştir. Bu nedenle, kanser tedavisine başlanmadan önce hastanın diş hekimine konsülte edilmesi ve diş 
hekiminin tedavi sürecini takip etmesi gerektiği düşünülmektedir.
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SS-073

Evalution of Permanent Dentition After Extraction of First Permanent Molars

Elif Merve Aydın1, Ayşe Betül Demirciler1, Tuğba Yiğit1

1Usak University Faculty of Dentistry

Elif Merve Aydın / Usak University Faculty of Dentistry

Aim: After the early extraction of the first permanent molars, it is desirable for the second permanent molar to close 
the gap and come into contact with the second premolar. The aim of this study investigate the closure of the extraction 
gap and the shift of the midline after the extraction of the first permanent molars.

Materials And Methods: At the Faculty of Dentistry, Uşak University, panoramic radiographs (OPG) of 26 patients 
with unilateral permanent first molars aged 7-12 years were compared before and after extraction. The distance 
between the permanent second molars and the second premolars and the midline shift before and after extraction 
were calculated using the OPG. Statistical analysis of the obtained data was performed using the program IBM SPSS.

Results: The mean age of patients at tooth extraction was 10.30±1.37, and the mean follow-up time was 20.46±6.17 
months. In our study, in which 11 boys and 15 girls participated, 5 teeth were extracted from the maxilla and 21 from 
the mandible. The most frequently extracted tooth was the lower right first molar. The mean space loss between pre-
extraction and postextraction was determined to be 7.09±3.01. The mean space loss in the mandible was 6.91±3.28 
and in the maxilla 7.84±1.42. Complete closure of the extraction gap was observed in 7 teeth. A midline shift was 
observed in 20 of the patients, and a shift toward the side of the extracted tooth was noted in 15 teeth. The average 
extent of midline shift was 1.71±3.01; this condition was determined to be 2.02±1.68 in the mandible and 0.40±0.66 
in the maxilla.

Conclusion: In our study, it was observed that the extraction gap was closed in several cases after extraction. In 
addition, a midline shift frequently occurred. Further clinical studies are needed to evaluate the extraction of first 
permanent molars.
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SS-073

Daimi Birinci Büyük Azı Dişlerinin Çekimi Sonrası Daimi Dentisyonun Değerlendirilmesi

Elif Merve Aydın1, Ayşe Betül Demirciler1, Tuğba Yiğit1

1Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Elif Merve Aydın / Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Amaç: Daimi birinci büyük azı dişlerinin erken çekimi sonrası istenen, ikinci büyük azı dişinin boşluğu kapatarak ikinci 
küçük azı dişiyle kontak oluşturmasıdır. Bu çalışmanın amacı; daimi birinci büyük azı dişlerinin çekimi sonrası, çekim 
boşluğunun kapanmasının ve orta hattaki kaymanın incelenmesidir.

Gereç Ve Yöntem: Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde 7-12 yaş arasında, tek taraflı daimi birinci büyük 
azı dişleri çekilmiş 26 hastanın çekim öncesi ve çekim sonrası panoramik radyografları (OPG) karşılaştırıldı. Çekim 
öncesi ve sonrası daimi ikinci büyük azı ve ikinci küçük azı dişleri arası mesafe ve orta hat kaymaları OPG üzerinden 
hesaplandı. Elde edilen verilerin istatiksel analizi IBM SPSS programı ile yapıldı.

Bulgular: Hastaların, diş çekimi yaş ortalaması 10,30±1,37 olup, ortalama takip süresi 20,46±6,17 ay olarak tespit 
edilmiştir. 11 erkek 15 kız değerlendirildiği çalışmamızda, dişlerin 5’i üst çeneden, 21’i alt çeneden çekilmiştir. En 
çok çekimi yapılan diş alt sağ birinci büyük azı dişidir. Çekim öncesi ve çekim sonrası arasında ortalama yer kaybı 
7,09±3,01 olarak belirlenmiştir. Alt çenede ortalama yer kaybı 6,91±3,28, üst çenede ise 7,84±1.42 olarak görülmüştür. 
Çekim boşluğunun tamamen kapanması 7 dişte gözlenmiştir. Hastaların 20’sinde orta hat kayması görülmüş ve 15 
dişin çekilen dişin tarafına doğru kaydığı gözlemiştir. Orta hat kayma miktarının ortalaması 1,71±3,01 olup; bu durum 
alt çenede 2,02±1,68, üst çenede 0,40±0,66 olarak tespit edilmiştir.

Sonuç: Çalışmamızda, çekimden sonra az sayıda vakada çekim boşluğunun kapandığı görülmüştür. Ayrıca orta hat 
kaymasının sık görüldüğü tespit edilmiştir. Daimi birinci büyük azı dişlerinin çekimlerinin değerlendirildiği daha fazla 
sayıda klinik çalışmaya ihtiyaç vardır.
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SS-074

Knowledge and Attitude of Dentists Regarding the Use of CBCT in Children: A Survey- Based 
Research

Gülsevim Oda1, Sevde Göksel2

1Department of Pediatric Dentistry, Faculty of Dentistry, Ankara Medipol University, Ankara, Türkiye 
2Oral and Dentomaxillofacial Radiology, Tepebaşı Oral and Dental Health Hospital, Health of Ministry, Ankara, Türkiye

Gülsevim Oda / Department of Pediatric Dentistry, Faculty of Dentistry, Ankara Medipol University, Ankara, Türkiye

Aim: This study aims to evaluate the knowledge and attitudes of dentists regarding the use of cone-beam computed 
tomography(CBCT) in children. 

Methods: The study was approved by Ankara Medipol University Health Sciences Non-Interventional Research Ethics 
Committee. Questions were collected under 3 headings: demographic data, the use of CBCT, and the use of CBCT 
in children. The surveys were administered via Google Forms. Data were analyzed with SPSS 25 Program. The Chi-
square test was used to compare categorical variables.

Results: 88 participants were included, 81.8% were at specialty/PhD degree and 17% were at a bachelor’s degree. As the 
level of education increased, the level of knowledge about the use of CBCT increased (p=0.002). 22.7% of participants 
reported that they didn’t know about the use of CBCT. 75% of the participants stated that they didn’t get enough 
information about CBCT in their bachelor’s education. While 80.7% of the participants reported that CBCT should be 
preferred for 3D imaging in pediatric dentistry, 18.2% reported that CBCT is not safe for use in children. The information 
that CBCT can be used in orthodontic and endodontic treatments was among the lowest selected indications 
(27.3%;35.2%, respectively). Pedodontists used CBCT significantly less than other physicians in clinical routine(27.77%; 
50%, p=0.037). The rate of CBCT use in the clinical routine of specialist dentists was significantly higher (p=0.003). 
Specialist dentists preferred having a CBCT device in their clinic more than non-specialized dentists(p=0.02). 

Conclusions: In conclusion, there is a lack of training for dentists on the use of CBCT. Guidelines are needed for the 
use of CBCT in children.
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SS-074

Diş Hekimlerinin Çocuklarda KIBT Kullanımına İlişkin Bilgi ve Tutumları: Ankete Dayalı Bir Araştırma

Gülsevim Oda1, Sevde Göksel2

1Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye 
2Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Ankara, Türkiye

Gülsevim Oda / Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, diş hekimlerinin ve farklı uzmanlık dallarından diş hekimlerinin çocuklarda Konik Işınlı 
Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) kullanımına ilişkin bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesidir.

Yöntem: Çalışma için Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu’ndan 
onay alındı. Anket soruları; demografik veriler, KIBT kullanımına ilişkin sorular ve çocuklarda KIBT kullanımı olmak 
u¨zere 3 başlık altında toplandı. Anketler Google Form u¨zerinden uygulandı. Toplanan veriler SPSS 25 programı ile 
analiz edildi, kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında Ki-kare testi kullanıldı.

Bulgular: Çalışmaya dahil olan 88 katılımcının % 81,8’inin eğitim du¨zeyi uzmanlık/doktora du¨zeyinde %17’si ise lisans 
du¨zeyindeydi. Eğitim du¨zeyi arttıkça KIBT kullanımı hakkında bilgi du¨zeyinin arttığı saptandı (p=0,002). Katılımcıların 
%22,7’si KIBT kullanımı hakkında bilgisi olmadığını bildirdi. Katılımcıların %75’i lisans eğitiminde KIBT hakkında yeterli 
bilgi almadığını belirtti. Katılımcıların %80,7’si çocuk diş hekimliğinde 3D göru¨ntu¨leme için KIBT’ın tercih edilmesi 
gerektiğini belirtirken %18,2’si KIBT’ın çocuklarda kullanımının gu¨venli olmadığını bildirdi. Ortodontik ve endodontik 
tedavilerde KIBT kullanılabileceği bilgisi en du¨şu¨k seçilen endikasyonlar arasında yer aldı (sırasıyla %27,3, %35,2). 
Pedodontistlerin klinik rutinde diğer hekimlere oranla anlamlı olarak daha az KIBT kullandığı göru¨ldu¨ (%27,77; %50, 
p=0,037). Uzman diş hekimlerinin klinik rutininde KIBT kullanım oranı  uzmanlığı olmayan diş hekimlerine kıyasla 
anlamlı olarak daha yu¨ksekti (p=0,003). Ayrıca uzmanlığı olan diş hekimleri olmayanlara oranla kliniğinde KIBT cihazı 
bulunmasını daha fazla tercih etti (p=0,02).

Sonuçlar: Çalışmamızın sonuçlarına göre diş hekimlerinin KIBT kullanımına ilişkin eğitim eksikliği 
bulunmaktadır. Çocuklarda KIBT kullanımına yönelik rehberlerin hazırlanmasına ihtiyaç vardır.
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SS-075

Evaluation Of Clinical Records Of Permanent First Molar And Incisors In Children

İlkay Koçaslan1 , Gül Tosun2

1Önal Clinic

İlkay Koçaslan / Önal Clinic

2Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Bölümü

Objective: In this study, the clinical patient follow-up records of the patients aged 6-12 years who applied to the 
Department of Pedodontics, Faculty of Dentistry, Selcuk University in Konya province between 2016-2020, were 
obtained from the automation program of our faculty, and the general health status of the permanent first molars and 
incisors was determined. It is aimed to examine the treatments applied to these teeth.

Material and Method: In our study, the Hospital Information Management System program currently used by Selçuk 
University Faculty of Dentistry was used to collect clinical records of patients. “IBM SPSS 26” package programs were 
used to analyze the data. Parametric and non-parametric tests were used to compare variables.

Results: 55% of the patients examined in this study consisted of female patients. It was found that the rates of treatment 
applied in female patients were higher than in males. The mean age of the patients examined was 10.68 years. It was 
observed that the treatment rates and the frequency of interventional treatment increased with increasing age. As a 
result of the statistical analysis, a significant difference was found between the teeth in the lower and upper jaws in 
terms of the treatments applied to the permanent first molars (p<0.05). In the incisors, more treatments were applied 
to the teeth in the upper jaw than those in the lower jaw, and a significant difference was found between the lower 
and upper jaws in terms of the number of treatments (p<0.05). There was no significant difference in the frequency of 
treatment applied between the right (49%) and left (51%) sides of the jaws (p>0.05).
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SS-075

Çocuklarda Daimi Birinci Büyük Azı Ve Kesici Dişlerin Klinik Kayıtlarının Değerlendirilmesi

İlkay Koçaslan1 , Gül Tosun2

1Önal Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği

İlkay Koçaslan / Önal Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği

2Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Bölümü

6-12 Yaş Grubu Çocuklarda Birinci Büyük Azı Ve Kesici Dişlerin Değerlendirilmesi

Amaç: Bu çalışmada,Konya ilinde Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalına 2016-2020 
yılları arasında tedavi olmak için müracaat eden 6-12 yaş aralığındaki hastaların klinik hasta takip kayıtları fakültemizin 
otomasyon programından elde edilerek daimi birinci büyük azı ve kesici dişlerin genel sağlık durumlarının,bu dişlere 
uygulanan tedavilerin incelenmesi amaçlanmıştır

Gereç Yöntem: Çalışmamızda, hastaların klinik kayıtlarının toplanmasında Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin 
mevcut olarak kullandığı Hastane Bilgi Yönetim Sistemi  programından faydalanılmıştır.Verileri analiz etmek için “IBM 
SPSS 26” paket programları kullanılmıştır. Değişkenlerin karşılaştırılmasında parametrik ve parametrik olmayan testler  
kullanılmıştır.                                                                                                                                                    

Bulgular: Bu çalışmada incelenen hastaların %55’i   kız hastalardan oluşmaktadır. Kız hastalarda erkeklere oranla 
uygulanan tedavi oranlarının daha yüksek olduğu bulunmuştur. İncelenen hastaların yaş ortalaması 10,68’dir. Yaş 
arttıkça uygulanan tedavi oranları,girişimsel tedavi uygulama sıklığının arttığı görülmüştür. İstatistiksel analiz 
sonucundan daimi birinci büyük azı dişlerine uygulanan tedaviler bakımından alt ve üst çenedeki dişler arasında 
anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Kesici dişlerde ise üst çenedeki dişlere alt çenedekilere oranla daha fazla tedavi 
uygulanmış ve tedavi sayıları bakımından alt ve üst çene arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Çenelerin sağ 
(%49) ve sol (%51) tarafı arasında uygulanan tedavi sıklığı açısından anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05).

Daimi molar ve kesici dişlere uygulanan tedaviler incelendiğinde ise %87,5 restoratif ve endodontik tedaviler, %11,7 
koruyucu tedaviler ve %1,4 çekim uygulandığı bulunmuştur.                                                                                                                                 

Sonuç: Çalışmamızdan elde edilen veriler daimi molar/kesici dişlere restoratif tedavi uygulanma oranının fazla 
olduğunu göstermektedir. Bu bulgular ışığında ilk süren daimi dişler konusunda velilerin bilinçlendirilmesi, erken 
yaşlardan itibaren çocuklara oral hijyen alışkanlıklarının kazandırılması, koruyucu önleyici tedavilerin arttırılması adına 
diş hekimi ziyaretlerinin düzenlenmesi için toplum bazlı projelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Karışık dişlenme döneminde ilk süren dişler olmakla beraber estetik, fonasyon, fonksiyon ve psikososyal açıdan büyük 
öneme sahip olan  daimi birinci molar ve kesici dişlerin sağlık durumlarının tespiti için daha kapsamlı araştırmalara 
ihtiyaç vardır.
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SS-076

Are Regenerative Endodontic Treatments An Alternative To Apexification Treatments In Immature 
Devital Permanent Teeth? : 5 Case Report

Merve Abaklı İnci1, Merve Koç1

1Department of Pediatric Dentistry, Faculty of Dentistry, Necmettin Erbakan University

Merve Abaklı İnci  / Department of Pediatric Dentistry, Faculty of Dentistry, Necmettin Erbakan University

Aim:This case report follows clinical and radiographic outcomes of treating immature permanent teeth that are 
decayed and devitalized due to trauma and dental caries using regeneration therapy(RT).

Case Reports:A patient with complicated crown fractures in #11,#21 who was 8.5 years old presented.In radiological 
examination,it was discovered that #11 had an immature root and a periapical disease.In2.case,a patient who was 
11 years old filed a claim after complaining of caries in#25.In3.case, 11-year-old patient applied with complaint 
of pain and swelling in #35.In4.case,an 8-year-old patient applied with complaint of severe pain#16. In5.case,an 
11-year-old patient applied with complaint of caries in #35.In radiological examination,it was determined that was 
no periapical lesion and root development was not completed.Electric pulp test resulted in a negative reaction in each 
of five teeth during clinical examinations.Five cases all had immature necrotic teeth,thus therapy was planned as RT 
after parents and treatment options were discussed.All cases received RT under local anestic in accordance with 
American Endodontic Association’s standard.Composite resin was used to complete permanent treatments within 
same appointment.

Results:In1.case,a positive response to vitality was obtained in 10-month follow-up,and it was observed that root 
development continued in radiological examination.Condition continues to develop in same manner during 21-month 
follow-up.In 2.case,5-month follow-up revealed a positive response to vitality.In 19-month follow-up,it was observed 
that root development was completed while vitality continued to be taken.In3.case,lesion was reduced during 3-month 
follow-up while root tip development was finished during 12-month follow-up,and a positive vitality response was 
found.In 4.case,after a 15-month follow-up,a positive vitality response was found and root development was seen to 
be complete.In 5.case,after a 16-month follow-up,a positive vitality response was found,and root development was 
seen to be continuing.

Conclusion:RT is a successful alternative to conventional apexification therapy,according to follow-up and observations.
As a result of long-term follow-up,it was observed that vitality tests could also return to positive.
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SS-076

İmmatür Devital Daimi Dişlerde Rejeneratif Endodontik Tedaviler Apeksifikasyon Tedavilerine 
Alternatif Midir? : 5 Olgu Sunumu

Merve Abaklı İnci1, Merve Koç1

1Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı

Merve Abaklı İnci / Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı

Amaç:Bu olgu sunumunda amaç,travma ve dental çürükler nedeniyle devital olan immatür daimi dişlere rejenerasyon 
tedavisi uygulayarak,klinik ve radyografik sonuçlarının takip edilmesidir.

Olgular:8,5 yaşındaki hasta 11 ve 21 numaralı dişlerinde komplike kron kırığı şikayetiyle başvurmuştur.Radyolojik 
muayenede 11 numaralı dişte periapikal lezyon olduğu, kök gelişiminin tamamlanmadığı görülmüştür.İkinci olguda,11 
yaşındaki hasta 25 numaralı dişteki çürük şikâyetiyle başvurmuştur.Radyolojik muayenede periapikal lezyon olmadığı, 
kök gelişiminin tamamlanmadığı tespit edilmiştir.Üçüncü olguda,11 yaşındaki hasta 35 numaralı dişinde ağrı ve şişlik 
şikâyetiyle başvurmuştur.Radyolojik muayenede büyük bir periapikal lezyon olduğu, kök gelişiminin tamamlanmadığı 
tespit edilmiştir.Dördüncü olguda,8 yaşındaki hasta 16 numaralı dişinde şiddetli ağrı şikâyetiyle başvurmuştur. 
Radyolojik muayenede büyük bir periapikal lezyon olduğu, kök gelişiminin tamamlanmadığı tespit edilmiştir.Beşinci 
olguda,11 yaşındaki hasta 35 numaralı dişindeki çürük şikâyetiyle başvurmuştur.Radyolojik muayenede periapikal 
lezyon olmadığı, kök gelişiminin tamamlanmadığı tespit edilmiştir.Yapılan klinik muayenelerde 5 dişte de elektrikli 
pulpa testine negatif cevap alınmıştır.Bu beş olgunun tedavisi, immatür nekrotik dişlere sahip olmaları ve tedavi 
seçeneklerinin ebeveynlerle değerlendirilmesi sonucu rejeneratif endodontik tedavi olarak planlanmıştır.Tüm olgulara 
lokal anestezi uygulaması altında Amerikan Endodonti Birliği’nin önerdiği protokole uygun olarak rejeneratif endodontik 
tedavi uygulanmıştır.Daimi restorasyonlar aynı seans kompozit rezinle tamamlanmıştır.

Bulgular:Birinci olguda 10 aylık takipte vitaliteye pozitif cevap alınmış olup yapılan radyolojik muayenede kök gelişimin 
devam ettiği görülmüştür.Yapılan 21 aylık takibinde de durum aynı şekilde ilerlemektedir.İkinci olguda 5 aylık takibinde 
vitaliteye pozitif cevap alınmıştır.Yapılan 19 aylık takibinde ise vitalite alınmaya devam ederken kök gelişiminin 
tamamlandığı görülmüştür.Üçüncü olguda 3 aylık takibinde lezyonda küçülme olduğu gözlenirken,12 aylık takibinde 
kök ucu gelişiminin tamamlandığı görülmüştür ve vitaliteye pozitif cevap alınmıştır.Dördüncü olguda 15 aylık takibinde 
vitaliteye pozitif yanıt alınırken kök gelişiminin tamamlandığı görülmüştür.Beşinci olguda 16 aylık takibinde vitaliteye 
pozitif cevap alınırken kök gelişiminin devam ettiği görülmüştür.

Sonuç:Yapılan takip ve gözlemler rejeneratif endodontik tedavinin geleneksel apeksifikasyon tedavisi için etkin bir 
alternatif olduğunu göstermiştir.Uzun dönem takip sonucunda vitalite testlerinin de pozitife dönebildiği gözlenmiştir.
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SS-077

Retrospective Evaluation of Extraction Causes of Root-Canal Treated Young First Molars

Merve Abaklı İnci1, Hazal Özer1, Zeynep Yalçınkaya2, Yasemin Derya Fidancıoğlu1

1Necmettin Erbakan University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry, Konya, Turkey 
2Dentova Dental Polyclinic, Konya, Turkey

Hazal Özer / Necmettin Erbakan University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry, Konya, Turkey

Objective: This study aimed to retrospectively examine the reasons for extracting  root-canal-treated first molars. 

Materials And Method: Digital panoramic and periapical radiographs of all patients (n=10236) aged 9-16 who 
applied to Necmettin Erbakan University Faculty of Dentistry, Department of Pedodontics between January 
2017 and January 2019 were evaluated using the Hospital Information Management System (HIMS) software 
archive to obtain study data. Teeth that had extraction treatment were included in the study, after which root-
canal treatment was completed, but root-canal treatment renewal was not indicated for various reasons of 
failure. The periapical lesion, furcal lesion accompanying periapical lesion, crown destruction, restoration 
failure, and root resorption were investigated in four groups. To evaluate the numerical data, descriptive 
and frequency analyses were performed. The statistical significance level in the data analysis was p<0.05. 

Results: It was discovered that 110 of the 653 extracted first molars had previously undergone root 
canal treatment. When the indications for tooth extraction were examined, 110 teeth were found to 
have periapical lesions in 85 of them, furcation involvement in 31 of them, root resorption after root-
canal treatment in 10, failure and insufficiency of restoration due to advanced crown destruction in 15 
of them, and a periapical instrument containing broken instrument in the root canal system in 3 of them. 

Conclusion: The majority of the young permanent first molars extracted in our clinic had periapical lesions that had 
previously undergone root-canal treatment but did not heal, according to the conditions of this study. At this rate, 
many parameters, from the patient’s oral hygiene to the physician’s clinical experience, from indication criteria to 
application errors in clinical procedures, can be said to play a role.
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SS-077

Kök-Kanal Tedavili Genç Birinci Büyük Azı Dişlerinin Çekim Sebeplerinin Retrospektif Olarak 
İncelenmesi

Merve Abaklı İnci1, Hazal Özer1, Zeynep Yalçınkaya2, Yasemin Derya Fidancıoğlu1

1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, Konya, Türkiye 
2Dentova Diş Polikliniği, Konya, Türkiye

Hazal Özer / Necmettin Erbakan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada kök-kanal tedavili birinci büyük azı dişlerinin çekim nedenlerinin retrospektif olarak incelenmesi 
amaçlanmıştır.

Gereç Ve Yöntem: Çalışma verilerini elde etmek amacıyla; Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
Pedodonti Anabilim Dalı’na Ocak 2017- Ocak 2019 tarihleri arasında başvuran 9-16 yaş aralığındaki tüm hastaların 
(n=10236) dijital panoramik ve periapikal radyografileri Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) yazılımı arşivi kullanılarak 
değerlendirilmiştir. Kök-kanal tedavisi tamamlanmış ancak çeşitli başarısızlık nedenleri ile kök-kanal tedavisi 
yenilenmesi tedavi seçeneğinin endike olmadığı, çekim tedavisi gerçekleştirilen dişler çalışmaya dâhil edilmiştir. Çekim 
nedenleri; periapikal lezyon, periapikal lezyona eşlik eden furkal lezyon, kron harabiyeti ve restorasyon yetersizliği, 
kök rezorpsiyonu şeklinde 4 grupta incelenmiştir. Sayısal verilerin değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı ve frekans 
analizleri yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak belirlenmiştir. 

Bulgular: Çekimi yapılan 653 birinci büyük azı dişinin 110’unun daha önce kök-kanal tedavisi yapılan dişler 
olduğu belirlenmiştir. Diş çekimi endikasyonları incelendiğinde; 110 dişin; 85 tanesinde periapikal lezyon, 31 
tanesinde periapikal bölgeye eşlik eden furkasyon tutulumlu lezyon, 10 tanesinde kök-kanal tedavisi sonrası 
kök rezorpsiyonu, 15 tanesinde ise ileri derecede kron harabiyeti kaynaklı restorasyonun başarısızlığı ve 
yetersizliği, 3 tanesinde ise kök-kanal sistemi içerisinde kırık alet içeren periapikal lezyon olduğu görülmüştür. 

Sonuç: Bu çalışmanın koşulları içerisinde, kliniğimizde çekim tedavisi gerçekleştirilen genç daimi birinci azı dişlerinin 
çoğunluğunun daha önce kök-kanal tedavisi yapılmış ancak iyileşme gözlenmeyen periapikal lezyonlu dişler olduğu 
tespit edilmiştir. Bu oranda; hastanın  ağız hijyeninden hekimin klinik deneyimine, endikasyon kriterlerinden klinik 
işlemlerdeki uygulama hatalarına kadar birçok parametrenin rolü olduğunu söylemek mümkündür.
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SS-078

Acidity of Syrups Frequently Used in the Treatment of Allergic Asthma and Upper Respiratory 
Infections

Hande Cengiz1, Yasemin Derya Fidancıoğlu2, Hayriye Esra Ülker1, Ziya Ozan Cengiz3

1Selcuk University Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry 
2Necmettin Erbakan University Faculty of Dentistry Department of Pedodontics 
3Selcuk University Faculty of Dentistry Department of Oral, Dental and Maxillofacial Surgery

Hande Cengiz / Selcuk University Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry

Objective: Regular drug use is required in the treatment of chronic diseases such as allergic asthma and upper 
respiratory tract infections. Commonly used syrup forms can cause tooth erosion due to their acidic pH. This in vitro 
study aims to evaluate the pH and titratable acidity of syrups frequently used in the treatment of allergic asthma and 
upper respiratory tract infections.

Method: In the study, the most commonly used syrups (Deloday®, Kreval®, Bricanyl®, Avil®, Perebron®, Atarax®, 
Zaditen®, Allerset®, Azitro®, Augmentin®, Sef®) were selected for the treatment of allergic asthma and cough. 
Samples were prepared and measured by two independent researchers. 10 ml of each syrup was taken into 3 separate 
measuring cups, prepared for measurement and numbered. The pH of the samples was determined with a pH meter 
(Ohaus ST2100F PHmeter). For the determination of Titratable Acidity (TA), the volume of 0.1 N Sodium hydroxide 
(NaOH) required to bring 10 ml of each sample to pH 7.0 was measured. Cocacola® (pH=2.6) was used as positive 
control and distilled water (pH=7) as negative control. Statistical evaluations were made by comparing the results with 
the negative and positive control groups.

Results: All syrups used in the study exhibited acidic pH values. The pH of the syrups varies between 2.25 (Atarax®) 
and 6.78 (Azitro®). Kreval®, Bricanyl®, Avil®, Perebron®, Atarax®, Zaditen® and Allerset® groups showed pH below 
5.5, which is the critical value for enamel demineralization. Titratable acid values ??range from 0.05 ml to 10.5 ml. 
When the NaOH volume was evaluated statistically, the Brincanyl® group was similar to the positive control group 
(p>0.05); Atarax®, Avil®, Azitro® and Augmentin® groups were similar to the negative control group (p>0.05).

Conclusion: Syrups can have acidic potential that can cause tooth erosion. Therefore, attention should be paid to oral 
and dental care in long-term use.
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SS-078

Alerjik Astım ve Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Tedavisinde Sıklıkla Kullanılan Şurupların 
Asiditesi

Hande Cengiz1, Yasemin Derya Fidancıoğlu2, Hayriye Esra Ülker1, Ziya Ozan Cengiz3

1Selçuk Üniversitesi Dişhekimli Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı 
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı 
3Selçuk Üniversitesi Dişhekimli Fakültesi Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Hande Cengiz / Selçuk Üniversitesi Dişhekimli Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Amaç: Alerjik astım ve üst solunum yolu enfeksiyonları gibi kronik hastalıkların tedavisinde düzenli ilaç kullanımı 
gerekir. Sıklıkla kullanılan şurup formları asidik pH’sı nedeniyle diş erozyonuna neden olabilir. Bu in vitro çalışma, 
alerjik astım ve üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde sıklıkla kullanılan şurupların pH’sını ve titre edilebilir 
asitliğini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 

Yöntem: Çalışmada alerjik astım ve öksürük tedavisi için en sık kullanılan şuruplar (Deloday®, Kreval®, Bricanyl®, 
Avil®, Perebron®, Atarax®, Zaditen®, Allerset®, Azitro®, Augmentin®, Sef®) seçildi. Numunelerin hazırlanması ve 
ölçülmesi bağımsız iki araştırmacı tarafından yapıldı. 3 ayrı ölçme kabına her şuruptan 10 ml alınarak ölçüm için 
hazırlandı ve numaralandırıldı. Numunelerin pH’sı pH metre (Ohaus ST2100F PHmeter) ile belirlendi. Titre Edilebilir 
Asitlik (TA) tayini için, her numuneden 10 ml’si pH 7.0’a getirmek için gereken 0.1 N Sodyum hidroksit (NaOH) hacmi 
ölçüldü. Cocacola® (pH=2,6) pozitif kontrol, distile su (pH=7) negatif kontrol olarak kullanıldı. Sonuçlar negatif ve 
pozitif kontrol grubu ile karşılaştırılarak istatistik değerlendirmeleri yapıldı. 

Bulgular: Çalışmada kullanılan tüm şuruplar asidik pH değerleri sergilemiştir. Şurupların pH’ı 2.25 (Atarax®) ile 6.78 
(Azitro®) arasında değişmektedir. Kreval®, Bricanyl®, Avil®, Perebron®, Atarax®, Zaditen® ve Allerset® grupları mine 
demineralizasyonu için kritik değer olan 5.5’in altında pH gösterdi. Titre edilebilir asit değerleri 0,05 ml ile 10.5 ml 
arasında değişmektedir. NaOH hacmi istatistiksel olarak değerlendirildiğinde Brincanyl® grubu pozitif kontrol grubu 
ile benzer (p>0,05); Atarax®, Avil®, Azitro® ve Augmentin®  grupları ise negatif kontrol grubu ile benzerdi (p>0,05).

Sonuç: Şuruplar, diş erozyonuna neden olabilecek asidik potansiyele sahip olabilir. Bu nedenle uzun süreli kullanımlarda 
ağız ve diş bakımına dikkat edilmelidir.  
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SS-079

Treatment Of Unilateral Condylar Fracture In Pediatric Patient: Case Report

Cemil Sayın1, Derya İçöz2, Zekeriya Tosun3, Murat Selim Botsalı1

1Selcuk University, Faculty of Dentistry, Department of Pedodontics 
2Selcuk University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Radiology 
3Selcuk University, Faculty of Medicine, Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic

Cemil Sayın / Selcuk University, Faculty of Dentistry, Department of Pedodontics

Aim: The aim of this case report is to evaluate the clinical and radiological findings of a patient with a unilateral 
condyle fracture as a result of trauma before and after treatment with the closed approach.

Case: The patient who did not have any systemic disease in his anamnesis (2 , >) applied to Selçuk University Faculty of 
Dentistry, Department of Pedodontics with the complaint of falling. A displaced fracture in the left condyle was detected 
in the computerized tomography (CT) taken in the emergency department, where the patient went after trauma, and 
he was referred to the pedodontics department. After examining the CT images, verbal and written informed consent 
was obtained from the patient’s parents and treatment planning was made. Intraoral recordings of the patient were 
taken and a hard acrylic plate was placed on the lower jaw, and the area affected by trauma was raised 5 mm. Barton 
bandage was applied to restrict the patient’s mouth opening and side-scrolling movements.

Results: As a result of the weekly controls, at the end of the first month, it was observed that the pain symptom 
on palpation in the preoperatively existing condyle region was improved, the medially displaced condyle head was 
adequately repositioned, and the formation of callus in the fracture region.

Conclusion: Surgical approaches are avoided in pediatric patients because the condyle and subcondylar region are 
growth centers. It is a good approach to follow and treat fracture healing with conservative treatment approaches in 
such patients.
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SS-079

Pediatrik Hastada Unilateral Kondil Kırığı Tedavisi: Olgu Sunumu

Cemil Sayın1, Derya İçöz2, Zekeriya Tosun3, Murat Selim Botsalı1
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Cemil Sayın / Selçuk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Ana Bilim Dalı

Amaç: Bu olgu sunumunun amacı, travma sonucu unilateral kondil kırığı olan hastanın kapalı yaklaşımla tedavi öncesi 
ve sonrası erken dönem klinik ve radyolojik bulgularının değerlendirilmesidir.

Olgu: Anamnezinde sistemik hastalığı olmayan (2 ,>) hasta Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Ana 
Bilim Dalına düşme şikayetiyle başvurdu. Hastanın travma sonrası gittiği acil serviste alınan bilgisayarlı tomografisinde 
(BT) sol kondilinde deplase kırık tespit edilmiş ve pedodonti bölümüne yönlendirilmiştir. BT görüntüleri incelendikten 
sonra hasta ebeveyninden sözlü ve yazılı aydınlatılmış onam alınıp tedavi planlaması yapıldı. Hastanın ağız içi kayıtları 
alınıp alt çeneye sert akrilik malzemeden plak yapıldı ve travmadan etkilenen bölge 5 mm yükseltildi. Hastanın ağız 
açma ve yana kaydırma hareketlerini kısıtlamak için Barton bandajı uygulandı.

Bulgular: Haftalık yapılan kontroller sonucu 1.ay sonunda preoperatif olarak var olan kondil bölgesindeki palpasyondaki 
ağrı semptomunda iyileşme, mediale deplase olan kondil başının yeterince repoze olduğu  ve kırık bölgesinde callus 
oluşumu izlendi.

Sonuç: Pediatrik hastalarda kondil ve subkondil bölgesi büyüme merkezi olması nedeniyle cerrahi yaklaşımlardan 
kaçınılır. Bu tip hastalarda konservatif tedavi yaklaşımlarıyla kırık iyileşmesini takip ve tedavi etmek iyi bir yaklaşımdır.
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SS-080

Oral Rehabilitation Of A Child Patient With Dentigerous Cysts And Compaund Odontoma Related 
To Its Embedded Lower Lateral Teeth

Burcu Güçyetmez Topal1, Melike Tıraş1, Büşra Yıldız1

1Afyonkarahisar Health Sciences University, Faculty of Dentistry,Departman Of Pediatric Dentistry

Büşra Yıldız / Afyonkarahisar Health Sciences University, Faculty of Dentistry,Departman Of Pediatric Dentistry

Aim: In this case report, dentigerous cyst and compound associated with impacted lower lateral tooth in an 11-year-
old female patient odontoman. It is aimed to explain enucleation and oral rehabilitation.

Case: In the clinical and radiographic examination of a female patient who applied to AFSU Faculty of Dentistry 
Pedodontics Department for routine examination, her left lower lateral tooth was impacted and she was asymptomatic 
. It was found that radiolucency was present with tooth-like opacities at its apex . The patient, whose oral rehabilitation 
was intended, was consulted to the Department of Orthodontics for his impacted lower lateral tooth , and it was 
decided to remove the tooth along with the surgical procedure due to Bolton incompatibility. Removal of the cyst cavity 
by removal of the existing impacted lower lateral tooth and enucleation of the cyst during the surgical procedure. 
Along with curettage , biopsy was performed for pathological examination of the lesion and tooth-like opacity . As a 
result of the biopsy, the compound of the samples taken odontoma and dentigerous cyst. Other necessary restorative 
procedures of the patient were completed and oral rehabilitation was provided.

Conclusion: Oral pathologies and treatment needs that occur as a result of routine examinations in pediatric patients 
can be eliminated by providing oral rehabilitation without causing complications thanks to early diagnosis.
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SS-080

Gömülü Alt Lateral Diş İle İlişkili Dentigeröz Kist ve Kompaund Odontoma ile Görülen Çocuk 
Hastanın Oral Rehabilitasyonu

Burcu Güçyetmez Topal1, Melike Tıraş1, Büşra Yıldız1

1Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı

Büşra Yıldız / Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı

Amaç: Bu olgu sunumunda, 11 yaşında kız hastada görülen gömülü alt lateral diş ile ilişkili dentigeröz kist ve kompaund 
odontomanın enükleasyonu ve oral rehabilitasyonunun anlatılması amaçlanmıştır.

Olgu: AFSÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalına rutin muayene amacıyla başvuran kız hastanın, yapılan 
klinik ve radyografik muayenesinde, sol alt lateral dişinin gömülü olduğu ve asemptomatik apeksinde diş benzeri 
opasiteler ile birlikte radyolüsensinin bulunduğu tespit edilmiştir. Oral rehabilitasyonu amaçlanan hasta, gömülü alt 
lateral dişi için Ortodonti Anabilim Dalına konsülte edilmiş ve Bolton uyumsuzluğu oluşturması sebebiyle cerrahi 
prosedür ile birlikte dişin de alınmasına karar verilmiştir. Cerrahi prosedür sırasında mevcut gömülü alt lateral dişin 
alınmasıyla ve kistin enüklasyonu ile kist kavitesinin küretasyonu ile birlikte, lezyon ve diş benzeri opasite patolojik 
olarak incelenmesi için biyopsi yapılmıştır. Biyopsi sonucunda, alınan örneklerin kompaund odontoma ve dentigeröz 
kist olduğu öğrenilmiştir. Hastanın gerekli diğer restoratif işlemleri tamamlanarak oral rehabilitasyonu sağlanmıştır.

Sonuç: Çocuk hastalarda rutin muayeneler sonucu ortaya çıkan oral patolojiler ve tedavi ihtiyaçları, erken tanı sayesinde 
komplikasyonlara yol açmadan oral rehabilitasyon sağlanarak giderilebilmektedir.



Selçuk Üniversitesi 3. Uluslararası  

 Selçuk University 3rd International Congress of Innovative Dentistry

Yenilikçi Diş Hekimliği Kongresi

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KONYA VALİLİĞİ

November 25-27,2022
Alaeddin Keykubat Campus

Sultan Alparslan Congress Center
Konya / Türkiye

Alaeddin Keykubat Kampüsü
Sultan Alparslan Kongre Merkezi

Konya / Türkiye

25-27 Kasım,2022

www.sudentistry2022.org

SS-081

Comparıson Of Oral Health Knowledge Before-After Oral Hygıene Educatıon: A Pılot Study

Kader Yıldız1, Ekin Doğan1, Aslı Topaloğlu Ak1

1İstanbul Aydın University Faculty Of Dentistry

Kader Yıldız / İstanbul Aydın University Faculty Of Dentistry

Background: Oral hygiene education programs aim to protect oral and general health by informing individuals about 
risk and risk factors for dental caries and help to acquire appropriate behaviours and habits. The aim of this study is 
to compare oral health knowledge and attitudes before and after oral hygiene education.

Methods: A total of 66 male students in an orphanage, aged of between 13-18, were intraorally examined using mirror, 
dental probe under field conditions. Thereafter, a questionnaire was distributed to each student to assess their oral 
health knowledge about tooth brushing, dental floss, toothpaste, dentist and nutrition. The same questionnaire was 
answered again at the end of the visual presentation of oral hygiene education. One month after the education  the 
questionnaire was repeated, and the data were reported. SPPS 20 (IBM Corp. 2011) statistical package program was 
used to analyze the data.

Results: The mean DMFT value of 66 students participating in our study was calculated as 3.9±4.1. The average of 
correct answers were 8.7±2.7, 10.1±5.2 and 9.4±4.9 for baseline, after education, and a month later respectively. A 
statistically significant difference was found between before and after the education (p<0.01).  There were significantly 
more correct answers following oral health education compared to baseline. After one month, a decrease was observed 
in the number of correct answers however this was not statistically significant (p>0.05). Although, their knowledge 
about tooth brushing and dentist returned to baseline level, the number of correct answers regarding dental floss and 
toothpaste increased significantly after a month.

Conclusion: It is concluded that oral hygiene education should be given to young individuals regularly at short intervals 
to aim for good oral health by building oral health habits.
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SS-081

Ağız Hijyen Eğitimi Öncesi-Sonrası Bilgi Düzeyi Karşılaştırılması: Pilot Çalışma

Kader Yıldız1, Ekin Doğan1, Aslı Topaloğlu Ak1

1İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Kader Yıldız / İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Amaç: Toplum ağız diş sağlığı eğitimleri, bireyleri risk ve risk faktörleri hakkında bilgilendirip, uygun davranışları alışkanlık 
edinmeleri ile oral ve genel sağlığın korunmasını hedeflenmektedir. Bu çalışmanın amacı, ağız diş sağlığı eğitimi verilen 
genç bireylerde eğitim öncesi ve sonrası bilgi düzeyi ve tutumlarının karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesidir.

Materyal Ve Metod: 13-18 yaş aralığında, erkek yetiştirme yurdunda 66 öğrencinin saha koşullarında, ayna sond 
kullanarak ağız içi muayenesi yapılmıştır. Muayeneyi takiben, öğrencilere cevaplamaları için, diş fırçalama, diş ipi, diş 
macunu, diş hekimi ve beslenme ile ilgili bilgilerini ölçen 20 soruluk anket dağıtılmıştır. Aynı anket cevaplandırılması 
için, diş sağlığı eğitimi görsel sunumu sonunda tekrar cevaplandırmaları üzere dağıtılmıştır. Eğitimden bir ay sonra 
anket tekrarlanmış, veriler rapor edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde SPPS 20 (IBM Corp. 2011) istatistiksel paket 
program kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmamıza katılan 66 öğrencinin ortalama DMFT değeri 3,9± 4,1 olarak hesaplanmıştır. Doğru cevaplara 
verilen toplam puanlar, ağız hijyen eğitimi öncesi, sonrası ve bir ay sonra olmak üzere sırayla; 8,7±2,7, 10,1±5,2 ve 
9,4±4,9 olarak hesaplanmıştır. Eğitim öncesi ve sonrası arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0,01). 
Eğitim sonrası ve bir ay sonrası arasında istatistik olarak anlamlı fark bulunmamıştır. (p>0,05)

Diş fırçalama ve diş hekimi bilgi düzeyleri eğitim öncesi ve sonrası arasında anlamlı fark gösterirken, 1 ay sonra bu fark 
istatiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Diş ipi ve diş macunu bilgi düzeyleri arasında eğitim öncesi, sonrası ve 1 ay 
sonunda istatiksel olarak anlamlı düzeyde artış saptandığı rapor edilmiştir.

Sonuç: Genç bireylerde ağız-diş sağlığı ve alışkanlıklarının elde edilmesi ve sürdürülebilir olması için, ağız hijyen 
eğitiminin kısa aralıklarla düzenli olarak verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
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SS-082

Comparison Of The Efficiency Of Two Different Psychological Stress Assessment Methods

Lin Liana Han1, Sabri İlhan Ramoğlu1

1Altınbaş University

Lin Liana Han / Altınbaş University

Introduction And Aim: Academic exams can be considered a psychological stressor for the students (1-4). It is aimed to 
evaluate the amount of stress increase in university students during the academic exam periods, with two assessment 
methods.

