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ÖZET 

Hanzade, M. (2010).: Dişeti Çekilmelerinin Tedavisinde Kuronale Kaydırılan Flep 
Uygulaması ile Birlikte Trombositten Zengin Plazma Kullanımının Klinik Sonuçlar 
Üzerine Etkileri. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Periodontoloji A.D. 
Doktora Tezi. İstanbul.  

 

  

Otojen büyüme faktörleri içeren trombositten zengin plazma (TZP), yumuşak 

doku iyileşmesini hızlandırdığı düşünülen bir materyaldir. Bu çalışmanın amacı, dişeti 

çekilmelerinin tedavisinde kuronale kaydırılan flep (KKF) ile birlikte kullanılan 

TZP’nin etkinliğini klinik olarak değerlendirmek ve sonuçlarını sadece KKF uygulanan 

grupla karşılaştırmaktır.  

 Çalışmaya çift taraflı Miller sınıf I  dişeti çekilmelere sahip, sistemik olarak 

sağlıklı 15 birey dahil edilmiştir. Toplam 70 defekt bölgesi rastgele olarak çalışma 

(KKF+TZP) veya kontrol (Sadece KKF) gruplarına ayrılmıştır. Operasyon öncesi 30 ml 

tam kan örneği alınarak TZP hazırlanmış ve çalışma grubuna dahil edilen defektlerde 

operasyon bölgesinde kök yüzeylerine uygulanmıştır. Operasyon öncesinde, hemen 

sonrasında, operasyon sonrası 10. günde, 6. haftada, 3. ayda ve 6. ayda klinik 

parametreler kaydedilmiştir. Her iki grupta da, dişeti çekilmesi derinliği, çekilme 

genişliği ve klinik ataşman kazancı parametrelerinde başlangıca göre pozitif yönde 

gelişme gözlenmiştir. Tedavi sonrası klinik parametrelerde tedavi öncesine göre gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. 

Bu raslantısal kontrollü klinik çalışmanın sonuçlarına göre Miller sınıf I dişeti 

çekilmelerinin tedavisinde KKF tekniği ile birlikte TZP kullanımı tedavi sonuçlarında 

klinik olarak ölçülebilecek ek bir fayda sağlamamaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Mukogingival cerrahi, dişeti çekilmesi, kök yüzeyi örtme, kuronale 

kaydırılan flep, trombositten zengin plazma. 
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ABSTRACT 

Hanzade, M. (2010). The Effect of Platelet Rich Plasma on the Clinical Results of 

Coronally Advanced Flap Root Coverage Procedure. İstanbul University, Institute of 

Health Science, Department of Periodontology. Doctorate Thesis. Istanbul.  

 

Coronally advanced flap (CAF) has been shown to effectively treat gingival 

recession. Platelet-rich plasma (PRP), containing autologous growth factors, has been 

shown to promote soft tissue healing; therefore, the purpose of this study was to 

evaluate the effects of PRP in combination with CAF.  

15 systemically healthy patients with buccal Miller’s Class I recession defects 

was participated in this study. Total number of treated recession defects was 70. Sites 

to be treated were randomly assigned into study (CAF + PRP) and control (CAF) 

groups. Clinical parameters included recession depth, recession width, gingival thickness, 

width of keratinized tissue, clinical attachment level, probing depth, plaque index and 

gingival index was recorded prior to surgery. PRP was prepared from 30 ml whole blood, 

drawn before the surgery and applied to root surfaces in the operation area. Patients 

were followed at 10 days, 6 weeks, 3 months and 6 months post-surgery.  

Based on the results of this randomized controlled study, the application of PRP 

in CAF root coverage procedure provides no clinically measurable enhancements on 

the final therapeutic outcomes of CAF in Miller's class I recession defects.  

 

Key Words: Gingival recession, mucogingival surgery, root coverage, coronally 

advanced flap, platelet rich plasma. 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

 

Dişeti çekilmesi, serbest dişeti kenarının mine sement sınırının (MSS) 

apikalinde yer alması nedeniyle kök yüzeyinin açığa çıkması olarak tanımlanır (8). 

Epidemiyolojik araştırmalarda dişeti çekilmesi görülme sıklığı, farklı toplumlarda, 

çocuklarda %8’den, yetişkinlerde %100’e kadar değişen oranlarda bildirilmiştir (264). 