Materials And Methods: This study was approved by Clinical Research Ethics Committee. Study carried out with 
students of Faculty of Dentistry.The ages of the participants ranged between 21 and 24. Our study is based on the 
repetition and comparison of measurements of a group of the same individuals in two different time periods. Firstly, 
a questionnaire called “Perceived Stress Scale” (5) applied and cortisol level in saliva measured during the academic 
exam week in all individuals, and these measurements were repeated at the end of their holidays. The follow-up 
measurements evaluated with Wilcoxon Signed Rank test (p<0.05).

Results: In our study, the same measurements were repeated in two different periods when they were exposed to 
stress (T0) and when they were stress free (T1). The results of two measurements showed a statistically significant 
excess in the T0 stage compared to the T1 stage (p<0.001). When the results of the questionnaire were evaluated, 
all of the individuals reported that they were more stressed at the T0 stage (35.07±8.26) than T1 stage (27.73±5.86). 
According to the salivary cortisol values, although there was a statistically significant increase in stress at T0 stage 
(0.41±0.45) compared to T1 stage (0.21±0.34), the salivary cortisol levels of two participants were increased in T1 
stage. The results of two measurement techniques wre in agreement with each other.

Conclusion: As a result, it was determined that there was an increase in the psychological stress of the students of 
the Faculty of Dentistry during the academic exam periods. It is thought that both stress measurement methods are 
effective in determining the stress level.
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SS-082

İki Farklı Psikolojik Stres Değerlendirme Yönteminin Etkinliğinin Karşılaştırılması

Lin Liana Han1, Sabri İlhan Ramoğlu1

1Altınbaş Üniversitesi

Lin Liana Han / Altınbaş Üniversitesi

Giriş ve Amaç: Psikolojik stres, bir birey adaptasyon kabiliyetini aşan bir durum ile karşılaştığında ortaya çıkmaktadır. 
Akademik sınavlar, öğrencilerin eğitim hayatları boyunca üstesinden gelmeleri gereken değerlendirme süreçleridir ve 
psikolojik stresör sayılabilmektedir (1-4). 

Çalışmamızda üniversite öğrencilerinin akademik sınav dönemlerinde meydana gelen stres artış miktarının hem 
bireylerin kendilerini ifade edebildikleri anket çalışması ile hem de biyolojik bir belirteç olan tükürük kortizol seviyesi 
ölçümü ile değerlendirilmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışma, Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır. Çalışmamız Diş Hekimliği 
Fakültesi 5. Sınıf öğrencilerinin onamları alınarak yürütülmüştür. 10’u kadın, 5’i erkek olan katılımcıların yaşları 21 
ile 24 arasında değişmektedir. Çalışmamız aynı bireylerden oluşan bir grubun iki farklı zaman diliminde ölçümlerinin 
tekrarlanması ve longitudinal karşılaştırılması esasına dayanmaktadır. Tüm bireylerde ilk olarak akademik sınav 
haftasında ‘Algılanan Stres Ölçütü’ (5) isimli anket uygulaması ve tükürükte kortizol seviyesi ölçümü yapılarak stres 
seviyeleri belirlenmiş; yarıyıl tatillleri sonunda bu ölçümler tekrarlanarak sonuçlar karşılaştırılmıştır. Takip ölçümlerinin 
değerlendirilmesi Wilcoxon Signed Rank testi kullanılmıştır ve anlamlılık p<0,05 du¨zeyinde değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Çalışmamızda aynı bireyler üzerinde strese maruz kaldıkları (T0) ve stresten uzak oldukları (T1) iki farklı 
dönemde aynı ölçümler tekrarlanmıştır. ‘Algılanan Stres Ölçeği’ anketi sonuçları ve tükürük kortizol seviyesi T0 
aşamasında T1 aşamasına oranla istatistiksel olarak anlamlı fazlalık göstermiştir (p<0,001). Anket sonuçları 
değerlendirildiğinde, bireylerin tamamı T0 aşamasında (35,07±8,26) T1 aşamasına göre (27,73±5,86) daha stresli 
olduklarını bildirmişlerdir. Tükürük kortizol değerlerine göre ise bireylerin ortalama değerleri baz alındığında ise T0 
aşamasında (0,41±0,45) T1 aşamasına göre (0,21±0,34) istatistiksel olarak anlamlı miktarda stres artışı meydana 
gelmiş olsa da iki bireyin T1 aşamasında Tükürük kortizol değerinde artış meydana geldiği görülmüştür. ‘Algılanan 
Stres Ölçeği’ anketi ve tükürük kortizol seviyesi ölçüm teknikleri ile elde edilen sonuçlar birbiri ile örtüşmektedir. 

Sonuç: Sonuç olarak Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin akademik sınav dönemlerinde psikolojik streslerinde artış 
meydana geldiği belirlenmiştir. Her iki stres ölçüm yöntemininde de stres seviyesinin belirlemesinde etkin olduğu 
düşünülmektedir. 
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SS-083

Evaluation of Effects of Covid-19 on Dentistry Patients through Path Analysis

Vahide Hazal Abat1, Güher Barut1, Gözde Sarak2, Rabia Figen Kaptan1

1Yeditepe University Faculty of Dentistry Department of Endodontics 
2Yeditepe University Faculty of Dentistry Department of Prosthodontics

Gözde Sarak / Yeditepe University Faculty of Dentistry Department of Prosthodontics

Aim: During the pandemic, which continues all over the world and progresses rapidly in Turkey, dental treatments 
may be left unfinished and patients with dental problems may engage in dangerous behaviors with anxiety. It is a 
priority to understand patients’ knowledge level concerning this contagious disease and their attitude during their 
dental problems and also the level of anxiety, and depression that could cause misbehavior. The survey study aims to 
synthesize and analyze existing evidence on the level of knowledge, awareness as to COVID-19, anxiety, and depression 
of Turkish dental patients.

Materials and Methods: This survey consisting of 32 questions respectively included demographic information, 
knowledge about COVID-19, the awareness of the importance of COVID-19 in dental treatments, and the Hospital 
Anxiety and Depression Scale. The survey was performed from September 20, 2020 to January 20, 2021 on a voluntary 
basis and 837 participants responded all the questions in the survey. Path analysis was used to evaluate the relations 
of variables and the Chi-Square tests were used to evaluate qualitative data. The statistical significance level was set 
at p < 0.05.

Results: COVID-19 knowledge level was determined as 92.85 ± 11,47 (100) (min ± SD). 97.3 percent of the patients 
(n=814) reported that they wanted to reach their doctor in case of emergency toothache and abscess. 4.2 percent (n= 
35) reported that they did not know what to do for emergency tooth pain.

Conclusion: It has been clearly demonstrated that just knowing about Covid-19 does not reduce anxiety and depression 
levels. It has been revealed that anxiety and depression levels are lower in patients with high awareness.
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SS-083

Covid-19 Pandemisinin Diş Hekimliği Hastaları Üzerine Etkisinin Path Analizi Kullanılarak 
Değerlendirilmesi

Vahide Hazal Abat1, Güher Barut1, Gözde Sarak2, Rabia Figen Kaptan1

1Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı 
2Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Gözde Sarak / Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Amaç: Tüm dünyada devam eden ve Türkiye’de hızla ilerleyen pandemi sürecinde diş tedavileri yarım kalabilmekte 
ve diş sorunu olan hastalar kaygıyla kendilerine zarar verici davranışlarda bulunabilmektedir. Hastaların bu bulaşıcı 
hastalık hakkındaki bilgi düzeylerini, diş sorunları sırasındaki tutumlarını, istenmeyen davranışlara neden olabilecek 
anksiyete ve depresyon düzeylerini anlamak önceliklidir. Yapılan bu anket çalışması, türk diş hekimliği hastalarının 
COVID-19 hakkındaki bilgi düzeyi, anksiyete ve depresyon düzeylerini belirleyip; mevcut kanıtları sentezlemeyi ve 
analiz etmeyi amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntem: 32 sorudan oluşan bu ankette sırasıyla demografik bilgiler, COVID-19 hakkında bilgi, diş tedavilerinde 
COVID-19’ a ilişkin farkındalık ve Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği yer aldı. Anket, 20 Eylül 2020 - 20 Ocak 
2021 tarihleri ??arasında gönüllülük esasına göre gerçekleştirilmiş ve anketteki tüm sorular 837 katılımcı tarafından 
yanıtlanmıştır. Değişkenlerin ilişkilerini değerlendirmek için path analizi, nitel verileri değerlendirmek için Ki-Kare 
testleri kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p < 0.05 olarak ayarlandı.

Bulgular:  COVID-19 hastalığına ilişkin bilgi düzeyi 92,85 ± 11,47 (100) (dk ± SD) olarak belirlendi.Hastaların yuzde 
97.3u (n=814) acil dis agrisi ve apse durumunda doktoruna ulaşmak istediklerini bildirdi.yuzde 4.2 (n=35)si ise acil dis 
ağrısından ne yapacağını bilmediklerini bildirdi. 

Sonuç: Covid-19 hakkında sadece bilgi sahibi olmanın anksiyeteyi ve depresyon düzeyini düşürmediği açıkça ortaya 
konmuştur. Farkındalığı yüksek olan hastalarda ise anksiyete ve depresyon düzeylerinin daha düşük olduğu ortaya 
konmuştur.
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SS-084

The impact of the COVID-19 Pandemic On The Mental Health Of Healthcare Workers

Elif İnönü1, Selvi Kayıpmaz2, Pelin Aydın3, Mediha Nur Nişancı Yılmaz1, Yasemin Hoşgören Alıcı2, Çaşıt Olgun Çelik4

1Ankara Medipol University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology 
2Baskent University, Faculty of Medicine, Department of Department of Psychiatry 
3Lokman Hekim University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Diseases and Surgery 
4Baskent University Faculty of Medicine, Department of Cardiology

Elif İnönü / Ankara Medipol University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology

Objective: The coronavirus (2019) has potentially affected the mental health of healthcare professionals, especially 
frontline workers, due to the uncertainty of the disease, social isolation, and risk of transmission to friends and 
relatives.1,2 This study aimed to evaluate the mental health status of health workers during the pandemic process with 
the General Health Questionnaire-28.

Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted with 250 healthcare professionals from the Faculty 
of Medicine and Dentistry based in a single hospital. The General Health Questionnaire-28 scale was used to detect 
mental disorders in study participants. The online questionnaire was transferred via official email to the participants. 
The data were analyzed with descriptive statistics, Kruskal–Wallis, Mann-Whitney U tests, and multiple logistic 
regression analysis.

Results: Of the respondents (n=250), 66% (n=165) were women and 61% were between 20-45 years, and 63.2% were 
married. Compared with second-line health workers (n = 196), frontline workers (n=54) had a higher prevalence of 
somatic symptoms (p<0.01), anxiety/insomnia, and depression (p<0.01). Multiple regression analyses showed that 
younger age (≤55 years), female gender and being frontline workers were more likely to have mental problems (p<0.01).

Conclusion: Based on the results of this study; in order to protect healthcare professionals from mental traumas 
during the COVID-19 pandemic and to increase healthcare professional’s ability to manage the pandemic process; It 
may be important to evaluate the mental status of health workers and to provide psychological support.
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SS-084

COVID-19 Pandemisi’nin Sağlık Çalışanlarının Ruh Sağlığına Etkisi

Elif İnönü1, Selvi Kayıpmaz2, Pelin Aydın3, Mediha Nur Nişancı Yılmaz1, Yasemin Hoşgören Alıcı2, Çaşıt Olgun Çelik4

1Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Ana Bilim Dalı 
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı 
3Lokman Hekim Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Ana bilim Dalı 
4Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı

Elif İnönü / Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Ana Bilim Dalı

Amaç: Coronavirüs (2019), hastalığın belirsizliği, sosyal izolasyon, hastalığın kendisine veya ailesine bulaşacağı korkusu 
nedeniyle sağlık çalışanlarının özellikle de ön saflardaki çalışanların ruh sağlığını potansiyel olarak etkilemiştir. Bu 
çalışmada Genel Sağlık Anketi-28 ile pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının ruh sağlığı durumlarını değerlendirmeyi 
amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kesitsel bu çalışmamız, tek bir fakülte merkezli, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi 250 sağlık çalışanı 
ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya gönüllü olarak katılan sağlık çalışanlarının ruhsal durumları Genel Sağlık Anketi-28 
ölçeği ile değerlendirilmiştir. Çevrimiçi anket, katılımcılara resmi e-posta yoluyla iletilmiştir. Veriler tanımlayıcı 
istatistikler, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U testleri ve çoklu lojistik regresyon analizi ile analiz edilmiştir.

Bulgular: Katılımcıların (n=250) % 66’sı (n=165) kadın, %61’i 20-45 yaş arasında ve %63,2’si evlidir. İkinci basamak 
sağlık çalışanları (n=196) ile karşılaştırıldığında, ön saflarda çalışanlar, (n=54) somatik belirtiler (p<0.01), anksiyete/
uykusuzluk ve depresyon (p<0.01) açısından daha yüksek prevalansa sahiptir. Çoklu regresyon analizleri, genç yaş 
(≤55 yaş), kadın cinsiyet ve ön saflarda çalışan sağlık çalışanlarının ruhsal problemlere sahip olma olasılığının daha 
yüksek olduğunu göstermiştir (p<0.01).

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları göz önüne alındığında COVID-19 pandemisinde sağlık çalışanlarının ruhsal 
travmalardan korunması ve pandemi sürecini yönetebilme becerisini artırabilmeleri için; sağlık çalışanlarının ruhsal 
durumlarının değerlendirilmesi ve gerekli durumlarda ise psikolojik destek sağlanması önemlidir.
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SS-085

Effect of the COVID-19 Pandemic on Toothache Related Internet Searches

Gamzenur Güneş1, Elif Sadık1, Zerrin Ünal Erzurumlu1

1Ordu University, Faculty of Dentistry, Department of Dentomaxillofacial Radiology

Gamzenur Güneş / Ordu University, Faculty of Dentistry, Department of Dentomaxillofacial Radiology

Purpose: To evaluate the relationship between online searches for the term “toothache” and the COVID-19 pandemic 
by using Google Trends data.

Material and Method: Using the daily COVID-19 data of Turkiye published on the official website of the Ministry of 
Health, number of cases per week between March 11, 2020-May 28, 2022, was calculated. A GT search was performed 
for the term “toothache” (in Turkish) for the period from March 03, 2019, to May 28, 2022, and relative search volumes 
(RSV) per week were recorded. Considering the days of lockdown, RSV were evaluated for pre-pandemic period 
and pandemic period. The relationship between the number of cases and the RSV was examined. The statistical 
significance level was accepted as p<0.05.

Results: A statistically significant difference was found between the mean RSV in the pandemic period (67.52±11.51) 
and the mean RSV in the pre-pandemic period (62.96±9.98) (p<0.05). In the lockdown restrictions in the early period 
of the pandemic, higher mean RSV was determined compared to other restriction periods and non-restriction periods 
(p<0.001). A negative correlation was found between the number of cases and RSV during the pandemic period (r= 
-0.203, p<0.05).

Conclusion: The results of this study show that online search for the term “toothache” increased in the COVID-19 
pandemic compared to pre-pandemic period. Understanding the search trends in the online media is important to 
determine the interests and needs of the people about diseases and to provide the necessary information.
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SS-085

 COVID-19 Pandemisinin Diş Ağrısıyla İlgili İnternet Aramalarına Etkisi

Gamzenur Güneş1, Elif Sadık1, Zerrin Ünal Erzurumlu1

1Ordu Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi A.D.

Gamzenur Güneş / Ordu Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi A.D.

Amaç: Çevrimiçi ortamda “diş ağrısı” terimi ile yapılan aramaların COVID-19 pandemisi ile ilişkisinin Google Trends 
(GT) verileri ile değerlendirilmesi.

Gereç ve Yöntem: Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlanan Türkiye’deki günlük COVID-19 verileri 
kullanılarak, 11 Mart 2020-28 Mayıs 2022 tarihleri arasındaki haftalık vaka sayıları hesaplandı. 03 Mart 2019-28 
Mayıs 2022 arası periyotta “diş ağrısı” terimi için GT araması yapıldı ve haftalık göreli arama hacmi (GAH) değerleri 
kaydedildi. Sokağa çıkma kısıtlama tarihleri de dikkate alınarak pandemi öncesi dönem ve pandemi dönemi için GAH 
değerlendirildi. Vaka sayılarının GAH ile ilişkisi incelendi. İstatistiksel olarak anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edildi.

Bulgular: Pandemi dönemindeki ortalama GAH (67,52±11,51) ile pandemi öncesi dönemdeki ortalama GAH 
(62,96±9,98) arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edildi (p<0,05). Pandeminin erken dönemindeki sokağa 
çıkma kısıtlamalarında diğer kısıtlama dönemlerine ve kısıtlama olmayan dönemlere göre daha yüksek ortalama GAH 
belirlendi (p<0,001). Pandemi döneminde vaka sayıları ile GAH arasında negatif korelasyon bulundu (r= -0,203, p<0,05).

Sonuç: Bu çalışmanın bulguları COVID-19 pandemisinde “diş ağrısı” terimi ile yapılan çevrimiçi aramaların pandemi 
öncesi döneme göre arttığını göstermektedir. Çevrimiçi ortamda yapılan arama sonuçlarının değerlendirilmesi, 
insanların hastalıklara olan ilgilerini, ihtiyaçlarını belirlemek ve gerekli bilgilendirmeleri yapmak için önemlidir. 
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SS-086

Evaluation of Dental Students’ Attitudes and Knowledge Regarding Oral Health: A Questionnaire 
Study

Hayri Akman1, Koray Sürme1

1Alanya Alaaddin Keykubat University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry

Hayri Akman / Alanya Alaaddin Keykubat University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry

Aim: Dental students are expected to play a critical role in the oral health education of society as future providers 
of dental care, and their attitudes on this subject have a possible impact on the awareness of patients about the 
importance of preventing oral diseases and improving their oral health. This study aimed to evaluate the oral health 
attitudes and knowledge of dental students.

Materials and Methods: The modified Hiroshima University Dental Behavior Inventory (HU-DBI) questionnaire regarding 
oral-health attitudes and behaviors with additional five questions was distributed among 250 dental students (93 
clinical and 157 preclinical students) of Alanya Alaaddin Keykubat University Faculty of Dentistry. A self-administered 
questionnaire was used for data collection and statistical analysis was performed using SPSS version 22 (SPSS Inc., 
Chicago, Illinois, USA). The Mann-Whitney U and chi-squared tests were used for statistical analysis and the statistical 
significance level in the analyzes were accepted as p<0.05.

Results: The mean age of 250 students in the study was 20.96±1.66. 157 (62.8%) of the students were preclinical 
dentistry students and 93 (37.2%) were clinical dentistry students. The mean HU-DBI score of all students is 5.95±1.65. 
While the mean HU-DBI score of preclinical dentistry students is 5.67±1.59, the mean HU-DBI score of clinical dentistry 
students is 6.42±1.65, and there is a statistically significant difference between these two mean scores (p. <0.05). The 
study showed significant improvement in the knowledge and attitude regarding the oral health of the clinical dental 
students as compared with the preclinical dental students.

Conclusion: Appropriately designed oral health education programs are required to develop preclinical dental students’ 
attitudes and knowledge toward oral health.
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SS-086

Diş Hekimliği Öğrencilerinin Ağız Sağlığı ile İlgili Tutum ve Bilgilerinin Değerlendirilmesi: Bir Anket 
Çalışması

Hayri Akman1, Koray Sürme1

1Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı

Hayri Akman / Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı

Amaç: Diş hekimliği öğrencilerinin geleceğin diş hekimleri olarak toplumun ağız sağlığı eğitiminde kritik bir rol oynamaları 
beklenmektedir ve bu konudaki tutumları, hastaların ağız hastalıklarını önlemenin ve ağız sağlığını geliştirmenin önemi 
konusunda farkındalıkları üzerinde olası bir etkiye sahiptir. Bu çalışmada diş hekimliği öğrencilerinin ağız sağlığı tutum 
ve bilgilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ağız sağlığı tutum ve davranışlarına ilişkin modifiye edilmiş Hiroşima Üniversitesi Diş Hekimliği 
Davranış Envanteri (HU-DBI) anketi, ilave beş soruyla birlikte, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi’ndeki 250 diş hekimi öğrencisine (93 klinik ve 157 klinik öncesi öğrenci) dağıtıldı. Veri toplama için kendi 
kendine uygulanan bir anket kullanıldı ve istatistiksel analiz SPSS versiyon 22 (SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA) 
kullanılarak yapıldı. İstatistiksel analiz için Mann-Whitney U ve ki-kare testleri kullanıldı ve analizlerdeki istatistiksel 
anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edildi.

Bulgular: Çalışmada yer alan 250 öğrencinin ortalama yaşı 20,96±1,66’dır. Öğrencilerin 157(%62,8)’si klinik öncesi diş 
hekimliği, 93(%37,2)’ü ise klinik diş hekimliği öğrencisidir. Tüm öğrencilere ait HU-DBI skor ortalaması 5,95±1,65’tir. 
Klinik öncesi diş hekimliği öğrencilerinin HU-DBI skor ortalaması 5,67±1,59 iken, klinik diş hekimliği öğrencilerinin 
HU-DBI skor ortalaması 6,42±1,65’tir ve bu iki ortalama skor arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır 
(p<0,05). Çalışma klinik diş hekimliği öğrencilerinin ağız sağlığı ile ilgili bilgi ve tutumlarında klinik öncesi diş hekimliği 
öğrencilerine kıyasla önemli bir gelişme göstermiştir.

Sonuç: Klinik öncesi diş hekimliği öğrencilerin ağız sağlığına yönelik tutum ve bilgilerini geliştirmek için uygun şekilde 
tasarlanmış ağız sağlığı eğitim programları gereklidir.
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SS-087

Evaluation of the Rubber Dam Use of Dentistry Students

Enes Mustafa Aşar1

1Selçuk University Faculty of Dentistry, Department of Pediatric dentistry

Enes Mustafa Aşar / Selçuk University Faculty of Dentistry, Department of Pediatric dentistry

Aim: The use of rubber dam is the gold standard among isolation methods in dentistry. The aim of this study is to 
evaluate the students’ approach and knowledge level on the use of rubber dam in dentistry.

Materials and Methods: In this study, a questionnaire was created with the help of an online form builder on Google. In 
the survey, 18 different questions were asked in the form of multiple choice and checkboxes about the use of rubber 
dam. The questions used in the survey were prepared by compiling from the questions asked in the literature. Survey 
questions were sent to 286 people online. A total of 262 students participated in the survey.

Results: Participants were %43 male and 57% female. The ages of the participants are between 20-44. Of the 
participants, 64% stated that they did not know how to use a rubber dam, and 97% reported that they did not use a 
rubber dam in clinical routine. While the rate of those who never used a rubber dam was 82% in adult patients, it was 
85% in pediatric patients. Despite this, 84% of the participants think that the use of rubber dam should be mandatory 
in vital endodontic treatments and 71% in non-vital endodontic treatments. The majority of the participants find the 
rubber dam useful in terms of isolation success and aspiration safety. In the answers given, the lack of knowledge and 
education was chosen as the most common reason for not using a rubber dam. For this reason, 96% of the participants 
do not consider themselves sufficient in the use of rubber dam.

Conclusion: The use of rubber dam has numerous clinical benefits for the physician. For this reason, necessary 
theoretical and practical training should be supported for the widespread use of rubber dams.
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SS-087

Diş Hekimliği Öğrencilerin Rubber Dam Kullanımının Değerlendirilmesi

Enes Mustafa Aşar1

1Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı

Enes Mustafa Aşar / Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı

Amaç: Diş hekimliğinde izolasyon yöntemleri arasında rubber dam kullanımı altın standarttır. Bu çalışmanın amacı diş 
hekimliğinde rubber dam kullanımına öğrencilerin yaklaşımını ve bilgi düzeyini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Google üzerinden online form oluşturucu yardımıyla anket oluşturuldu. Ankette rubber 
dam kullanımı ile ilgili çoktan seçmeli ve onay kutucukları şeklinde 18 farklı soru soruldu. Ankette kullanılan sorular 
literatürde konuyla ilgili sorulmuş sorulardan derlenerek hazırlandı. Anket soruları online olarak 286 kişiye gönderildi. 
Ankete 262 öğrenci katıldı.

Bulgular: Çalışmaya katılanların %43’ü erkek, %57’si kadındı. Katılımcıların yaşları 20-44 arasındadır. Katılımcıların 
%64’ü rubber dam kullanımını bilmediğini belirtmiş, %97’si ise klinik rutinde rubber dam kullanmadığını bildirmiştir. 
Yetişkin hastalar için %82, çocuk hastalar için %85’lik kısımlar hiçbir zaman rubber dam kullanmadığını bildirmiştir. Buna 
rağmen katılımcıları %84’ü vital endodontik tedavilerde, %71’i non-vital endodontik tedavilerde rubber dam kullanımının 
zorunlu olması gerektiğini düşünmektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğu izolasyon başarısı ve aspirasyon güvenliği 
açısından rubber damı faydalı bulmaktadır. Verilen cevaplarda en sık rubber dam kullanmama sebebi olarak bilgi ve 
eğitim eksikliğini seçilmiştir. Bu sebeple katılımcıların % 96’sı kendini rubber dam kullanımında yeterli görmemektedir.

Sonuç: Rubber dam kullanımının hekime klinikte sayısız faydası bulunmaktadır. Bu sebeple rubber dam kullanımının 
yaygınlaşması için gerekli teorik ve pratik eğitimler desteklenmelidir. 
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SS-088

Evaluation of Smoking, Nicotine Addiction Levels and Associated Factors of Dental Students

Gülhan Yıldırım1

1Beykent University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics

Gülhan Yıldırım / Beykent University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics

Aim: In the present study, it was aimed to evaluate the smoking, nicotine addiction levels and related factors of dental 
students. 

Material and Methods: In this cross-sectional study, a demographic questionnaire consisting of 11 questions was 
prepared to evaluate the smoking status of dental students and the factors that can be associated with it. Nicotine 
addiction levels were measured with the Fagerstro¨m Test for Nicotine Dependence (FNBT) which consists of six 
questions. Participation in the study was on a voluntary basis and was included in the study after obtaining consent 
from the students.

Results: A total of 216 students, 132 (61,1%) female and 84 (38,9%) male, were included in the study. 40.7% of them were 
fifth year student, 23.6% are fourth year, 12% are third year, 12% are second year and 11.6% were first year students. 
It was found that smoking frequency of participants was 35.5% (n=39) and the mean of the nicotine addiction score 
was 3.54±2.70. It was observed that 52.5% of them were very mildly addicted, 20% mildly addicted, 6.3% predominantly 
dependent, 16.3% highly dependent and 5.1% very highly dependent. The mean FNBT score of women was 2.8±2.6, and 
the mean score of men was 3.1±2.7. There was no significant difference between the frequency of smoking (p=0.193), 
addiction levels and gender (p=0.526).

Conclusion: In this study, it was determined that the frequency of smoking and nicotine addiction levels of the dental 
students were low. It is very important to raise the awareness of this student group, who will have a social responsibility 
in the society, in terms of smoking.
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SS-088

Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Sigara Kullanımı, Nikotin Bağımlılık Seviyeleri ve İlgili 
Faktörlerin Değerlendirilmesi

Gülhan Yıldırım1

1Beykent Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Gülhan Yıldırım / Beykent Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Amaç: Bu çalışmada, diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin sigara kullanım sıklığı, bağımlılık seviyeleri ve ilişkili 
faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel çalışmada, diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin sigara kullanım durumunu ve bununla 
ilişkilendirilebilecek faktörleri değerlendirmek amacıyla kişisel bilgilerin yer aldığı 11 sorudan oluşan bir demografik 
anket hazırlanmıştır. Nikotin bağımlılık düzeyleri ise altı sorudan olus¸an Fagerström Nikotin Bağımlılığı Testi (FNBT) ile 
yapılmıştır. Çalışmaya katılım gönüllük esasına dayanmıştır ve öğrencilerden onam formu alındıktan sonra çalışmaya 
dahil edilmiştir. 

Bulgular: Çalışmaya, 132’si (%61,1) kadın, 84’ü (%38,9) erkek olan toplam 216 öğrenci dahil edilmiştir. Katılımcıların 
%40,7’si 5. Sınıf, %23,6’sı 4. Sınıf, %12’si 3. Sınıf, %12’si 2. Sınıf ve %11,6’sı ise 1. Sınıf öğrencisidir. Katılımcıların 
sigara kullanım sıklığının %36,1 (n=78), Nikotin bağımlılık skorlarının ortalamasının ise 2.9±2.7 olduğu bulunmuştur. 
Katılımcıların,

%52,5’sinde çok hafif bağımlılık, %20’sinde hafif bağımlılık, %6,3’ünde orta-ileri derece bağımlılık, %16,3’ünde ileri 
derecede bağımlılık ve %5,1’inde ise çok ileri derece bağımlılık sahibi olduğu görülmüştür. Kadınların ortalama FNBT 
skoru 2.8±2.6 iken erkeklerin ortalama skoru 3.1±2.7’dir. Sigara kullanım sıklığı (p=0.193) ve bağımlılık düzeyleri ile 
cinsiyet arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (p=0.526).

Sonuç: Bu çalışmada diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin sigara kullanım sıklığının ve nikotin bağımlılık düzeylerinin 
düşük olduğu saptanmıştır. Toplumda sosyal sorumluluk görevi bulunacak olan bu öğrenci grubunun sigara kullanımı 
açısından bilinçlendirilmesi oldukça önemlidir.
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SS-089

Augmented and Virtual Reality Tools in Dentistry: Systems, Challenges and Solutions

Kemal Selçuk yücel1, emin murat canger1, alp pınarbaşı1

1Erciyes university Faculty of Dentistry

Kemal Selçuk yücel / Erciyes university Faculty of Dentistry

Purpose: Many modern health systems invest in AR and VR tools to take their systems to a higher level, benefit from 
technological opportunities and prevent complications in field of health. The aim of this study is AR/VR systems used in 
dentistry; The aim is to examine the current AR/VR tools and solutions used, the factors limiting inclusion of AR/VR tools in 
dentistry practices, and difficulties encountered in creation and use of AR/VR systems and to suggest solutions to problems. 

Materials-Methods: Universe of the study consisted of information obtained by scanning Google Scholar, 
Pubmed, Science Direct, Proquest, EBSCOhost, Web of Science, Ulakbim databases and in some cases 
government and commercial websites. The study was examined on the basis of 3 research questions.   

Results: Many AR/VR tools/systems were identified in the study. Although these tools are expressed 
under different names, when examined in depth, it has been determined that most of them use similar AR/
VR headsets and hardware and produce the same solutions. For this reason, the most widely used AR/
VR tools, which are expected to be considered important in the field of dentistry, are under 7 headings; AR/
VR system limitations are under 3 headings; AR/VR system challenges are classified under 12 headings. 

Conclusion: AR/VR systems have the power to change education and treatment in dentistry. The most important 
element of this power is the sensor, imaging and reflection systems. Aware of the potential of AR/VR, national 
healthcare institutions and global private companies have built their R&D investments into intelligent processes that 
include monitoring, detection, imaging, filtering and diagnostic steps. In the near future, it is predicted that AR/VR tools 
that act at the intelligent processing level, connect different software systems and share the data in these systems 
over a common network will be used more in the field of dentistry.
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SS-089

Diş Hekimliği Alanında Artırılmış ve Sanal Gerçeklik Araçları: Sistemler, Zorluklar ve Çözümler

Kemal Selçuk yücel1, emin murat canger1, alp pınarbaşı1

1Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Kemal Selçuk yücel / Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Amaç: Dünyadaki birçok modern sağlık sistemi, kendi sistemlerini daha üst seviyeye çıkartmak, teknolojik imkanlardan 
faydalanmak ve sağlık alanındaki komplikasyonların önüne geçmek için Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik 
(VR) araçlarına yatırım yapmaktadır. Bu çalışmanın amacı diş hekimliği alanında kullanılan artırılmış ve sanal 
gerçeklik sistemleri; kullanılan güncel AR/VR araçları ve çözümleri, AR/VR araçlarının diş hekimliği uygulamalarına 
dahil edilmesini sınırlayan faktörleri ve AR/VR sistemlerinin oluşturulmasında ve kullanımında karşılaşılan zorlukları 
incelemek ve problemlere çözüm önerileri getirebilmektir.

Gereç-Yöntem: Çalışmanın evrenini, Google Scholar, Pubmed, Science Direct, Proquest, EBSCOhost, Web of Science, 
Ulakbim veri tabanları ile bazı durumlarda hükümet ve ticari web siteleri taranarak ulaşılan bilgiler oluşturmuştur. 
Çalışma 3 adet araştırma sorusu temel alınarak incelenmiştir. Araştırma sorularına dayalı olarak değerlendirilen 
çalışmalardan elde edilen bilgilerin her biri kendi araştırma sorusu başlığı altında sunulmuştur.

Bulgular: Çalışmada birçok AR/VR aracı/sistemi tespit edilmiştir. Bu araçlar farklı isimler altında ifade edilmiş 
olmalarına karşın derinlemesine incelendiğinde birçoğunun benzer AR/VR başlıkları ve donanımları kullandıkları, aynı 
çözümler ürettikleri tespit edilmiştir. Bu nedenle en çok kullanılan ve diş hekimliği alanında önemli sayılması beklenen 
AR/VR araçları 7 başlık altında; AR/VR sistem sınırlamaları 3 başlık altında; AR/VR sistem zorlukları ise 12 başlık 
altında sınıflandırılmıştır.

Sonuç: AR/VR sistemler, diş hekimliğinde eğitimi ve tedaviyi değiştirme gücüne sahiptir. Bu gücün en önemli unsuru, 
sensör, görüntüleme ve yansıtma sistemleridir. AR/VR’nin potansiyelinin farkında olan ulusal sağlık kurumları ve küresel 
özel şirketler ARGE yatırımlarını izleme, tespit, görüntüleme, filtreleme ve tanılama adımlarını kapsayan akıllı işlem 
haline getirilmesi üzerine kurmuşlardır. Yakın gelecekte akıllı işlem düzeyinde hareket eden, farklı yazılım sistemlerini 
birbirine bağlayan ve bu sistemlerdeki verileri ortak bir ağ üzerinden paylaşan AR/VR araçların diş hekimliği alanında 
daha fazla kullanılacağı öngörülmektedir.
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SS-090

Evaluation Of The Effects Of Stress Levels And Behavioral Changes On Oral And Periodontal Health 
During The Covid-19 Pandemic Period

Dilek Bingöl1, Nuriye Işıl Saygun1, Erkan Özcan1, Vahdi Umut Bengi1

1Health Science University Gülhane Faculty of Dentistry

Dilek Bingöl / Health Science University Gülhane Faculty of Dentistry

Aim: The pandemic as a result of COVID-19 infection has caused psychological, physical and physiological effects in 
population. Aim of this study is to investigate the effects of oral hygiene habits, mask use and wearing time, stress and 
anxiety levels on oral and periodontal health during pandemic period.

Materials and Methods: 264-individuals between ages of 19-79 were included in the study. Periodontal clinical 
parameter measurements of all individuals were performed. Mask wearing times were recorded. Behaviors affecting 
their oral-hygiene status were evaluated with questionnaire. In addition, Beck-Anxiety-Scale and Perceived-Stress-
Scale tests were performed on all patients.

Results: PI and CSSI were statistically higher in individuals who used masks for more than 4 hours(p<0.05). There was 
no significant difference between mask wearing time and periodontal parameters in periodontally healthy individuals. 
PI, PPD, CAS (p<0.01) in periodontitis group in individuals using masks for more than 4 hours; In the gingivitis group, 
mean PI and CSSI(p<0.01) and GI(p<0.05) were statistically higher. The anxiety scores of the individuals(47.3%) who 
reported that they paid less attention to their oral hygiene and that they postponed their dental treatments(75%) were 
statistically high(P<0.01). PI, BOP and CSSI(p<0.05) averages of individuals who stated that their mouth was dry due 
to wearing a mask were statistically higher. It was determined that the presence of periodontitis increased the risk of 
tooth extraction 14 times during the pandemic period.

Conclusion: Changes in oral hygiene habits and long-term use of masks during the COVID-19 Pandemic period may 
increase the incidence of plaque and calculus in periodontitis patients, leading to the progression of the existing 
disease. Increasing anxiety, oral hygiene changes and delaying treatment in individuals during this period are other 
factors that increase periodontal losses.
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SS-090

Covid-19 Pandemisi Döneminde Stres Düzeyleri Ve Davranışsal Değişikliklerin Oral Ve Periodontal 
Sağlığa Etkisinin Değerlendirilmesi

Dilek Bingöl1, Nuriye Işıl Saygun1, Erkan Özcan1, Vahdi Umut Bengi1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi

Dilek Bingöl / Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi

Amaç: COVID-19 enfeksiyonu sonucu ortaya çıkan pandemi, toplumlarda psikolojik, fiziksel ve fizyolojik etkilere neden 
olmuştur. Bu çalışmanın amacı, pandemi döneminde oral hijyen alışkanlıklarının, maske kullanımı ve süresinin, stres 
ve kaygı düzeylerinin oral ve periodontal sağlığa etkilerini araştırmaktır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya yaşları 19-79 arasında 264 birey dahil edildi. Tüm bireylerin periodontal klinik parametre 
ölçümleri yapıldı. Maske kullanım süreleri kaydedildi. Oral hijyen durumlarını etkileyen davranışları anket formu ile 
değerlendirildi. Ayrıca, tüm hastalara Beck Anksiyete Ölçeği ve Algılanan Stres Ölçeği testleri yapıldı. 

Bulgular: Maske kullanımı 4 saatten fazla olan bireylerde, istatistiksel olarak PI ve DTİ yüksekti (p<0.05). Periodontal 
olarak sağlıklı bireylerde, maske takma süresi ile periodontal parametreler arasında anlamlı bir fark saptanmadı. 4 
saatten fazla maske kullanan bireylerde periodontitisli grupta PI, SCD, KAS (p<0.01); gingivitisli grupta ise PI ve DTİ 
(p<0.01), GI (p<0.05) ortalamaları istatiksel olarak daha yüksekti. Oral hijyenine daha az özen gösterdiğini bildiren 
(%47.3) ve diş tedavilerini ertelediğini bildiren bireylerin (%75) anksiyete puanları istatiksel olarak yüksekti (P<0.01). 
Maske taktığı için ağız kuruluğunun arttığını belirten bireylerin PI,SK ve DTİ(p<0.05) ortalamaları istatiksel olarak daha 
yüksekti. Periodontitisin varlığının pandemi döneminde diş çekimi riskini 14 kat arttırdığı tespit edildi. 

Sonuç: COVID-19 Pandemisi döneminde oral hijyen alışkanlıklarındaki değişiklikler ve uzun süre maske kullanımı 
periodontal hastalığa sahip bireylerde, plak ve diştaşı görülme sıklığını artırarak mevcut hastalığın ilerlemesine neden 
olabilir. Bu dönemde bireylerde artan anksiyete, oral hijyen değişiklikleri ve tedaviyi erteleme periodontal kayıpları 
artıran bir diğer faktördür. 
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SS-091

Effect of Irrigation Solutions on Bond Strength of Fiber Post Systems

Hatice Büyüközer Özkan1, Hande Çıtır Yücel2, Hatice Nalan Bozoğulları2, Batuhan Kökçi3

1Alanya Alaaddin Keykubat University, Department of Endodontics 
2Alanya Alaaddin Keykubat University, Department of Prosthodontics, 
3Selcuk University, Department of Endodontics

Batuhan Kökçi / Selcuk University, Department of Endodontics

Aim: To evaluate the effect of irrigation solutions used after the post cavity preparation on the bond strength of fiber 
posts bonded with resin cement. 

Materials and Methods: 60 maxillary single-rooted teeth were used. Root canal treatment and post space preparation 
were done and roots were randomly divided into 4 groups (n=15): Distilled water (control group),17% EDTA + 5.25% 
NaOCl, 18% HEDP + 5.25% NaOCl and 18% HEDP + 3.5% ClO2. Fiber posts were cemented with self-adhesive resin. 
Two cross-sections were taken from the coronal and middle regions of the root. The push-out bond strengths in each 
section were calculated using a universal tester. While the intragroup data were evaluated with ANOVA and posthoc 
Tukey test, the intergroup values of the same parameter were evaluated with independent t test (SPSS 22.0) (P<0.05). 

Results: Bond strength of fiber posts in the coronal third of the root was higher in the control group than in the 18% 
HEDP + 3.5% ClO2 and 18% HEDP + 5.25% NaOCl groups (p<0.05). 18% HEDP + 5.25% NaOCl group was lower than the 
control and 17% EDTA + 5.25% NaOCl groups (P<0.05). Considering the middle region values, control and 17% EDTA + 
5.25% NaOCl group values are similar (p>0.05). Control and 17% EDTA + 5.25% NaOCl higher than 18% HEDP + 3.5% 
ClO2 and 18% HEDP + 5.25% NaOCl group values (p<0.05). In addition, 18% HEDP + 3.5% ClO2 and 18% HEDP + 5.25% 
NaOCl values were similar (p>0.05). 

Conclusion: The lowest bond strength was observed in the 18% HEDP + 5.25% NaOCl group, while the highest binding 
was found in the control group. In clinical use, prior to fiber post cementation with self-adhesive resin cement, it is 
recommended to perform final irrigation of the post cavity with distilled water to increase bond strength.



Selçuk Üniversitesi 3. Uluslararası  

 Selçuk University 3rd International Congress of Innovative Dentistry

Yenilikçi Diş Hekimliği Kongresi

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KONYA VALİLİĞİ

November 25-27,2022
Alaeddin Keykubat Campus

Sultan Alparslan Congress Center
Konya / Türkiye

Alaeddin Keykubat Kampüsü
Sultan Alparslan Kongre Merkezi

Konya / Türkiye

25-27 Kasım,2022

www.sudentistry2022.org

SS-091

İrrigasyon Solüsyonlarının Fiber Post Sistemlerinin Bağlanma Dayanımına Etkisi

Hatice Büyüközer Özkan1, Hande Çıtır Yücel2, Hatice Nalan Bozoğulları2, Batuhan Kökçi3

1Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Endodonti A.D. 
2Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Protetik Diş Tedavisi A.D: 
3Selçuk Üniversitesi, Endodonti A.D.

Batuhan Kökçi / Selçuk Üniversitesi, Endodonti A.D.

Amaç: Post boşluğunda kullanılan irrigasyon solüsyonlarının rezin siman ile yapıştırılan fiber postların bağlanma 
dayanımına etkisini değerlendirmektir.

 Gereç ve Yöntem: Çalışmada 60 adet maksiller tek köklü diş kullanıldı. Mine-semet sınırından kronları uzaklaştırılan 
köklere kanal tedavisi yapıldı. Post boşluğu oluşturulan kökler uygulanacak irrigasyon rejimine göre rastgele 4 gruba 
(n=15) ayrıldı: Distile su (kontrol grubu), %17 EDTA + %5,25 NaOCl, %18 HEDP + %5,25 NaOCl ve %18 HEDP + %3,5 
ClO2. Fiber postlar self adeziv rezin ile simante edildi. Kökün koronal ve orta bölgelerinden 2’şer enine kesit alındı. 
Her bir kesitteki push-out bağlanma dayanımları üniversal test cihazı kullanılarak hesaplandı. Elde edilen grup içi 
veriler ANOVA ve posthoc Tukey testi ile değerlendirilirken, aynı parametrenin gruplar arası değerleri bağımsız t testi ile 
değerlendirildi (SPSS 22.0) (P<0,05). 

Bulgular: Kökün koronal üçlüsünde fiber postların bağlanma dayanımı kontrol grubunda, %18 HEDP + %3,5 ClO2 ve %18 
HEDP + %5,25 NaOCl gruplarından yüksek bulundu (p<0,05). %18 HEDP + %5,25 NaOCl grubu, kontrol ve %17 EDTA + 
%5,25 NaOCl grubudan düşük bulundu (P<0,05). Kökün orta üçlüsünde kontrol ve %17 EDTA + %5,25 NaOCl arasında 
fark yokken (p>0,05), bu iki grup %18 HEDP + %3,5 ClO2 ve %18 HEDP + %5,25 NaOCl gruplarından yüksek (p<0,05) 
bulundu. Ayrıca %18 HEDP + %3,5 ClO2 ve %18 HEDP + %5,25 NaOCl grupları arasında fark yoktu (p>0,05). 

Sonuç: En düşük bağlanma dayanımı %18 HEDP + %5,25 NaOCl grubunda gözlenirken en yüksek bağlanma dayanımı 
kontrol grubunda bulunmuştur. Klinik kullanımda self adeziv rezin siman ile fiber post simantasyonundan önce 
bağlanma dayanımını arttırmak için post boşluğunun final irrigasyonunun distile su ile yapılması tavsiye edilir. 
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SS-092

Root Canal Treatment Of Permanent Maxillary Central Teeth With Dens Invaginatus

Mirze Muhammet Özen1, Meltem Sümbüllü1

1Ataturk University Faculty Of Dentistry Department Of Endodontics

Mirze Muhammet Özen / Ataturk University Faculty Of Dentistry Department Of Endodontics

Objective: The aim of this case report is to present the endodontic treatment of maxillary incisor with dense invaginatus.

Case: The patient applied to our clinic with the complaint of severe pain in tooth 21. The tooth was tender to percussion 
and palpation. There was a negative response to thermal and electrical pulp tests. The presence of dens invaginatus 
was detected in the periapical radiograph. Cone-beam computed tomography (CBCT) was obtained from the patient 
and type 2 dens invaginatus was observed with apical perforation. The access cavity was prepared under rubber dam 
isolation. Hard tissue occupied almost the entire pulp champer. Under the operating microscope, dens invaginatus 
was connected with the main root canal using ultrasonic tips. Root canal length was determined radiographically and 
enlarged to 40/06 size. 20ml of 2.5% sodium hypochlorite and 20ml of 17% EDTA were sonically activated. The apical 
2 mm of the canal was filled with gutta percha and the apical perforation area was filled with MTA. Middle and coronal 
third of the canal were filled with the thermoplastic gutta percha.

Results: In the one month follow-up, it was observed that the tooth was asymptomatic.

Conclusion: Dens invaginatus can show many different variations and CBCT imaging increases the chance of success 
by providing a better understanding of root canal anatomy.



Selçuk Üniversitesi 3. Uluslararası  

 Selçuk University 3rd International Congress of Innovative Dentistry

Yenilikçi Diş Hekimliği Kongresi

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KONYA VALİLİĞİ

November 25-27,2022
Alaeddin Keykubat Campus

Sultan Alparslan Congress Center
Konya / Türkiye

Alaeddin Keykubat Kampüsü
Sultan Alparslan Kongre Merkezi

Konya / Türkiye

25-27 Kasım,2022

www.sudentistry2022.org

SS-092

Dens İnvajinatusa Sahip Daimi Maksiller Santral Dişin Kök Kanal Tedavisi

Mirze Muhammet Özen1, Meltem Sümbüllü1

1Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı

Mirze Muhammet Özen / Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı

Amaç: Bu vaka raporunun amacı, dens invaginatus bulunan maksiller keser dişin endodontik tedavisini sunmaktır. 

Olgu: Kliniğimize 21 nolu dişinde ağrı şikayeti ile başvuran hastadan alınan anamnez sonucunda herhangi bir sistemik 
hastalığı olmadığı öğrenildi. Diş perküsyon ve palpasyona karşı hassastı. Termal ve elektrikli pulpa testlerine negatif 
yanıt alındı. Radyografik muayene sonucunda, 21 nolu dişte dens invajinatus gözlendi. Hastadan konik ışınlı bilgisayarlı 
tomografi (KIBT) alındı ve apikal perforasyonla birlikte tip 2 dens invaginatus tespit edildi. Rubber dam izolasyonu 
altında giriş kavitesi hazırlandı. İnvajinasyona uğramış bir sert doku kitlesi neredeyse tüm pulpa boşluğunu kaplıyordu. 
Operasyon mikroskobu altında ultrasonik uçlar kullanılarak invajinasyon alanı ana kök kanalı ile birleştirildi. Kök kanal 
uzunluğu radyografik olarak belirlendi ve 40/06 boyutuna kadar genişletildi. 20ml %2,5 lik sodyum hipoklorit ve 20ml 
%17 EDTA sonik olarak aktive edildi. Kanalın apikal 2 mm’si gutta perka ile, apikaldeki perforasyon alanı ise MTA ile 
dolduruldu. Kanalın geri kalan  orta ve koronal üçlü  termoplastik gutta perka ile kondanse edildi. 

Bulgular: Hastanın 1 aylık takibinde dişin asemptomatik olduğu gözlendi.

Sonuç: Dens invajinatus çok farklı varyasyonlar gösterebilir ve KIBT görüntüleme kök kanal anatomisinin daha iyi 
anlaşılmasını sağlayarak başarı şansını arttırmaktadır
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SS-093

Treatment Approaches Related to Instrument Fractures During Root Canal Treatment

Nur Küçükyıldız Dindar1, Ayçe Ünverdi Eldeniz1

1Selcuk University Faculty of Dentistry

Nur Küçükyıldız Dindar / Selcuk University Faculty of Dentistry

Aim: It is to contribute to the prognosis by reaching the apical by by-passing or removing the instrument fractures that 
occur during root canal treatment.

Cases: In patients who applied to our clinic with various complaints, respectively;

Case 1: Retreatment indication was given to the patient’s tooth no 36. The existing broken instrument in the distolingual 
canal was removed from the canal.

Case 2: Retreatment indication was given to the patient’s tooth no 36. While one of the 2 existing broken instruments 
in the mesial root was bypassed, the other was removed from the canal.

Case 3: Retreatment indication was given to the patient’s tooth no 14. The broken instrument that occurred during the 
treatment in palatal canal was removed from the canal.

Case 4: Retreatment indication was given to the patient’s tooth no 16. While the coronal one was removed from the two 
broken instruments in the mesiobuccal root, the apical part could not be bypassed.

Case 5: Retreatment indication was given to the patient’s tooth no 35. The existing broken instrument was removed 
from the canal.

Case 6: Retreatment indication was given to the patient’s tooth no 36. Broken instruments that occurred during the 
treatment (1 in the distal root and 2 in the mesial root) were bypassed.

Result: Instrument fractures that occur during root canal treatment are very challenging for the clinician. Reaching 
the apex by by-passing the instruments or removing them from the canal with the help of ultrasonics made the teeth 
asymptomatic and contributed positively to the prognosis.
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SS-093

Kanal Tedavisi Sırasında Meydana Gelen Enstrüman Kırıklarıyla İlgili Tedavi Yaklaşımları

Nur Küçükyıldız Dindar1, Ayçe Ünverdi Eldeniz1

1Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Nur Küçükyıldız Dindar / Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Amaç: Kanal tedavisi sırasında meydana gelen enstrüman kırıklarının by-pass edilmesi veya kanaldan uzaklaştırılmasıyla 
apikale ulaşılarak prognaza katkı sağlamaktır.

Olgular: Kliniğimize çeşitli şikayetlerle başvuran hastalarda sırasıyla;

Olgu 1: Hastanın 36 numaralı dişine retreatment endikasyonu koyulmuştur. Distolingual kanaldaki mevcut kırık alet 
kanaldan uzaklaştırılmıştır.

Olgu 2: Hastanın 36 numaralı dişine retreatment endikasyonu koyulmuştur. Mezial kökteki mevcut 2 kırık aletten biri 
bypass edilirken diğeri kanaldan uzaklaştırılmıştır.

Olgu 3: Hastanın 14 numaralı dişine retreatment endikasyonu koyulmuştur. Tedavi sırasında palatinal kanalda meydana 
gelen kırık alet kanaldan uzaklaştırılmıştır.

Olgu 4: Hastanın 16 numaralı dişine retreatment endikasyonu koyulmuştur. Meziobukkal kökteki iki kırık aletten 
koronalde olan uzaklaştırılırken apikaldeki parça bypass edilememiştir.

Olgu 5: Hastanın 35 numaralı dişine retreatment endikasyonu koyulmuştur. Mevcut kırık alet kanaldan uzaklaştırılmıştır.

Olgu 6: Hastanın 36 numaralı dişine retreatment endikasyonu koyulmuştur. Tedavi sırasında meydana gelen (distal 
kökte 1 mezial kökte 2 adet alet) kırık aletler bypass edilmiştir.

Sonuç: Kanal tedavisi sırasında meydana gelen enstrüman kırıkları klinisyeni oldukça zorlamaktadır. Aletlerin by-pass 
edilerek veya ultrasonikler yardımıyla kanaldan uzaklaştırılarak apikale ulaşılması dişleri asemptomatik hale getirmiştir 
ve prognoza olumlu katkı sağlamıştır.
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SS-094

The Effect of Calcium Silicate-Based and Calcium Hydroxide-Based Root Canal Sealer on 
Postoperative Pain

Mine Büker2, Meltem Sümbüllü1, Oğuzhan Ünal1, Hakan Arslan3

1Ataturk University Faculty Of Dentistry Department Of Endodontics 
2Mersin University Faculty Of Dentistry Department Of Endodontics 
3Istanbul Medeniyet University Faculty Of Dentistry Department Of Endodontics

Oğuzhan Ünal / Ataturk University Faculty Of Dentistry Department Of Endodontics

Aim: To compare the effect of calcium silicate-based (Endoseal MTA) and calcium hydroxide based (Sealapex) root 
canal sealer on postoperative pain mandibular molar teeth with symptomatic apical periodontitis.

Materials and methods: A total of 60 patients with lower molar teeth with symptomatic apical periodontitis were 
randomly allocated into two groups according to the sealer (n=30). Root canal treatments were completed in single 
visit. Demographic distrubution, including gender, age and smoking habit were recorded. Preoperative measures and 
postoperative pain scores and analgesic intake were recorded at 6, 12, 24 hours and 2, 3, 5 and 7 days. Data was 
statistically analyzed using IBM SPSS Statistics software Version 22.0 (p = 0.05).

Results: No statistically significant difference was observed among the groups regarding postoperative pain and 
analgesic intake at any time intervals evaluated (p > 0.05).

Conclusion: Despite the pain intensity was relatively higher in the Sealapex group, root canal sealers used in the study 
had similar effect on postoperative pain level and analgesic intake. 
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SS-094

Kalsiyum Silikat ve Kalsiyum Hidroksit İçerikli İki Farklı Kök Kanal Patının Postoperatif Ağrıya Etkisi

Mine Büker2, Meltem Sümbüllü1, Oğuzhan Ünal1, Hakan Arslan3

1Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı 
2Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı 
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı

Oğuzhan Ünal / Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı

Amaç: Bu çalışma kalsiyum silikat (EndoSeal MTA) ve kalsiyum hidroksit (Sealapex) içerikli iki farklı kök kanal patının 
postoperatif ağrıya etkisini karşılaştırmayı amaçlamaktadır.

Gereç ve yöntem: Semptomatik apikal periodontitise mandibular molar dişe sahip 60 hasta kullanılacak pata göre 
randomize olarak iki gruba ayrıldı (n=30). Tüm hastaların kanal tedavileri tek seansta tamamlandı. Cinsiyet, yaş ve 
sigara kullanımını içeren demografik veriler kaydedildi. Tedavi öncesi ağrı ve perküsyon seviyeleri, tedavi sonrası 6, 
12, 24. saatlerde ve 2, 3, 5 ve 7. günlerde postoperatif ağrı skorları ve analjezik alımları kaydedildi. Veriler istatistiksel 
olarak IBM SPSS analiz edildi (p = 0.05).

Bulgular: Yaş dağılımı, cinsiyet, sigara kullanımı, pre-operatif ağrı seviyesi ve perküsyon ağrısı, analjezik kullanımı, 
kaydedilen herhangi bir zaman diliminde post- operatif ağrı bakımından gruplar arasında istatistiksel fark bulunmadı 
(p > 0.05).

Sonuç: Sealapex grubunda ağrı yoğunluğu nispeten daha fazla olmasına rağmen, çalışmada kullanılan kök kanal 
patları, benzer postoperatif ağrı düzeyi ve analjezik alımı ile ilişkilendirilmiştir.
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SS-095

Regenerative Endodontic Treatment of Permanent Maxillary Central Incisor with Apical Resorption

Oğuzhan Ünal1, Kübra Aslantaş1

1Ataturk University Faculty Of Dentistry, Department Of Endodontics

Oğuzhan Ünal / Ataturk University Faculty Of Dentistry, Department Of Endodontics

Objective: The aim of this case report is to present the successful regenerative treatment of a permanent maxillary 
incisor with asymptomatic apical periodontitis and external root resorption using scaffold biomaterial.

Case report: The patient who had no systemic disease. applied to our clinic with the complaint of mild pain and 
discoloration in tooth #11. Clinical examination showed that the tooth was tender to percussion and palpation. There 
was a negative response to the cold test. Radiographic examination revealed apical resorption and periapical lesion. 
The tooth was diagnosed with asymptomatic apical periodontitis and it was decided to apply regenerative endodontic 
treatment. In the first visit, the access cavity was opened under rubber dam isolation and the working length was 
determined. The tooth was first irrigated with 20 ml of sodium hypochlorite (1.5% NaOCl) and then with 10 ml of saline 
solution. Calcium hydroxide was then placed in the root canal. The cavity was temporarily restored with glass ionomer 
cement. In the second appointment, the temporary restoration was removed, and the root canals were irrigated with 
EDTA (%17) and saline solution. Apical bleeding was induced with an endodontic file. Blood taken from the patient was 
centrifuged to obtain PRF and the it was placed into the root canal. 3 mm cervical barrier was provided in the coronal 
third of the canal with MTA. Restoration was completed with glass ionomer cement and composite.

Results: At 1, 6 and 10 months follow-up, the tooth was clinically asymptomatic and radiographically had good 
periapical tissue healing.

Conclusion: Regenerative endodontic treatment was shown to be successful in the treatment of external apical root 
resorption. More studies are needed for the use of regenerative pulp treatments, which are developed as an alternative 
to current dental treatments.
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SS-095

Apikal Rezorpsiyona Sahip Daimi Maksiller Keser Dişin Rejeneratif Endodontik Tedavisi

Oğuzhan Ünal1, Kübra Aslantaş1

1Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı

Oğuzhan Ünal / Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı

Amaç: Bu vaka raporunda, asemptomatik apikal periodontitise ve apikal rezorpsiyona sahip daimi maksiller keser dişin 
doğal iskele biyomateryali kullanılarak yapılan rejeneratif endodontik tedavisi (RET) anlatılmaktadır.

Olgu: Kliniğimize #11 no.lu dişinde hafif ağrı ve renklenme şikayetiyle başvuran hastadan alınan anamnez sonucu 
hiçbir sistemik hastalığı olmadığı öğrenildi. Klinik muayenesinde perküsyon ve palpasyona karşı duyarlıydı. Soğuk 
testine karşı negatif yanıt alındı. Radyografik muayenesinde apikal rezorpsiyon ve periapikal lezyon gözlendi. Dişe 
asemptomatik apikal periodontitis tanısı kondu ve rejeneratif endodontik tedavi uygulamaya karar verildi.

İlk seans rubber dam izolasyonu altında giriş kavitesi açıldı ve çalışma boyu tespit edildi. Diş önce 20 ml sodyum 
hipoklorit (%1,5 NaOCl) ardından 10 ml Serum fizyolojik ile irrige edildi. Sonrasında kök kanalına kalsiyum hidroksit 
yerleştirildi. Kavite geçici olarak cam iyonomer siman ile restore edildi ve 4 hafta sonrasına randevu verildi.

İkinci seans geçici restorasyon uzaklaştırıldı ve 20 ml %17 EDTA ardından 10 ml serum fizyolojik ile bol irrigasyon 
yapıldı. Bir miktar taşkın enstru¨mantasyon ile periapikal bo¨lgeden kanal ic¸ine kanama sagˆlandı. Hastanın kanından 
PRF elde edildi ve kanala kondanse edildi. Kanal ağzına 3 mm kalınlıkta MTA yerleştirildi. Cam iyonomer siman ve 
kompozit ile restorasyon tamamlandı.

Bulgular: 1, 6 ve 10 aylık takipte diş klinik olarak asemptomatik ve radyografik olarak iyi bir periapikal doku iyileşmesine 
sahip olduğu gözlendi.

Sonuç: Bu olgu raporuyla, eksternal apikal kök rezorpsiyonu tedavisinde rejeneratif endodontik tedavinin başarılı 
olduğu gösterildi. Günümüzde kullanılan diş tedavilerine alternatif olarak geliştirilen rejeneratif pulpa tedavilerinin 
yaygın olarak kullanılabilmesi için daha fazla ve daha uzun süreli çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
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SS-096

Evaluation of calcium hydroxide based root canal sealers with CBCT

Ekin Doğan1, Asel Üstad Öztürk1, Aslı Topaloğlu Ak1

1Istanbul Aydın University Faculty of Dentistry

Ekin Doğan / Istanbul Aydın University Faculty of Dentistry

Objective: To compare the number of voids and filling capacities of calcium hydroxide based root canal sealers, using 
cone beam computed tomography (CBCT) images of root canals of primary maxillary second molar models.

Materials And Methods: The canals of 27 primary second molar tooth models were enlarged with a rotary instrument 
until file no. 30/04. Samples were randomly divided into 3 different groups as calcium hydroxide-distilled water, Viopex 
and calcium hydroxide-propylene glycol (n=9). Obturated canals were scanned with CBCT, and resulting images were 
evaluated by recording the number of intracanal voids . In addition, the volume differences between the enlarged and 
obturated canals were evaluated in mm3 using the Mimic program. Dependent 2-group t-test (Pairing t-test) was used 
for comparison of two groups. One-Way Analysis of Variance and Bonferroni test were used for comparison of three or 
more groups. (SPPS 25 IBM Corp. Released 2017)

Results: The number of intracanal voids of calcium hydroxide-distilled water, Viopex and calcium hydroxide-propylene 
glycol groups were 50, 57, 33, respectively. There was a statistically significant difference between the groups. (p<0.05) 
. Among the three root canal sealers, the filling capacity of the calcium hydroxide-propylene glycol group was found 
to be the highest.

Conclusion: Ca(OH)² with propylene glycol, has demonstrated the highest croot canal filling capacity with less void 
than distilled water and iodoform groups. More clinical studies on the subject are required.
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SS-096

Kalsiyum hidroksit esaslı kanal patlarının KIBT ile değerlendirilmesi

Ekin Doğan1, Asel Üstad Öztürk1, Aslı Topaloğlu Ak1

1İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Ekin Doğan / İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Amaç: Kalsiyum hidroksit esaslı kanal patları ile dolum yapılmış prototip süt üst 2. molar diş modellerinin, konik 
ışınlı bilgisayarlı tomografi(KIBT) ile elde edilen görüntülerden, patların hava boşluk sayısı ve dolum kapasitelerinin 
karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: 27 adet süt 2. molar diş modelinin kanalları döner alet yardımı ile 30/04 numaralı eğeye kadar 
genişletilip, dolum materyallerine göre; kalsiyum hidroksit-distile su, Viopex ve kalsiyum hidroksit-propilen glikol 
olmak üzere randomize olarak 3 farklı gruba ayrılmıştır (n=9). KIBT ile taranan obtüre kanallar, oluşan görüntüler 
değerlendirilerek hava boşluk sayıları kaydedilmiştir. Buna ek olarak genişletilmiş ve sonrasında doldurulmuş olan 
kanallar arasındaki hacim farklılıkları Mimic programı kullanılarak mm3 cinsinden değerlendirilmiştir. Veri analizi 
yapılırken, iki grup karşılaştırması için Bağımlı 2 grup t testi (Eş yapma t test), üç ve daha fazla grup karşılaştırması için 
Tek Yönlü Varyans Analizi ve çoklu karşılaştırma testlerinden Bonferroni testi ile değerlendirme yapılmıştır. (SPPS 25 
IBM Corp. Released 2017.)

Bulgular: Kalsiyum hidroksit-distile su, Viopex ve kalsiyum hidroksit-propilen glikol gruplarının kanal içi hava boşluğu 
sayısı ise sırasıyla 50, 57, 33 olarak bulunmuştur. Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır. 
(p<0,05) . Üç kanal dolum patı arasında kalsiyum hidroksit-propilen glikol grubunun kanal dolum kapasitesi en yüksek 
bulunmuştur.

Sonuç: Süt dişi modelleri üzerinde yapılan bu çalışmada; Ca(OH)², propilen glikol ile karıştırıldığında distile su ve 
iyodoform karışımlarına göre daha az hava boşluğu ile daha yüksek bir kanal dolum başarısı göstermiştir. Konu ile ilgili 
daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
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SS-098

Retreatment Treatment in One Session in Teeth with Broken Files: A Report of Two Cases

Dilan Kottaş1, Bilgehan Kottaş1, Hale Arı Aydınbelge1

1Selçuk University

Dilan Kottaş / Selçuk University

Purpose: The aim of this study is to evaluate post-operative pain follow-up and healing follow-up after a single session 
of retreatment treatment in teeth with instrument fracture and retreatment indication.

Case 1: A 34-year-old male patient with no systemic disease was admitted to our clinic with the complaint of pain 
in tooth 46. He was clinically sensitive to percussion, but no tenderness, sinus tract or mobility was observed on 
palpation. Radiographically, the canal was made before;

Radiolucency was detected around the mesial and distal root and there was a broken file in the mesiobuccal canal. 
Retreatment indication was given to the symptomatic tooth. After bypassing the broken file in the mesiobuccal canal 
with the number 15 K file, the root canal system was shaped. At the end of one week, it was seen that he was completely 
asymptomatic. In the ten-month follow-up radiograph was evaluated as healed.

Case2: A 42-year-old female patient with no systemic disease was referred to our clinic with the diagnosis of 
insufficient canal filling in tooth #15. It was found that the patient, who was clinically completely asymptomatic, did 
not have percussion, palpation and sinus tract. Retreatment was considered appropriate for prosthetic reasons. As 
mentioned in the other case, root canal treatment was renewed. It was found that the channels were narrowed and 
the curvature was greater than that seen on the radiograph. During advancement in the buccal canal, the number 15 K 
file was broken in the apical third. Root canal treatment was completed in the same session after the broken file was 
changed. At the end of one week, there were no clinical symptoms in the tooth.
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SS-098

Kırık Eğe Bulunan Dişlerde Tek Seansta Yapılan Retreatment Tedavisi: İki Olgu Sunumu

Dilan Kottaş1, Bilgehan Kottaş1, Hale Arı Aydınbelge1

1Selçuk Üniversitesi

Dilan Kottaş / Selçuk Üniversitesi

Amaç: Bu olgu sunumunun amacı; alet kırığı mevcut olan ve retreatment endikasyonu konulan dişlerde tek seansta 
retreatment tedavisinin ardından post operatif ağrı takibi ve iyileşme takibinin değerlendirilmesidir.

Olgu 1: 34 yaşında, sistemik hastalığı bulunmayan erkek hasta 46 numaralı dişinde ağrı şikayeti 
ile kliniğimize başvurdu. Klinik olarak perküsyona hassastı ancak palpasyonda hassasiyet, 
fistül   ve mobilite gözlemlenmedi. Radyografik olarak ise daha önce kanal yapılmış olduğu; 
mezial ve distal kök çevresinde radyolüsensi ve meziobukkal kanalda kırık eğe olduğu tespit edildi. Semptomatik 
olan dişe retreatment endikasyonu konuldu. Meziobukkal kanalda bulunan kırık eğe 15 numaralı K file ile bypass 
yapılmasının ardından kök kanal sistemi şekillendirilip kanal dolumu yapıldı. Bir hafta sonunda tamamen asemptomatik 
olduğu görüldü. On aylık alınan takip radyografisinde; periapikal radyolüsensinin çözüldüğü görüldü ve iyileşmiş olarak 
değerlendirildi.

Olgu2: 42 yaşında sistemik hastalığı bulunmayan kadın hasta 15 numaralı dişinde yetersiz kanal dolgusu teşhisi ile 
kliniğimize yönlendirildi. Klinik olarak tamamen asemptomatik olan hastada perküsyon, palpasyon ve fistül bulunmadığı 
tespit edildi. Protetik nedenlerden ötürü retreatment tedavisi uygun görüldü. Diğer vakada bahsedildiği gibi kanal 
tedavisi yenileme işlemi yapıldı. Kanalların daraldığı ve kurvatürün radyografide görülenden daha fazla olduğu tespit 
edildi. Bukkal kanalda ilerleme sırasında 15 numaralı K eğe apikal üçlüde kırıldı. Kırık eğe geçilmesinin ardından aynı 
seansta kök kanal tedavisi tamamlandı. Bir hafta sonunda dişte klinik olarak semptom yoktu. 

Sonuç: Tek seans ve çok seans tedavi prensiplerinin ortak olduğu göz önüne alındığında uygun koşullar altında yapılan 
tek seansta retreatment tedavilerinde iyileşme sağlandığı tespit edilmiştir. 
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SS-099

Comparison of Cyclic Fatigue Resistance of T-Endo Mis and EdgeFile X7 Files in Artificial Canals

Ayşegül Arkan İlik1, Onur Kömeç2

1Ankara Medipol University, Faculty of Dentistry Department of Endodontics, Ankara, Turkey 
2Ondokuz Mayıs University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, Samsun, Turkey

Ayşegül Arkan İlik / Ankara Medipol University, Faculty of Dentistry Department of Endodontics, Ankara, Turkey

Objective: The aim of this study was to compare the cyclic fatigue resistance of the T-Endo Mis and EdgeFile files in 
artificial root canals with 60° curvature at body temperature.

Material and Methods: This study included 10 T-Endo Mis (25.04) and 10 EdgeFile X7 (25.04) nickel-titanium files. 
All instruments were used in a static cyclic fatigue testing device, which has an artificial ceramic canal with a radius 
of curvature of 5 mm, an angle of curvature of 60°, and a 1,4 mm inner diameter at 37°C until the fracture occurred. 
Time to failure of files was recorded with a digital chronometer and fracture length was measured. In comparisons 
between the groups, nonparametric data were evaluated using the Mann-Whitney U test, and the parametric data were 
evaluated using the Student’s t-test.

Results: Cyclic fatigue resistance of the EdgeFile X7 group was statistically higher than the T-Endo Mis group (p < 
0.05). There was no statistically significant difference between the groups in terms of the lengths of the fragments (p 
> 0.05).

Conclusion: In this study, the cyclic fatigue resistance of the EdgeFile X7  instruments was found to be higher than the 
T-Endo Mis.
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SS-099

T-Endo Mis ve EdgeFile X7 Eğelerinin Döngüsel Yorgunluğa Karşı Dirençlerinin Eğimli Kanallarda 
Karşılaştırılması

Ayşegül Arkan İlik1, Onur Kömeç2

1Ankara Medipol Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Bölümü, Ankara, Türkiye 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Bölümü, Samsun, Türkiye

Ayşegül Arkan İlik / Ankara Medipol Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Bölümü, Ankara, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı T-Endo Mis ve EdgeFile eğelerinin 60°eğime sahip yapay kanallarda vücut sıcaklığında 
döngüsel yorgunluğa karşı olan dirençlerinin karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntemler: 10 adet T-Endo Mis (25.04) ve 10 adet Edgefile X7 (25.04) nikel- titanyum eğesi çalışmaya dâhil 
edildi. Tüm eğeler, 60°’lik kurvatür açısına, 5 mm kurvatür yarıçapına ve 1.4 mm kanal iç çapına sahip seramikyapay 
kanal içeren statik döngüsel yorgunluk deney düzeneğinde 37°C’de kırılıncaya kadar kullanıldı. Eğelerin kırılmasına 
kadar geçen süre ve kırık parça uzunluğu kaydedildi. Gruplar arası kaşılaştırmada non-parametrik veriler için Mann-
Whitney U testi, parametrik veriler içinse Student’s t-testi kullanılmıştır. 

Bulgular: EdgeFile X7 eğelerin döngüsel yorgunluk direnci T-Endo Mis eğelerden istatistiksel olarak anlamlı derecede 
yüksek bulundu (p < 0,05). Kırılan parçaların uzunlukları arasında iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık yoktu.(p > 0,05).

Sonuç: Bu çalışmada, EdgeFile X7 eğesinin döngüsel yorgunluğa karşı olan direnci T-Endo Mis eğesinden daha yüksek 
bulunmuştur.
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SS-100

Reciproc Blue Nickel-Titanium Instruments After Clinical Use: A Fractographic and Longitudinal 
Examination 

Öznur Eraslan1

1Selçuk University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics 

Aim: To investigate the type of defects in Reciproc Blue instruments after clinical use by a single endodontist 

Materials and method: A total of 47 Reciproc Blue instruments that were discarded from the endodontic clinic after five 
molar teeth treatments were collected over 4 months. They were ultrasonically cleaned, autoclaved, and then examined 
in the laboratory under stereomicroscope x2,5, and x4 magnification to determine the distortion and separations. The 
instruments were classified as 1: fracture, 2: unwinding, and 3:no visible defects unfractured. The fractured files were 
categorized into torsional or flexural failure. Those that had fractured and unwinding files were analyzed for plastic 
deformation in lateral view and fractographic examination in fracture end with the scanning electron microscope.

Results: Approximately 6,3% of all discarded Reciproc Blue instruments were fractured, there were no visible defect 
on 86,3% of the files . About %4,2 of instruments failed because of tortional fracture and 2,1% of instruments failed 
because of flexural failure. Torsional fracture occurred in 66,6% of all fractured files, whereas flexural fatigue occurred 
in 33,3%.

Conclusions: Within the limitations of this study, the risk of fracture of the Reciproc Blue (R25) file was found to be low 
when using up to 5 molars by a single endodontist.
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SS-100

Klinik Kullanım Sonrası Reciproc Blue (R25) Ni-Ti Eğelerindeki Defektlerin  İncelenmesi

Öznur Eraslan1

1Selçuk University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics

Amaç: Bu çalışmanın amacı, tek bir endodontist tarafından kullanılan Reciproc Blue (R25) Ni-Ti aletlerdeki kırık ve 
deformasyon tiplerinin stereomikroskop ve taramalı elektron mikroskobu ile analiz etmektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada yaklaşık olarak 4 aylık bir dönemde endodonti kliniğinde 5 molar dişte tek bir endodontist 
tarafından kullanılmış ve imha edilmek üzere atılmış 47 adet Reciproc Blue (R25) Ni-Ti alet kullanıldı. Ultrasonik olarak 
temizlenip, otoklavlanan aletler deformasyon ve kırıkları belirlemek için stereomikroskopta x2,5 ve x4 büyütmede 
incelendi. Defoermasyon şekilleri 1:Kırık, 2:Eğenin yivlerinin açılması/burulması, 3: Sağlam (gözle görülür bir defekt 
yok) şeklinde sınıflandıırldı. Kırılan eğeler torsiyonel ve fleksural kırılma olarak iki alt grupta sınıflandırıldı. Kırılan ve 
deforme olan aletler longitudinal ve fraktografik olarak SEM’de incelendi.

Bulgular: Stereomikroskopta incelenen toplam 47 Reciproc Blue R(25) eğenin %6,3’ünde (3) kırık gözlendi, %86,3’nde 
gözle görülür bir deformasyon gözlenmedi, %4,2 sinde torsiyonal, %2,1’inde fleksural kırık gözlendi.

Sonuç: Bu çalışmanın limitasyonları dahilinde, Reciproc Blue (R25) eğesinin tek bir endodontist tarafından 5 molar dişe 
kadar kullanımında  kırılma riski düşük bulunmuştur.
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SS-101

Evaluation of Bond Strength of Bulk-Fill Resin Composites to Base and Pulp-Capping Materials

Ayşenur Çelik1, Merve Nezir1, Suat Özcan1, Oya Bala1

1Gazi University Faculty of Dentistry Department of Restorative Dentistry

Merve Nezir / Gazi University Faculty of Dentistry Department of Restorative Dentistry

Aim: The aim of this study was to evaluate the shear bond strength of different bulk-fill resin composite materials to 
two different base materials and three different pulp-capping agents in-vitro.

Materials And Methods: This study was supported by Gazi University Scientific Research Projects Coordination Unit 
with the project code “TGA-2021-7152”. In the study, 100 acrylic blocks were prepared for placing the specimens. 
Cylindrical cavities with a diameter of 4 mm and a depth of 2 mm were prepared in the middle of the acrylic blocks. 
Two different base materials and three different pulp-capping agents were placed in the cavities in accordance with 
the manufacturer’s instructions.  Each group of specimens was divided in two subgroups. The high-viscosity bulk-
fill resin composite was placed on the specimens in one group and the flowable bulk-fill resin composite on the 
specimens in the other group in accordance with the manufacturer’s instructions through the transparent plastic tube. 
Then, the shear bond strength values of the specimens were measured using a universal tester. Mann Whitney test and 
Kruskal Wallis test were used for statistical analysis of the data.

Results: The highest shear bond strength values (19.35 MPa) were observed in the group in which flowable bulk-fill 
resin composite was applied on conventional glass ionomer cement (p<0.05). The lowest shear bond strength values 
(4.34 MPa) were observed in the group in which high-viscosity bulk-fill resin composite was applied on the calcium 
silicate-based pulp-capping agent (p<0.05).

Conclusion: Within the limitations of this study; if a calcium silicate-based pulp-capping agent is to be used during 
the restoration of the teeth, it can be said that choosing a flowable bulk-fill resin composite instead of a high-viscosity 
bulk-fill resin composite as the final restoration material may be more advantageous due to better adhesion between 
the materials.
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SS-101

Bulk-Fill Rezin Kompozitlerin Kaide ve Kuafaj Materyallerine Bağlanma Dayanımlarının 
Değerlendirilmesi

Ayşenur Çelik1, Merve Nezir1, Suat Özcan1, Oya Bala1

1Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı

Merve Nezir / Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı

Amaç: Bu çalışmanın amacı farklı bulk-fill rezin kompozit materyallerin iki farklı kaide materyaline ve u¨ç farklı pulpa 
kapaklama ajanına makaslama bağlanma dayanımlarının in vitro olarak değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından “TGA-2021-
7152” kodlu projeyle desteklenmiştir. Çalışmada örneklerin yerleştirilmesi için 100 adet akrilik blok hazırlandı. Akrilik 
blokların tam ortasına 4 mm çapında ve 2 mm derinliğinde silindirik kaviteler oluşturuldu. İki farklı kaide materyali ve 
üç farklı pulpa kapaklama ajanı üretici firma talimatları doğrultusunda kavitelere yerleştirildi. Her bir grup örnek iki 
alt gruba ayrıldı. Şeffaf plastik tüp aracılığıyla bir gruptaki örneklere yüksek viskoziteli bulk-fill rezin kompozit diğer 
gruptaki örneklere akışkan bulk-fill rezin kompozit üretici firma talimatları doğrultusunda yerleştirildi. Daha sonra 
örneklerin makaslama bağlanma dayanımı değerleri üniversal test cihazı kullanılarak ölçüldü. Verilerin istatistiksel 
analizinde Mann Whitney testi ve Kruskal Wallis testi kullanıldı.

Bulgular: En yüksek makaslama bağlanma dayanımı değerleri (19,35 MPa) geleneksel cam iyonomer siman üzerine 
akışkan bulk-fill rezin kompozitin uygulandığı grupta gözlendi (p<0,05). En düşük makaslama bağlanma dayanımı 
değerleri (4,34 MPa) ise kalsiyum silikat esaslı pulpa kapaklama ajanı üzerine yüksek viskoziteli bulk-fill rezin 
kompozitin uygulandığı grupta gözlendi (p<0,05).

Sonuç: Bu çalışmanın sınırlamaları dahilinde; dişlerin restore edilmesi aşamasında kalsiyum silikat esaslı pulpa 
kapaklama ajanı kullanılacaksa final restorasyon materyali olarak yüksek viskoziteli bulk-fill rezin kompozit yerine 
akışkan bulk-fill rezin kompozitin tercih edilmesinin materyaller arasında daha iyi bir bağlanma sağlanması nedeniyle 
daha avantajlı olabileceği söylenebilir.
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SS-102

The Effect Of Different Minimaly Invasive Restorations On Stress Distribution In Mod Defective 
Mandibular Molars: A Finite Element Analysis Study

Mesut Alkan1, Mehmet Gökberkkaan Demirel1, Reza Mohammadi1

1Necmettin Erbakan Üniversity

Mesut Alkan / Necmettin Erbakan Üniversity

Background:The aim of this study is to examine the stress distribution on defective mandibular molars of rehabilated 
with different minimally invasive restorations.

Methods:A previously extracted, intact mandibular molar was found and then minimally invasive preparations applied 
for inlay, onlay, and overlay restorations. After each step, scanning was done with CBCT and .dicom files were extracted. 
At the same time, the model was scanned with the model scanner and transferred to the EXOCAD, and restorations 
were designed with same format. All data were transferred to the Solidworks and the superposition process was 
performed. Suitable properties of three different materials were processed to the restoration in the ABAQUS program 
and 600 N occlusal force in the axial direction was applied to each of the occlusal tables of the models.

Results:When the maximum principal stresses distributed were compared in the the enamel, the highest value was 
found for inlay and the lowest value for overlay. While the highest maximum principal stress values for the stresses 
occurring in direct restoration were seen for overlay, the difference between onlay and inlay was not very different. 
Although the stress occurring in zirconium-containing glass ceramics (Vita Suprinity) is higher than in ceramic 
materials with a resin matrix (Cerasmart Shofu Block HC Hard); It has been determined that the stress transmitted to 
the supporting tissues is less.

Conclusıon:Considering the minimally invasive restoration options, as the area covered by the restoration and the 
number of tubercles increase, the force transmitted to the enamel decreases significantly. In addition, the use of 
restorations with a higher elastic modulus should be considered as a better option in order to prevent enamel fractures 
that may occur in the abutment tooth.
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SS-102

Mod Defekte Sahip Mandibuler Molarlarda Farklı Minimal İnvaziv Restorasyonların Stres Dağılımına 
Etkisi: Sonlu Elemanlar Analizi Çalışması

Mesut Alkan1, Mehmet Gökberkkaan Demirel1, Reza Mohammadi1

1Necmettin Erbakan Üniversitesi

Mesut Alkan / Necmettin Erbakan Üniversitesi

Amaç: Diş dokusundan daha az madde kaldırmak ve daha iyi estetik sonuçlar elde etmek için inley, onley ve overlay 
restorasyonlar, posterior dişlerdeki geniş kaviteler için iyi bir tedavi seçeneğidir. Bu çalışmanın amacı farklı minimal 
invaziv restorasyonlarla rehabilite edilen, Mezio-okluza-distal (MOD) kusurlu mandibuler büyük azı dişlerine gelen 
stres dağılımını incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Daha önce çekilmiş sağlam bir mandibular molar diş uygulama için bulundu ve inley, onley ve overley 
restorasyonların hazırlanmasına uygun preparasyonlar yapıldı. Her aşama sonrasında cbct ile tarama yapıldı ve .dicom 
uzantılı dosyalar çıkartıldı aynı zamanda model tarayıcı ile taranarak EXOCAD programına aktarıldı ve aynı formatla 
ilgili restorasyonlar dizaynlandı. Tüm datalar Solidworks programına aktarılarak çakıştırma işlemi yapıldı ve ABAQUS 
programında restorasyona üç farklı materyalin özellikleri verilerek her birine aksiyal yönde 600 N kuvvet, modellerin 
okluzal tablalarına uygulandı. 

Bulgular: Elde edilen sonuçlardan bağımsız olarak, herhangi bir doku ya da restorasyona gelen kuvvetler, dayanım 
sınırlarının üzerinde değildi. Mineye iletilen maksimum principal stresleri karşılaştırıldığında en yüksek değer inley için 
en düşük değer ise overlay için bulundu. Direkt, restorasyonda ortaya çıkan stresler için en yüksek maksimum principal 
stres değerleri overlay için görülürken, onley ve inley arasındaki fark çok da büyük değildi. Zirkonyum içerikli cam 
seramiklerde (Vita Suprinity) ortaya çıkan stres, rezin matrikse sahip seramik materyallere (Cerasmart, Shofu Block HC 
Hard) kıyasla daha fazla olsa da; destek dokulara iletilen stresin daha az olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç: Minimal invaziv restorasyon seçenekleri düşünüldüğünde restorasyonun kapladığı alan ve tüberkül sayısı 
arttıkça mineye iletilen kuvvet de belirgin şekilde azalır. Bunun yanında daha yüksek elastik modülüne sahip 
restorasyonların kullanılması destek dişte oluşabilecek mine kırıklarını önlemek açısından daha iyi bir seçenek olarak 
göz önünde bulundurulmalıdır.
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SS-104

Evaluation Of Repair Bond Strength Of Cad/Cam And Indirect Inlay Composite Materials

Merve Gürses1, Sultan Gizem Ülkü1, Ahmet Erol2, Nimet Ünlü1

1Selçuk University Faculty of Dentistry 
2Konya Oral and Dental Health Hospital

Sultan Gizem Ülkü / Selçuk University Faculty of Dentistry

The aim of this study is to evaluate the repair bond strength of aged resin-based CAD/CAM composite blocks and 
indirect composites after surface treatment and application of adhesive agents.

In the study, two resin-based CAD/CAM restorative materials, Lava Ultimate (Lava), Ceresmart CAD\CAM blocks(GC 
Cerec); three indirect composites, Filtek Z550 Universal(FZ550), Filtek Ultimate Universal (FU) ve Estelite Quick (Estelite); 
two adhesive agents, SE Bond and Optibond XTR  were used. Two surface treatments agents; %37 orthophosphoric 
acid  and %9 hydrofluoric acid were applied. In the control group, only adhesive was applied. 12 samples were prepared 
from each composite block (n=60). After repair restorations were made, force was applied to the specimens until 
fracture occurred in the Instron device.

Only in the SE Bond applied group of Lava CAD/CAM blocks, the repair bonding values of the samples treated with 9% 
hydrofluoric acid were found to be significantly higher than the samples treated with 37% phosphoric acid. Different 
interface treatments and adhesive applications did not affect the repair bond strength in other composite groups. 
Comparing the composite groups; in the SE Bond group; while there was no significant difference between the control 
and 9% hydrofluoric acid applied groups; in the samples treated with 37% phosphoric acid, the binding values of the 
Lava group were found to be significantly lower than those of FZ550, FU and Estelite groups. In the OptiBond group; 
The binding values of the GC Cerec group in the samples in the control group were found to be lower than the FZ550, 
FU, Estelite and Lava groups. No significant difference was found between FZ550, FU, Estelite and Lava.

It was observed that the repair bond values of the indirect composite materials were similar. The repair bond values of 
resin-based CAD/CAM blocks are similar to each other but lower than other indirect composites.
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SS-104

Cad/Cam Ve İndirek İnley Kompozit Materyallerin Tamir Bağlanma Dayanımlarının Değerlendirilmesi

Merve Gürses1, Sultan Gizem Ülkü1, Ahmet Erol2, Nimet Ünlü1

1Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
2Konya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Sultan Gizem Ülkü / Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Bu çalışmanın amacı, yapay olarak yaşlandırılmış CAD/CAM restoratif materyaller ve indirekt kompozitlere, yüzey 
işlemi ve adeziv ajanlar uygulanması sonrası tamir bağlanma kuvvetlerini incelemektir.

Çalışmada, 2 rezin esaslı CAD/CAM restoratif materyal, Lava Ultimate (Lava), Ceresmart CAD\CAM blocks (GC Cerec); 
Filtek Z550 Universal (FZ550), Filtek Ultimate Universal (FU) ve Estelite Quick (Estelite) olmak üzere üç indirekt 
kompozit; iki adeziv, SE Bond ve Optibond XTR kullanılmıştır. Arayüz işlemi olarak; %37 ortofosforik asit, %9 hidroflorik 
asit uygulanmış; kontrol grubunda ise yalnızca adeziv uygulaması yapılmıştır. Her bir kompozit bloktan 12 örnek 
hazırlanmıştır (n=60). Örneklere tamir restorasyonları yapıldıktan sonra İnstron cihazında kırılma olana kadar kuvvet 
uygulanmıştır.

Yalnızca Lava CAD/CAM blokların SE Bond uygulanan grubunda, %9 hidroflorik asit uygulanan örneklerin, %37 
fosforik asit uygulanan örneklere göre tamir bağlanma değerleri anlamlı olarak daha yüksek bulundu. Diğer 
kompozit gruplarında farklı arayüz işlemleri ve adeziv uygulamaları tamir bağlanma kuvvetini etkilemedi. Kompozit 
grupları karşılaştırıldığında; SE Bond grubunda; kontrol ve %9 hidroflorik asit uygulanan gruplar arasında anlamlı 
fark bulunmazken; %37 fosforik asit uygulanan örneklerde Lava grubunun bağlanma değerleri FZ550, FU ve Estelite 
gruplarından anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur. OptiBond grubunda; kontrol grubundaki örneklerde GC Cerec 
grubunun bağlanma değerleri FZ550, FU, Estelite ve Lava gruplarından daha düşük bulunmuştur. FZ550, FU, Estelite ve 
Lava arasında anlamlı fark bulunmamıştır.

İndirekt kompozit materyallerin tamir bağlanma değerlerinin benzer olduğu görülmüştür. Rezin esaslı CAD/CAM 
blokların tamir bağlanma değerleri ise birbirlerine benzer fakat diğer indirekt kompozitlerden daha düşüktür.
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SS-105

Comparison of the Surface Properties of Composite Samples Produced with Different Techniques 
After Aging

Neslihan Güntekin1, Ali Rıza Tunçdemir1

1Necmettin Erbakan University Faculty Of Dentistry

Neslihan Güntekin / Necmettin Erbakan University Faculty Of Dentistry

Purpose: To compare the surface roughness and volume losses of CAD CAM composite materials and composite 
samples produced with 3D printing technology after aging.

Materials and Methods: Three different CAD/CAM composites and one 3D printed permanent crown resin were 
investigated in our study. With the help of a profilometer , the surface roughness of all samples was measured before 
the test. All samples were scanned with a desktop scanner  in order to evaluate the volumetric loss that would occur 
in the samples. 1 randomly selected sample from each subgroup was visualized by SEM. In the chewing simulator, 
aging was performed with 400,000 cycles, simulating 2 years of chewing. After aging, the samples were re-imaged 
by SEM. 3D scans were repeated to determine the physical volume loss. Volumetric losses were calculated using the 
overlapping method. 

Results: The highest surface roughness value was found in the GV group, and the lowest surface roughness value was 
found in the GC group. The mean surface roughness value of the 3D material is 0.18±0.04 and differs significantly with 
the GC and VE groups. The mean roughness value of the GC material group was 0.07±0.03, the mean roughness value 
of the VE material group was 0.08±0.05. The highest volume loss value was found in the GV group, and the lowest 
volume loss value was found in the VE group. The GV material group has the highest volume loss value with an average 
of 0.68±0.14, and although it does not show a significant difference with the 3D samples, it differs significantly with 
the other two groups. 

Conclusion: In our study, it was concluded that the materials belonging to VE and GC groups are suitable for long-term 
use in the mouth in terms of surface roughness and volumetric loss parameters.
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SS-105

Farklı Teknikler ile Üretilen Kompozit Numunelerin Yaşlandırma Sonrası Yüzey Özelliklerinin 
Karşılaştırılması

Neslihan Güntekin1, Ali Rıza Tunçdemir1

1necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Neslihan Güntekin / Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Amaç: CAD CAM kompozit materyaller ile 3B baskı teknolojisi ile üretilen kompozit numunelerin yaşlandırma sonrası 
yüzey pürüzlülükleri ve hacim kayıplarını karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda üç farklı CAD/CAM kompozit ve bir 3B baskı daimî kron reçinesi araştırıldı. İlgili 
materyaller: GC: Cerasmart VE: Vita Enamic, GV: Grandio Voco ve 3B= FormLabs daimî kompozit reçine idi. Bir 
profilometre yardımı ile (Profilm 3D, Filmetrics,USA) numunelerin tamamının test öncesi yüzey pürüzlülükleri ölçüldü. 
Numunelerde meydana gelecek olan hacimsel kaybın değerlendirilebilmesi için masa üstü bir tarayıcı ile (Exocad 
SmartOptics x4, GERMANY) tüm numuneler tarandı. Her alt gruptan rastgele seçilen 1 numune SEM (HITACHI S-1520, 
Tokyo, Japonya) ile görüntülendi. Çiğneme simülatöründe 2 yıllık çiğnemeyi taklit edecek şekilde 400.000 siklus ile 
yaşlandırma gerçekleştirildi. Yaşlandırma işlemi sonrasında numuneler, SEM ile tekrar görüntülendi. Fiziksel hacim 
kaybının belirlenmesi için ise 3B taramalar tekrarlandı. Üst üste çakıştırma yöntemi kullanılarak hacimsel kayıplar 
hesaplandı. İstatistiksel analizler gerçekleştirildi.

Bulgular: En yüksek yüzey pürüzlülüğü değeri GV grubunda, en düşük yüzey pürüzlülüğü değeri GC grubunda 
bulunmuştur. 3D materyalinin ortalama yüzey pürüzlüğü değeri 0.18±0.04 olup ve GC ve VE grupları ile anlamlı şekilde 
farklılık göstermektedir. GC materyal grubunun ortalama pürüzlülük değeri 0.07±0.03, VE materyal grubunun ortalama 
pürüzlülük değeri 0.08±0.05’dir. Yüksek hacim kaybı değeri GV grubunda, en düşük hacim kaybı değeri VE grubunda 
bulunmuştur. GV materyali grubu ortalama 0.68±0.14 ile en yüksek hacim kaybı değerine sahip olup 3D örnekler ile 
anlamlı bir farklılık göstermemekle birlikte diğer iki grupla anlamlı şekilde farklılık göstermektedir. 

Sonuç: Çalışmamızda VE ve GC grubuna ait materyallerin uzun süre ağızda kullanıma yüzey pürüzlülüğü ve hacimsel 
kayıp parametreleri açısından uygun olduğu, 3D ve GV gruplarında ise yüzey pürüzlülüğünün giderilmesi amacıyla 
düzenli polisaj randevularının oluşturulmasının faydalı olacağı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Aşınma, CAD CAM kompozitler, hacim kaybı, yüzey pürüzlülüğü, 3B baskı
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SS-106 

Evaluation Of Different Adhesive Applications On Dentine Microtensile Bond Strength

Gülşah Yenier Yurdagüven1, Berna Tarım2

1Istanbul Okan University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry 
2Nişantaşı University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry

Gülşah Yenier Yurdagüven / Istanbul Okan University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry

Aim: The aim of this study was to evaluate the effect of different adhesive applications on the microtensile bond 
strength (μTBS) to decrease adhesive interface degradation in simplified adhesive systems.

Materials and Methods: Seventy-two extracted non-carious human third molars were used. Dentin surfaces were 
polished with #600-grit silicon-carbide paper for 60 sec. Two-step etch&rinse Adper Single Bond2 [SB] (3M ESPE) 
and one-step self-etch Clearfil S3 Bond [S3] (Kuraray) were tested, two-step self-etch Clearfil SE Bond [SE] (Kuraray) 
was used as control. The tested adhesives were applied according to the manufacturer’s instructions [MI] or with 
2% Chlorhexidine [CHX] or double application of the adhesive [DA] or with hydrophobic resin layer [HR]. Four teeth 
were used for each adhesive application and storage period (n=4). Following adhesive procedures, a 5 mm composite 
build-up was performed incrementally (Filtek Ultimate, 3MESPE) and the samples stored in distilled water for 24h at 
37°C. Teeth were sectioned as 1mm2 resin-dentin sticks (Isomet) and subjected to μTBS test immediately [24h] or 
after storage in distilled water at 37°C for six months [6M]. The crosshead speed was 0.5mm/min. (Bisco). Data were 
analyzed by Three-way ANOVA and post-hoc Tukey’s tests (p<0.05). 

Results: The µTBS was significantly influenced by the adhesive system (p:0.001), adhesive applications (p:0.001), and 
storage time (p:0.001). For MI, the highest μTBS was found in SE (p<0.05), while the interaction between SB-MI and 
S3-MI was not significant (p>0.05). When adhesives were compared, DA and HR were significantly higher μTBS in S3 
(p<0.01). The µTBS of all groups decreased significantly at 6M (p<0.01). HR and DA showed significantly higher μTBS 
than CHX and MI (p<0.01), while no significant difference was found between CHX and MI (p>0.05)

Conclusion: HR and DA applications improved the μTBS of simplified adhesive systems. However, no significant 
enhancement of µTBS was observed by CHX.
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SS-106

Farklı Adeziv Uygulama Tekniklerinin Dentine Mikrogerilim Bağlanma Dayanımlarının 
Değerlendirilmesi

Gülşah Yenier Yurdagüven1, Berna Tarım2

1İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı 
2Nişantaşı Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Gülşah Yenier Yurdagüven / İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Amaç: Bu çalışmanın amacı, basitleştirilmiş adeziv sistemlerde adeziv ara yüzey degradasyonunu azaltmak amaçlı 
farklı adeziv uygulama tekniklerinin dentine olan mikrogerilim bağlanma dayanımına (μTBS) etkisini değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntem: Yetmiş iki adet çekilmiş çürüksüz insan üçüncü büyük azı dişi çalışmada kullanıldı. Dentin yüzeyleri 
#600-grit silikon-karbit kağıt ile 60 sn. cilalandı. Çalışmamızda kontrol grubunu Clearfil SE Bond [SE] (Kuraray), deney 
gruplarını iki aşamalı etch&rinse Adper Single Bond2 [SB] (3M ESPE) ve tek aşamalı self-etch Clearfil S3 Bond [S3] 
(Kuraray) oluşturdu. Test edilen adeziv sistemler, üretici firmanın talimatları [Kontrol] veya %2 Klorheksidin ile [CHX], 
iki kat adeziv uygulaması ile [x2K] ve ilave hidrofobik reçine tabaka [HR] ile uygulandı. Her bir adeziv uygulaması ve 
saklama süresi için dört diş kullanıldı (n=4). Adeziv prosedürler uygulandıktan sonra, tabakalama tekniği ile 5 mm’ lik 
kompozit bloklar (Filtek Ultimate, 3M ESPE) oluşturuldu ve örnekler distile suda 24 saat 37°C’de bekletildi. Dişlerden 
1mm2 reçine-dentin çubukları şeklinde kesitler alındı (Isomet) ve hemen [24 saat] veya 37°C’ de altı ay [6.ay] süreyle 
distile suda bekletildikten sonra μTBS testine tabii tutuldu. Çapraz kafa hızı 0,5 mm/dk’ dır (Bisco). Veriler Three-way 
ANOVA ve post-hoc Tukey testleri kullanılarak analiz edildi (p<0,05).

Bulgular: Dentine μTBS değerleri kullanılan adeziv sisteme (p:0,001), adeziv uygulama tekniklerine (p:0,001), 
zamana (p:0,001) göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermiştir. Kontrol grupları arasında SE en yüksek μTBS 
gösterirken (p:0,001), SB-Kontrol ve S3-Kontrol arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). Adeziv sistemler 
karşılaştırıldığında; x2K ve HR μTBS değerleri S3’de anlamlı du¨zeyde yüksektir  (p<0,01). Tüm grupların 6.ay µTBS 
değerlerinde anlamlı düzeyde azalma saptanmıştır (p<0,01). HR ve x2K, CHX ve Kontrol gruplarından istatistiksel 
olarak daha yu¨ksek μTBS gösterirken (p<0,01) CHX ve Kontrol arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p>0,05)

Sonuç: HR ve x2K uygulamaları basitleştirilmiş adeziv sistemlerin μTBS değerlerini arttırmaktadır. Ancak, CHX ile µTBS 
değerlerinde anlamlı düzeyde bir artış gözlenmemiştir. 
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SS-107

Do Universal Adhesives with Different Application Mode Affect the Remineralised Enamel Surface? 
A SEM Study

Cemile Kedici Alp1, Beyza Arslandaş Dinçtürk1, Hanife Altınışık1, Ceyda Gündoğdu2

1Gazi University Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry 
2Medipol University Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry

Beyza Arslandaş Dinçtürk / Gazi University Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry

Aim: The aim of this study is   to evaluate the effect of different application modes of different universal adhesives 
on enamel shear bond strength after remineralisation on White spot lesions and to evaluate the changes in the 
remineralized surface with SEM/EDS analysis.

Materials and Methods: In this study, 2 different universal adhesives were selected to apply to three different (sound, 
demineralized, remineralized) enamels. 144 enamel samples were obtained for shear bond strength testing, and 120 
bovine enamel samples were obtained to evaluate the effect of universal adhesives on the  Ca/P ratios of remineralized 
layer with SEM/ESEM. Demineralization and remineralization values were measured using DIAGNOdent Pen and 
randomly distributed into 12 groups (n=12). The universal adhesive systems (G-Premio Bond, Clearfil Universal Bond) 
were applied to the surfaces according to total etch and self-etch modes, then the resin composite (R=1mm, h=2mm) 
was placed and polymerized. The changes in the Ca/P ratio with the removal of the adhesives from the SEM samples 
were evaluated by EDS. Data were analyzed with Three-way ANOVA test, post hoc Tukey HSD test.

Results: According to the data, there are statistically significant differences in universal adhesives, application 
techniques, bond strength and Ca/P ratios between different enamel surfaces. For both adhesive systems, the highest 
bond strength was obtained on sound enamel samples with the total etch adhesive mode. In remineralized enamel, 
bond strength in total etch mode decreased when G-Premio Bond was used compared to self-etch system, and 
increased when Clearfil Universal Bond was used. 

Conclusion: The use of Remin Pro, a remineralization agent containing Xylitol, Hydroxyapatite and Fluoride, increased 
the bonding on the enamel surface compared to demineralized enamel samples, and this effect is close to bonding to 
the sound enamel surface. Universal adhesives change the Ca/P ratios on the remineralized surface.
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 SS-107

Farklı Uygulama Modlarıyla Uygulanan Üniversal Adezivler Remineralize Mine Yüzeyine Etkiler Mi? 
SEM Çalışması

Cemile Kedici Alp1, Beyza Arslandaş Dinçtürk1, Hanife Altınışık1, Ceyda Gündoğdu2

1Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi ABD 
2Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi ABD

Beyza Arslandaş Dinçtürk / Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi ABD

Amaç: Bu çalışmanın amacı; beyaz remineralizasyon sonrası farklı universal adezivlerin farklı uygulama tekniklerinin 
mine makaslama bağlanma dayanımına etkisini değerlendirmek ve remineralize yüzeyde oluşturduğu değişiklikleri 
SEM/EDS analizi ile değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmada üç farklı (sağlam, demineralize, remineralize) mineye uygulanmak üzere 2 farklı universal 
adeziv seçildi. Universal adezivlerin makaslama bağlanma dayanımı testi için 144 mine örneği ve adezivlerin remineralize 
tabakaya etkisini Ca/P oranlarını değerlendirmek için ise 120 sığır mine örneği elde edildi. Mine örneklerinin başlangıç 
değerleri demineralizasyon ve remineralizasyon sonrası değerleri DIAGNOdent Pen kullanılarak ölçüldü ve randomize 
olarak 12 gruba (n=12) dağıtıldı. Test edilen üniversal adeziv sistemler (G-Premio Bond, Clearfil Universal Bond) total 
etch ve self etch tekniklerine göre yüzeylere uygulandı, ardından rezin kompozit ( R=1mm, h= 2mm) yerleştirildi ve 
polimerize edildi. SEM örneklerinden adezivlerin yüzeyden uzaklaştırılması ile Ca/P oranındaki değişiklikler EDS ile 
değerlendirildi. Veriler Three-way ANOVA testi, post hoc Tukey HSD test ile analiz edildi.

Bulgular: Verilere göre üniversal adezivler, uygulama teknikleri, farklı mine yüzeyleri arasında bağlanma dayanımı ve 
Ca/P oranları açısından istatistiksel  anlamlı farklılık bulunmaktadır, sağlam minede en yüksek bağlanma total etch 
modda uygulandığında elde edildi. Remineralize minede total etch sistemde bağlanma dayanımı self etch sisteme 
göre G-Premio Bond kullanıldığında azalmış, Clearfil Universal Bond kullanıldığında artmıştır. Adezivlerin yüzeyde 
oluşturduğu Ca/ P değişimleri istatistiksel olarak anlamlıdır. 

Sonuç: Remineralizasyonda kullanılan ksilitol, hidroksiapatit  and Flor içeren  Remin Pro demineralize mine örneklerine 
göre mine yüzeyinde remineralizasyon sağlayarak makaslama   bağlanma dayanımını artırmış   ve bu etki sağlam 
mine yüzeyine bağlanmaya yakındır. Universal adezivler remineralize edilmiş yüzeye uygulandığında yüzeyde  Ca/P 
oranlarında değişiklik oluşturmaktadır. 
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SS-108

Evaluation of Mechanical Properties of Three Different One-Shade Resin Composites

Ayça Sarıalioğlu Güngör1, Beyza Erol2, Nazmiye Dönmez2

1Istanbul Galata University Faculty of Dentistry Department of Restorative Dentistry 
2Bezmialem Vakif University Faculty of Dentistry Department of Restorative Dentistry

Nazmiye Dönmez / Bezmialem Vakif University Faculty of Dentistry Department of Restorative Dentistry

Objective: The aim of this study was to compare the surface microhardness, surface roughness, water sorption, and 
solubility of three different resin composites.

Materials and Methods: 90 samples were prepared using supra-nano (Omnichroma(OC), Tokuyama Dental, Japan), 
microhybrid (Essentia(ES), GC, Japan), and ultrafine nanohybrid (Charisma Topaz ONE(CTO), Kulzer,Germany) resin 
composites. A total of 3 groups containing 30 samples were formed. Resin composite samples were prepared using 
Teflon molds with a diameter of 5 mm and a thickness of 2 mm. The samples were polished with aluminum oxide 
abrasive polishing discs (Sof-Lex disc, 3M Espe, USA). Vickers hardness  (n=10) (VHN, Shimadzu, Kyoto,Japan) and 
surface roughness values ??(Ra) (n=10) (MarSurf M 300 C, Mahr, Germany) of the samples were measured using a 
profilometer device. Then, water sorption and solubility values ??(n=10) were calculated according to ISO standards 
(ISO 4049:2009). Statistical analysis of the data was evaluated using one-way ANOVA and Duncan tests (p<0.05).

Results: The highest VHN value was obtained in the CTO (42.40±6.39), and the lowest VHN value was obtained 
in the ES group (26.41±5.69). A statistically significant difference was found between the resin composite groups 
regarding VHN values (p<0.05). It was observed that the bottom/top VHN ratios were above 80% in all composite 
groups. No statistically significant difference was found between the Ra values of the groups (p>0.05). Considering 
the water sorption, the highest value was obtained in the OC group (7.64±3.26), and the lowest value was obtained in 
the CTO group (4.24±3.49). A statistically significant difference was found between all groups (p<0.05). There was no 
statistically significant difference between the water solubility values of the different composites (p>0.05).

Conclusion: Surface microhardness, surface roughness, and water sorption/solubility values of one-shade resin 
composites used in this study may vary according to the organic content of the composite material and inorganic filler 
type.
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SS-108

Üç Farklı Tek Renkli Rezin Kompozitlerin Mekanik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Ayça Sarıalioğlu Güngör1, Beyza Erol2, Nazmiye Dönmez2

1İstanbul Galata Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi AD 
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi AD

Nazmiye Dönmez / Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi AD

Amaç: Bu çalışmanın amacı, üç farklı tek renkli rezin kompozitin yüzey sertliği, yüzey pürüzlülüğü, su emilimi ve suda 
çözünürlük özelliklerini karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Supra-nano dolduruculu kompozit (Omnichroma (OC), Tokuyama Dental, Japonya), mikrohibrit 
dolduruculu kompozit (Essentia (ES), GC, Japonya) ve ultrafine nanohibrit dolduruculu kompozitten (Charisma Topaz 
ONE (CTO), Kulzer, Almanya) hazırlanan toplam 90 adet örnekten, 30’ar örnek içeren toplam 3 grup oluşturuldu. 
Kompozit örnekleri 5 mm çapında 2 mm kalınlığında teflon kalıplar kullanılarak hazırlandı. Hazırlanan örneklere 
alüminyum oksit abraziv cila diskleri (Sof-Lex disk, 3M Espe, ABD) ile polisaj yapıldı. Kompozit örneklerin Vickers 
sertlik değerleri (n=10) (VHN, Shimadzu, Kyoto, Japonya) ve yüzey pürüzlülük değerleri (Ra) (n=10) (MarSurf M 300 C, 
Mahr, Almanya) profilometre cihazı kullanılarak ölçüldü. Ardından su emilimi ve suda çözünürlük değerleri (n=10) ISO 
standartlarına (ISO 4049:2009) göre hesaplandı. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi tek yönlü ANOVA ve Duncan 
testleri kullanılarak değerlendirildi (p<0.05).

Bulgular: En yüksek VHN değeri CTO kompozit grubunda (42,40 ± 6,39), en düşük VHN değeri ise ES kompozit 
grubunda (26,41 ± 5,69) elde edildi. Kompozit grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). 
Tüm kompozitlerde alt/üst VHN oranı %80’in üzerinde olduğu görüldü. Kompozit gruplarının Ra değerleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p >0,05). Materyallerin su emilimi değerlerine bakıldığında en yüksek 
su emilimi OC grubunda (7,64 ± 3,26), en düşük su emilimi ise CTO grubunda (4,24 ± 3,49) elde edildi. Tüm kompozit 
grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu (p<0,05). Farklı kompozitlerin suda çözünürlük değerleri 
arasında ise istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p>0,05).

Sonuç: Bu çalışmada kullanılan tek renkli kompozit rezinlerin yüzey sertliği, yüzey pürüzlülüğü, su emilimi ve suda 
çözünürlük değerleri kompozit materyalin organik içeriğine ve inorganik doldurucu tipine göre değişkenlik gösterebilir
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SS-109

The Effects of Using Different Thickness and Different Young’s Modulus Cements and Amalgam 
Restorations on Stress on Dental Tissue: An Investigation Using Finite Element Analysis

Hakan Yasin Gönder1, Mehmet Gökberkkan Demirel1, Reza Mohammadi1, Sinem Alkurt1, Yasemin Derya Fidancıoğlu1, 
İbrahim Burak Yüksel1

1Necmettin Erbakan University Faculty of Dentistry

Sinem Alkurt / Necmettin Erbakan University Faculty of Dentistry

Background: In this study, it was aimed to use finite element stress analysis method to determine the amount of stress 
on enamel, dentin, restoration, resin cement and glass ionomer cement in amalgam class II disto-occlusal cavities by 
using cements and amalgam with different Young’ s modulus and thickness. 

Methods: A three- dimensional tooth model was obtained by scanning an extracted human maxillary first molar with 
dental tomography. A class II cavity including 95-degree cavity margin angles was created. Resin cement and glass 
ionomer cement with different thickness combination groups were simulated: 50 mm, 100 mm and 150 mm. Also, 
different Young’ s modulus of amalgam (35 GPa and 50 GPa) were used with same thickness of different cements. A 
load of 600 N was delivered to the chewing area. The stress distributions on enamel, dentin, restoration, resin cement 
and class ionomer cement were than analyzed using finite element analysis.

Results: The most stress accumulation was observed in the enamel tissue across all groups where resin cement or 
glass ionomer cement were used in different thickness and where amalgam restoration were used in different Young’s 
modulus. The least stress accumulation was observed in the cement itself.

Conclusion: According to the results obtained, there was no difference between the two cement types in terms of 
stress accumulations in the models. However, it was concluded that the presence of both glass ionomer and resin 
cement with a thickness of 150 m causes less stress on the restoration surface. Furthermore, when the cements with 
different thickness and with different amalgam Young’ s modulus, it was concluded that 50 GPa causes less stress on 
restoration surface.
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SS-109

Farklı Kalınlıkta ve Farklı Young Modülüne Sahip Simanların ve Amalgam Restorasyonların 
Kullanılmasının Diş Dokusundaki Strese Etkilerinin Sonlu Eleman Analizi Kullanılarak İncelenmesi

Hakan Yasin Gönder1, Mehmet Gökberkkan Demirel1, Reza Mohammadi1, Sinem Alkurt1, Yasemin Derya Fidancıoğlu1, 
İbrahim Burak Yüksel1

1Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Sinem Alkurt / Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Amaç: Bu çalışmada, amalgam sınıf II disto-okluzal kavitelerde mine, dentin, restorasyon, rezin siman ve cam iyonomer 
siman üzerindeki stres miktarının farklı kalınlıkta simanlar ve farklı Young modülüne sahip amalgamlar kullanılarak 
belirlenmesi için sonlu elemanlar analizinin kullanılması amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Maksiller birinci molar dişin dental tomografi ile taranmasıyla üç boyutlu bir diş modeli elde edildi. 95 
derecelik kavite marjin açısıyla sınıf II kavite oluşturuldu. Farklı kalınlıkta rezin siman ve cam ionomer siman kullanılarak 
çalışma grupları oluşturuldu: 50mm, 100mm ve 150mm. Ayrıca, aynı kalınlığa sahip farklı simanlarda farklı Young 
modülüne sahip amalgamlar kullanıldı (35 GPa ve 50 GPa). 600 N’luk bir çiğneme kuvveti uygulandı. Sonlu elemanlar 
analizi kullanılarak mine, dentin, restorasyon, rezin siman ve cam ionomer simandaki stress dağılımları analiz edildi.

Bulgular: Farklı kalınlıklarda rezin siman veya cam iyonomer siman kullanılan ve farklı Young modülünde amalgam 
kullanılan tüm gruplarda en fazla stres birikimi mine dokusunda gözlendi. En az stres birikimi ise simanın kendisinde 
gözlenmiştir. Sonuç: Elde edilen sonuçlara göre, modellerde stres birikimleri açısından iki siman türü arasında fark 
bulunmamıştır. Ancak 150m  kalınlığında hem cam iyonomer hem de rezin siman varlığının restorasyon yüzeyinde 
daha az strese neden olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca farklı kalınlık ve farklı amalgam Young modülüne sahip 
simanlar kullanıldığında, 50 GPa’ nın restorasyon yüzeyinde daha az strese neden olduğu sonucuna varılmıştır.
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SS-110

Evaluation of the Oral Health Knowledge Level of the Expectant Mother and Her Baby

Nurhan Özoğlu1, Nimet Ünlü1

1Selcuk University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry

Nurhan Özoğlu / Selcuk University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry

Aim: In this study; It was aimed to measure the knowledge level of pregnant individuals about their own oral-dental 
health and baby oral-dental health, and to evaluate the effectiveness of this information after informing.

Materials and Methods: In our research, a questionnaire consisting of 2 sections and 48 questions was prepared in 
order to measure the knowledge level of pregnant individuals about mother and baby oral-dental health. After the first 
questionnaire questions were asked to the pregnant individuals in the obstetrics and gynecology outpatient clinics and 
family health center in Konya, an informative brochure containing the answers to the questions in the questionnaire 
we prepared was distributed and explained. Afterwards, the second questionnaire containing the same questions was 
applied. Thus, it is aimed to measure the change in knowledge levels and make comparisons. The responses of the 
participants were evaluated separately, without recording their personal information.

Results: As a result of the statistical tests, the contribution of the brochure to informing and the differences in the 
knowledge level before and after the brochure were examined for a total of 558 expectant mothers.353 people (63.3%) 
between the ages of 20-30. 380 people (68.1%) lived in the city center and 15 people (2.7%) lived in villages and towns. 
The economic income of 293 people (52.5%) was above the average.

As a result of the brochure information, it was observed that there was a statistically significant difference in the oral-
dental health knowledge levels of the pregnant women. It was determined that the education level of pregnant women 
was effective on the level of knowledge, and the rate of reading brochures was not related to the level of education.

Conclusion: It has been determined that pregnant women in our country don’t have enough information about oral-
dental health of both themselves and the newborn. 
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SS-110

Anne Adayının Kendisi Ve Bebeğinin Ağız Diş Sağlığı Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi

Nurhan Özoğlu1, Nimet Ünlü1

1Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı

Nurhan Özoğlu / Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı

Amaç: Bu araştırmada; hamile bireylerin kendi ağız-diş sağlıkları ve bebek ağız-diş sağlığı ile ilgili bilgi düzeylerini 
ölçmek, bilgilendirme yaparak sonrasında bu bilgilendirmenin etkinliğini değerlendirmek amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Araştırmamızda hamile bireylerin anne ve bebek ağız-diş sağlığı hakkındaki bilgi düzeylerini ölçmek 
amaçlı 2 bölüm 48 sorudan oluşan bir anket hazırlanmıştır. Konya da kadın doğum polikliniklerindeki ve aile sağlığı 
merkezindeki hamile bireylere ilk anket soruları yöneltildikten sonra, hazırladığımız anketteki soruların cevabını içeren 
bilgilendirici broşür dağıtılmış ve anlatılmıştır. Daha sonra aynı soruları içeren ikinci anket uygulanmıştır. Böylece 
bilgi düzeylerindeki değişimi ölçmek ve karşılaştırma yapmak amaçlanmıştır. Katılımcıların kişisel bilgileri kayıt altına 
alınmadan, yanıtları ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Yapılan istatistik testleri sonucu, toplamda 558 anne adayının, broşürün bilgilendirmeye katkısına ve broşür 
öncesi - sonrası bilgi düzeyi farklılıklarına bakıldı. Katılımcıların büyük çoğunluğu 353 kişi (%63.3) 20-30 yaş arası 
bireylerden oluşuyordu. 380 kişi(%68,1) il merkezinde, 15 kişi(% 2,7) lik kısım köy ve kasabada yaşamaktaydı.293 kişi 
(% 52,5) nin ekonomik geliri ortalamanın üzerindeydi.

Karşılaştırmalar sonucu bilgilendirme metodunun değerlendirilmesi, toplum ağız-diş sağlığının geliştirilmesi için broşür 
ile bilgilendirme yönteminin etkinliği, bilgi eksikliklerinin hangi konularda olduğu belirlenmiştir. Broşür bilgilendirmesi 
sonucu hamilelerin ağız- diş sağlığı bilgi düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluştuğu görülmüştür. 
Hamilelerin eğitim seviyelerinin bilgi düzeyinde etkili olduğu, broşür okuma oranlarının ise eğitim düzeyiyle bağlantısı 
olmadığı saptanmıştır. 

Sonuç: Ülkemizde hamilelerin hem kendilerinin hem de yenidoğanın ağız diş sağlığı ile ilgili yeterince bilgiye sahip 
olmadığı saptanmış olup, bu konuda doğru ve gerekli bilgiye ulaşamadıkları da belirlenmiştir. Çalışmamızda broşür 
eğitiminin bilgi sağladığı aynı zamanda diğer eğitim araçlarıyla da bilgilendirmenin arttırılması gerektiği sonucu 
çıkartılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hamile, bebek, ağız-diş sağlığı, anket, sağlık eğitimi
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SS-111

Biommimetic Posterior Direct Composite Restorations: A Case Report

Candan Aydın Hoş1

1Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Bolu, Turkey

Candan Aydın Hoş / Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Bolu, 
Turkey

Objective: With this case report, it is aimed to explain the construction stages of posterior direct resin restorations with 
current materials and biomimetic approach. The most important goal of the biomimetic approach is to provide strong 
and long-term adhesion of restorative materials to dental hard tissues.

Case: Non-hygienic amalgam filling and secondary caries were detected in tooth number 25 of our 35-year-old female 
patient who applied to our clinic with the aim of having permanent filling in her tooth number 26 with temporary filling. 
Teeth isolated. After the amalgam filling was removed, Snoop caries detection paint was applied to the cavity. Tooth 
tissue was examined under magnification for fractures and cracks. Supermat Universal matrix system was used. 
After the restoration of tooth number 25 was completed, tooth number 26 was restored. A universal adhesive system 
was applied. A proximal enamel wall was created using a hybrid composite. Soft start light mode was used in the 
polymerization of the enamel wall. A layer of flowable composite was formed only on the dentin base. It was filled up to 
the occlusal enamel height with everXFlow, a fiber-reinforced composite with a modulus of elasticity similar to dentin. 
The final layer was again formed with hybrid composite.

Results: A suitable restoration was obtained in terms of aesthetics, function and contours. Especially in tooth number 
26, Supermat matrix system was used because excessive wall loss prevented us from using a segmented matrix.

Conclusion: In the posterior region, the volume of the resin restoration increases with the enlargement of the cavity 
margins. In direct restorations, it is preferred to apply different polymerization techniques and different composite 
materials together so that polymerization shrinkage does not cause post-operative sensitivity, edge leakage and 
secondary caries. More clinical follow-up studies are needed in this regard.
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SS-111

Biyomimetik Posterior Direkt Kompozit Restorasyonlar: Olgu Sunumu

Candan Aydın Hoş1

1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye

Candan Aydın Hoş / Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, 
Bolu, Türkiye

Amaç: Bu olgu sunumuyla  posterior direkt rezin restorasyonların, güncel materyallerle ve biyomimetik yaklaşımla 
yapım aşamalarının açıklanması amaçlanmştır. Biyomimetik yaklaşımın en önemli hedefi ise restoratif materyallerin 
diş sert dokularına güçlü ve uzun süreli adezyonunu sağlamaktır.

Olgu: Kliniğimize kanal tedavisi yapılmış olan geçici dolgulu 26 numaralı dişine kalıcı dolgu yaptırmak amacı ile 
başvuran 35 yaşındaki bayan hastamızın 25 numaralı dişinde de nonhijyenik amalgam dolgu ve sekonder çürük 
tesbit edildi. Dişler izole edildi. Amalgam dolgu çıkartıldıktan sonra kaviteye  Snoop çürük tesbit boyası uygulandı. 
Çürük kısımlar temizlendikten sonra dentin % 2’lik klor heksidin solüsyonu ile temizlendi. Diş dokusu kırık ve çatlaklar 
açısından büyütme altında incelendi. Supermat Universal matris sistemi kullanıldı. 25 numaralı dişin restorasyonu 
bittikten sonra 26 numaralı diş restore edildi. Universal bir adeziv sistem uygulandı. Elastisite modülü mineye yakın 
olduğu için hibrid bir kompozit kullanılarak proksimal mine duvarı oluşturuldu. Mine duvarının polimerizasyonunda soft 
start ışık modu kullanıldı. Alleman- Deliperi protokolüne göre 5 dk beklendikten sonra  sadece dentin tabanına akışkan 
kompozitle bir tabaka oluşturuldu. Üzeri elastisite modülü dentine benzer olan fiber destekli kompozit everXFlow ile 
okluzal mine yüksekliğine kadar dolduruldu. Son tabaka  yine hibrit kompozitle oluşturuldu.

Bulgular: Estetik, fonksiyon ve konturlar açısından uygun bir restorasyon elde edildi. Özellike 26 numaralı dişte fazla 
duvar kaybı  bölümlü matris kullanmamızı engellediği için Supermat matris sistemi kullanıldı.

Sonuç: Posterior bölgede, kavite sınırlarının genişlemesiyle rezin restorasyonun hacmi artmaktadır. Direkt 
restorasyonlarda polimerizasyon büzülmesinin  post operatif hassasiyet, kenar sızıntısı ve sekonder çürüklere 
neden olmaması için, farklı polimerizasyon teknikleri ve farklı kompozit materyallerin birlikte uygulanmaları tercih 
edilmektedir. Bu konuda daha  fazla klinik takip çalışmalarına ihtiyaç vardır.
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SS-112

How Much Heat Do Different Light Sources Generate In Polymerization?

Ecem Salmaz1, Beril Kaplan1, Gizem Akkuş1, Sevgi Zorlu1, Didem Öner Özdaş1

1Istanbul Aydın University Faculty of Dentistry

Ecem Salmaz / Istanbul Aydın University Faculty of Dentistry

Aim: It’s aimed to compare the heat changes generated by different light sources used to ensure the polymerization of 
resin-based materials in the restoration of deep cavities requiring the use of Mineral Trioxide Aggregate(MTA).

Materials and Methods: In order to determine the heat differences during the polymerization process performed with 
three different light sources(Elipar S10/3M-ESPE,St. Paul,MN,USA, WoodPecker/LEDB,KEJU Met.Prod.,Foshan,China 
and WoodPecker/Discrete), a device with digital thermometer(ENDA ET4420® PID Istanbul/TURKEY) and a heat 
sensitive metal probe in middle was created. Teflon molds of 2x2cm-2mm thickness, and 3.5mm diameter cavity 
in the middle were prepared and be placed in the device. The mold was inserted into the device and environment 
temperature(initial) was recorded. Then MTA(MTA-Forte,Pyrax Polymers,India) was placed in accordance with the 
thickness of mold. Resin-modified-glass-ionomer-cement(RMCIS, Fusion i-Seal-Prevest DenPro) was placed on 
MTA. Temperature changes at the 20th, 30th and 40th seconds were noted and compared. Statistical analyzes were 
made with IBM SPSS-22 programme and Mann-Whitney-U test was used to compare light sources.(p<0.05)

Results: There was statistically significant difference between light sources in terms of initial and in the 20th, 30th 
and 40th-second temperature differences(pW-E:0.000; pW/K-E:0.000; p<0.05). In RMCIS samples the initial and the 20th-
second heat differences of Woodpecker and Elipar were recpetively 7.10°C and 9.55°C. Also; the initial and 40th-second 
heat differences were 6.20°C and 9.85°C. In MTA+RMCIS samples, heat differences for Woodpecker, Woodpecker/
Discrete and Elipar respectively 2.35°C, 3.5°C and 6.95°C. Also; the initial and 40th-second heat differences of 
Woodpecker, Woodpecker/Discrete and Elipar respectively 2.45°C, 3.65°C and 8.65°C. The heat increase amount of 
Elipar was statistically significant the highest. The heat increase amount of Woodpecker/Discrete was significantly 
higher than Woodpecker.(p<0.05)

Conclusion: Using of MTA to cover the pulp has a significant heat reducing effect. 
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SS-112

Farklı Işık Kaynakları Polimerizasyonda Ne Kadar Isı Oluşturur?

Ecem Salmaz1, Beril Kaplan1, Gizem Akkuş1, Sevgi Zorlu1, Didem Öner Özdaş1

1İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Ecem Salmaz / İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Amaç: Bu çalışmanın amacı; in-vitro ortamda Mineral Trioksit Agregat(MTA) uygulamayı gerektiren derin kavitelerin 
restorasyonunda, rezin esaslı materyallerin polimerizasyonunu sağlamak amacıyla kullanılan farklı ışık kaynaklarının 
oluşturduğu ısı değişimlerini karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Üç farklı ışık kaynağı (Elipar S10/3M-ESPE, St. Paul, MN, USA, WoodPecker/LEDB,KEJU Met.
Prod., Foshan, China ve WoodPecker/Kesikli) ile gerçekleştirilen polimerizasyon işlemi sırasında oluşan ısı farklarını 
belirleyebilmek için dijital termometresi olan, ortasında ısıyı algılayan metal proba sahip bir düzenek (ENDA ET4420® 
PID İstanbul/Türkiye) oluşturulmuştur. Düzeneğe yerleştirilmek üzere 2x2cm boyutlarında, 2mm kalınlığında, ortasında 
3.5 mm çaplı boşluk olan teflon kalıplar hazırlanmıştır. Disk düzeneğe yerleştirilip ortam ısısı(başlangıç) kaydedilmiştir. 
Sonra diskin kalınlığına uygun olarak MTA(MTA-Forte,Pyrax Polymers,Hindistan) konulmuştur. MTA’nın üzerine 
rezin modifiye cam iyonomer siman (RMCİS,Fusion i-Seal-Prevest DenPro) uygulanmıştır. Üretici firmanın önerisi 
doğrultusunda 20, 30 ve 40. saniyelerdeki ısı değişimleri not edilmiş ve karşılaştırılmıştır. İstatistiksel analizler IBM 
SPSS-22 programı ile yapılmış, ışık cihazlarının karşılaştırılmasında Mann Whitney U test kullanılmıştır.(p<0.05) 

Bulgular: Işık cihazları arasında başlangıca göre 20, 30 ve 40. saniyelerdeki ısı farkları açısından istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık bulunmaktadır (pW-E:0.000; pW/K-E:0.000; p<0.05). Doğrudan RMCİS uygulanan örneklerde başlangıç ile 20. 
Saniye arasındaki fark Woodpecker’da 7.10°C, Elipar’da 9.55°C olarak bulunurken başlangıç ile 40. Saniye arasındaki ısı 
farkı Woodpecker’da 6.20°C, Elipar’da 9.85°C olarak bulunmuştur. MTA üzerine RMCİS uygulanan örneklerde başlangıç 
ile 20. Saniye arasındaki ısı farkı Woodpecker’da 2.35°C, Woodpecker/Kesikli’de 3.5°C ve Elipar’da 6.95°C olarak 
bulunurken başlangıç ile 40. saniyedeki ısı farkı; Woodpecker’da 2.45 °C, Woodpecker/Kesikli’de 3.65 °C ve Elipar’da 
8.65 °C olarak bulunmuştur. Elipar cihazının ısı artış miktarı, Woodpecker ve Woodpecker/Kesikli cihazlarından anlamlı 
düzeyde yüksek bulunmuştur. Woodpecker/Kesikli cihazının ısı artış miktarı, Woodpecker cihazından anlamlı düzeyde 
yüksek bulunmuştur.(p<0.05)

Sonuç: Pulpayı örtmek amacıyla kullanılan MTA’nın pulpaya iletilen ısıyı azaltmada anlamlı ölçüde etkisi olduğu 
görülmüştür.
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SS-113

Cytotoxic Effect of Dentin Desensitizers on Bovine Pulp Derived Cell Viability

Mustafa Ülker1, Türkay Kölüş1, Esma Nur Bülbül2, H. Esra Ülker3

1Karamanoğlu Mehmetbey University Ahmet Keleşoğlu Faculty of Dentistry Department of Restorative Dentistry 
2İstanbul Technical University Department of Molecular Biology and Genetics 
3Selçuk University Faculty of Dentistry Department of Restorative Dentistry

Türkay Kölüş / Karamanoğlu Mehmetbey University Ahmet Keleşoğlu Faculty of Dentistry Department of Restorative 
Dentistry

Aim: This study evaluated the cytotoxicity of dentin desentisizing agents on bovine pulp-derived cells. 

Materials and Methods: For cytotoxicity testing, bovine pulp-derived cells transfected with Simian virus 40 Large T 
antigen were exposed to different dilutions (100%, 50% and 25%) of Shield Force Plus (Tokuyama), Gluma (Heraeus 
Kulzer) and Teethmate Desensitizer (Kuraray) for 24 h. Complete medium was used as a control. The bovine pulp-
derived cell viability was analyzed by measuring the mitochondrial activity with the methyltetrazolium test (MTT) after 
24 hours of exposure. Data were analyzed using the one-way analysis of variance (ANOVA) and the Tukey HSD tests. 

Results: Neither of the Shield Force Plus and Teethmate Desensitizer groups significantly reduced bovine pulp-derived 
cell survival when compared to the control (p>0.05). Gluma showed cytotoxic effects on bovine pulp-derived cells at 
all dilutions when compared to the control and other tested groups (p<0.05).

Conclusion: According to the findings of this study, Shield Force Plus and Teethmate Desensitizer were more 
biocompatible than Gluma on bovine pulp derived cells.
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SS-113

Dentin Hassasiyet Gidericilerin Sığır Pulpasından Türetilen Hücre Canlılığı Üzerindeki Sitotoksik 
Etkisi

Mustafa Ülker1, Türkay Kölüş1, Esma Nur Bülbül2, H. Esra Ülker3

1Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Ana 
Bilim Dalı 
2İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 
3Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı

Türkay Kölüş / Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve 
Tedavisi Ana Bilim Dalı

Amaç: Bu çalışmada sığır pulpasından elde edilmiş hücreler üzerinde dentin hassasiyet giderici ajanların sitotoksisitesi 
değerlendirdi.

Gereç ve Yöntem: Sitotoksisite testi için, SV40 (Simian virüsü 40) büyük T antijeni ile transfekte edilmiş sığır pulpasından 
elde edilmiş hücreler Shield Force Plus (Tokuyama), Gluma (Heraeus Kulzer) ve Teethmate Desensitizer (Kuraray)’in 
farklı dilüsyonlarına (%100, %50 ve %25) 24 saat boyunca maruz bırakıldı. Kontrol grubu olarak tam hücre kültür ortamı 
kullanıldı. Sığır pulpasından elde edilmiş hücrelerin canlılığı mitokondriyal aktivitelerinin metiltetrazolyum testi (MTT) 
ile ölçülmesi ile belirlendi. Veriler tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Tukey HSD testleri kullanılarak analiz edildi.

Bulgular: Shield Force Plus ve Teethmate Desensitizer grupları, kontrol ile karşılaştırıldığında sığır pulpasından 
elde edilmiş hücreler sağkalımını önemli ölçüde azaltmadı (p>0.05). Gluma, kontrol ve diğer test edilen gruplarla 
karşılaştırıldığında, tüm konsantrasyonlarda sığır pulpasından elde edilmiş hücreler üzerinde sitotoksik etki gösterdi 
(p<0.05).

Sonuç: Bu çalışmanın bulgularına göre, Shield Force Plus ve Teethmate Desensitizer, sığır pulpasından elde edilmiş 
hücreler üzerine Gluma’dan daha biyouyumludur.
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SS-114

Combined Fluor Treatments With Laser In Dentin Sensitivity: Sem Study

Ezgihan Özen Keskin1, H. Esra Ülker 1, Sema Belli2

1Selcuk University Faculty of Dentistry Restorative Dentistry USA Konya, Turkey
2Selcuk University Faculty of Dentistry Department of Endodontics Konya, Turkey

Ezgihan Özen Keskin / Selcuk University Faculty of Dentistry Restorative Dentistry USA Konya, Turkey

Aim: The aim of this study was to evaluate the effect of combined treatments of fluorine-containing agents used in the 
treatment of dentin sensitivity with diode laser on dentinal tubule occlusion.

Materials and Methods: In the study, 50 dentin sections with exposed dentin tubules were randomly divided into 5 
groups (37% Phosphoric Acid). [G0: Control group (37% Phosphoric Acid), G1: Diode Laser (1.5 W 20 sec, Epic Biolase, 
California, USA), G2: Embrace varnish (Pulpdent Corporation, Watertown, USA), G3: Riva Star Aqua (SDI, Victoria, 
Australia), G4: Embrace varnish+Diode Laser, G5:Riva Star+Diode Laser]. In the combined treatment groups, Diode 
laser application was performed at 1.5W 20 seconds without drying immediately after the varnish was applied. It was 
kept in artificial saliva for 24 h. Tubule numbers and percent of area occupied by tubule diameters were determined 
using the Image J program after imaging with scanning electron microscopy (SEM). Statistical analysis of the obtained 
data was done with OneWay Anova and Posthoc Tukey tests.

Results: The mean tubule numbers of the groups were determined as G0:1625.00±521.58, G1:1204.50±305.19, 
G2:1174.50±349.40, G3:288.86±269.74, G4:498.20±177.17, and G5:520±330.26, respectively. When the mean tubule 
numbers of the groups were compared statistically, the Diode laser and Embrance varnish groups were similar to the 
control group (p>0.05), the other groups were different from the control group (p<0.05), and when the percentage of 
open tubules covered area was compared, all groups were different from the control (p<0.05). 0.05) was determined.

Conclusions: In our study, in which tubule occlusion of different fluorine-containing agents used in the treatment of 
dentin sensitivity and combined treatments with diode laser were evaluated, it was found that Riva Star application 
alone and combined fluorine treatments with laser were successful.
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SS-114

Dentin Hassasiyetinde Lazerle Kombine Flor Tedavileri: Sem Çalışması

Ezgihan Özen Keskin1, H. Esra Ülker 1, Sema Belli2

1Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi ABD Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti ABD Konya, Türkiye

Ezgihan Özen Keskin, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi ABD Konya, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı dentin hassasiyeti tedavisinde kullanılan flor içerikli ajanların diode lazer ile kombine 
tedavilerinin dentin tübülü oklüzyonu üzerindeki etkisini değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntem: Araştırmada dentin tübülleri açığa çıkarılmış 50 adet dentin kesiti randomize şekilde 5 gruba ayrılmıştır 
(%37 Fosforik Asit).  [G0:Kontrol grubu (%37 Fosforik Asit), G1:Diode Lazer (1,5 W 20 sn, Epic Biolase, California, ABD), 
G2:Embrace vernik (Pulpdent Corporation, Watertown, USA), G3: Riva Star Aqua  (SDI, Victoria, Australia), G4:Embrace 
vernik+Diode Lazer, G5:Riva Star+Diode Lazer]. Kombine tedavi gruplarında vernikler uygulandıktan hemen sonra 
kurutmadan Diode lazer uygulaması 1,5W 20 sn olarak yapıldı. Yapay tükürükte 24 sa bekletildi. Tübül sayıları ve tübül 
çaplarının kapladığı alan yüzdesi tarama elektron mikroskobu (SEM) ile görüntülemenin ardından Image J programı 
kullanılarak belirlendi. Elde edilen verilerin OneWay Anova ve Posthoc Tukey testleri ile istatistiksel analizleri yapıldı. 

Bulgular: Grupların ortalama tübül sayıları sırasıyla G0:1625.0±521.58, G1:1204.50±305.19, G2:1174.50±349.40, 
G3:288.86±269.74, G4:498.20±177.17 ve G5:520.0±330.26 olarak belirlendi.  Grupların ortalama tübül sayıları 
istatistiksel olarak karşılaştırıldığında Diode lazer ve Embrance vernik gruplarının kontrol grubu ile benzer (p>0.05) 
diğer grupların ise kontrol grubundan farklı olduğu (p<0.05) ve açık tübüllerin kapladığı alan yüzdeleri açısından 
karşılaştırıldığında tüm grupların kontrolden farklı olduğu (p<0.05) belirlendi. 

Sonuç: Dentin hassasiyeti tedavisinde kullanılan farklı flor içerikli ajanların ve diode lazer ile kombine tedavilerinin 
uygulamalarının tübül okluzyonunun değerlendirildiği çalışmamızda elde edilen bulgular doğrultusunda tek başına 
Riva Star uygulaması ve lazer ile kombine flor tedavilerinin başarılı olduğu bulunmuştur.
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SS-115

Comparison of Fracture Resistance in Restorations with Caries Removal by ART and 
Chemomechanical Methods

Sevgi Zorlu1, Edanur Yılmaz2, Hande Güneyisi2, Başak Akdağ1, Didem Öner Özdaş1

1Istanbul Aydın University Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry
2Istanbul Aydın University Faculty of Dentistry

Aim: It’s known that cavity preparation with a minimally invasive (MI) approach reduces fracture by preserving the 
remaining tooth tissue. There’s a consensus that MI treatment, whose popularity has increased with the pandemic, 
should be used in permanent teeth. Chemomechanical caries removal and atraumatic-restorative-treatment(ART) 
are among MI methods. It’s aimed to compare the fracture resistance of composite and Cention-N restoration of 
permanent molars prepared with chemomechanical and ART methods.

Materials&Methods: Extracted permanent human molars (n=28) with occlusal deep dentin caries were used after the 
ethics committee’s approval (IAU-2021/414). Half of the samples, which were randomly divided into two groups, were 
prepared by BRIX3000 (BRIX-S.R.L.,Argentina) and other half by ART method. Half of the BRIX3000 group (n=14) was 
restored with composite (FiltekZ-250,3M-ESPE,Seefeld,Germany),  other half with Cention-N(Vivadent;Schaan,Liechte
nstein). The same procedures were used for the ART group (n=14). Prepared samples underwent 5000 thermo-cycles. 
Fracture resistance test at a speed of 5mm/min (Modental,Esetron,Ankara,Turkey) was applied to the specimens 
embedded in cold-acrylic up to the enamel-cement- junctions. The values at the fracture time and the fracture 
type(adhesive,cohesive,mix) were recorded. The data were analyzed using the IBM-SPSS22 (IBM Corp.,NY,USA) 
program, and the significance level was accepted as p<0.05.

Results: There was no statistically significant difference in fracture strength between specimens prepared with 
BRIX3000 and ART and restored with composite and Cention-N. Mix-type fracture rate(85.7%) was found to be 
statistically significantly higher in BRIX3000 group’s samples than in ART group’s samples(28.6%)(p:0.031). The rate 
of cohesive fracture (71.4%) in composite restorations after ART method was statistically significantly higher than 
Cention-N restorations(0%)(p:0.021).

Conclusion: It suggests that BRIX3000 agent is as reliable as the caries removal method with ART, its ease of use and 
it can easily clean even hard caries layers by softening it, and it is suitable for clinical use. Cention-N can be preferred 
in MI dentistry in terms of fracture resistance.

Anahtar Kelimeler: ART, BRIX3000, Cention-N, Child, Fracture resistance, Minimally invasive, Papaine

 



Selçuk Üniversitesi 3. Uluslararası  

 Selçuk University 3rd International Congress of Innovative Dentistry

Yenilikçi Diş Hekimliği Kongresi

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KONYA VALİLİĞİ

November 25-27,2022
Alaeddin Keykubat Campus

Sultan Alparslan Congress Center
Konya / Türkiye

Alaeddin Keykubat Kampüsü
Sultan Alparslan Kongre Merkezi

Konya / Türkiye

25-27 Kasım,2022

www.sudentistry2022.org

SS-115

Çürüğün ART ve Kemomekanik Yöntemle Uzaklaştırıldığı Restorasyonlarda Kırılma Dayanımının 
Karşılaştırılması

Sevgi Zorlu1, Edanur Yılmaz2, Hande Güneyisi2, Başak Akdağ1, Didem Öner Özdaş1

1İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı
2İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Amaç: Minimal invaziv(Mİ) yaklaşım ile kavite preparasyonunun kalan diş dokusunu koruyarak kırık oluşumunu 
azalttığı bilinmektedir. Pandeminin de etkisiyle popülerliği artan Mİ tedavinin daimi dişlerde de mümkün olduğunda 
kullanılması gerektiği konusunda fikir birliği bulunmaktadır. Kemomekanik çürük temizleme ve atravmatik restoratif 
tedavi(ART) tekniği, Mİ tedavi yöntemlerindendir. Bu çalışmanın amacı, kemomekanik ve ART yöntemiyle hazırlanan 
sürekli azı dişlerinin kompozit ve Cention-N ile  restore edildikten sonra kırılma dirençlerinin karşılaştırılmasıdır.

Gereç Ve Yöntem: Etik kurul onayı alındıktan sonra(İAÜ-2021/414) oklüzal derin dentin çürüğü bulunan çekilmiş sürekli 
insan azı dişi(n=28)kullanılmıştır. Randomize olarak iki gruba ayrılan dişlerin yarısı BRIX3000(Brix S.R.L.,Argentina), 
diğer yarısı da ART yöntemi ile hazırlanmıştır. BRIX3000 grubunun(n=14) yarısı kompozit (FiltekZ-250,3M 
ESPE,Seefeld,Almanya) ile diğer yarısı da Cention-N (Vivadent;Schaan,Liechtenstein) ile restore edilmiştir. Aynı uygulama 
ART grubu(n=14) için de yapılmıştır. Hazırlanan örnekler, 5000 devirlik termal siklusa tabi tutulmuştur.  Mine-sement 
sınırına kadar soğuk akriliğe gömülen örneklere, 5 mm/dk hızla kırılma direnci testi (Modental,Esetron,Ankara,Türkiye) 
uygulanmış; kırılma anındaki değerler ve kırılma tipi (adeziv,kohesiv,mix) kaydedilmiştir. Veriler IBM SPSS 22 (IBM 
Corp.,NY,ABD) programı kullanılarak analiz edilmiş, anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir.

Bulgular:  BRIX3000 ve ART ile hazırlanıp kompozit ve Cention-N ile restore edilen örnekler arasında kırılma kuvvetleri 
açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. BRIX3000 yöntemi uygulanan örneklerde mix tipi 
kopma görülme oranı(%85.7), ART yöntemi uygulanan örneklerden(%28.6) istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu 
(p:0.031).  ART yöntemi sonrası kompozit restorasyonlarda koheziv tip kırılma görülme oranı(%71.4), Cention-N 
restorasyonlardan(%0) istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek gözlemlendi (p:0.021).

Sonuç: BRIX3000 ajanının ART ile çürük uzaklaştırma yöntemi kadar güvenilir olması, kullanımının rahat olması ve sert 
çürük tabakaları bile yumuşatarak rahatlıkla temizlemeyi sağlaması klinik kullanıma uygun olduğunu düşündürmektedir. 
Cention-N, kırılma dayanımı açısından Mİ diş hekimliğinde tercih edilebilir.

Anahtar Kelimeler: ART, BRIX3000, Cention-N, Çocuk, Kırılma dayanımı, Minimal invaziv, Papain
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PP-001 

Treatment of Partial Edentulous Patients by Increasing Vertical Dimension : 2 Case Reports

Emine İkiz1, Simel Ayyıldız1, Nurten Baysal1

1Health Science University/ Gulhane Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics

Emine İkiz / Health Science University/ Gulhane Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics

Purpose: The purpose of this study is to enhance chewing function of the patients by increasing occlusal vertical 
dimension with fixed and removable partial dentures. 

Case 1: A 56-year-old female patient was referred to clinic with the complaint of inadequate chewing function. After 
radiographic and intraoral examinations, loss of vertical dimension, unilateral congenital absence of maxillary lateral 
incisor, and primary tooth 53 were seen. Teeth of 14, 15, 17, 21, 23, 24, and 25 were healthy. The teeth of 53 and 27 were 
extracted and treatment was planned with fixed and removable dentures. The teeth of 14, 15, 17, 21, 23, 24, and 25 were 
prepared and vertical dimension was increased with temporary restorations. The patient’s adaptation was observed 
for five weeks. The teeth of 14-15-21-23-24-25, 44-47, 33-34-37 were restored with metal-ceramic restorations with 
precision holders on teeth of 15 and 25, and a removable denture was made for maxilla. 

Case 2: A 67-year-old male patient was referred to the clinic with the complaint of insufficient chewing function and 
dental wear. After intraoral and radiographic examinations, there were seen class three occlusion due to the loss 
of vertical dimension and dental wear. After clinical examination, it was decided to increase the vertical dimension 
for about 1 cm. A temporary partial prosthesis was made in new vertical dimension and the patient used it for 2 
months to get used to. Then the teeth of 11-13-21-24 were restored with metal-ceramic restorations and maxillar and 
mandibular removable partial dentures were made. 

Result: The temporary prostheses should be performed for patients who need increasing vertical dimension and the 
adaptation of the patients should be observed. Inadequate chewing function and aesthetic appearance can be restored 
with partial and fixed prostheses that made in suitable vertical dimensions of patients. 
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PP-001

Parsiyel Dişsiz Hastaların Dikey Boyut Arttırılarak Tedavisi: 2 Vaka Sunumu

Emine İkiz1, Simel Ayyıldız1, Nurten Baysal1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi/ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi A.B.D.

Emine İkiz / Sağlık Bilimleri Üniversitesi/ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi A.B.D.

Amaç: Bu çalışmanın amacı hastalara, kaybedilen oklüzal dikey boyutlarının sabit ve hareketli bölümlü protezler ile 
arttırılarak estetik ve fonksiyonun yeniden kazandırılmasıdır. 

Olgu 1: 56 yaşındaki bayan hasta diş eksikliklerinden kaynaklı yetersiz çiğneme fonksiyonu nedeni ile kliniğimize 
başvurmuştur. Hastanın radyografik ve ağız içi muayenesi sonucunda, vertikal dikey boyut kaybı, konjenital lateral 
eksikliği ve 53 numaralı süt dişinin ağızda olduğu tespit edilmiştir. 14, 15, 17, 21, 23, 24 ve 25 numaralı dişler ağızda 
ve sağlıklıdır. Hastanın 53 ve 27 numaralı dişlerinin çekimi uygun görülmüş ve iyileşme süreci sonrasında sabit ve 
hassas tutuculu bölümlü protezler ile tedavi planlanmıştır. 14, 15, 17, 21, 23, 24 ve 25 nolu dişler prepare edilmiş ve 
yapılan geçici restorasyonlar ile hastanın dikey boyutu arttırılmıştır. Belirlenen yeni dikey boyuta hastanın beş hafta 
süreyle uyumu gözlenmiştir. Maksiller dişsizlik, 15 ve 25 numaralı dişlerde hassas tutuculu olmak üzere,  14, 21, 23, 
24 numaralı dişlere metal destekli seramik restorasyonlar ve hassas tutuculu bölümlü protez ile tedavi edilmiştir. 
Mandibulada 44-47 ve 33-34-37 nolu dişlere metal destekli köprü protezler yapılmıştır.

Olgu 2: 67 yaşındaki erkek hasta kliniğimize yetersiz çiğneme fonksiyonu ve dişlerde aşınma şikayeti ile başvurmuştur. 
Yapılan intraoral ve radyografik muayenesinde dikey boyut kaybına bağlı olarak oluşan sınıf 3 okluzyon ilişkisi, 11, 13, 
21, 25 nolu dişlerde aşınma tespit edilmiştir.  Klinik muayene sonucunda hastanın dikey boyutunun 1 cm arttırılmasına 
karar verilmiştir. Hastaya geçici parsiyel protez yapılıp, 2 ay süreyle kullandırılmış ve yeni dikey boyuta alışması 
sağlanmıştır. Alınan olumlu sonuç sonrasında hastanın 11, 13, 21, 24 numaralı dişleri prepare edilerek metal destekli 
köprü protez ve alt üst çene bölümlü protezler ile tedavisi tamamlanmıştır.

Sonuç: Dikey boyutun arttırılmasının uygun görüldüğü hastalarda öncelikle geçici protezler yapılarak, hastaların yeni 
dikey boyuta uyumu gözlemlenmelidir. Hastalara özgü dikey boyutlarda  yapılan bölümlü ve sabit protezler ile hastanın 
yetersiz olan çiğneme fonksiyonu ve estetik görünümü tedavi edilebilir.
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PP-002

Root Regeneration After Decoronation In Immature Tooth

Esra Ulucaköy1, Gül Tosun1, Emine Taşdemir1, Nigorakhon Mavlonova1

1Selcuk University Faculty of Dentistry Department of Pedodontics

Esra Ulucaköy / Selcuk University Faculty of Dentistry Department of Pedodontics

Aim: Decoronation is the cutting of the dental crown and leaving the root in the alveolar socket. This case report shows 
that root maturation can continue in immature teeth after decoration.

Case: A 10-year-old male patient was admitted to Konya Selcuk University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric 
Dentistry with a history of trauma where the anamnesis showed a previous trauma suffering to the maxillary anterior 
region. The case visited a local dentist. A fracture line starting in the cervical of the tooth number 11, the tooth’s broken 
part held by the palatal part were seeable. Beside, the tooth crown was attached only from the buccal.

The treatment’s result shows this: 2 more times traumatized tooth were fractured.  After cementation, the starting root 
canal treatment was interrupted and the case sent to our faculty.

In the intraoral examination, it was determined that the horizontal fracture line in the cervical of the number 11 
dental crown and the fracture line extended towards the root in the radiography. A flap operation was planned in 
the Periodontology department to expose the fracture line extending to the subgingival region in the palatal region. 
However, the broken piece could not be adhered since the fracture line extended too deeply during the operation 
and the decision for decoration was taken. The flap was closed by applying decoronation protocols. A removable 
prosthesis helped restore the tooth cavity.

Results: During the 1st, 3rd, 12th and 18th month of examination, the preservation of bone level in the maxillary 
anterior was observed and no signs of infection developed.

Conclusion: Decoronation is a safe treatment option for the prevention of alveolar bone loss in teeth planned to be 
extracted. This case showed that this technique can also be used in immature teeth in appropriate indications and 
with continuation of root regeneration.
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PP-002

İmmatür Dişte Dekoronasyon Sonrası Kök Rejenerasyonu

Esra Ulucaköy1, Gül Tosun1, Emine Taşdemir1, Nigorakhon Mavlonova1

1Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Ana Bilim Dalı

Esra Ulucaköy / Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Ana Bilim Dalı

Amaç: Dekoronasyon dis¸ kronunun kesilerek kökün alveoler soket içinde bırakılmasıdır. Bu olgu sunumunda 
dekoronasyon sonrası immatür dişte kök matürasyonunun devam edebildiği sunulmuştur.

Olgu: 10 yas¸ında bir erkek hasta Konya Selçuk Üniversitesi Dis¸ Hekimligˆi Fakültesi Çocuk Dis¸ Hekimligˆi Anabilim 
Dalı’na travma hikayesi ile bas¸vurdu. Alınan anemnezde daha önce maksiller anterior bölgeye travma aldıgˆı, en yakın 
sağlık kuruluşuna başvurdukları öğrenilmiştir. 11 numaralı dişin servikalinde kırık hattının başladığı ve palatinalinin 
kırık parçayı tuttuğu tespit edildiği için önceki sağlık kuruluşunda diş korunu sadece bukkalden yapıştırılmıştır. Daha 
sonra farklı zamanlarda alınan darbelerle 2 kez daha kırıldığı ve bu süreç içinde kırık bölgenin simantasyonu sonrası 
kök kanal tedavisine başlanıldığı ve tedavinin yarıda bırakılarak fakültemize yönlendirilidiği öğrenilmiştir. Kliniğimize 
başvurduğunda intraoral muayenesinde 11 numaralı diş kronunun servikalinde horizontal kırık hattı görülmüştür. 
Radyografik muayenesinde kırık hattının köke doğru uzandığı tespit edilmiştir. Palatinalde subgingival bölgeye uzanan 
kırık hattının açığa çıkarılması için Periodontoloji bölümünden flep operasyonu planlanmıştır. Ancak operasyon 
esnasında kırık hattının çok derine uzanması sebebiyle kırık parça yapıştırılamamış ve dekoronasyon kararı alınmıştır. 
Dekoronasyon protokolleri uygulanarak flep kapatılmıştır. Eksik diş boşluğu hareketli protez ile restore edilmiştir. 

Bulgular: Hasta 1. ay, 3. ay, 12. ay ve 18 .ay kontrol randevularına çağırılarak takip edildi. Takip süresi boyunca hastada, 
ilgili bölgede alveol kemik seviyesinde azalma oluşmadığı, herhangi bir enfeksiyon bulgusu gelişmediği gözlendi.

Sonuç: Dekoronasyon, çekimi planlanan dişlerde alveol kemik kaybının önlenmesi açısından güvenle kullanılabilecek 
bir tedavi seçeneğidir. Bu olguda, uygun endikasyonda immatür dişlerde de bu tekniğin kullanılabileceği ve kök 
rejenerasyonunun devam ettiği görülmüştür.
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PP-003

Nasopalatine Duct Cyst: Three Case Reports

Elif Altun1, Füsun Yaşar1

1Selcuk University Faculty of Dentistry

Elif Altun / Selcuk University Faculty of Dentistry

Background: Nasopalatine duct cyst is non-odontogenic cyst seen in the anterior midline of the maxilla.It is usually 
asymptomatic and may be symptomatic due to trauma or infection.The aim of this case report was to present three 
cases of nasopalatine duct cyst with clinical,radiological and histopathological features.

Case Reports

Case-1: A 45-year-old male patient with no systemic disease was admitted to our clinic with the complaint of dental 
pain.In the radiographic examination, a radiolucent lesion was observed between the apex of teeth 21-14.Cone-beam 
computed tomography(CBCT) of the patient showed a lesion associated with buccal wall of nasopalatine canal and 
floor of nose.Nasopalatine duct and radicular cyst were considered in the preliminary diagnosis.

Case-2:A systemically healthy 60-year-old male patient was admitted to our clinic with prosthetic complaint.In 
radiographic examination of the patient,an oval-shaped radiolucent lesion was observed in maxillary anterior midline.
In CBCT,an expanded lesion was observed that caused thinning of buccal bone was observed inside the nasopalatin 
duct.Preliminary diagnosis of residual and nasopalatine duct cyst was considered.

Case-3:A 29-year-old male patient,with psoriasis,hypertension and type-2 diabetes,was admitted to clinic with 
complaint of swelling in fixed prosthesis area.Radiographic examination revealed a radiolucent lesion extending from 
nasal septum to right premolar tooth.In CBCT,a large lesion with destruction of buccal and palatal bone,elevation of 
right maxillary sinus and floor of nose was observed.Odontogenic keratocyst, radicular and nasopalatine duct cyst 
were considered as preliminary diagnosis.

Results

Case-1:Macroscopically, a brown, elastic cystic tissue measuring 2.3*2.2*0.7cm was detected.

Case-2: The macroscopic finding was a brown, elastic tissue piece measuring 1.6*1.1*0.6cm.     

Case-3:Macroscopically, two tissue pieces of cream/brown, elastic consistency, measuring 2*1*0.5cm and 3*2*0.5cm 
were observed.

The histopathological examination results of three cases were determined as nasopalatine duct cysts.

Conclusion: Nasopalatine duct cyst is usually noticed on routine radiographic examinations.Definitive diagnosis 
should be made by clinical,radiological and histopathological examinations.

Anahtar Kelimeler: CBCT, Maxilla, Nasopalatine duct cyst, Patology
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PP-003

Nazopalatin Kanal Kisti: Üç Olgu Sunumu

Elif Altun1, Füsun Yaşar1

1Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Elif Altun / Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Amaç: Nazopalatin kanal kisti maksilla anterior bölgede orta hatta görülen non-odontojenik kisttir. Genellikle 
asemptomatiktir, travma veya enfeksiyona bağlı semptomatik olabilir.Bu olgu sunumunun amacı, klinik,radyolojik ve 
histopatolojik özellikleriyle üç nazopalatin kanal kisti olgusu sunmaktı.

Olgular

Olgu-1:Sistemik hastalığı olmayan 45 yaşında erkek hasta,dental ağrı şikayetiyle kliniğimize başvurdu.Radyografik 
incelemede,21-14 numaralı dişlerin apeksleri arasında radyolusent lezyon izlendi.Hastanın konik ışınlı bilgisayarlı 
tomografi(KIBT)’sinde nazopalatin kanalın bukkal duvarıyla ve burun tabanıyla ilişkili lezyon görüldü. Nazopalatin 
kanal kisti ve radiküler kist ön tanısı düşünüldü.

Olgu-2:Sistemik olarak sağlıklı 60 yaşında erkek hasta,protetik şikayetinden dolayı kliniğimize başvurdu.Hastanın 
radyografik incelemesinde maksiller anterior orta hatta oval şekilli, radyolusent lezyon görüldü. KIBT’sinde,nazopalatin 
kanalın içerisinde bukkal kemikte incelmeye sebep olmuş ekspanse lezyon izlendi. Rezidüel ve nazopalatin kanal kisti 
ön tanısı düşünüldü.

Olgu-3:Psöriyazis hastalığı,hipertansiyon ve tip-2 diyabeti olan 29 yaşında erkek hasta sabit protez bölgesinde şişlik 
şikayetiyle kliniğimize başvurdu.Radyografik muayenede, nazal septumdan sağ premolar dişe uzanan radyolusent 
lezyon izlendi. KIBT’de,bukkal ve palatinal kemikte yıkıma sebep olmuş,sağ maksiller sinüsü ve burun tabanını eleve 
etmiş geniş lezyon görüldü. Ön tanı olarak odontojenik keratokist, radiküler ve nazopalatin kanal kisti düşünüldü.

Bulgular 

Olgu-1:Makroskopik olarak 2.3*2.2*0.7cm ölçülerinde kahverengi,elastik kıvamda kistik doku tespit edildi.

Olgu-2: Makroskopik bulgu, 1.6*1.1*0.6 cm boyutlarında kahverengi, elastik bir doku parçasıydı.

Olgu-3:Makroskobik olarak 2*1*0.5cm ve 3*2*0.5cm ölçülerinde krem/kahverengi, elastik kıvamda iki doku parçası 
görülmüştür.

Üç olgunun histopatolojik inceleme sonuçları nazopalatin kanal kisti olarak belirlendi.

Sonuç: Nazopalatin kanal kisti genellikle rutin radyografik incelemelerde fark edilir.Kesin teşhisi klinik,radyolojik ve 
histopatolojik incelemelerle konmaktadır.
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PP-004 

Restorative Rehabilitation of a Patient with Cleft Lip and Palate: Case Report

Yasemin Özden1, Esra Nur Akgül2, Latife Altınok Uygun1

1Afyonkarahisar University of Health Sciences, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, 
Afyonkarahisar, Turkey 
2Afyonkarahisar University of Health Sciences, Faculty of Dentistry, Department of Pedodontics, Afyonkarahisar, 
Turkey

Yasemin Özden / Afyonkarahisar University of Health Sciences, Faculty of Dentistry, Department of Restorative 
Dentistry, Afyonkarahisar, Turkey

Aim: Patients with cleft lip and palate (CLP) need to be treated with a multidisciplinary approach. In cases where the 
cleft line cannot be closed with orthodontic treatment, different treatment protocols are applied to meet aesthetic 
expectations. In this case report, it is aimed to meet the aesthetic and functional expectations of a patient with 
unilateral CLP with restorative adhesive applications.

Case: A 13-year-old male patient, who stated that he was not satisfied with his smile aesthetics due to the present 
unilateral CLP, applied to our clinic. It was observed that our patient, whose arch structure was corrected with 
orthodontic treatment, had a wide diastema between the lateral and canine teeth (#22 and #23) on the cleft line. It 
was planned to use direct composite resin restoration for reshaping the teeth. The treatment protocols were explained 
to our patient and his family’s approval was obtained. With a minimally invasive point of view, etching, bonding and 
composite applications were performed with the direct method and polishing processes were applied. The patients 
were informed that they would come for control every 6 months.

Results: The aesthetic, phonetic and functional expectations of our patient, who had been treated for CLP for many 
years, were met with the restorative treatment completed in a short time.

Conclusıon: With direct composite resin restoration applications, the aesthetic expectations of CLP patients can be 
met quickly.

Anahtar Kelimeler: diastema, cleft lip and palate, aesthetics, composite veneer
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Dudak Damak Yarıklı Hastanın Restoratif Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu

Yasemin Özden1, Esra Nur Akgül2, Latife Altınok Uygun1

1Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, 
Afyonkarahisar, Türkiye 
2Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye

Yasemin Özden / Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim 
Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye

Amaç: Dudak damak yarıklı (DDY) hastalar multidisipliner anlayışla tedavi edilmesi gereken hastalardır. Ortodontik 
tedavi ile yarık hattının kapatılamadığı durumlarda estetik beklentileri karşılamak amacıyla farklı tedavi protokolleri 
uygulanmaktadır. Bu olgu sunumunda restoratif adeziv uygulamalar ile unilateral DDY’li bir hastanın estetik ve 
fonksiyonel beklentilerinin  karşılanması amaçlanmıştır.

Olgu: Mevcut unilateral DDY nedeniyle gülüş estetiğinden memnun olmadığını belirten 13 yaşındaki erkek hasta 
kliniğimize başvurmuştur. Ortodontik tedavi ile ark yapısı düzeltilen hastamızın yarık hattındaki lateral ve kanin dişleri 
(22 ve 23 no’lu dişler) arasında geniş diasteması olduğu görülmüştür. Dişlerin yeniden şekillendirilmesi için direkt 
kompozit rezin restorasyon kullanılması planlandı. Hastamıza tedavi protokolleri anlatıldı ve ailesinin onayı alındı. 
Minimal invaziv bakış açısıyla direkt yöntemle yüzey pürüzlendirme, bonding ve kompozit uygulamaları yapıldı ve 
polisaj işlemleri uygulandı. Hastalara 6 ayda bir kontrole geleceği bilgisi verildi.             

Bulgular: DDY nedeniyle uzun yıllar tedavi gören hastamızın kısa sürede tamamlanan restoratif tedavisi ile estetik, 
fonetik ve fonksiyonel beklentileri karşılanmıştır. 

Sonuç: Kompozit lamina veneer uygulamaları ile DDY hastalarının estetik beklentileri hızlı bir şekilde karşılanabilmektedir.
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Premature Loss of Deciduous Teeth and Associated Malocclusion

Esin Akan1, Murat Selim Botsalı1

1Selcuk University Faculty of Dentistry Department of Pedodontics

Esin Akan / Selcuk University Faculty of Dentistry Department of Pedodontics

In cases where the extraction cavity formed as a result of early loss of primary teeth in children is not protected by 
placeholders; problems such as a decrease in the size of the arch for permanent dentition, the permanent tooth germ 
remains embedded, ectopic eruption, crowding, deterioration in closing relationships, deviation in the middle line and 
overturning of teeth adjacent to the extraction cavity are encountered. Early intervention in the problem can reduce the 
complexity of the treatment that will be required later, duration of treatment and its cost. The aim of this case report is 
to show that the formation of malocclusion is prevented by movable orthodontic apertures during the mixed dentition 
period.

A systemically healthy, 11 year old girl with mixed dentition, who was brought to the Clinic of the Department of 
Pedodontics of the Faculty of Dentistry of Selcuk University with a complaint that her tooth number 24 protruded 
crooked, was examined. As a result of the clinical examination, it was understood that tooth number 65 was lost 
prematurely, tooth number 24 lasted rotationally, and tooth number 26 was mesialized. In the panoramic film taken 
from the patient, it was seen that tooth number 25 could not last due to lack of space. Cephalometric film was taken 
from the patient and measurements of the anotomic structures were evaluated. The model analysis of the lower 
and upper jaw of the patient was performed. A movable aperey was made for the patient. It is planned to correct the 
rotation of tooth number 24 and distalize tooth number 26. Regular, monthly follow up of the patient was performed 
acceptable occlusion was achieved at the end of 8 months.

During the mixed dentition period, various malocclusions can be prevented in a short time with simple, easy to apply 
movable apereys.

Anahtar Kelimeler: Premature loss of primary teeth, Malocclusion, Movable appliances
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Süt Azı Dişlerin Erken Kaybı ve Buna Bağlı Malokluzyon

Esin Akan1, Murat Selim Botsalı1

1Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı

Esin Akan / Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı

Çocuklarda süt dişlerinin erken kaybı sonucunda oluşan çekim boşluğunun, yer tutucu yapılarak korunmadığı 
durumlarda; daimi dişlenme için ark boyutlarında azalma, daimi diş germinin gömülü kalması, ektopik erüpsiyon, 
çapraşıklık, kapanış ilişkilerinde bozulma, orta hatta sapma ve çekim boşluğuna komşu dişlerin devrilmesi gibi 
problemlerle karşılaşılmaktadır. Probleme erken müdahale, daha sonra gerekecek tedavinin karmaşıklığını, tedavi 
süresini ve maliyetini azaltabilir. Bu olgu sunumunun amacı, karma dentisyon döneminde hareketli ortodontik apereyle 
malokluzyon oluşumunun engellendiğini göstermektir.

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Kliniği’ne 24 numaralı dişinin eğri sürmesi şikayetiyle 
getirilen, sistemik olarak sağlıklı, 11 yaşında, karma dentisyona sahip, kız çocuk hastanın muayenesi yapılmıştır. 
Klinik muayenesi sonucunda 65 numaralı dişin erken kaybedildiği, 24 numaralı dişin rotasyonlu olarak sürdüğü ve 26 
numaralı dişin mesiyalize olduğu anlaşılmıştır. Hastadan alınan panoromik filmde 25 numaralı dişin yer darlığı nedeni 
ile süremediği görülmüştür. Hastadan sefalometrik film alınıp anotomik yapıların ölçümleri değerlendirilmiştir. Hastanın 
alt ve üst çene model analizi yapılmıştır. Hastaya hareketli bir aperey uygulanmıştır. 24 numaralı dişin rotasyonunun 
düzeltilmesi ve 26 numaralı dişin distalize edilmesi planlanmıştır. Hastanın düzenli, aylık takipleri yapılmıştır. 8 ay 
sonunda kabul edilebilir oklüzyon sağlanmıştır.

Karma dentisyon döneminde basit, uygulaması kolay hareketli apereyler ile kısa sürede çeşitli maloklüzyonlar 
önlenebilmektedir.
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Treatment Of Complicated Crown Root Fracture With Reattachment: Case Report

Sevde Berfu Zaim1, Burcu Faydalı1, H.Esra Aycan2, E.Elif Mutafçılar Velioğlu2, Firdevs Kahvecioğlu1

1Selcuk University, Faculty of Dentistry, Department of Pedodontics 
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Sevde Berfu Zaim / Selcuk University, Faculty of Dentistry, Department of Pedodontics

Crown-root fractures of maxillary anterior teeth are the most common form of dental trauma. When fractured fragments 
are present, reattachment technique is one of the treatment options. The aim of this case report is to present the 
multidisciplinary treatment and follow-up of a maxillary incisor with a complicated crown-root fracture using the 
reattachment technique.

A systemically healthy 13-year-old girl was admitted to our clinic after a fall. Clinical and radiographic examination was 
performed. Clinical examination revealed a multi-part fracture and mobility in tooth number 21. Radiologic examination 
revealed an oblique root fracture extending below the cervical region and the tooth had completed maturation. After 
the root canal treatment was completed under local anesthesia, a flap operation was performed in the same session in 
the periodontology department and the fractured parts were cemented using Panavia F 2.0 resin cement. The flap was 
brought back to the same position and sutured with a simple suture using a resorbable monoflaman suture material. 
When the patient came for suture removal 1 week later, the gingiva and surrounding tissues were asymptomatic.

Radiographic examination of the tooth at the 1-month follow-up showed continuity of the fracture line and no periapical 
pathology. Clinical examination also showed that the surrounding tissues were healthy. At the 3rd month follow-up, 
discoloration of the fracture line was observed and the patient was informed about aesthetic treatment options. In 
accordance with the patient’s request, follow-up continues in our clinic without aesthetic treatment.

In cases of complicated crown root fractures with pulp exposure, root canal treatment and restoration of the fractured 
teeth with their own fragments can be considered as a good treatment alternative. Clinical and radiographic follow-up 
is important for the health of the tooth and surrounding tissues.

Anahtar Kelimeler: Complicated Crown Root Fracture, Reattachment Technique, Flap Operation
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Komplike Kron Kök Kırığının Reataçman İle Tedavisi:Olgu Sunumu

Sevde Berfu Zaim1, Burcu Faydalı1, H.Esra Aycan2, E.Elif Mutafçılar Velioğlu2, Firdevs Kahvecioğlu1
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Sevde Berfu Zaim / Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı

Maksiller anterior dişlerde görülen kron-kök kırıkları dental travmanın en yaygın formudur. Tedavi seçeneklerinin 
belirlenmesinde; kırığın konumu, pulpanın durumu, kökün gelişimi, travmadan sonra geçen süre değerlendirilir. Kırık 
parçalar mevcut olduğunda, reataçman tekniği tedavi seçeneklerinden bir tanesidir. Bu olgu sunumunun amacı; 
komplike kron kök kırığı bulunan maksiller kesici dişin reataçman tekniği kullanılarak yapılan multidisipliner tedavisini 
ve takip sürecini sunmaktır.

Sistemik olarak sağlıklı 13 yaşında kız çocuk hasta düşme sonucu kliniğimize başvurmuştur. Hastanın klinik ve 
radyografik muayenesi yapılmıştır. Klinik muayenede 21 numaralı dişte çok parçalı kırık ve mobilite olduğu, radyolojik 
muayenede de dişte servikal bölgenin altına uzanan oblik kök kırığı olduğu ve dişin matürasyonunu tamamladığı tespit 
edilmiştir. Hastanın lokal anestezi altında kök kanal tedavisi tamamlandıktan sonra aynı seans periodontoloji anabilim 
dalında flep operasyonu yapılarak kırık parçalar Panavia F 2.0 rezin siman kullanılarak simante edilmiştir. Flep aynı 
konumuna tekrar getirilerek rezorbe olabilen monoflaman sütur materyali kullanılarak basit sütur ile süture edilmiştir. 
Hasta 1 hafta sonra sütur alımı için geldiğinde diş eti ve çevre dokuların asemptomatik olduğu gözlenmiştir.

Dişte 1. ay kontrolünde radyografik muayene sonucunda kırık hattında devamlılık gözlenmiştir ve periapikal patoloji 
saptanmamıştır. Klinik muayenesinde de çevre dokuların sağlıklı olduğu gözlenmiştir. 3. ay kontrolünde kırık hattında 
renk değişikliği izlenmiş ve hasta estetik tedavi seçenekleri hakkında bilgilendirilmiştir. Hastanın isteği doğrultusunda 
estetik tedavi uygulanmadan kliniğimizde takibi devam etmektedir.

Pulpa ekspozu görülen komplike kron kök kırık vakalarında; kök kanal tedavisi yapılması, devamında kırık dişlerin 
kendine ait parçalar ile restore edilmesi iyi bir tedavi alternatifi olarak değerlendirilebilir. Yapılacak olan klinik ve 
radyografik takipler dişin ve çevre dokuların sağlığı açısından önemlidir. 

 

 



Selçuk Üniversitesi 3. Uluslararası  

 Selçuk University 3rd International Congress of Innovative Dentistry

Yenilikçi Diş Hekimliği Kongresi

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KONYA VALİLİĞİ

November 25-27,2022
Alaeddin Keykubat Campus

Sultan Alparslan Congress Center
Konya / Türkiye

Alaeddin Keykubat Kampüsü
Sultan Alparslan Kongre Merkezi

Konya / Türkiye

25-27 Kasım,2022

www.sudentistry2022.org

PP-007

A Case Report of a Residual Cyst Appearance

İbrahim Burak Yüksel1, Sinem Alkurt1

1Necmettin Erbakan University Faculty of Dentsitry

İbrahim Burak Yüksel / Necmettin Erbakan University Faculty of Dentsitry

Aim: A radicular cyst that remains after an impacted tooth extraction, or a cyst that occurs as a result of stimulation 
of the residual epithelium in that area by tooth extraction irritation is called a “residual cyst”. The pathological tissue 
in the periapical region often disappears after the cause is removed by tooth extraction. If the cyst is incompletely 
removed in the extraction of a necrotic tooth, a residual cyst may develop months or years after the extraction. The 
aim of this case report is to present the clinical and radiographic features of the residual cyst with the presumptive 
diagnosis.

Case Description: A 31-year-old healty male patient who applied to our clinic with occasional numbness and unidentified 
pain on the left side of the lower jaw, a radiolucent lesion with residual roots and around 6x8x14 mm was detected in 
the panoramic radiograph on the panoramic radiograph. In the cone-beam computed tomography examination of the 
patient, who occasionally had a blunt pain symptom in this region, it was observed that the lesion extended to the base 
of the mandible in the region where the lesion was located and was in contact with the mandibular canal. The patient 
was referred to the Department of Oral, Dental and Maxillofacial Surgery with the preliminary diagnosis of residual 
cyst.

Results: As a result of excisional biopsy performed on the patient in the Department of Oral, Dental and Maxillofacial 
Surgery, osteoporotic bone trabeculae and spherical and small odontogenic hard tissue pieces rich in connective 
tissue were detected histopathologically.

Conclusion: Radiographic examination after tooth extraction is very important for the diagnosis and treatment of 
residual cysts. However, it should not be forgotten that the definitive diagnosis of any pathology resembling a residual 
cyst should be subjected to histopathological examination.
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Rezidüel Kist Görünümünde Bir Vaka Raporu

İbrahim Burak Yüksel1, Sinem Alkurt1
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İbrahim Burak Yüksel / Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Amaç: Gömülü diş çekimini takiben sonra geriye kalan bir radiküler kiste veya diş çekimi irritasyonu ile o bölgedeki 
artık epitelin stimülasyonu sonucu ortaya çıkan kistlere “rezidüel kist” adı verilir. Periapikal bölgedeki patolojik doku 
diş çekilerek sebep ortadan kaldırıldıktan sonra çoğu kez rezorbe olarak kaybolur. Nekrotik dişin çekiminde kist 
eksik çıkartıldığında çekimden aylar veya yıllar sonra rezidüel kist gelişebilir. Bu vaka raporunun amacı rezidüel kist 
öntanısıyla klinik ve radyografik özelliklerini sunmaktır. 

Olgu Tanımlaması: Kliniğimize alt çene sol tarafta zaman zaman uyuşukluk ve tanımlayamadığı bir ağrı ile başvuran, 
sistemik yönden sağlıklı 31 yaşındaki erkek hastada, radyografik muayenede panoramik radyografta 38 No’lu diş 
bölgesinde rezidüel kalan kökleri ve etrafında yaklaşık boyutları 6x8x14 mm olan radyolusent bir lezyon  tespit edilmiştir. 
Bu bölgede zaman zaman künt bir ağrı semptomu olan hastanın konik ışınlı bilgisayarlı tomografi incelemesinde 
lezyonun yerleştiği bölgede lezyonun mandibula tabanına kadar uzandığı ve mandibular kanal ile ilişkide olduğu 
izlenmiştir. Hasta rezidüel kist ön tanısı ile Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’na yönlendirilmiştir.

Bulgular: Hastaya Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi bölümünde uygulanan eksizyonel biyopsi sonucu lezyonun histopatolojik 
olarak osteoporotik kemik trabekülleri ile bağ dokudan zengin sferik ve küçük odontojenik sert doku parçaları tespit 
edilmiştir.

Sonuç: Diş çekimi sonrası radyografik muayene rezidüel kistlerin tanısı ve tedavisi bakımından oldukça önemlidir. 
Fakat şekil olarak rezidüel kisti andıran her patolojinin kesin tanısının histopatolojik incelemeye tabi tutulması gerektiği 
unutulmamalıdır.



Selçuk Üniversitesi 3. Uluslararası  

 Selçuk University 3rd International Congress of Innovative Dentistry

Yenilikçi Diş Hekimliği Kongresi

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KONYA VALİLİĞİ

November 25-27,2022
Alaeddin Keykubat Campus

Sultan Alparslan Congress Center
Konya / Türkiye

Alaeddin Keykubat Kampüsü
Sultan Alparslan Kongre Merkezi

Konya / Türkiye

25-27 Kasım,2022

www.sudentistry2022.org

PP-008

Treatment of anterior open bite with zygomatic anchorage: a case report

Mergen Nuryyev1, Tamer Türk1
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Mergen Nuryyev / Ondokuz Mayıs University Faculty of Dentistry Department of Orthodontics

Aim: Anterior open bite is an orthodontic malocclusion, which is characterized by the lack of contact between the 
maxillary and mandibular incisors during occlusion, and is defined as the deviation in the vertical relationship of the 
upper and lower jaws. In this case report, the treatment of open bite by intruding the maxillary posterior teeth with 
miniplates placed on the zygomatic bone is presented.

Case: A 17 years and 11 months old female patient was admitted to our clinic with the complaint of a gap in her anterior 
teeth. Angle Class II molar relationship, symmetrical face and convex profile were observed in clinical examination. 
In cephalometric evaluation; Skeletal Class II (ANB 5.5°) relationship due to mandibular underdevelopment, increased 
SN–GoGn angle (41.3°), 4 mm openbite, 4 mm overjet, normal upper (103.8°) and lower incisors (98) ,1°) angles were 
determined. In treatment planning, fixed orthodontic treatment was decided after intrusion of the maxillary posterior 
teeth with a miniplate anchor placed in the zygomatic region to correct Class II relationship and openbite.

Results: Intrusion of maxillary posterior teeth was performed for 4 months. Post-treatment cephalometric evaluation 
showed improvement in SN–GoGn angle (39.8°), skeletal and dental Class I (ANB 4.1°) relationship, 6 mm in openbite 
and 2 mm reduction in overjet. At the end of this period, the maxillary posterior teeth were intruded 3 mm.

Conclusion: Intrusion of maxillary posterior teeth with zygomatic anchorage is an effective method in patients with 
anterior open bite and skeletal and dental Class II relationships.
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Zigomatik Ankrajla Ön Açık Kapanışın Tedavisi: Olgu sunumu
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Amaç: Ön açık kapanış, okluzyon sırasında maksiller ve mandibular keser dişlerin birbirleriyle temaslarındaki eksikliği 
ile karakterize, üst ve alt çenenin vertikal yön ilişkilerindeki sapma olarak tanımlanan ortodontik maloklüzyondur. Bu 
vaka raporunda zigomatik kemiğe yerleştirilen miniplaklar ile maksillar posterior dişleri intrüze ederek açık kapanışının 
tedavisi sunulmaktadır.

Olgu: 17 yıl 11 ay kronolojik yaşta kadın hasta ön dişlerindeki açıklık şikâyeti ile kliniğimize başvurmuştur. Klinik 
muayenede Angle Sınıf II molar ilişki, simetrik yüz ve konveks profil gözlenmiştir. Sefalometrik değerlendirmede; 
artmış SN–GoGn açısı (41,3°) ile birlikte mandibular gelişim yetersizliğine bağlı iskeletsel Sınıf II (ANB 5,5°) ilişki, 4 
mm openbite, 4 mm overjet, normal üst (103,8°) ve alt keser (98,1°) açıları tespit edilmiştir. Tedavi planlamasında, Sınıf 
II ilişkiyi ve openbite düzeltmek için zigomatik bölgeye yerleştirilen miniplak ankrajı ile maksillar posterior dişlerin 
intrüzyonuna sonrasında sabit ortodontik tedaviye karar verilmiştir. 

Bulgular: Maksillar posterior dişlerin intrüzyonu 4 ay süreyle yapılmıştır. Tedavi sonrası sefalometrik değerlendirmede 
SN–GoGn açısında (39,8°) iyileşme, iskeletsel ve dental Sınıf I (ANB 4,1°) ilişki, openbite 6 mm ve overjette 2 mm 
azalma tespit edilmiştir. Bu süre sonunda maksillar posterior dişler 3 mm intrüze edilmiştir.

Sonuç: Ön açık kapanışa, iskeletsel ve dental Sınıf II ilişkiye sahip hastalarda zigomatik ankrajla maksillar posterior 
dişlerin intrüzyonu etkili bir yöntemdir.
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Evaluation Of Deformation In Lingual Plate Manufactured By Castıng and Laser Sintering
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Dental Services

Removable devices that are supported by residual teeth and mucous membranes,which are generally used in the 
restoration of teeth and other teeth-related tissues in cases with multiple tooth loss, are called removable partial 
dentures. Today,it is still widely used in patients who cannot undergo fixed prosthetic restoration for different reasons.
In order for removable partial dentures to be used effectively by the patient, the main connectors must be able to 
resist complex forces.This deformation resistance is directly related to the geometry of the main binder, as well as the 
material and production technique used in production. In the study, chromium-cobalt alloy was used. A lingual plate 
designed for a bilateral edentulous arch was chosen as the main connector. A lingual plaque design was made in 
computer environment with Solidworks 2017,and this design was produced from chrome-cobalt alloy using 2 different 
production methods: laser sintering and casting. 6 samples were obtained with both production methods. The main 
fasteners produced with two different production methods are fixed to the specially produced deformation apparatus 
with the help of screws from one side of toothless area. A weight of 1250g was applied to the middle of the opposing 
edentulous region with a tip ending at a width of 1mm. After applying the force, the deformation on the main connectors 
was measured with the help of a digital comparator in full contact with the measurement projection, and the amount 
of deformation was obtained numerically. As a result of the study, it was determined that the deformation amounts 
of the main binders produced by the laser sinter method were higher than those produced by the casting method. As 
a result,it was found more appropriate to prefer the main binders produced by casting method, since the deformation 
resistance is higher than laser sinter within the working limits.
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Döküm Ve Lazer Sinterlemeyle Üretilen Lingual Plakta Deformasyonun Değerlendirilmesi
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Mehmet Fatih Güven / Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Dişçilik Hizmetleri 
Bölümü

Genellikle birden çok diş kaybı olan vakalarda dişlerin ve dişlerle ilişkili diğer dokuların restorasyonunda kullanılan, 
rezidüel dişlerden ve mukozadan destek alan, takıp çıkarılabilen aygıtlara hareketli bölümlü protezler ismi verilmektedir. 
Günümüzde, farklı sebeplerle sabit protetik restorasyon uygulaması yapılamayan hastalarda hala yaygın olarak 
kullanılmaya devam edilmektedir. Hareketli bölümlü protezlerin hasta tarafından etkin bir şekilde kullanılabilmesi için 
ana bağlayıcıların gelen kompleks kuvvetlere karşı koyabilmesi gereklidir. Bunun için de yeterli deformasyon dirençlerine 
sahip olmaları gereklidir. Bu deformasyon direnci ana bağlayıcının geometrisinin yanı sıra, üretimde kullanılan 
materyal ve üretim tekniğiyle de doğrudan ilişkilidir. Çalışmada, bu tip protezlerin ana bağlayıcılarının üretiminde çok 
yaygın kullanılmakta olan krom-kobalt alaşım kullanılmıştır. Ana bağlayıcı olarak bilateral dişsiz sonlanan bir ark için 
tasarlanan lingual plak seçilmiştir. Solidworks 2017 yazılımı ile bilgisayar ortamında lingual plak tasarımı yapılmış ve bu 
tasarım plak, krom-kobalt alaşımdan lazer sinterleme ve döküm olmak üzere 2 farklı üretim metoduyla üretilmiştir. Her 
iki üretim metoduyla 6’şar adet örnek elde edilmiştir. İki farklı üretim metoduyla üretilen ana bağlayıcı elemanları dişsiz 
bölgenin bir tarafından vidalar yardımıyla, özel olarak üretilmiş deformasyon aparatına sabitlenmiştir. Karşıt dişsiz 
bölgenin ortasına, genişliği 1mm olacak şekilde sonlanan bir uç ile 1250 g ağırlık uygulanmıştır. Kuvvet uygulandıktan 
sonra, ana bağlayıcılar üzerindeki deformasyon, ölçüm projeksiyonu ile tam temas halinde olan bir dijital komparatör 
yardımıyla ölçülerek, deformasyon miktarı sayısal olarak elde edilmiştir. Çalışma sonucunda lazer sinter yöntemi ile 
üretilen ana bağlayıcıların deformasyon miktarlarının döküm yöntemi ile üretilenlere göre daha yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. Sonuç olarak, çalışma sınırları dahilinde, deformasyon direnci lazer sintere göre daha yüksek olduğu için 
döküm yöntemiyle üretilen ana bağlayıcıların tercih edilmesi daha uygun bulunmuştur.
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PP-010

Surgical Treatment Of Gingal Growth Due To Antı-Epileptic Use: Case Report

Deniz İrem Atasoy1, Sefa Aydındoğan1

1Selçuk University Faculty of Dentistry Department of Periodontology

Deniz İrem Atasoy / Selçuk University Faculty of Dentistry Department of Periodontology

Objective:Epilepsy causes involuntary contractions, sensory and consciousness changes; It is a disease characterized 
by sudden, recurrent and unprovoked seizures. Anti-epileptic drugs are used to prevent seizures and their recurrence. 
Many complications can occur due to use of these drugs. Gingival enlargement is one of the most common oral 
complications associated with the use of this drug. The aim of this case report is to evaluate the results of non-
surgical and surgical treatment of gingival enlargement due to anti-epileptic drug use.

Case: A 26-year-old male patient applied to our clinic with complaints of redness, enlargement and aesthetics in 
his gingiva. After clinical examination, generalized erythematous, edematous and hypertrophic gingival findings were 
observed. With medical history of the patient it was revealed that he had been using anti-epileptic drugs for 1 year 
(Keppra®1g and Lamictal®100mg.).Phase-1 periodontal treatment was performed and oral hygiene motivation was 
provided. 2 weeks after non-surgical periodontal treatment, for reconstruction of irregular gingival appearance in the 
upper anterior region, using a 940 nm wavelength diode laser with a fiber optic surgical tip of 400 μm (laser parameters; 
initiator tip, power: 4.0W, pulse interval: 0.20ms, pulse length: 0.10 ms, average power: 1.33 W) gingivoplasty procedure 
was applied.

Results: After non-surgical periodontal treatment, it was observed that edema and inflammation in the gingiva were 
resolved. No complications were encountered in during and after the surgery (1st, 2nd week and 1st month follow-
ups). Following treatment, improvement of the periodontal tissues was observed with careful plaque control. It was 
observed that the patient was aesthetically satisfied.

Conclusion: The results of this case report show that non-surgical periodontal treatment with careful plaque control 
and additionally surgical treatment using diode laser are effective and safe in the treatment of gingival enlargement 
due to anti-epileptic use.
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Anti-Epileptik Kullanımına Bağlı Dişeti Büyümesinin Cerrahi Tedavisi: Vaka Sunumu

Deniz İrem Atasoy1, Sefa Aydındoğan1

1Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Bölümü

Deniz İrem Atasoy / Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Bölümü

Amaç: Epilepsi bireylerde istemsiz kasılmalar, duyusal ve bilinç değişiklikleri meydana getiren, ani, tekrarlayıcı ve 
tanımlanabilen bir olayla tetiklenmemiş nöbetler ile karakterize bir hastalıktır. Nöbetlerin ve tekrarının önlenmesi 
için anti-epileptik ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaçların kullanımına bağlı birçok komplikasyon gerçekleşebilmektedir. 
Dişeti büyümeleri bu ilaçların kullanımına bağlı olarak görülebilen en sık oral komplikasyonlardandır. Bu vaka 
sunumunun amacı epilepsi ilacı kullanımına bağlı dişeti büyümesinin cerrahisiz ve cerrahi tedavisinin sonuçlarının 
değerlendirilmesidir.

Olgu: Dişetlerine uzun süredir mevcut kızarıklık, büyüme ve estetik şikayetleri ile kliniğimize başvuran 26 yaşındaki 
erkek hastanın yapılan klinik muayene sonrasında generalize eritamatöz, ödemli ve hipertrofik dişeti bulguları olduğu 
görüldü. Alınan anamnezde hastanın 1 yıldır epilepsi tedavisi için Keppra® 1 gr ve Lamictal® 100 mg kullandığı 
öğrenildi. Hastaya Faz-I periodontal tedavi uygulandı ve oral hijyen eğitimi verildi. Cerrahisiz periodontal tedaviyi 
takiben 2 hafta sonra üst anterior bölgede düzensiz dişeti görünümünün rekonstrüksiyonu için fiber optik cerrahi ucu 
400 μm olan 940 nm dalga boylu diode laser kullanılarak (lazer parametreleri; başlatıcı uç, güç: 4.0 W, atım aralığı: 0.20 
ms, atım süresi: 0.10 ms, ortalama güç: 1.33W) gingivoplasti işlemi uygulandı.

Bulgular: Faz I periodontal tedavi sonrasında dişetlerinde ödem ve inflamasyonun çözüldüğü ve dişetlerinin fibröz 
olduğu görüldü. Cerrahi sırasında ve sonrası 1.hafta, 2.hafta ve 1.ay kontrollerinde herhangi bir komplikasyonla 
karşılaşılmadı. Tedavi sonrasını takiben dikkatli plak kontrolü ile periodontal dokularda yeterli iyileşme olduğu görüldü. 
Hastanın estetik olarak memnun olduğu gözlemlendi.

Sonuç: Bu vaka sunumunun sonuçları, epilepsi ilacı kullanımına bağlı olarak oluşan dişeti büyümelerinin tedavisinde 
Faz-I periodontal tedaviye ek olarak diode laser kullanılarak yapılan cerrahi tedavinin etkin ve güvenli olduğu 
göstermektedir.
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Late Reimplantation Of Avulse Teeth:One Patient Three Teeth

Didem Odabaşı1

1Ordu University

Didem Odabaşı / Ordu University

Introduction: The complete removal of the tooth from its socket is defined as avulsion. One of the most important 
factors affecting the prognosis in cases of permanent tooth avulsion is the time the tooth stays out of the socket, 
and the other is the storage conditions of the tooth. Early replantation and the developmental stage of the apex are 
among the factors that positively affect the prognosis. In this case report, it is aimed to present the prognosis and late 
replantation of mandibular incisors.

Case Report: After the clinical and radiographic examination of an 8-year-old non-cooperative female patient who 
applied to the pedodontics clinic 22 hours after her accident from the tractor, it was determined that her teeth 31, 41 
and 42 were avulsed. In the anamnesis, it was observed that the avulsed teeth were transported in a dry environment. 
No fracture was observed in the jaw and socket in the radiographic examination of the patient. Due to the parent 
who stated that he could not come to the sessions, the teeth with open apex were replanted by performing root canal 
treatment with MTA in the extraoral environment. Teeth were fixed with flexible splint for 2 weeks. The first control film 
of the patient who did not come to the invited controls could be taken at the 12th month. No change in tooth color was 
observed in clinical controls. No resorption was observed after radiographic examination.

Conclusion: External resorption is one of the most common complications in avulsed teeth that remain in an unsuitable 
extraoral environment for a long time. Root canal filling with MTA gives successful results in preventing resorption.

Anahtar Kelimeler: Avulsion, Child dental trauma, Late replantation, Mineral trioxide aggregate
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Avulse Dişlerin Geç Reimplantasyonu : Bir Hasta Üç Diş

Didem Odabaşı1

1Ordu Üniversitesi

Didem Odabaşı / Ordu Üniversitesi

Giriş: Dişin soketinden tamamen çıkması avulsiyon olarak tanımlanmaktadır. Daimi dişlerin avulsiyon olgularında 
prognozu etkileyen en önemli faktörlerden biri dişin soket dışında kaldığı süre, diğeri ise dişin saklanma koşullarıdır. 
Erken replantasyon ve apeksin  gelişim evresi de prognozu pozitif yönde etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. Bu 
olgu sunumunda mandibular kesici dişlerin geç replantasyonu ve prognozunun sunumu amaçlanmaktadır.

Vaka Raporu: Traktör kazasından 22 saat sonra pedodonti kliniğine başvuran 8 yaşındaki nonkoopere kız hastanın 
yapılan klinik ve radyografik muayenesi sonrası 31, 41 ve 42 numaralı dişlerinin avulse olduğu tesbit edilmiştir. Alınan 
anamnezde avulse olan dişlerin kuru ortamda taşınarak getirildiği gözlenmiştir. Hastada yapılan radyografik muayenede 
çenede ve sokette kırık görülmemiştir. Seanslara gelemeyeceğini ifade eden ebeveyn nedeni ile apeksi açık dişlere ağız 
dışı ortamda MTA ile kanal tedavisi yapılarak replante edilmiştir. Dişler 2 hafta esnek splint ile sabitlenmiştir. Davet 
edilen kontrollerine gelmeyen hastanın ilk kontrol filmi 12. ayda alınabilmiştir. Yapılan klinik kontrollerde diş renginde 
değişiklik gözlenmemiştir. Radyografik muayene sonrasında da herhangi bir rezorbsiyon gözlenmemiştir.

Sonuç:   Uzun süre uygun olmayan ağız dışı ortamda kalan avulse dişlerde eksternal rezorbsiyon sıklıkla görülen 
komplikasyonlardan biridir. MTA ile yapılan kök kanal dolgusu  rezorbsiyonu engellemede başarılı sonuçlar vermektedir.
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Inflammatory Dentigerous Cysts In A Child Patient: A Case Report

Esin Akan1, Rabia Gür2, Gökhan Gürses2, Firdevs Kahvecioğlu1

1Selcuk University, Faculty of Dentistry, Department of Pedodontics 
2Selcuk University, Faculty of Dentistry, Department of Surgery

Esin Akan / Selcuk University, Faculty of Dentistry, Department of Pedodontics

Dentigerous cysts are developmental and inflammatory lesions, usually associated with an impacted or erupting dental 
crown. The aim of this case report is to share the development and treatment of a case of inflammatory dentigerous 
cyst detected bilaterally in the mandible in a pediatric patient.

A 10-year-old, systemically healthy boy with mixed dentition applied to the clinic with the complaint of pain in tooth 
number 75. Clinical and radiographic examination of the patient was performed. As a result of the examination, it 
was learned from the control radiographs in the system that there was no cystic formation at the stage of root canal 
treatment. On the newly taken panoramic radiograph, radiolucent lesions with good-sclerotic margins surrounding the 
crown of the 35, 45 unerupted teeth were observed.

Tooth extractions numbered 75 and 85 were performed under local anesthesia of the patient. The area was curetted 
and washed with physiological saline in a way that would not damage the permanent teeth under the extracted primary 
teeth. In the control radiograph after 1 month, it was observed that teeth 35 and 45 started to erupt, but a dentigerous 
cyst was still present around the crown of tooth number 45. Marsupialization was performed with local anesthesia 
in the tooth area number 45. Tissue sample taken from the area was sent to pathology for biopsy. The result of 
the histopathological examination was reported as a dentigerous cyst consistent with the clinical and radiological 
preliminary diagnosis. In the control radiograph after 6 months, it was seen that the lesion had completely disappeared 
and the teeth had erupted.

Dentigerous cysts seen in the jaws can create large bone defects with or without symptoms. Regular controls of 
restorations on teeth are important for the early diagnosis of these pathologies that cause advanced bone defects.
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Çocuk Hastada İnflamatuar Dentigeröz Kist: Olgu Sunumu

Esin Akan1, Rabia Gür2, Gökhan Gürses2, Firdevs Kahvecioğlu1

1Selçuk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı 
2Selçuk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı

Esin Akan / Selçuk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı

Dentigeröz kistler, gelişimsel ve inflamasyon sonucu oluşan, genellikle gömülü kalmış veya henüz sürmekte olan diş 
kronu ile ilişkili lezyonlardır. Bu olgu sunumunun amacı, çocuk hastada mandibulada çift taraflı tespit edilen inflamatuar 
dentigeröz kist olgusunun gelişimi ve tedavisini paylaşmaktır. 

10  yaşında karma dentisyona sahip, sistemik olarak sağlıklı erkek çocuk hasta, 75 numaralı dişte ağrı şikayeti ile 
kliniğe başvurmuştur. Hastanın klinik ve radyografik muayenesi yapılmıştır. Muayene sonucunda 75 ve 85 numaralı 
dişlere daha önce süt dişi kanal tedavisi yapılmış olduğu, kanal tedavisi yapıldığı aşamada herhangi bir kistik oluşumun 
mevcut olmadığı sistemde bulunan kontrol radyografilerinden öğrenilmiştir. Yeni çekilen panoramik radyografide 
35, 45 numaralı sürmemiş dişlerin kronunu çevreleyen iyi-sklerotik sınırlara sahip radyolüsent görüntülü lezyonlar 
izlenmiştir.

Hastanın lokal anestezi ile 75 ve 85 numaralı diş çekimleri yapılmıştır. Çekilen süt dişlerinin altındaki daimi dişlere 
zarar vermeyecek şekilde bölge kürete edilerek serum fizyolojik ile yıkanmıştır. 1 ay sonraki kontrol radyografisinde, 
35 ve 45 numaralı dişlerin sürmeye başladığı, ancak 45 numaralı dişin kronu etrafında dentigeröz kistin hala mevcut 
olduğu gözlenmiştir. 45 numaralı diş bölgesine lokal anestezi ile marsüpyalizasyon yapılmıştır. Bölgeden alınan doku 
örneği biyopsi için patolojiye gönderilmiştir. Yapılan histopatolojik incelemenin sonucu klinik ve radyolojik ön tanı ile 
uyumlu, dentigeröz kist olarak bildirilmiştir. 6 ay sonraki kontrol radyografisinde, lezyonun tamamen kaybolduğu ve 
dişlerinin sürdüğü görülmüştür. 

Çenelerde görülen dentigeröz kistler semptomlu ve semptomsuz geniş kemik defektleri oluşturabilmektedir. Dişlere 
yapılan restorasyonların düzenli kontrollerinin yapılması, ileri boyutta kemik defekti oluşturan bu patolojilerin erken 
teşhisi için önemlidir.
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Cvek Amputation In Complicated Crown Fractures Of Young Permanent Teeth: Case Report

Burcu Faydalı1, Funda Gürbulak1, Gül Tosun1

1Selcuk University Faculty of Dentistry, Department of Pedodontics

Burcu Faydalı / Selcuk University Faculty of Dentistry, Department of Pedodontics

Objective: Dentoalveolar trauma usually occurs in young patients and maxillary incisors are the most commonly 
affected teeth. In this case report, we present the restoration and follow-up of maxillary central incisors with 
complicated crown fracture due to trauma using direct composite with partial amputation (Cvek amputation).

Two 9-year-old male patients with no systemic disease were admitted to our clinic with complaints of tooth fracture 
at different times. In the anamnesis taken from the patients, it was learned that their teeth numbered 11 and 21 were 
fractured as a result of a fall.Clinical examination revealed that there was no percussion and palpation complaint in the 
teeth.Radiological examination revealed that there was no periapical pathology and alveolar fracture and the root tips 
were open.Since the teeth had not completed their maturation, cvek amputation was preferred. Pulp amputation was 
performed under local anesthesia using a sterile diamond rond bur. After controlling bleeding (Biafactor Mta,Turkey), it 
was placed in the exposed area and covered with glass ionomer cement (3M Espe,Germany). It was restored with direct 
composite. At the 3rd and 9th month of the follow-up period, no pathology was found clinically and radiographically 
and root growth continued.

In this case, partial (Cvek) amputation of upper central teeth with incomplete root development was performed to 
maintain the vitality of the tooth and the continuation of root development.Cvek amputation is a successful treatment 
for the continuation of apexogenesis in teeth with incomplete root development.
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Genç Daimi Dişlerde Meydana Gelen Komplike Kron Kırıklarında Cvek Amputasyonu: Olgu Sunumu

Burcu Faydalı1, Funda Gürbulak1, Gül Tosun1

1Selçuk Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı

Burcu Faydalı / Selçuk Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı

Amaç: Dentoalveolar travma, genellikle genç hastalarda meydana gelir ve travmadan en çok etkilenen dişler maksillar 
kesici dişlerdir. Bu olgu sunumunda, travma sonucu komplike kron kırığı meydana gelen maksillar santral kesici dişlerin 
parsiyel amputasyon (Cvek amputasyonu) ile direkt kompozit kullanılarak yapılan restorasyonu ve takibi sunulmaktadır.

Kliniğimize sistemik hastalığı bulunmayan 9 yaşında iki erkek hasta farklı zamanlarda diş kırığı şikayetiyle başvurmuştur. 
Hastalardan alınan anamnezde  düşme sonucu 11 ve 21 numaralı dişlerinin kırıldığı öğrenilmiştir.Klinik muayenesinde 
dişlerde perküsyon ve palpasyon şikayeti olmadığı görülmüştür.Radyolojik  muayenesinde periapikal patoloji ve alveol 
kırığı olmadığı ve kök uçlarının açık olduğu saptanmıştır.Dişler maturasyonunu tamamlamadığı için cvek amputasyonu 
tercih edilmiştir. Lokal anestezi altında steril elmas rond frez kullanılarak pulpa amputasyonu gerçekleştirilmiştir. 
Kanama kontrolü sağlandıktan sonra (Biafactor Mta,Turkey) ekspoze alana yerleştirilmiştir ve üzeri cam iyonomer 
siman (3M Espe,Germany) ile kapatılmıştır.Direkt kompozit ile restore edilmiştir.Takip periyodunun 3. ve 9. ayında 
klinik ve radyografik olarak herhangi bir patololojiye rastlanmamıştır ve kök gelişiminin devam ettiği görülmüştür.

Bu olguda kök gelişimi tamamlanmamış üst santral dişlerde parsiyel (Cvek) amputasyon uygulanarak, dişin vitalitesini 
koruması ve kök gelişiminin devamı sağlanmıştır.Kök gelişimini tamamlamamış dişlerde apeksogenezisin devamlılığı 
için cvek amputasyonu başarılı bir tedavi şeklidir.
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Complex Odontoma In The Maxillary Posterıor Region: A Case Report

Kevser Dinç1, Derya İçöz1, Emine Atcı2
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2Selcuk University Faculty Of Medicine Department Of Pathology, Konya, Turkıye

Kevser Dinç / Selcuk University Faculty Of Dentistry, Department Of Dentomaxillofacial Radiology, Konya, Türkiye

Objective: Odontomas are the most common odontogenic tumors of the jaws. They are slow growing and non-
aggressive tumors. This lesion is also considered to be a hamartoma because its growth is limited and slow and 
consists of differentiated dental tissues. Odontomas are divided into two groups as complex and compound, according 
to their macroscopic and microscopic properties. Complex odontoma appears as an irregular mass of dental tissues. 
The aim of this report is to present a case of erupted complex odontoma in the maxillary posterior region with clinical, 
radiological and histopathological features.

Case: An 18-year-old male patient without any systemic disease was admitted to our clinic with complaints of pain 
in the left upper molar region and eruption of an impacted tooth. In the clinical examination, there was an irregular, 
yellow-gray colored mass that had erupted into the mouth distal to the upper left first molar. Upper left 2nd and 3rd 
molars were not present in the mouth. Radiological examination was performed with panoramic radiography and cone 
beam computed tomography (CBCT).

Results: In the panoramic and CBCT images of the patient, a radiopaque mass with a size (15.3)*(11.5)*(18.2) 
mm surrounded by a radiolucent line was detected, together with the embedded left upper second molar. With the 
preliminary diagnosis of complex odontoma, the diagnosis was made as complex odontoma in the histopathological 
examination of the biopsy specimen, which was guided clinically and radiologically. Histopathological examination 
revealed enamel matrix and irregularly surrounding conglomerated dentin.

Conclusion: It is very rare for odontomas to erupt like a tooth. Complex odontomas are benign odontogenic tumors 
and usually do not recur. Complex odontomas, which are usually asymptomatic, can cause pain, inflammation, and 
infection when erupted into the mouth.
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PP-014

Maksiller Posterior Bölgede Erüpsiyona Uğramış Kompleks Odontoma: Olgu Sunumu

Kevser Dinç1, Derya İçöz1, Emine Atcı2

1Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye 
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Kevser Dinç / Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Amaç: Odontomalar, çenelerin en yaygın görülen odontojenik tümörleridir. Yavaş büyüyen ve agresif olmayan tümörlerdir. 
Büyümesinin sınırlı ve yavaş olması, farklılaşmış diş dokularından oluşması nedeniyle bu lezyon hamartom olarak da 
kabul edilir. Odontomalar, makroskopik ve mikroskobik özelliklerine göre kompleks ve kompound olmak üzere iki gruba 
ayrılırlar. Kompleks odontoma, diş dokularının düzensiz kitlesi şeklinde görülür. Bu raporun amacı klinik, radyolojik ve 
histopatolojik özellikleri ile maksiller posterior bölgedeki sürmüş bir kompleks odontoma olgusunu sunmaktır.

Olgu: 18 yaşında herhangi bir sistemik rahatsızlığı bulunmayan erkek hasta, sol üst molar bölgede ağrı ve gömülü 
dişinin sürme şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Klinik muayenede üst sol 1. büyük azı dişinin distalinde ağız içine 
sürmüş kemik sertliğinde, düzensiz, sarı-gri renkli bir kitle mevcuttu. Üst sol 2. ve 3. büyük azı dişleri ağız içinde 
mevcut değildi. Panoramik radyografi ve konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) ile radyolojik inceleme yapıldı.

Bulgular: Hastanın panoramik ve KIBT görüntülerinde gömülü sol üst ikinci büyük azı ile beraber, boyutları 
(15.3)*(11.5)*(18.2) mm olan radyoopak görünümde çevresi radyolüsent hat ile çevrili kitle tespit edildi. Kompleks 
odontoma ön tanısı ile klinik ve radyolojik olarak yönlendirilen biyopsi örneğinin histopatolojik incelemesinde tanı, 
kompleks odontoma olarak konuldu. Histopatolojik incelemede enamel matriks ve bunu düzensiz şekilde çevreleyen 
konglomere görünümde dentin saptandı.

Sonuç: Odontomaların bir diş gibi erüpsiyona uğramaları çok ender olarak görülebilmektedir. Kompleks odontomalar, 
benign odontojenik tümörlerdir ve genellikle nüks görülmez. Genellikle asemptomatik seyreden kompleks odontomalar, 
ağız içine sürdüğünde ağrı, enflamasyon, enfeksiyona yol açabilir. Tedavilerinde ise cerrahi ekzisyon uygulanır.
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PP-015

Partial Amputation Treatment In Complicated Crown Root Fracture:Case Series

Çise Dolunay Uslu1, Didem Odabaşı1

1Ordu Univercity Faculty Of Dentistry, Pediatric Dentistry

Çise Dolunay Uslu / Ordu Univercity Faculty Of Dentistry, Pediatric Dentistry

Objective: Crown fractures are the most common cause of dental trauma among head traumas in children. The teeth 
most frequently injured as a result of trauma are the permanent upper incisors. In this case report, the amputation 
treatment and follow-up of five patients with complicated crown fractures using MTA are presented.

Case Report: In the clinical and radiographic examination of five patients aged 11-11-13-14-14 years who applied to 
the Pedodontics Clinic of the Faculty of Dentistry of Ordu University due to trauma, complicated crown fractures were 
detected in the maxillary central incisors. The patients applied to our clinic on the same day as their trauma. It was 
determined that there was no negative finding in the intraoral examination. Partial amputation was performed under 
local anesthesia to the trauma-affected teeth in the clinical setting, in patients without cooperation problems. Mineral 
trioxide aggregate (MTA) was used as amputation material for all age group patients. Glass ionomer cement was used 
as the base material. Upper restorations were restored with composite resin. It was observed that all cases did not 
have any clinical and radiographic symptoms during the 6-month follow-up period.

Conclusion: Partial amputation using MTA is thought to be an effective method in the treatment of complicated crown 
fractures caused by trauma. In this case series, partial (Cvek) amputation was applied to the incisors in all age groups 
with or without root development, ensuring the vitality of the teeth. Longer follow-up and more case reports are needed 
to evaluate success.
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PP-015

Komplike Kron Kök Kırığında Parsiyel Amputasyon Tedavisi:Olgu Serisi

Çise Dolunay Uslu1, Didem Odabaşı1

1Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği

Çise Dolunay Uslu / Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği

Amaç: Çocuklarda kafa travmaları içerisinde en sık dental travma sonucu kron kırıkları görülmektedir. Travma sonucu 
en sık yaralanan dişler daimi üst kesicilerdir. Bu olgu raporunda travma sonucu komplike kron kırığı meydana gelen 
beş hastanın MTA kullanılarak yapılan amputasyon tedavisi  ve takipleri sunulmaktadır.

Olgu Sunumu: Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti kliniğine travma sebebi ile başvuran 11-11-13-
14-14 yaşlarında beş hastann yapılan klinik ve radyografik muayenesinde üst çene orta kesici dişlerinde komplike 
kron kırıkları tesbit edilmiştir. Hastalar geçirdikleri travma ile aynı gün içerisinde kliniğimize başvurmuştur. Yapılan 
intraoral muayenede negatif bir bulgu olmadığı tesbit edilmiştir. Kooperasyon sorunu olmayan hastalara klinik ortamda 
travmadan etkilenen dişlere lokal anestezi altında parsiyel amputasyon işlemi yapılmıştır. Tüm yaş grubu hastalar için 
amputasyon materyali olarak mineral trioksit agregat (MTA) kullanılmıştır. Kaide materyali olarak cam ionomer siman 
kullanılmıştır. Üst restorasyonlar kompozit rezin ile restore edilmiştir. Tüm olguların 6 aylık takip sürecinde klinik ve 
radyografik olarak herhangi bir semptom olmadığı gözlenmiştir.

Sonuç: MTA kullanılarak yapılan parsiyel amputasyon travma sonucu oluşan komplike kron kırıklarının tedavisinde 
etkili bir yöntem olduğu düşünülmektedir. Bu olgu serisinde kök gelişimi tamamlanmış ya da tamamlanmamış her yaş 
grubunda kesici dişlere parsiyel (Cvek) amputasyon uygulanarak, dişlerin vitalitelerini koruması sağlanmıştır. Başarıyı 
değerlendirmede daha uzun süreli takibe ve daha fazla olgu sunumuna ihtiyaç vardır.
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PP-016

Ameloblastoma Of The Mandibular Posterior Region: A Case Report

Nihal Ersu1, Aykağan Coşgunarslan1

1Erciyes University Faculty of Dentistry Oral and Maxillofacial Radiology

Nihal Ersu / Erciyes University Faculty of Dentistry Oral and Maxillofacial Radiology

Aim: Ameloblastoma is a benign, but locally aggressive odontogenic neoplasm that occurs in the mandible and maxilla, 
constituting approximately 1% of oral tumors.

The purpose of this study is to present the clinicopathological and radiological features of ameloblastoma located in 
the mandibular posterior region and ramus.

Case : A 39-year-old male patient applied to our clinic with the complaint of a long-standing swelling on the right side 
of the lower jaw. Acording to the anamnesis, he did not have any systemic disease.

Findings: In the extraoral examination, swelling on the left angulus and ramus of the mandible and consequently 
facial asymmetry was detected. In the intraoral examination, expansion was observed in the buccal and lingual areas 
of the mandibular posterior region, and it was observed that tongue was displaced contralaterally. In the panoramic 
radiograph taken from the patient, a well-defined, multilocular lesion with radiolucent internal structure, extending 
from the mandibular right molar region to the ramus, causing expansion and destruction of the cortical bone, was 
detected. In the CBCT image, a well-defined, multilocular, soap bubble-like, radiolucent internal lesion was observed, 
starting from the distal of the second premolar and extending to the coronoid process. The lesion is associated with 
the mandibular canal also caused expansion and destruction of the lingual and buccal cortical bones, thinning of 
the posterior cortical borders of the inferior mandible and ramus, and perforation in places. Root resorption was 
detected in the first and second molars. After the incisional biopsy, the diagnosis of ameloblastoma was made by 
histopathological examination, and a hemimandibulectomy was planned for the patient.

Conclusion: Although ameloblastoma is the most common odontogenic benign tumor of the maxillomandibular region, 
it is rare. Resection of the lesion with healthy tissue borders is important for recurrence and malignant transformation 
since it can develop locally aggressively and invade.
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PP-016

Mandibula Posterior Yerleşimli Ameloblastoma: Bir Olgu Sunumu

Nihal Ersu1, Aykağan Coşgunarslan1

1Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

Nihal Ersu / Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

Amaç: Ameloblastoma, mandibula ve maksillada ortaya çıkan, oral tümörlerin yaklaşık %1’ni oluşturan, nadir görülen, 
benign karakterli ancak lokal agresif gelişim gösteren gerçek bir odontojenik neoplazmdır.

Bu poster sunumunun amacı, mandibular posterior bölge ve ramus yerleşimli ameloblastomanın klinikopatolojik ve 
radyolojik özelliklerinin sunulmasıdır.

Olgu : 39 yaşındaki erkek hasta, uzun süredir var olan ve son zamanlarda büyüdüğünü bildirdiği, alt çene sağ taraftaki 
şişlik şikayetiyle kliniğimize başvurmuştur. Hastadan alınan anamnezde, herhangi bir sistemik hastalığı olmadığı 
öğrenilmiştir.

Bulgular: Yapılan ekstraoral muayenede hastanın mandibula sol angulus ve ramus üzerinde şişlik ve buna bağlı olarak 
fasiyal asimetri saptanmış ancak ilgili alanda kızarıklık, sıcaklık artışı gibi infamatuar bulgular izlenmemiştir. İntraoral 
muayenede ise, mandibular posterior bölgede bukkal ve lingual alanda ekspansiyon gözlenmiş dilin kontralaterale 
doğru yer değiştirdiği görülmüştür. Hastadan alınan panaromik radyografta, mandibular sağ molar bölgeden ramusa 
doğru uzanım gösteren, iyi sınırlı, radyolusent iç yapılı, multiloküler, kortikal kemikte ekspansiyona ve destruksiyona 
neden olan belirgin lezyon saptanmıştır. Ayrıca lezyonun ilişkili olduğu 47 numaralı diş kökünde rezorpsiyon izlenmiştir. 
Lezyonun ayrıntılı değerlendirilmesi için konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) istenmiştir. KIBT görüntüsünde, 45 
numaralı dişin distalinden başlayarak, mandibula ramustan koronoid prosese kadar uzanan iyi sınırlı, multiloküler 
sabun köpüğü görünümlü, radyolusent iç yapıda lezyon izlenmiştir. Lezyon mandibular kanal ile ilişkilidir ayrıca lingual 
ve bukkal kortikal kemikte ekspansiyon ve destruksiyona, mandibula inferior ve ramusun posterior kortikal sınırlarında 
incelme ve yer yer perforasyona neden olmuştur. Lezyonla ilişkili 46 ve 47 numaralı dişlerde kök rezorpsiyonu 
saptanmıştır. Yapılan insizyonel biyopsi sonrası histopatolojik inceleme ile ameloblastoma tanısı konmuş ve hastaya 
hemimandibulektomi planlanmıştır.

Sonuç: Ameloblastoma, maksillomandibular bölgenin en sık görülen odontojenik benign karakterli tümörü olsa da 
nadir görülür. Lokal agresif gelişim göstermesi ve invazyon yapabilmesi nedeni ile lezyonun sağlıklı doku sınırlarıyla 
rezeke edilmesi nüks ve malign transformasyon açısından önem arz eder.
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2-Year Follow-up of Calcified Epithelial Odontogenic Tumor: Case Report

Burak Cezairli1, Hasan Akpınar1, Fadime Gül Salman2

1Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry, Ordu University, Ordu, Turkey 
2Memorial Hospital, Istanbul, Turkey

Hasan Akpınar / Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry, Ordu University, Ordu, Turkey

Objective: Although there is no consensus on the origin of calcified epithelial odontogenic tumor, first described by Jens 
Jorgen Pindborg in 1955, it is thought that it may originate from oral epithelium, reduced enamel epithelium or dental 
lamina. Although panoramic radiographs help detect the lesion, cone beam computed tomography examinations are 
recommended. Radiographic view; Although it varies according to the developmental stage of the lesion, exceptions 
can be seen. Generally, early lesions give a radiolucent image, while advanced lesions give a mixed image. In this case 
report, a 2-year follow-up of a case of calcified epithelial odontogenic cyst causing resorption in adjacent teeth is 
presented.

Case: Intraoral examination and radiological examinations of the patient who applied to our clinic due to luxation in 
tooth 37 were performed. As a result of the radiological examination, a regular and sclerotic lesion involving the left 
lower retromolar region, causing resorption in the lesion-related tooth was detected. Excision of the lesion under local 
anesthesia was planned. Considering that the lesion may be of a locally aggressive character, some of the surrounding 
intact bone was removed after excision. In the 2-year follow-up, it was determined that the lesion area was healed and 
there was no recurrence.

Findings: CEOT; It is in the classification of benign epithelial odontogenic tumors. When it is associated with the impacted 
tooth and is asymptomatic, the differential diagnosis of the lesion with dentigerous cyst, calcified odontogenic tumor 
and calcified odontogenic cyst should be made. It has been reported that in some cases, it may cause displacement 
of the teeth. In the literature, it is stated that most of the cases are intraosseous, and it is stated that peripheral origin 
cases are rare.

Conclusion: Larger excision should be performed in cases that cause resorption in adjacent teeth compared to the 
conventional method.
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Kalsifiye Epitelyal Odontojenik Tümörün 2 Yıllık Takibi: Vaka Raporu

Burak Cezairli1, Hasan Akpınar1, Fadime Gül Salman2

1Ordu Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim dalı, Ordu, Türkiye 
2Özel Memorial Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Hasan Akpınar / Ordu Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim dalı, Ordu, Türkiye

Amaç: İlk olarak 1955 yılında Jens Jorgen Pindborg tarafından tanımlanan kalsifiye epiteliyal odontojenik tümörün 
orjini konusunda görüş birliği bulunmasa da oral epitel, redükte mine epiteli veya dental laminadan köken alabileceği 
düşünülmektedir.Panoramik radyografiler lezyonun tespitine yardımcı olsa da konik ışınlı bilgisayarlı tomografi 
incelemeleri önerilmektedir.  Radyografik görünüm; lezyonun gelişim evresine göre farklılık gösterse de istisna 
durumlar da görülebilmektedir. Genellikle erken dönem lezyonlar radyolüsent görüntü verirken ilerlemiş lezyonlar mikst 
görüntü vermektedir. Bu vaka sunumunda komşu dişlerde rezorpsiyona neden olan kalsifiye epiteiyal odontojenik kist 
olgusunun 2 yıllık takibi sunulmuştur.

Olgu: Kliniğimize 37 numaralı dişinde bulunan lüksasyon nedeniyle başvuran hastanın ağız içi muayenesi ve radyolojik 
tetkikleri yapılmıştır. Yapılan radyolografik inceleme sonucunda sol alt retromolar bölgeyi içine alan sınırları düzenli 
ve sklerotik, lezyonla ilişkili dişte rezorpisyona neden olan lezyon tespit edilmiştir. Lezyonun lokal anestezi altında 
eksizyonu planlanmıştır.  Lezyonun lokal agresif karekterde olabileceği düşünülerek eksizyonunun ardından çevre 
sağlam kemikten bir miktar alınmıştır. 2 yıllık takipte lezyon bölgesinde iyileşme olduğu ve nüks olmadığı belirlenmiştir.

Bulgular: Dünya Sağlık Örgütünü yapmış olduğu son sınıflamaya göre CEOT; benign epiteliyal odontojenik tümörler 
sınıflamasındadır.  Gömülü dişle ilişkili ve asemptomatik olduğunda lezyonun, dentigeröz kist, kalsifiye odontojenik 
tümör ve kalsifiye odontojenik kistle ayırıcı tanısı yapılmalıdır. Bazı vakalarda dişlerde yer değişikliğe neden olabileceği 
bildirilmektedir.  Literatürde vakaların büyük bir bölümünün intraosseoz olduğu belirtilmekte olup periferal kaynaklı 
olgulara seyrek rastlanıldığı belirtilmektedir.

Sonuç: Komşu dişlerde rezorpsiyona neden olguların konvansiyonel yönteme göre daha geniş eksizyonu yapılmalıdır. 
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Skeletal Class II Treatment with Functional Appliance (Activator): Case Report

Mergen Nuryyev1, Tamer Türk1

1Ondokuz Mayıs University Faculty of Dentistry Department of Orthodontics

Mergen Nuryyev / Ondokuz Mayıs University Faculty of Dentistry Department of Orthodontics

Objective: Although the activator can be shaped to treat all types of malocclusion, it is especially used in the treatment 
of Class II cases with mandibular insufficiency. In this case report, activator treatment of a patient with normal lower 
face height and skeletal Class II relationship due to mandibular insufficiency during pubertal growth is presented.

Case: A female patient with a chronological age of 12 years and 1 month. She applied to our clinic with the complaint 
of my teeth are out of shape. Angle Class II relationship, chimetric face and convex profile were observed in clinical 
examination. In cephalometric evaluation; normal SN–GoGn angle (32.9°), point A (-2.1mm) normal and Pog (-13.9mm) 
posterior to McNamara, upper (112.2°) and lower incisors (95.3°) angles were normal, skeletal Class II (ANB 5.9°) 
relationship, 9 mm overjet and 3 mm overbite were detected. In addition, according to the hand-wrist radiography, 
it was observed that the growth and development were in the peak (Mp3cap) period. In treatment planning, it was 
decided to apply an activator to correct the Class II relationship and to stimulate the sagittal growth of the mandible, 
followed by fixed orthodontic treatment.

Results: The removable functional appliance was used for 7 months. Post-treatment cephalometric evaluation showed 
improvement in Pog (-8.3mm) according to McNamara, increase in lower incisor angle (99.2°), skeletal and dental 
Class I (ANB 2.6°) relationship and 7 mm decrease in overjet.

Conclusion: Removable Functional Appliance (Activator) treatment is an effective method in growing patients with 
skeletal Class II relationship and mandibular growth failure.
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Fonksiyonel Aparey (Aktivatör) ile İskeletsel Sınıf II Tedavi: Olgu Sunumu

Mergen Nuryyev1, Tamer Türk1

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı

Mergen Nuryyev / Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı

Amaç: Aktivatör tüm maloklüzyon tiplerini tedavi edebilecek tarzda şekillendirebilmelerine rağmen, özellikle mandibular 
yetersizlik gösteren Sınıf II vakaların tedavisinde kullanılmaktadır. Bu vaka raporunda, pubertal büyüme döneminde, alt 
yüz yüksekliği normal ve mandibular yetersizlikten kaynaklı iskeletsel Sınıf II ilişkiye sahip hastanın aktivatör tedavisi 
sunulmaktadır.

Olgu: 12 yıl 1 ay kronolojik yaşta kadın hasta. Dişlerimin şekli bozuk şikâyeti ile kliniğimize başvurmuştur. Klinik 
muayenede Angle Sınıf II ilişki, simerik yüz ve konveks profil gözlemlenmiştir. Sefalometrik değerlendirmede; normal 
SN–GoGn açı (32,9°), McNamara göre A noktası (-2,1mm) normal ve Pog (-13,9mm) geride konumlanmış, üst(112,2°) 
ve alt keser (95,3°) açıları normal, mandibular gelişim yetersizliğinden kaynaklı iskeletsel Sınıf II (ANB 5,9°)ilişki, 9 
mm overjet ve 3 mm overbite tespit edilmiştir. Ayrıca el-bilek radyografisine göre büyüme gelişimin pik (Mp3cap) 
döneminde olduğu görülmüştür. Tedavi planlamasında, Sınıf II ilişkiyi düzeltmek ve mandibulanın sagital yönde 
büyümesini stimüle etmek için aktivatör uygulanması, sonrasında sabit ortodontik tedaviye karar verilmiştir. 

Bulgular: Haraketli fonsiyonel aparey 7 ay süreyle kullandırılmıştır. Tedavi sonrası sefalometrik değerlendirmede 
McNamara göre Pog (-8,3mm) iyileştirme, alt keser (99,2°) açısında artış, iskeletsel ve dental Sınıf I (ANB 2,6°) ilişki ve 
overjette 7 mm azalma tespit edilmiştir.

Sonuç: İskeletsel Sınıf II ilişkiye ve mandibular büyüme yetersizliğine sahip büyümesi devam eden hastalarda Hareketli 
Fonksiyonel Aparey (Aktivatör) tedavisi etkili bir yöntemdir.

 



Selçuk Üniversitesi 3. Uluslararası  

 Selçuk University 3rd International Congress of Innovative Dentistry

Yenilikçi Diş Hekimliği Kongresi

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KONYA VALİLİĞİ

November 25-27,2022
Alaeddin Keykubat Campus

Sultan Alparslan Congress Center
Konya / Türkiye

Alaeddin Keykubat Kampüsü
Sultan Alparslan Kongre Merkezi

Konya / Türkiye

25-27 Kasım,2022

www.sudentistry2022.org

PP-019

Application of Composite Veneers After Orthodontic Treatment: Two Case Reports

Yasemin Özden1, Latife Altınok Uygun1

1Afyonkarahisar University of Health Sciences, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Afyonkarahisar, 
Turkey

Yasemin Özden / Afyonkarahisar University of Health Sciences, Faculty of Dentistry, Department of Restorative 
Dentistry, Afyonkarahisar, Turkey

Aim: İncreasing aesthetic expectations create the need for restorative treatment in people who have structure, shape 
or color disorders in their teeth after orthodontic treatment at the present time. The expectations of these patients can 
also be met through developing adhesive bonding technologies and composite restorations. With the conservative 
approach, both aesthetic expectations are met and a tight contact structure is created. The risk of relapse is also 
reduced with the provided arc stabilization. With the treatment, it is aimed to meet both aesthetic and functional 
expectations.

Case: After detailed examination of the 15-year-old female patient who was consulted from the orthodontic clinic, it was 
observed that her lateral teeth were in the form of peg and therefore the diastemas did not close. It was observed that 
another 16-year-old female patient who applied to our clinic because she was not satisfied with her smile aesthetics 
after orthodontic treatment also had a wedge lateral tooth form. Treatment plans were shared with our patients and 
their consent was obtained. It was decided to apply a composite veneer. First of all, surface prophylaxis was applied, 
and then etching was done. Direct restoration was applied with appropriate color combinations. The procedures were 
completed by applying the polishing protocols.

Results: It was observed that the aesthetic expectations of our patients, whose controls were made, were met quickly 
and effectively.

Conclusion: The aesthetic expectations of the patients whose minimally invasive restorative treatments were completed 
were met. In addition, the success of orthodontic treatment has been increased thanks to the multidisciplinary 
approach.
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Ortodontik Tedavi Sonrasında Kompozit Veneer Uygulamaları: İki Olgu Sunumu

Yasemin Özden1, Latife Altınok Uygun1

1Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, 
Türkiye

Yasemin Özden / Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim 
Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye

Amaç: Günümüzde artan estetik beklentiler ortodontik tedavi sonrasında dişlerinde yapı, şekil ya da renk bozukluğu 
bulunan kişilerde restoratif tedavi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Gelişen adeziv bağlanma teknolojileri sayesinde 
kompozit restorasyonlar yardımıyla bu durumdaki hastaların da beklentileri karşılanabilmektedir. Konservatif 
yaklaşımla hem estetik beklentiler giderilmekte hem de sıkı kontak yapısı oluşturulmaktadır. Sağlanan ark stabilizasyonu 
sayesinde relaps riski de azaltılmaktadır. Yapilan tedaviyle hem estetik hem de fonksiyonel beklentilerin karşılanması 
amaçlanmıştır.

Olgu: Ortodonti kliniğinden konsülte edilen 15 yaşındaki bayan hastanın detaylı muayenesi yapıldıktan sonra lateral 
dişlerinin kama formunda olduğu ve bu nedenle diastemaların kapanmadığı görülmüştür. Ortodontik tedavi sonrasında 
gülüş estetiğinden memnun olmadığı gerekçesiyle kliniğimize başvuran 16 yaşında diğer bir bayan hastanın da kama 
lateral diş formuna sahip olduğu görülmüştür. Tedavi planlamaları hastalarımızla paylaşılarak onayları alınmıştır. 
Kompozit veneer uygulanmasına karar verilmiştir. Öncelikle yüzey profilaksi uygulaması, sonrasında asitleme işlemi 
yapılmıştır. Uygun renk kombinasyonları ile direkt restorasyon uygulanmıştır. Polisaj protokolleri uygulanarak işlemler 
tamamlanmıştır.                    

Bulgular: Kontrolleri yapılan hastalarımızın estetik beklentilerinin hızlı ve etkin bir şekilde karşılandığı görülmüştür.

Sonuç: Minimal invaziv şekilde restoratif tedavileri tamamlanan hastaların estetik beklentileri karşılanmıştır. Bununla 
birlikte multidisipliner yaklaşım sayesinde yapılan ortodontik tedavinin de başarısı arttırılmıştır.
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Treatment of an Anterior Crossbite Case with a Removable Appliance

Venus Seyedoskuyi1, aslı Topaloğlu ak1

1Faculty of Dentistry, İstanbul Aydın University

Venus Seyedoskuyi / Faculty of Dentistry, İstanbul Aydın University

Crossbite disorders involving a single tooth or multiple teeth in both jaws are common anomaly in pedodontics. This 
can be of skeletal, dental or habitual origin.

Early diagnosis and treatment of anomalies originating from dentoalveolar have great importance in reducing and 
stopping the intensity of the anomaly.

In cases where such an anomaly detected in the mixed dentition period of the patients isn’t treated, it’s likely to 
transform from a functional anomaly to a morphological anomaly in the long term. In addition, when anomaly isn’t 
treated, problems like gingival inflammation and recession may occur. In advanced stages, it can lead to occlusion and 
joint problems.

A 9-year-old male patient who applied clinic for routine dental treatments was reported to have no systemic disease 
in anamnesis taken from his family. As result of the clinical and radiological examination, no caries were detected.

It was determined that the upper left 1s incisor was in the cross closure. It was observed that the lower left 1st incisor 
covered the upper left incisor by 2mm. Gingival recession occurred in the lower left 1st permanent incisor due to 
occlusal trauma. 

Alginate impression was taken from the patient to determine the occlusion. According to the measurements, the 
occlusion was increased, vestibular arch, Adams clasp and a removable appliance with a pusher spring were planned 
in the anterior region.

In the first week, at least 8 hours a day, and as of the second week, it was requested to increase this time to 12 hours 
a day after the patient got used to and accepted the appliance.

At the end of the treatment, it was determined that the intensity of the deepbite decreased by 1mm, and the gingival 
recession improved by about 1mm. However, complete recovery couldn’t be achieved because the patient didn’t use 
the appliance regularly.
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Anterior Çapraz Kapanışlı Bir Olgunun Hareketli Aparey ile Tedavisi

Venus Seyedoskuyi1, Aslı Topaloğlu Ak1

1İstanbul Aydın Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi

Venus Seyedoskuyi / İstanbul Aydın Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi

Alt ve üst çenelerde, tek diş yada birden fazla dişi içeren çapraz kapanış bozuklukları pedodontide sıkça görülen 
anomalidir. Bu anomali iskeletsel, dental, habitüel kaynaklı olabilmektedir.

Dentoalveolar kaynaklı olan anomalilerin erken teşhis ve tedavisi anomalinin şiddetini azaltmakta ve durdurmakta 
büyük önem teşkil eder. 

Hastaların karma dişlenme döneminde saptanan bu tip bir anomali tedavi edilmediği durumlarda uzun dönemde 
fonksiyonel anomaliden morfolojik anomaliye dönüşebilme ihtimali yüksektir. Bunun yanısıra çapraz kapanış 
anomalisine müdahale edilmediği durumlarda, diş eti iltihabi ve diş eti çekilmesi gibi problemler oluşabilir. İleri 
safhalarda, kapanış bozuklukları ve çiğneme bozuklukları ile beraber dişlerde aşınmalara ve eklem problemlerine kadar 
yol açabilmektedir.

Kliniğimize rutin dental tedavileri yaptırmak için başvuran 9 yaşında olan erkek hastanın ailesinden alınan anamnezinde 
herhangi bir sistemik rahatsızlığı olmadığı rapor edilmiştir. Yapılan klinik ve radyolojik muayene sonucunda dişlerde 
herhangi bir çürük tespit edilmemiştir.

Üst sol 1. Keserin kross kapatışta olduğu tespit edilmiştir. Alt sol 1. Keserin üst sol keseri 2mm kadar örttüğü 
görülmüştür. Oklüzal travmaya bağlı olarak sol alt 1. Daimi keserde dişeti çekilmesi meydana gelmiştir. 

Hastadan çene kapanışı ve dişlerin konumunu belirlemek aljinat ölçü alınmıştır. Alınan ölçülere göre oklüzyonu 
yükseltilmiş, vestibul ark, Adams kroşe ve anterior bölgede itici zemberekli hareketli aparey planlanmıştır.

Tedavinin ilk haftasında günde en az 8 saat ve 2.hafta itibarı ile hastanın apareye alışması ve kabullenmesi ile bu süreyi 
günde 12 saate çıkarılması istenmiştir.

Tedavi süreci bitiğinde hastada derin kapanışının şiddetinin 1 mm kadar azaldığı dişeti çekilmesinin 1mm civarında 
düzeldiği saptanmıştır. Ancak tam bir iyileşme hastanın apareyi düzenli kullanmamasından ötürü elde edilememiştir.
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Replantation of Periodontally Hopeless Tooth Ten-Month Follow-up:Case Report

Adem Begeçaslan1, Emine Elif Mutafcılar Velioğlu1

1Selcuk University Department of Periodontology

Adem Begeçaslan / Selcuk University Department of Periodontology

Aim: Replantation; It is defined as the intentional extraction of teeth and their repositioning into the extraction socket 
that have lost their periodontal support  after the completion of the root canal treatment. In this way, the aesthetic and 
function of the patient is restored. In this case report, a 10-month clinical and radiological report of the replantation of 
the maxillary central incisor is presented.

Method: A systemically healthy, non-smoker 41-year-old female patient was referred to our clinic with complaints of 
mobility in her central incisor and gingival bleeding in the relevant region. As a result of the clinical and radiological 
examination of the patient, severe periodontal destruction, deep periodontal pathological pockets and accompanying 
Miller Class III mobility were detected. Root canal treatment of the relevant tooth was completed during Phase 1 
periodontal treatment, which includes scaling, root planning and oral hygiene motivation. Then the tooth was kept 
in tetracycline HCl (100mg/ml) solution for 5 minutes. After washing in sterile saline solution, it was placed in the 
extraction socket and temporarily splinted with adjacent teeth.

Result: At the end of the 10-month follow-up, it was observed that the inflammation was resolved in the relevant 
region, the pathological pockets were eliminated, and there was radiologically significant bone gain. It was noted that 
no complications developed during this period and the patient was satisfied with the treatment.

Conclusion: Replantation of periodontally hopeless teeth is considered to be a remarkable treatment approach because 
it is completed in a short time, is economical, provides aesthetics, and also positively affects future implant surgery by 
preventing bone resorption and providing bone gain.
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Periodontal Olarak Umutsuz Bir Dişin Replantasyonunun 10 Aylık Takibi :Olgu Sunumu

Adem Begeçaslan1, Emine Elif Mutafcılar Velioğlu1

1Selçuk Üniversitesi Periodontoloji Bölümü

Adem Begeçaslan / Selçuk Üniversitesi Periodontoloji Bölümü

Amaç: Replantasyon; periodontal desteğini kaybetmiş dişlerin kanal tedavisinin tamamlanmasının ardından, bilinçli 
olarak çekilerek, çekim soketine tekrar yerleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır.Bu sayede hastanın estetik ve 
fonksiyonu tekrardan sağlanmış olur. Bu vaka raporunda maksiller santral kesici dişin replantasyonunun 10 aylık klinik 
ve radyolojik raporu sunulmuştur.

Metod: Sistemik olarak sağlıklı sigara içmeyen 41 yaşında kadın hasta santral kesici dişinde mobilite ve ilgili bölgede diş 
eti kanaması şikâyeti ile kliniğimize başvurdu. Hastanın klinik ve radyolojik muayenesi sonucu dişte şiddetli periodontal 
yıkım, derin periodontal patolojik cepler ve buna eşlik eden Miller sınıf III mobilite tespit edildi. Detertraj, kök yüzey 
düzleştirmesi ve oral hijyen eğitimini içeren Faz1 periodontal tedavi sırasında ilgili dişin kök kanal tedavisi tamamlandı. 
Reimplantasyon işlemine dişin atravmatik olarak çekimi ile başlandı, dişin extraoral olarak kök yüzeyindeki sementin 
tamamen uzaklaştırılmasına dikkat edilerek kök yüzey düzleştirmesi gerçekleştirildi. Daha sonra diş 5dk tetrasiklin HCI 
(100mg/ml) solüsyonunda bekletildi. Steril salin solüsyununda yıkandıktan sonra çekim soketine yerleştirildi komşu 
dişlerle birlikte geçici olarak splintlendi. 2 haftalık geçici splint işleminden sonra daimî fiber destekli splint yapıldı.

Bulgular: 10 aylık takip sonunda ilgili bölgede inflamasyonun çözüldüğü, ceplerin elimine olduğu ve radyolojik olarak 
belirgin kemik kazanımının olduğu görülmüştür. Bu süre boyunca herhangi bir komplikasyon gelişmediği ve hastanın 
tedaviden memnun olduğu kaydedilmiştir.

Sonuç: Periodontal olarak umutsuz dişlerin replantasyonunun, kısa sürede tamamlanması, ekonomik olması, estetiğin 
sağlanabilmesi ve aynı zamanda kemik rezorpsiyonunu engelleyip, kemik kazanımı sağlayarak gelecek implant 
cerrahisini olumlu etkilemesi nedeniyle kayda değer bir tedavi yaklaşımı olduğu düşünülmektedir.
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Lingual Tonsillolith: A Case Report

Sultan Uzun1, Melek Taşsöker1

1Necmettin Erbakan University, Faculty of Dentistry, Dentomaxillofacial Radiology

Sultan Uzun / Necmettin Erbakan University, Faculty of Dentistry, Dentomaxillofacial Radiology

Purpose: The lingual tonsil (LT), located at the base of the tongue posterior to the circumvallate papillae, consists of 
aggregates of lymphoid tissue separated by a median glossoepiglottic ligament that splits the LT into right and left 
halves. Hypertrophy and pathologic changes of the LT can develop and cause subjective symptomatology. Patient 
complaints include sore throats, dysphagia, globus sensation, dyspnea, halitosis etc. Because of its literary rarity, this 
report presents a case of an incidental finding of a lingual tonsillolith.

Case Report: A 57-year-old male patient was admitted to our clinic for routine examination with the diagnosis of 
diabetes. Panoramic radiography showed 2 opacities in the ramus mandible, bilaterally on the right and left. Advanced 
imaging methods were used and lingual tonsillolith was detected after computed tomography. Since the patient did 
not have any complaints, he was informed and follow-up was recommended.

Conclusion: Lingual tonsilloliths are rare cases. When bilateral calcifications are seen on panoramic radiographs, they 
should be evaluated for calcifications and ghost images. Usually, lingual tonsillolith is asymptomatic and discovered 
incidentally only during routine imaging procedures. In such cases, treatment and observation are always a appropriate 
option.
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Lingual Tonsilolit: Bir Olgu Sunumu

Sultan Uzun1, Melek Taşsöker1

1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Sultan Uzun / Necmettin Erbakan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Amaç: Dilin tabanında, sirkumvallat papillanın arkasında yer alan lingual tonsil (LT), LT’yi sağ ve sol yarıya bölen bir 
medyan glossoepiglottik bağ ile ayrılan lenfoid doku kümelerinden oluşur. LT’nin hipertrofisi ve patolojik değişiklikleri 
gelişebilir ve subjektif semptomatolojiye neden olabilir. Hasta şikayetleri arasında boğaz ağrısı, disfaji, globus hissi, 
dispne, ağız kokusu vb. görülmektedir. Literatürde nadir olması nedeniyle, bu rapor tesadüfi bir lingual tonsillolit 
bulgusu vakasını sunmaktadır.

Olgu Sunumu: 57 yaşında, diabetes mellituslu, erkek hasta, rutin muayene için kliniğimize başvurdu. Panoramik 
radyografide ramus mandibulada sağda ve solda bilateral olmak üzere 2 opasite izlendi. İleri görüntüleme yöntemleri 
kullanılarak tomografi çekildi ve tomografi sonrası lingual tonsillolit tespit edildi. Hastanın herhangi bir şikayeti 
olmadığı için bilgilendirilerek takip önerildi.

Sonuç: Lingual tonsillolitler nadir görülen durumlardır. Panoramik radyografilerde bilateral kalsifikasyonlar 
görüldüğünde kalsifikasyonlar ve hayalet görüntüler açısından değerlendirilmelidir. Genellikle, lingual tonsillolit 
asemptomatiktir ve sadece rutin görüntüleme prosedürleri sırasında tesadüfen keşfedilir. Bu gibi durumlarda, tedavi 
ve gözlem her zaman uygun bir seçenektir.
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Approach to Horizontal Root Fracture in Upper Central Teeth : Case Report

Burcu Faydalı1, Sevde Berfu Zaim1, Firdevs Kahvecioğlu1

1Selcuk University Faculty of Dentistry, Department of Pedodontics

Burcu Faydalı / Selcuk University Faculty of Dentistry, Department of Pedodontics

Root fractures are injuries involving the pulp, dentin and cementum. These fractures account for 0.5-7% of all dental 
traumas. Horizontal root fractures are frequently seen in the anterior maxillary region and usually affect teeth with 
closed root ends. In this case report, the importance of regular clinical and radiographic follow-up is emphasized in a 
case of root fracture in the middle and apical triad.

In this case report, a systemically healthy 11-year-old boy was admitted to our clinic after a fall. Clinical and 
radiographic examination was performed. Clinical examination revealed visible mobility in teeth numbered 11 and 21. 
Radiologic examination revealed a horizontal root fracture in the middle 1/3 of tooth number 11 and near the apical 
1/3 of tooth number 21, and the maturation of the teeth was completed. Under local anesthesia, a trauma splint was 
applied with a passive and flexible wire with a diameter of 0.4 mm, with support from teeth 14-24. At the 4-week 
follow-up visit, it was observed that the mobility of the teeth had completely disappeared and the splint was removed 
in the same session. At the 8-week follow-up visit, the teeth were clinically asymptomatic with no tooth mobility, and 
pulpal sensitivity tests showed a positive response. Radiographically, signs of repair were observed at the fracture line. 
No symptomatic condition was detected at the 3- and 6-month follow-up visits. The patient is still under follow-up in 
our clinic.

Regular clinical and radiographic follow-up is important in cases of root fractures in mature permanent teeth. The 
localization of the root fracture and the vitality of the pulp should be taken into consideration when deciding on the 
treatment method. In this case, hard tissue formation and pulpal healing were observed without endodontic treatment.
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PP-023

Üst Santral Dişlerdeki Horizontal Kök Kırığına Yaklaşım : Olgu Sunumu

Burcu Faydalı1, Sevde Berfu Zaim1, Firdevs Kahvecioğlu1

1Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı

Burcu Faydalı / Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı

Kök kırıkları pulpa, dentin ve sementi içeren yaralanmalardır. Bu kırıklar, tüm dental travmaların %0,5-7’sini 
oluşturmaktadır. Horizontal kök kırıkları sıklıkla üst çene ön bölgede görülmekte ve genellikle kök ucu kapanmış dişler 
etkilenmektedir. Bu olgu raporunda, orta ve apikal üçlüde olan kök kırığı vakasında, düzenli klinik ve radyografik takibin 
önemi vurgulanmaktadır.

Bu olgu raporunda sistemik olarak sağlıklı 11 yaşında erkek çocuk hasta düşme sonucu kliniğimize başvurmuştur. 
Hastanın klinik ve radyografik muayenesi yapılmıştır. Klinik muayene sonucunda 11 ve 21 numaralı dişlerde gözle 
görülebilen mobilite saptanmıştır. Radyolojik muayene sonucunda ise 11 numaralı dişte orta 1/3, 21 numaralı dişte 
apikal 1/3’e yakın bölgede horizontal kök kırığı olduğu ve dişlerin matürasyonunu tamamladığı tespit edilmiştir. 
Hastaya lokal anestezi altında 14-24 numaralı dişlerden destek alınarak 0.4 mm çapında pasif ve esnek bir telle travma 
splinti uygulanmıştır. 4 hafta sonraki kontrol muayenesinde, dişlerdeki mobilitenin tamamen kaybolduğu gözlenmiş ve 
aynı seansta splint çıkarılmıştır. 8. hafta kontrolünde klinik olarak dişlerin asemptomatik olduğu ve dişlerde mobilite 
olmadığı görülmüş ve pulpal duyarlılık testlerine pozitif cevap alınmıştır. Radyografik olarak kırık hattında tamir belirtileri 
izlenmiştir. Hastanın 3 ve 6 aylık kontrollerinde semptomatik bir durum saptanmamıştır. Hasta halen kliniğimizde takip 
altındadır.

Matürasyonunu tamamlamış daimi dişlerde görülen kök kırığı vakalarında düzenli klinik ve radyografik takip önemlidir. 
Tedavi yöntemine karar verilirken kök fraktürünün lokalizasyonu ve pulpanın vitalitesi göz önünde bulundurulmalıdır. 
Bu vakada endodontik tedavi uygulanmaksızın sert doku oluşumu ve pulpal iyileşme gözlenmiştir.
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PP-024

Pyogenic Granuloma Located in the Mandibular Lingual Region: A Case Report

Büşra Öztürk1, Ali Altındağ1, Ahmet Altan2

1Necmettin Erbakan University Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Radiology 
2Necmettin Erbakan University Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery

Büşra Öztürk / Necmettin Erbakan University Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Radiology

Aim: Pyogenic granuloma (PG) is a benign, reactive, tumor-like lesion of the skin and mucous membranes. These 
lesions, which are generally asymptomatic, grow slowly. The basic treatment approach is removal of predisposing 
factors and surgical excision of the lesion. The aim of this case report is to present a case of PG located in the lingual 
gingiva of the right mandibular premolar-molar region.

Case Report: A 43-year-old, systemically healthy female patient was admitted to our clinic with the complaint of 
painless swelling on the left mandibular lingual gingiva for about 3 months. After clinical and radiographic evaluation 
of the lesion, excisional biopsy was performed under local anesthesia and a diagnosis of PG was made as a result of 
histopathological examination. The patient with dense calculus and dental plaque and insufficient oral hygiene was 
referred to the Periodontology clinic for periodontal treatment in order to eliminate the factor and was motivated about 
oral hygiene.

Results: While no extraoral finding was found in the clinical examination, intraoral examination revealed a localized, 
raised, lobular lesion on the lingual gingiva of teeth 44-45-46, with a pedunculated lesion, the same pink as the gingiva. 
Pain, ulceration, infection and lymphadenopathy related to the lesion were not detected in the patient. No pathology 
was observed radiologically.

Conclusion: Oral PG is a benign lesion that usually occurs on the gingiva and is frequently seen in adult female patients, 
and its treatment includes removal of the causative agent and surgical excision.
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PP-024

Mandibular Lingual Bölgede Yerleşim Gösteren Piyojenik Granüloma: Olgu Raporu

Büşra Öztürk1, Ali Altındağ1, Ahmet Altan2

1Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı 
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Büşra Öztürk / Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

Amaç: Piyojenik granüloma (PG); deri ve müköz membranın benign, reaktif, tümör benzeri lezyonudur. Genelde 
asemptomatik seyirli olan bu lezyonlar yavaş büyür. Temel tedavi yaklaşımı predispozan faktörlerin uzaklaştırılması 
ve lezyonun cerrahi eksizyonudur. Bu olgu raporunun amacı sağ mandibular premolar-molar bölge lingual diş etinde 
yerleşim gösteren PG vakasını sunmaktır.

Olgu Sunumu: 43 yaşında sistemik olarak sağlıklı kadın hasta sol mandibular lingual bölge diş etinde yaklaşık 3 aydır 
var olan ağrısız şişlik şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Lezyonun klinik ve radyografik değerlendirmesinden sonra lokal 
anestezi altında eksizyonel biyopsi yapıldı ve histopatolojik inceleme sonucu PG tanısı konuldu. Yoğun diş taşı ve 
dental plak varlığı olan ve oral hijyeni yetersiz hasta etkenin ortadan kaldırılması amacıyla periodontal tedavi için 
Periodontoloji kliniğine yönlendirildi ve oral hijyen konusunda motive edildi.

Bulgular: Klinik incelemede ekstraoral herhangi bir bulguya rastlanmazken, intraoral muayenede 44-45-46 nolu dişlerin 
lingual diş etinde lokalize, yüzeyden kabarık, lobüler, diş etiyle aynı pembelikte, saplı lezyon tespit edildi. Hastada lezyona 
bağlı ağrı, ülserasyon, enfeksiyon ve lenfadenopati saptanmadı. Radyolojik olarak herhangi bir patoloji izlenmedi.

Sonuç: Oral PG genellikle diş etinde ortaya çıkan ve sıklıkla yetişkin kadın hastalarda görülen bir benign lezyon olup 
tedavisi etkenin ortadan kaldırılıp cerrahi eksizyonu içermektedir.
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PP-025

Providing Aesthetic With Composite Resins In the Case of Diastema Caused by Tooth Position 
Incompatibility

Sinem Alkurt1, Hakan Yasin Gönder1, İbrahim Burak Yüksel1

1Necmettin Erbakan University Faculty of Dentistry

Sinem Alkurt / Necmettin Erbakan University Faculty of Dentistry

Purpose: To restore the diastema of the maxillary left lateral tooth with minimally invasive direct composite resins and 
to provide aesthetics. 

Case Report: A 33-year-old systemically healthy female patient was admitted to our clinic with the complaint of 
diastema in the left lateral maxillary tooth. No dental caries or pathology was detected in the panoramic radiograph. 
Initially, the color of the composite resin was chosen by daylight and by dental photography. No abrasion was made 
on the tooth surface. 37% orthophosphoric acid (Rubyetch, Rubydent, Turkey) was applied to the tooth surface for 20 
seconds. Then, adhesive agent (Clearfil SE Bond, Kuraray, Japan) was applied and polymerized with LED light (Led-e 
Plus, Woodpecker, China) for 20 seconds. Palatal walls were created using clear tape (Kerr Dental, USA). It was worked 
monochromatically and only body composite (Estelite Asteria A2B, Tokuyama, Japan) was used. Buccal surfaces were 
completed using modeling resin and sable brush (Modelling liquid, GC Europe, Belgium). Polishing discs were used for 
the primary morphology and final polish of the restoration. (Tor, Tor VM, Russia)

Results: In the patient whose treatment was completed in a single session, it was observed that the color was chosen 
correctly in the restoration and the patient was satisfied during the 1st week control. When the surface smoothness 
was checked, no roughness was found. No problems were encountered in the transition between the composite resin 
and enamel.

Conclusion: The fact that the treatment will be completed in a single session and the tooth will not be abraded is a major 
factor in the patient’s acceptance of the treatment. Direct composite resins, which can be applied monochromatically 
in cases of diastema caused by malposition in the teeth, can be considered as a minimally invasive treatment option 
to provide aesthetics.
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PP-025

Diş Pozisyon Uyumsuzluğundan Kaynaklanan Diastema Vakasında Kompozit Rezinlerle Estetiğin 
Sağlanması

Sinem Alkurt1, Hakan Yasin Gönder1, İbrahim Burak Yüksel1

1Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Sinem Alkurt / Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Amaç: Üst çene sol lateral dişteki diastemanın minimal invaziv olarak direkt kompozit rezinlerle restore edilmesi ve 
estetiğin sağlanmasıdır.

Olgu Sunumu: 33 yaşındaki sistemik olarak sağlıklı, kadın hasta üst çene sol lateral dişte bulunan diastema şikayetiyle 
kliniğimize başvurdu. Alınan panoramşk radyografta dişlerde herhangi bir çürük ya da patoloji saptanmadı. Başlangıçta 
gün ışığında ve dental fotoğraflama ile kompozit rezinin rengi seçildi. Diş yüzeyinden herhangi bir aşındırma yapılmadı. 
Diş yüzeyine 20 sn boyunca %37 ortofosforik asit (Rubyetch, Rubydent, Türkiye) uygulandı. Ardından adeziv ajan (Clearfil 
SE Bond, Kuraray, Japonya) uygulanarak LED ışıkla (Led-e Plus, Woodpecker, Çin) 20 sn süre ile polimerize edildi. 
Şeffaf bant kullanılarak (Kerr Dental, ABD) palatal duvarlar oluşturuldu. Monokromatik olarak çalışılıp sadece body 
kompozit (Estelite Asteria A2B, Tokuyama, Japonya) kullanıldı. Modelling rezin ve samur fırça kullanılarak (Modelling 
liquid, GC Europe, Belçika) bukkal yüzeyler tamamlandı. Cila diskleri restorasyonun primer morfolojisi ve son cila için 
kullanıldı. (Tor, Tor VM, Rusya)

Bulgular: Tek seansta tedavisi tamamlanan hastada yapılan 1.hafta kontrolünde restorasyonda rengin doğru seçildiği 
ve hastanın memnun olduğu gözlemlendi. Yüzey pürüzsüzlüğü kontrol edildiğinde hiçbir pürüzlülüğe rastlanmadı. 
Kompozit rezin ve mine arasındaki geçişte herhangi bir probleme rastlanmadı.

Sonuç: Tek seansta tedavinin tamamlanacak olması ve dişten aşındırılma yapılmayacak olması hastanın tedaviyi 
kabul etmesinde büyük etkendir. Dişlerde malpozisyon kaynaklı görülebilen diastema vakalarında monokromatik 
olarak uygulanabilen direkt kompozit rezinler, estetiği sağlamak amacıyla minimal invaziv bir tedavi seçeneği olarak 
düşünülebilir.
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PP-026

Central Giant Cell Granuloma Located In The Mandible: A Case Report

Büşra Öztürk1, Ali Altındağ1, Hüseyin Çölgeçen1, Bozkurt Kubilay Işık1

1Necmettin Erbakan University Faculty of Dentistry

Ali Altındağ / Necmettin Erbakan University Faculty of Dentistry

Aim: Central giant cell granuloma (CGCG) is an intraosseous lesion that accounts for less than 7% of benign tumors 
found in the jaw bones, although the etiology is unclear, but it is thought to be reactive, neoplastic or infective. It occurs 
most frequently in the mandible and in young women. It can be observed as unilocular or multilocular radiolucency in 
the jaws and may lead to bone expansion and destruction. The aim of this case report is to present a case of CGCG 
located in the right mandibular corpus region.

Case Report: A 27-year-old systemically healthy male patient was admitted to our clinic with the complaint of 
asymptomatic minimal swelling in his right mandible for a while. During the radiographic examination, a unilocular 
radiolucent mass was observed starting from the mesial of tooth 47 and extending to the semi-impacted tooth 48.

Results: Cone-beam computed tomography (CBCT) examination revealed a lytic lesion of approximately 25x30x36 
mm in size, expanding in the buccolingual direction. It was determined that the thickness of the buccal cortical bone, 
where the lesion was located, fell below 1 mm, and there was perforation in the lingual cortical bone and inferior 
alveolar canal. There was evidence of root resorption in tooth 47. The diagnosis of CGCG was made as a result of the 
histopathological examination of the lesion in which incisional biopsy was performed after the extraction of tooth 48. 
Periodic intralesional injection of corticosteroid (triamcinolone acetonide + lidocaine) and extraction of tooth 47 were 
decided for treatment.

Conclusion: Advanced imaging methods should be applied to determine the effect of SDHG lesions on the surrounding 
structures and the severity of the lesion, which often presents with a painless swelling finding in young patients. Many 
pathologies in the differential diagnosis require histopathological examination in the diagnosis of the lesion. 
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Mandibulada Yerleşim Gösteren Santral Dev Hücreli Granüloma: Vaka Raporu

Büşra Öztürk1, Ali Altındağ1, Hüseyin Çölgeçen1, Bozkurt Kubilay Işık1

1NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi

Ali Altındağ / NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi

Amaç: Santral dev hücreli granüloma (SDHG); çene kemiklerinde rastlanan benign tümörlerin %7’sinden daha 
azını oluşturan, etiyoloji belirsiz olmakla birlikte reaktif, neoplastik veya enfektif olabileceği düşünülen bir kemik içi 
lezyondur. Sıklıkla mandibulada ve genç kadınlarda oluşur. Çenelerde uniloküler veya multiloküler radyolüsensi olarak 
gözlemlenebilir, kemikte ekspansiyon ve destrüksiyona yol açabilir. Bu vaka raporunun amacı sağ mandibular korpus 
bölgesinde yerleşim gösteren SDHG olgusunu sunmaktır.

Olgu Sunumu: 27 yaşında sistemik olarak sağlıklı erkek hasta sağ alt çenesinde bir süredir var olan asemptomatik 
minimal şişlik şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Panoramik radyografik inceleme esnasında, 47 nolu dişin mezialinden 
başlayarak yarı gömülü 48 nolu dişe doğru uzanan uniloküler radyolusent kitle görüldü.

Bulgular: Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) incelemesinde; bukkolingual doğrultuda ekspansiyon gösteren 
yaklaşık 25x30x36 mm büyüklüğündeki litik lezyonun yerleşim gösterdiği bukkal kortikal kemikte kalınlığın 1 mm altına 
düştüğü, lingual kortikal kemik ve inferior alveolar kanalda perforasyon olduğu tespit edildi. 47 nolu dişte kök rezorbsiyonu 
bulgusu mevcuttu. 48 nolu dişin çekimi ardından insizyonel biyopsi yapılan lezyonun histopatolojik incelemesi sonucu 
SDHG tanısı konuldu. Tedavi için periyodik intralezyonel kortikosteroid (triamsinolon asetonid+lidokain) enjeksiyonu 
ve 47 nolu dişin çekimi uygun görüldü.

Sonuç: Sıklıkla genç hastalarda ağrısız şişlik bulgusuyla ortaya çıkan SDHG lezyonlarının çevre yapılara etkisi ve 
lezyonun şiddetini belirlemek için ileri görüntüleme yöntemlerine başvurulmalıdır. Ayırıcı tanıda var olan birçok patoloji 
lezyonun teşhisinde histopatolojik incelemeyi gerekli kılmaktadır.
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Broken Endodontic File Removal from the Canal with Ultrasonic System and Wire Loop Technique

Ahmet Korkmaz1, Halit Aladağ1

1Ataturk University Faculty of Dentistry

Ahmet Korkmaz / Ataturk University Faculty of Dentistry

Aim: In this case report, the removal of a 25.06  size root canal file broken in the canal from the root canal using 
ultrasonic and wire loop technique is described. 

Case report: A 25-year-old female patient applied to our clinic with the complaint of pain. The patient reported that 
he had severe pain that woke him up at night. In her clinical examination, she was sensitive to percussion, and the 
palpation test was negative. The tooth also responded positively to the cold test. Access cavity was opened, working 
length was determined. During root canal preparation, 25.06 root canal files were broken in the middle third of the 
canal. Coronal enlargement of the part up to the instrument was performed under the operating microscope with 
modified Gates-glidden burs. The file was moved with the ultrasonic tip. The instrument was then removed from the 
root canal with the wire loop technique. 

Results: Broken instrument was removed from root canal and endodontik treatment was completed successfully.

Conclusions: The canal curvature and the part of the canal where the instrument breaks determine the degree of 
difficulty in removing the instrument from the canal. The ultrasonic system and wire loop technique can be helpful in 
removing the broken instrument.
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Ultrasonic Sistem ve Tel Loop Tekniği ile Kanaldan Kırık Alet Uzaklaştırılması

Ahmet Korkmaz1, Halit Aladağ1

1Atatürk Üniversitesi diş hekimliği fakültesi

Ahmet KORKMAZ / Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Amaç: Bu olgu sunumunda, kanal içinde kırılan 25.06 boyutundaki kök kanal eğesinin ultrasonik ve tel loop tekniği 
kullanılarak kök kanalından uzaklaştırılması anlatılmaktadır.

Vaka raporu: 25 yaşında bayan hasta ağrı şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Hasta gece uykudan uyandıran şiddetli 
ağrısının olduğunu bildirdi. Klinik muayenesinde perküsyona karşı duyarlı olduğu görüldü, palpasyon testi ise negatifti. 
Diş soğuk testine ayrıca pozitif cevap verdi. Giriş kavitesi açıldı, çalışma boyu belirlendi. Kök kanal preparasyonu 
esnasında 25.06 kök kanal eğesi kanalın orta üçlüsünde kırıldı. Modifiye Gates-glidden frezler ile operasyon 
mikroskobu altında alete kadar olan kısmın koronal genişletilmesi yapıldı. Ultrasonik uç ile eğenin hareketlenmesi 
sağlandı. Ardından tel loop tekniği ile alet kök kanalından uzaklaştırıldı. 

Bulgular: Kırık alet kök kanalından uzaklaştırıldı ve kök kanal tedavisi başarı ile tamamlandı. 

Sonuçlar: Kanal kurvatürü ve aletin kanalın hangi kısmında kırıldığı, aletin kanaldan uzaklaştırılmasındaki zorluk 
derecesini belirler. Ultrasonik sistem ve tel loop tekniği, kırılan aletin uzaklaştırılmasında faydalı olabilir.
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PP-028

Evaluation Of Deformation In Palatal Strap Manufactured By Casting And Laser Sintering

Alaa Toson Salahuddin Alturmali2, Ayşenur Uludağ2, Mehmet Fatih Güven1, Engin Çetin3, Serhan Akman2

1Karamanoğlu Mehmetbey University, Vocational School of Health Services, Department of Dental Services 
2Selcuk University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics 
3Private Practice

Alaa Toson Salahuddin Alturmali / Selcuk University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics

Fixed prostheses cannot be used in patients with widespread tooth deficiency, and in these cases, removable partial 
prostheses that are supported by the remaining teeth and dental arch crest are used. However, in order for these 
prostheses to function properly in the patient’s mouth, they must be rigid and able to resist complex stresses. Although 
the main binders of removable partial dentures can be produced from different materials, they are often produced from 
alloys containing chromium-cobalt in order to provide the necessary rigidity. However, apart from the material of 
production, the production method is closely related to the rigidity of the main binder. In this study, the relationship 
between the rigidity of the palatal band main fastener, which was designed for a Kennedy I edentulous dental arch, and 
the manufacturing technique was investigated. Casting technique and laser sintering technique, which are frequently 
used as production techniques, were chosen. Palatal band design was made with Solidworks 2017 and this design 
was produced from chromium-cobalt alloy using 2 different production methods, 6 of which are laser sintering and 
casting, a total of 12 pieces. The main fasteners produced were fixed to the specially produced deformation apparatus 
with the help of screws from one side of the toothless region. A weight of 1250 g was applied to the middle of the 
opposing edentulous region with a tip ending at a width of 1 mm. After the weight was applied, the deformation of the 
main connectors was measured with the help of a digital comparator and the deformation amounts were recorded 
as quantitative data. The data were evaluated with the Mann-Whitney U test. According to the data obtained, it was 
observed that the main binders produced by casting were more rigid. Further studies are needed to compare other 
production techniques.
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PP-028

Döküm ve Lazer Sinterlemeyle Üretilen Palatal Bantta Deformasyonun Değerlendirilmesi

Alaa Toson Salahuddin Alturmali2, Ayşenur Uludağ2, Mehmet Fatih Güven1, Engin Çetin3, Serhan Akman2

1Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Dişçilik Hizmetleri Bölümü 
2Selçuk Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı 
3Özel Muayenehane

Alaa Toson Salahuddin Alturmali / Selçuk Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Yaygın şekilde diş eksikliği olan hastalarda çoğunlukla sabit protezler kullanılamamakta, bu durumlarda desteğini 
kalan dişlerden ve dental ark kretinden alan hareketli bölümlü protezler kullanılmaktadır. Fakat bu protezlerin hasta 
ağzında uygun şekilde fonksiyon görebilmesi için rijit olmaları ve gelen kompleks streslere karşı direnç gösterebilmeleri 
gerekmektedir. Hareketli bölümlü protezlerin ana bağlayıcıları farklı materyallerden üretilebilmelerine karşın gerekli 
rijiditenin sağlanması adına sıklıkla krom-kobalt içeren alaşımlardan üretilmektedir. Fakat üretimin yapıldığı materyalin 
haricinde üretim metodu da ana bağlayıcının rijiditesiyle yakından ilişkilidir. Çalışmada Kennedy I dişsizliğe sahip bir 
dental ark için tasarlanmış olan palatal bant ana bağlayıcının rijiditesinin üretim tekniğiyle olan ilişkisi incelenmiştir. 
Üretim tekniği olarak sıklıkla kullanılan döküm tekniği ve lazer sinterleme tekniği seçilmiştir. Solidworks 2017 ile 
palatal bant tasarımı yapılmış ve bu tasarım, krom-kobalt alaşımdan lazer sinterleme ve döküm olmak üzere 2 farklı 
üretim metoduyla 6’şar adet olmak üzere toplamda 12 adet üretilmiştir. Üretilen ana bağlayıcılar dişsiz bölgenin 
bir tarafından vidalar yardımıyla, özel olarak üretilmiş deformasyon aparatına sabitlenmiştir. Karşıt dişsiz bölgenin 
ortasına, genişliği 1mm olacak şekilde sonlanan bir uç ile 1250 g ağırlık uygulanmıştır. Ağırlık uygulandıktan sonra, 
ana bağlayıcılarda meydana gelen deformasyon, dijital bir komparatör yardımıyla ölçülmüş ve deformasyon miktarları 
nicel veriler olarak kaydedilmiştir. Veriler Mann-Whitney U testi ile değerlendirilmiştir. Elde edilen verilere göre döküm 
ile üretilen ana bağlayıcıların daha rijit olduğu görülmüştür. Diğer üretim tekniklerinin de karşılaştırılması için yeni 
çalışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır.
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PP-029

Non-surgical Retreatment After Failed Root Canal Treatment: Case Report

Elif Nur Taşgın1, Adem Öztürk1, Firdevs Kahvecioğlu1

1Selcuk University Faculty of Dentistry Department of Pedodontics

Elif Nur Taşgın / Selcuk University Faculty of Dentistry Department of Pedodontics

Objective: The aim of this case report is to evaluate the clinical and radiological findings before and after non-surgical 
retreatment of patients who underwent unsuccessful canal treatment of permanent molars.

Case1: In anamnesis taken from a 15-year-old male patient who applied to our clinic, it was learned that there was 
severe pain that woke up at night in tooth 36, which had undergone root canal treatment 2 years ago. Removal was 
completed with Dentsply’s No. 2 retreatment file and ultrasonic system. Pus drainage was provided with apical patency. 
In 2nd Session, 2 days later, the pus was over. Calcium hydroxide (Calcine) was placed in channels. In 3rd session 10 
days later, the channels were filled.

Case2: In anamnesis taken from a 15-year-old female patient who applied to our clinic, it was learned that there was 
severe pain that woke up at night in tooth 17, which had undergone root canal treatment 1 year ago. Gutta-percha was 
removed with a #30 Hedstrom file. The MAF was set to 110. Calcium hydroxide (Calcine) was placed in the canal. In 
2nd session 10 days later, the canal was filled.

Results: In clinical examination of first case, pain on percussion, short canal treatment, radiolucency in the root tips 
were observed in radiological examination. In clinical examination of second case, pain on percussion, in radiological 
examination, the treatment was excessive, inadequate. In 3rd month control of both cases, the patients had no 
complaints. Significant radiographic improvement was observed at 6th month follow-up.

Conclusion: Unsuccessful canal treatment can be renewed with combined use of various materials and techniques 
without need for surgery.
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PP-029

Başarısız Kök Kanal Tedavisi Sonrası Cerrahi Olmayan Retreatment : Olgu Sunumu

Elif Nur Taşgın1, Adem Öztürk1, Firdevs Kahvecioğlu1

1Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti ABD

Elif Nur Taşgın / Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti 

Amaç: Bu olgu sunumunun amacı, daimi molar dişine başarısız kök kanal tedavisi yapılmış hastaların cerrahi olmayan 
retreatment öncesi ve sonrası klinik ve radyolojik bulgularının değerlendirilmesidir.

Olgu:15 yaşında kliniğimize başvuran erkek hastadan alınan anamnezde 2 yıl önce kanal tedavisi yapılan 36 numaralı 
dişinde gece uyandıran şiddetli ağrı olduğu öğrenildi. Dentsply’in 2 numaralı retreatment eğesi ve ultrasonik sistemle 
söküm tamamlandı. 15 K file kullanılarak apikal patency ile pü drenajı sağlandı. 2 gün sonraki 2. Seansta pü drenasyonu 
bitmişti. Kanallara Kalsiyum hidroksit (Kalsin) konuldu. 10 gün sonraki 3. Seansta kanallar dolduruldu.

Olgu2: 15 yaşında kliniğimize başvuran kadın hastadan alınan anamnezde 1 yıl önce kanal tedavisi yapılan 17 numaralı 
dişinde gece uyandıran şiddetli ağrı olduğu öğrenildi. Dişin tek kanallı olduğu gözlemlendi. 30 numaralı Hedstrom 
eğeyle güta-perka söküldü. MAF 110 olarak belirlendi. Kanala kalsiyum hidroksit (Kalsin) konuldu. 10 gün sonraki 2. 
Seansta kanal dolduruldu.

Olgu3: 14 yaşındaki erkek hasta 4 yıl önce kanal tedavisi yapılan 36 numaralı dişindeki restorasyon kırığı şikayetiyle 
kliniğimize geldi. Distolingualde 4. kanal bulundu. Dentsply’in 2 numaralı retreatment eğesi ve ultrasonik sistemle 
söküm yapıldı. Kanallara kalsiyum hidroksit (Kalsin) konuldu. 10 gün sonraki 2. Seansta kanallar dolduruldu.

Bulgular: İlk vakanın klinik muayenesinde perküsyonda ağrı, radyolojik muayenesinde kanal tedavisinin kısa kaldığı ve 
kök uçlarında radyolüsensi gözlemlendi. 2. vakanın klinik muayenesinde perküsyonda ağrı, radyolojik muayenesinde 
kanal tedavisinin taşkın ve yetersiz olduğu gözlemlendi. 3. Vakanın klinik muayenesinde perküsyonda ağrı ve kanal 
ağızlarının açıkta olduğu gözlemlendi. Her 3 vakanın 3. Ay kontrolünde hastaların şikayeti kalmamıştı. 6. Ay kontrolünde 
belirgin radyografik iyileşme görüldü.

Sonuç: Başarısız kök kanal tedavisi cerrahiye gerek kalmadan çeşitli materyal ve tekniklerin kombine kullanımı ile 
yenilenebilmektedir.
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PP-030

A Rare Case Of Taurodontism With Idiopatic Osteosclerosis

Didem Dumanlı1, Çiğdem Şeker1, Gediz Geduk1

1Zonguldak Bulent Ecevit University Faculty of Dentistry

Didem Dumanlı / Zonguldak Bulent Ecevit University Faculty of Dentistry

Objective: Taurodontism is a developmental anomaly characterized by the morphoanatomical structure of the tooth. 
Taurodontism is manifested by vertically elongated pulp chamber, apically displaced pulp base, and short-to-normal 
root/canal structures divided into two or three segments on radiography. It has been reported that taurodontism 
affects posterior teeth in both permanent and primary dentition. Taurodontism; It is classified according to the amount 
of apical displacement of the pulp chamber as hypotaurodont, mesotaurodont and hypertaurodont. In this study, a 
case of taurodontism with dilacere root structure seen with idiopathic osteosclerosis is presented.

Case: A 14-year-old male patient was consulted from the orthodontic clinic to our clinic for the evaluation of the 
impacted tooth 46 in the left lower jaw. As a result of panoramic and Dental Volumetric Tomography (DVT) images 
taken from the patient, tooth number 46 was observed as impacted in the mesioangular position.

Results: Panoramic radiography showed hypertaurodont type of taurodontism in tooth 46 and dilasement in the apical 
part of the mesial root. On the other hand, in DVT images, a lesion whose radiographic appearance is compatible with 
idiopathic osteosclerosis was observed in the alveolar bone in the lingual part of the apical tooth no. 46.

Conclusion: Clinically, since the crowns of taurodontic teeth have normal characteristics, these teeth can only be 
diagnosed radiographically. Taurodontism can be seen together with various dental anomalies. These anomalies are: 
dens invaginatus, enamel hypoplasia and pulp calcification. It is very rarely accompanied by dilaceration. In our case, 
this condition is rare and idiopathic osteosclerosis is also observed together. During orthodontic treatments, problems 
are encountered in terms of stability and anchorage. If idiopathic osteosclerosis is in complete contact with the tooth 
roots, a complication such as root resorption may be encountered, depending on the type and magnitude of the applied 
force. 
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PP-030

İdiyopatik Osteosklerozis İle Birlikte Görülen Nadir Taurodontizm Olgusu

Didem Dumanlı1, Çiğdem Şeker1, Gediz Geduk1

1Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Didem Dumanlı / Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Amaç: Taurodontizm, dişin morfoanatomik yapısıyla karakterize gelişimsel bir anomalidir. Taurodontizm radyografide 
vertikal olarak uzamış pulpa odası, apikale doğru yer değiştirmiş pulpa tabanı ve iki ya da üçe ayrılmış normale göre 
kısa kök/kanal yapıları ile kendini göstermektedir. Taurodontizmin hem kalıcı hem de süt dişi dentisyonunda posterior 
dişleri etkilediği bildirilmiştir. Taurodontizm; hipotaurodont, mezotaurodont ve hipertaurodont olmak üzere pulpa 
odasının apikale yer değiştirme miktarına göre sınıflandırılmaktadır. Bu çalışmada idiyopatik osteosklerozisle birlikte 
görülen dilasere kök yapısına sahip taurodontizm olgusu sunulmaktadır.

Olgu: 14 yaşında erkek hasta ortodonti kliniğinden kliniğimize sol alt çenedeki gömülü 46 numaralı dişin değerlendirilmesi 
amacıyla konsülte edilmiştir. Hastadan alınan panoramik ve Dental Volumetrik Tomografi (DVT) görüntüleri sonucunda 
46 nolu diş mesioangular pozisyonda gömülü olarak izlenmiştir.

Bulgular: Panoramik radyografide 46 nolu dişte taurodontizmin hipertaurodont tipi ve mesial kökün apikal kısımda 
dilaserasyon izlenmiştir. DVT görüntülerinde ise 46 nolu dişin apikalinde lingual kısımda alveoler kemikte radyografik 
görünümü idiyopatik osteoskleroz ile uyumlu lezyon görülmüştür.

Sonuç: Klinik olarak taurodontik dişlerin kuronları normal karakteristiğe sahip olduğundan bu dişler sadece radyografik 
olarak teşhis edilebilirler. Yapılan çalışmalara göre Türkiye’de her 10 kişiden birisinde taurodontizm görülmektedir. 
Taurodontizm çeşitli dental anomalilerle birlikte görülebilir. Bu anomaliler: dens invaginatus, mine hipopilazisi ve pulpa 
kalsifikasyonudur. Çok nadir olarak dilaserasyonda eşlik etmektedir, olgumuzda nadir görülen bu duruma sahip olup 
ek olarak idiyopatik osteosklerozis de beraberinde izlenmektedir. Ortodontik tedaviler esnasında stabilite ve ankraj 
açısından problemlerle karşılaşılmaktadır. İdiopatik osteoskleroz diş kökleriyle tamamen tamas halindeyse uygulanan 
kuvvetin tipine ve büyüklüğüne de bağlı olarak kök rezorpsiyonu gibi bir komplikasyonla karşılaşılabilir.
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PP-031

Treatment of a Patient with Flabby Ridge with a Total Denture Using a Special İmpression Method

Barış Filiz Erol1

1Health Sciences University, Faculty of Gülhane Dentistry, Department of Prosthodontics

Barış Filiz Erol / Health Sciences University, Faculty of Gülhane Dentistry, Department of Prosthodontics

Aim: Treatment of the patient with flabby ridge with complete denture that obtained using alternative impression 
method.

Case: In the treatment of complete dentures, the fact that the tissues supporting the prosthesis are not stable affects 
the result adversely. Especially in cases where there is a flabby ridge, it is inevitable that the prosthesis will fail if the 
process is not managed properly. Surgical techniques and implant treatment can be applied to prevent the negative 
effect of the flabby ridge. However, when these treatments cannot be applied, modified impression techniques are 
used to get rid of the negative effect of the flabby ridge. In this case, a 62-year-old male patient with a flabby ridge in 
the maxilla who was fully toothless had a complete denture applied by a modified measurement method.

Results: The patient has combination syndrome. As a result, there is a flabby ridge in the anterior region of the upper 
jaw. The patient did not accept the surgical methods. Therefore, the impression of the flabby ridge was taken with a 
white plaster using a modified tray on the patient, and then the lower and upper complete dentures were made.

Conclusion: The retention of the prosthesis after the prosthesis made with the modified measurement technique 
has been successful. In the controls, no problems were encountered in terms of the patient’s compatibility with the 
prosthesis, aesthetics, and function
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Labil Krete Sahip Hastanın Özel Ölçü Yöntemi Kullanılarak Yapılan Total Protezle Tedavisi

Barış Filiz Erol1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Barış Filiz Erol / Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Amaç: Labil Krete sahip hastanın alternatif ölçü yöntemi kullanılarak elde edilen total protez ile tedavisi.

Olgu: Tam protez tedavisinde protezi destekleyen dokuların stabil olmaması sonucu olumsuz etkiler. Özellikle labil 
kretlerin olduğu durumlarda süreç düzgün yönetilmediğinde protezin başarısız olması kaçınılmaz sonuçtur. Labil kretlerin 
olumsuz etkisini önlemede cerrahi teknikler ve implant tedavisi uygulanabilir. Ancak bu tedaviler uygulanamadığında 
labil kretin olumsuz etkisinden kurtulmak için modifiye ölçü teknikleri kullanılır. Bu olguda üst çenede labil krete sahip 
tam dişsiz 62 yaşında erkek hastaya modifiye ölçü yöntemiyle total protez yapılmıştır.

Bulgular: Hastada kombinasyon sendromu mevcuttur. Bu nedenle üst çene anterior bölgede labil kret vardır. Hasta 
cerrahi yöntemleri kabul etmemiştir. Bundan dolayı hastada modifiye kaşık kullanılarak labil kret kısmının ölçüsü beyaz 
alçı ile alınmış ve alt üst total protez yapılmıştır.

Sonuç: Modifiye ölçü tekniği ile yapılan protez sonrası protezin tutuculuğu başarılı olmuştur. Yapılan kontrollerde 
hastanın proteze uyumu, estetik ve fonksiyonel açıdan hiçbir problemle karşılaşılmamıştır.
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Complicated Crown-Root Fracture in a Pediatric Patient: A Case Report

Firdevs Yılmaz1, Hanife Esra Aycan2, Firdevs Kahvecioğlu1, Emine Elif Mutafcılar Velioğlu2

1Selcuk University, Faculty of Dentistry, Department of Pedodontics 
2Selcuk University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology

Firdevs Yılmaz / Selcuk University, Faculty of Dentistry, Department of Pedodontics

Fractures involving enamel, dentin and cementum are called crown-root fractures. In determining the treatment 
options of crown fractures; the location of the fracture, the size of the fractured fragments, periodontal and pulpal 
condition, root development, occlusion and time elapsed after trauma are evaluated. In the presence of broken pieces, 
the tooth restored with the reattachment technique is more resistant to staining and abrasion than resin restorations. 
The aim of this case report is to present the multidisciplinary treatment of a complicated crown-root fracture caused 
by trauma in a pediatric patient using the reattachment technique.

A 13-year-old, systemically healthy female patient with permanent dentition was admitted to the clinic with the 
complaint of trauma-related tooth fracture in tooth 11. Clinical and radiographic examination of the patient was 
performed. As a result of the examination, it was determined that tooth number 11 had a complicated crown-root 
fracture. After local anesthesia, the broken fragment was atraumatically removed. To expose the fracture line, the 
full-thickness mucoperiosteal flap was lifted and the alveolar crest in the cervical region was adjusted. After isolation, 
root canal treatment was performed in the same session, and the tooth was restored with its own broken parts. The 
patient was called after 1 week for sutures removal and control, clinical and radiographic evaluation was performed 
in the same session. The tooth was asymptomatic. No pathology was detected radiographically in the first year of the 
follow-up period.

Phonation, function and aesthetic conditions come to the fore in the treatment of trauma-related anterior tooth 
fractures. The aim of the treatment is to ensure that the restoration is made as close to the naturalness of the tooth. 
The most suitable method for this is to complete the restoration of the broken tooth with the reattachment technique.
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PP-032

Çocuk Hastada Komplike Kron-Kök Kırığı: Olgu Sunumu

Firdevs Yılmaz1, Hanife Esra Aycan2, Firdevs Kahvecioğlu1, Emine Elif Mutafcılar Velioğlu2

1Selçuk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı 
2Selçuk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı

Firdevs Yılmaz / Selçuk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı

Mine, dentin, sement ve pulpayı kapsayan kırıklara komplike kron-kök kırığı adı verilir. Kron kırıklarının tedavi 
seçeneklerinin belirlenmesinde; kırığın konumu, kırık parçaların büyüklüğü periodontal ve pulpal durum, kökün gelişimi, 
oklüzyon ve travmadan sonra geçen süre değerlendirilir. Kırık parçaların mevcut olması durumunda reataçman tekniği 
ile restore edilen diş, rezin restorasyonlara göre lekelenmelere ve abrazyona daha direnc¸lidir. Bu olgu sunumunun 
amacı, çocuk hastada travma sonucu meydana gelen komplike kron-kök kırığının reataçman tekniği kullanılarak 
yapılan multidisipliner tedavisini sunmaktır.

13 yaşında daimi dentisyona sahip, sistemik olarak sağlıklı kız çocuk hasta, 11 numaralı dişte travmaya bağlı diş 
kırığı şikayeti ile kliniğe başvurmuştur. Hastanın klinik ve radyografik muayenesi yapılmıştır. Muayene sonucunda 11 
numaralı dişte komplike kron-kök kırığı olduğu tespit edilmiştir. Lokal anestezi yapıldıktan sonra kırık parça atravmatik 
olarak çıkarılmıştır. Kırık hattının açığa çıkarılması amacıyla tam kalınlıklı muko-periostal flep kaldırılmıştır ve servikal 
bölgedeki alveol kret düzenlenmiştir. İzolasyonun sağlanmasının ardından aynı seans kanal tedavisi yapılarak, diş 
kendi kırık parçaları ile restore edilmiştir. Hasta 1 hafta sonra dikis¸lerin alınması ve kontrol amacıyla çağırılmıştır, aynı 
seansta klinik ve radyografik değerlendirme yapılmıştır. Diş asemptomatiktir. Takip periyodunun 1. yılında radyografik 
olarak herhangi bir patolojiye rastlanmamıştır. 

Travmaya bağlı oluşan ön diş kırıklarının tedavisinde; fonasyon, fonksiyon ve estetik durumlar ön plana çıkmaktadır. 
Yapılan tedavide amaç, dişin doğallığına en yakın biçimde restorasyon yapılmasını sağlamaktır. Buna en uygun metot, 
kırılan dişin restorasyonunun, reataçman tekniği ile tamamlanmasıdır.
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PP-033

Periodontal Damage Due To Vıolatıon Of Biological Width: A Case Report

Neslihan Güntekin1, İbrahim Burak Yüksel1, Osman Babayiğit1

1Necmettin Erbakan Unıversity Faculty Of Dentistry

Neslihan Güntekin / Necmettin Erbakan Universıty Faculty Of Dentistry

Aim: Biological width is the amount of supraalveolar soft tissue adhered to the root surface. When planning prosthetic 
treatments, two important concepts that should be evaluated from a periodontal perspective are the location of the 
crown margin of the restoration and whether this location violates the biological width. Ideally, while restoring natural 
teeth, the average biological width of 2mm is preserved. In this case report, it is aimed to reveal the clinical reflections 
of the violated biological width.

Phenomenon: In a systemically healthy 36-year-old female patient who applied to our clinic with the desire to renew 
her existing fixed prostheses, incompatible prostheses were detected during the clinical examination.

Results: In the detailed intraoral examination performed after the removal of the dentures, heavy bleeding on probing 
and pocket formation above normal limits were observed in almost every tooth. The highest measured pocket depth 
is 10 mm. No bone loss was observed radiographically. When the removed prostheses were examined, marginal 
boundaries were found that violated the biological width almost 3 times. Initial periodontal treatment of the patient 
was performed and no medical treatment was applied.

Conclusion: It was observed that the periodontal pockets were eliminated and there was no bleeding on probing in 
the patient, who was called for control 15 days after the incompatible dentures were removed from the mouth and the 
initial periodontal treatment was completed. This situation reveals the importance of neglected biological width.
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PP-033

Biyolojik Genişliğin İhlaline Bağlı Oluşan Periodontal Harabiyet: Olgu Sunumu

Neslihan Güntekin1, İbrahim Burak Yüksel1, Osman Babayiğit1

1Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Neslihan Güntekin / Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Amaç: Biyolojik genişlik kök yüzeyine yapışan supraalveolar yumuşak doku miktarıdır. Protetik tedaviler planlanırken 
periodontal açıdan değerlendirilmesi gereken iki önemli kavram yapılan restorasyonun kron marjininin lokasyonu ve 
bu lokasyonun biyolojik genişliği ihlal edip etmediğidir. İdealde doğal dişler restore edilirken ortalama 2mm kabul 
edilen biyolojik genişliğin korunmasıdır. Bu olgu sunumunda ihlal edilen biyolojik genişliğin klinik yansımalarını ortaya 
koymak amaçlanmıştır.

Olgu: Kliniğimize mevcut sabit protezlerini yenileme isteği ile başvuran sistemik yönden sağlıklı 36 yaşındaki kadın 
hastada, yapılan klinik muayene esnasında uyumsuz protezler tespit edilmiştir. 

Bulgular: Protezlerin sökümü sonrasında yapılan ayrıntılı intraoral muayenede sondlamada yoğun kanama ve hemen 
hemen her dişte, normal sınırların üstünde cep formasyonu gözlenmiştir. Ölçülen en yüksek cep derinliği 10 mm’dir. 
Radyografik olarak kemik kaybı gözlenmemiştir. Sökülen protezler incelendiğinde biyolojik genişliği neredeyse 3 kat 
ihlal eden marjinal sınırlar saptanmıştır. Hastanın başlangıç periodontal tedavisi yapılmış olup herhangi bir medikal 
tedavi uygulanmamıştır. 

Sonuç: Uyumsuz protezlerin ağızdan uzaklaştırılması ve başlangıç periodontal tedavinin tamamlanması sonrası 15 
gün sonrasına kontrole çağrılan hastada periodontal olarak ceplerin elimine olduğu ve sondlamada kanama olmadığı 
görülmüştür. Bu durum gözardı edilen biyolojik genişliğin önemini ortaya koymaktadır. 
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PP-034

Oral Squamous Papilloma: A Case Report

Arzu Yüksel Baysal1, Merve Sarı1

1Tokat Oral and Dental Health Center

Arzu Yüksel Baysal / Tokat Oral and Dental Health Center

Objective: Oral squamous papillomas (OSP) are common benign epithelial tumors of the oral mucosa that originate 
from the squamous epithelium. They are exophytic masses with papillary or verrucous appearance. Although the 
lesion can affect any part of the mouth, it is often observed on the tongue, uvula, soft palate and lip. Although the 
etiology of OSP is unknown, it is thought to be related to human papillomavirus and trauma.

Case: A solitary peduncle, soft and cauliflower-like lesion was detected on the crest of the edentulous maxilla anterior 
region of a 72-year-old female patient with a diagnosis of osteoporosis. It was learned that the patient used a total 
prosthesis and never removed his prosthesis. Panoramic radiography of the region showed normal periodontal tissues. 
The lesion was excised under local anesthesia. The excised lesion was fixed with 10% formalin for histopathological 
evaluation.

Results: A diagnosis of OSP was made in the histopathological examination of the macroscopically 0.8x0.5x0.3 cm 
lesion with a rough surface. There was no viral cytopathic effect or evidence of malignancy in the lesion. No recurrence 
was observed in the follow-up of the patient.

Conclusion: Biopsy is required for the definitive diagnosis of such lesions. Excision up to the periosteum with the 
elimination of etiological factors is very important in the treatment to prevent recurrence.
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PP-034

Oral Skuamöz Papillom: Olgu Sunumu

Arzu Yüksel Baysal1, Merve Sarı1

1Tokat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Arzu Yüksel Baysal / Tokat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Amaç: Oral skuamöz papillomlar (OSP) skuamöz epitelden köken alan, oral mukozanın sık rastlanan benign epitelyal 
tümörleridir. Papiller veya verrüköz görünümlü ekzofitik kitlelerdir. Lezyon ağzın herhangi bir bölgesini etkileyebilmekle 
beraber sıklıkla dil, uvula, yumuşak damak ve dudakta gözlenmektedir. OSP’nin etiyolojisi bilinmemekle birlikte human 
papillomavirus ve travma ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.

Olgu: 72 yaşında osteoporoz teşhisi olan kadın hastanın dişsiz maxilla anterior bölge kret tepesinde lokalize soliter saplı, 
yumuşak ve karnabahar görünümünde lezyon tespit edildi. Hastanın total protez kullandığı ve protezini hiç çıkarmadığı 
öğrenildi. Bölgenin panoramik radyografisinde periodontal dokuların normal olduğu gözlendi. Lokal anestezi altında 
lezyon eksize edildi. Eksize edilen lezyon, histolopatolojik değerlendirme amacıyla %10’luk formalin ile fikse edildi. 

Bulgular: Makroskopik olarak 0.8x0.5x0.3 cm boyutlarında ve yüzeyi pürtüklü lezyonun histolopatolojik incelemesinde 
OSP tanısı konuldu. Lezyonda viral sitopatik etki veya malignite bulgusuna rastlanmadı. Hastanın takibinde rekürrens 
gözlenmedi.

Sonuç: Bu tür lezyonların kesin tanısı için biyopsi gereklidir. Etiyolojik faktörlerin ortadan kaldırılması ile birlikte 
periosteuma kadar eksizyon, rekürrensi önlemek için tedavide çok önemlidir.
 



Selçuk Üniversitesi 3. Uluslararası  

 Selçuk University 3rd International Congress of Innovative Dentistry

Yenilikçi Diş Hekimliği Kongresi

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KONYA VALİLİĞİ

November 25-27,2022
Alaeddin Keykubat Campus

Sultan Alparslan Congress Center
Konya / Türkiye

Alaeddin Keykubat Kampüsü
Sultan Alparslan Kongre Merkezi

Konya / Türkiye

25-27 Kasım,2022

www.sudentistry2022.org

PP-035

Aesthetic Rehabilitation of Anterior Polydiastema: A Case Report

Safa Özden1, Yasemin Özden2

1Afyonkarahisar University of Health Sciences, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, Afyonkarahisar, 
Turkey 
2Afyonkarahisar University of Health Sciences, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, 
Afyonkarahisar, Turkey

Safa Özden / Afyonkarahisar University of Health Sciences, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, 
Afyonkarahisar, Turkey

Aim: Aesthetics of the maxillary anterior region is given importance by both dentists and patients. Abnormalities such 
as color, shape or position disorders in the teeth cause discomfort in patients. In this case report, it was aimed to meet 
the expectations of our patient who complained of diastema in her anterior teeth with ceramic restorations.

Case: A 45-year-old female patient, who stated that she could not smile comfortably due to the spaced nature of her 
teeth, applied to our clinic. As a result of oral and radiological examinations, it was seen that the canine tooth 13 could 
not erupt and the deciduous tooth 53 was still in the mouth and mobile. In the same way, it was observed that the 
canine number 23 could not erupt and the deciduous tooth number 63 was removed and implanted in its place. The 
presence of polydiastema was also observed among the incisors. Composite lamina option was evaluated, but it was 
decided to apply a ceramic restoration because the primary canine tooth was required to be extracted and our patient 
refused implant treatment. By extractioning 53, 12-14 e-max bridges and 11,21,22 e-max laminates were applied. The 
metal-supported crown on the implant number 23 has been preserved and modified with the addition of porcelain to 
ensure aesthetic harmony with other teeth.

Results: By using lamina veneer crown, e-max bridge and over-implant crown restorations together, the desired smile 
aesthetics can be achieved.

Conclusıon: The aesthetic expectations of our patient, whose diastemas were closed with the porcelain laminate 
application, the missing teeth were eliminated with the bridge application, and the metal-supported crown on the 
implant was modified and used, were met quickly and in a minimally invasive way.
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PP-035

Anterior Polidiastemanın Estetik Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu

Safa Özden1, Yasemin Özden2

1Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, 
Afyonkarahisar, Türkiye 
2Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, 
Afyonkarahisar, Türkiye

Safa Özden / Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, 
Afyonkarahisar, Türkiye

Amaç: Maksiller anterior bölge estetiğine hem diş hekimleri hem de hastalar tarafından önem verilmektedir. Dişlerde 
görülen renk, şekil ya da konum bozuklukları gibi anormallikler hastalarda rahatsızlık oluşturmaktadır. Bu olgu 
sunumunda, ön grup dişlerindeki diastemadan şikayet eden hastamızın beklentilerinin seramik restorasyonlarla 
karşılanması amaçlanmıştır.

Olgu: Dişlerinin aralıklı yapısı nedeniyle rahat gülümseyemediğini belirten 45 yaşında bayan hasta kliniğimize 
başvurmuştur. Ağız içi ve radyolojik muayeneleri sonucunda 13 numaralı kanin dişin süremediği ve 53 numaralı süt 
dişinin halen ağızda ve mobil olduğu görülmüştür. Aynı şekilde 23 numaralı kanin dişinde süremediği ve 63 numaralı 
süt dişinin çekilerek yerine implant uygulandığı görülmüştür. Keserler arasında da polidiastema varlığı görülmüştür. 
Kompozit lamina seçeneği değerlendirilmiş ancak süt kanin dişin çekimi gerektiğinden ve hastamızın implant tedavisini 
reddetmesinden dolayı seramik restorasyon uygulanmasına karar verilmiştir. 53 çekilerek 12-14 e-max köprü, 11,21,22 
e-max lamina uygulanmıştır. 23 numaradaki implant üstü metal destekli kron korunarak diğer dişlerle estetik uyumu 
sağlanacak şekilde porselen ilavesi ile modifiye edilmiştir. 

Bulgular: Lamina veneer kron, e-max köprü ve implant üstü kron restorasyonları birlikte kullanılarak istenilen gülüş 
estetiği sağlanabilmiştir. 

Sonuç: Porselen lamina uygulaması ile diastemaların kapandığı, köprü uygulaması ile diş eksikliğinin giderildiği ve 
implant üstü metal destekli kronunun modifiye edilerek kullanıldığı hastamızın estetik beklentileri hızlı ve minimal 
invaziv şekilde karşılanmıştır.
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PP-036

Face Mask Treatment Approach in a Skeletal Class 3 Case: Case Report

Perihan Dalgalı Evli1

1Kırıkkale University

Perihan Dalgalı Evli / Kırıkkale University

Objective: Class III anomalies are described by orthodontists as difficult cases in terms of diagnosis, prognosis and 
treatment. In the treatment of skeletal Class 3 malocclusions, the face mask is the preferred appliance as it stimulates 
maxillary development and inhibits mandible development. The aim of this case report is to evaluate the treatment 
efficacy of a face mask in a case with skeletal class 3 malocclusion.

Case: A male patient with a chronological age of 10 years and 4 months was admitted to our clinic with the complaint 
of protruding lower jaw. In the clinical examination, right and left class I molar relationship, class III canine relationship, 
anterior crossbite and concave profile were detected.

Results: As a result of the cephalometric analysis, the ANB angle was measured as -2 degrees and it was seen that the 
patient was skeletal class 3. According to McNamara analysis, it was determined that the maxilla was behind the skull 
base and the mandible was in place relative to the skull base. After the face mask application, upper and lower fixed 
orthodontic treatment was planned.

Conclusion: At the end of the treatment, a class I molar and canine relationship was obtained and an improvement was 
achieved in the profile.
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İskeletsel Sınıf 3 Vakada Yüz Maskesi ile Tedavi Yaklaşımı: Vaka Raporu

Perihan Dalgalı Evli1

1Kırıkkale Üniversitesi

Perihan Dalgalı Evli / Kırıkkale Üniversitesi

Amaç: Sınıf III anomaliler, ortodontistler tarafından teşhisi, prognozu ve tedavisi açısından zor vakalar olarak 
nitelendirilmektedir. İskeletsel Sınıf 3 malokluzyonların tedavisinde, maksiller gelişimi stimüle ve mandibula gelişimini 
inhibe ettiği için yüz maskesi tercih edilen bir apareydir. Bu olgu sunumunun amacı iskeletsel sınıf 3 malokluzyona 
sahip bir vakada yüz maskesinin tedavi etkinliğinin değerlendirilmesidir. 

Olgu: kronolojik yaşı 10 yıl 4 ay olan erkek hasta alt çenesinin ileride olması şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Yapılan 
klinik muayenede sağ ve sol sınıf I molar ilişki sınıf III kanin ilişki, anterior çapraz kapanış ve konkav profil tespit edildi. 

Bulgular: sefalometrik analiz sonucunda ANB açısı -2 derece olarak ölçüldü ve hastanın iskeletsel sınıf 3 olduğu 
görüldü. Mc Namara analizine göre maksillanın kafa kaidesine göre geride, mandibulanın kafa kaidesine göre yerinde 
olduğu tespit edildi. Yüz maskesi uygulaması sonrası alt üst sabit ortodontik tedavi planlandı.

Sonuç: Tedavi sonunda sınıf I molar ve kanin ilişki elde edilerek profilde düzelme sağlanmıştır.
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