Bu çalışmalarda elde edilen sonuçların, çalışmanın yapıldığı ülkeye, çalışmanın 

yapıldığı toplumun ağız diş sağlığı konusundaki eğitim seviyesine, ağız bakım 

alışkanlıklarına ve çalışmalara katılan bireylerin yaş gruplarına göre değişiklik 

gösterdiği görülmektedir (139,238). Tüm çalışmalardaki ortak bulgu dişeti çekilmesi 

görülüme sıklığının ve dişeti çekilmesi derinliğinin yaş ile birlikte artıyor olmasıdır 

(82,124,139,174). Ancak dişeti çekilmelerinin, herhangi bir etken veya patoloji 

olmaksızın yaşlanma ile birlikte gözlenen fizyolojik bir durum olduğu fikri geçerlilik 

kazanmamıştır (139).  Dişeti çekilmeleri ağız bakım seviyesi yüksek bireylerde daha 

çok vestibüler çekilmeler şeklinde görülebildiği gibi (174,212,218), kötü ağız bakım 

seviyesine sahip bireylerde tüm diş yüzeylerini etkileyen ve daha yaygın bir biçimde de 

görülebilmektedir  (15,139,267).   

Dişeti çekilmeleri meydana geliş biçimlerine göre en az 3 farklı başlıkta 

incelenebilir (138):   

 1) Mekanik faktörlere, özellikle travmatik diş fırçalama veya diğer travmatik 

alışkanlıklara bağlı olarak başlayan ve ilerleyen dişeti çekilmeleri. 

 2)  Lokalize plağa bağlı dişeti enflamasyonu sonucu, özellikle dişeti kalınlığının 

az olduğu ve çok ince bir vestibüler alveol kemiğin veya dehisensin bulunduğu 

bölgelerde görülebilen dişeti çekilmeleri. 

 3) Doku yıkımına neden olan periodontal hastalık sonucunda, interproksimal 

bölgedeki periodontal doku kaybı ile birlikte vestibül ve lingualdeki alveol kemiğinin 

yeniden şekillenmesi sonucunda oluşabilen dişeti çekilmeleri. 

Dişeti çekilmelerinin etyolojisini belirleyen birçok farklı faktör hazırlayıcı etken 

olarak tanımlanabilir. Özellikle çıkıntılı kök şekilleri, dişlerdeki konum bozuklukları 

(26), alveolar kemik dehisensleri veya fenestrasyonlar (141), yüksek kas ve frenulum 

bağlantıları (245), ince periodontal fenotip/biyotip gibi anatomik faktörler (64) dişeti 
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çekilmelerinin oluşumunda etkili olabilir. Ayrıca, hatalı planlanmış restorasyonlar 

(247), ortodontik diş hareketleri (82) gibi faktörler de dişeti çekilmesinin hazırlayıcı 

etyolojik faktörlerindendir. 

Dişeti çekilmeleri, dentin hassasiyetine (206), mikrobiyal dental plağın tam 

olarak uzaklaştırılamamasına ve ağız bakımının sağlanmasında güçlüğe, buna bağlı 

olarak dişeti iltihabının ortadan kaldırılamaması ile periodontal ataşman kaybına, kök 

çürüklerine ve estetik olmayan bir görünüme neden olabilir (85). 

 Dişeti çekilmelerini çeşitli cerrahi yöntemlerle tedavi etmek mümkündür. Genel 

olarak muko-gingival cerrahi olarak adlandırılan bu yöntemlerde açığa çıkmış kök 

yüzeyleri yeniden dişetiyle örtülmeye çalışılır. Bu amaçla, dişeti çekilmelerinin cerrahi 

olarak tedavisine yönelik olarak yana kaydırılan flep (YKF) (90), çift papil flep (48), 

KKF (108), semilunar kuronale kaydırılan flep (236), serbest dişeti grefti (SDG) (232), 

subepitelyal bağ dokusu grefti (SBG) (136), yönlendirilmiş doku rejenerasyonu (YDR) 

(50) ve aselüler dermal matriks allogrefti (ADMA) (105,234) gibi birçok cerrahi 

yöntem geliştirilmiştir.  

SBG yöntemi mevcut tedaviler arasında kök yüzeyi örtme (KYÖ) açısından 

başarı oranı en yüksek olan teknik olmakla birlikte (208), zaman zaman operasyon 

sonrası alıcı bölgede kalın, estetik olmayan ve ikinci bir cerrahi ile düzeltme gerektiren 

bir görüntüye de neden olabilmektedir (104,136,193). 

KKF yöntemi, daha az teknik hassasiyet gerektirmesi, verici bölge 

gereksiniminin olmaması, daha iyi renk ve kontur uyumu ve daha az invaziv bir teknik 

olması  bakımından SBG yöntemine göre daha avantajlı olarak değerlendirilebilir (154).  

Açığa çıkmış kök yüzeylerini örtme amacı ile uygulanan KKF operasyonları ile 

ilgili sistematik derlemelerde ortalama KYÖ oranları %75-82,7 arasında bildirilmiş 

olup, operasyon sonucu bölgelerin %24-95’inde tam kök yüzeyi örtülmesi sağlandığı 

bildirilmiştir (87,257). 

Dişeti çekilmelerinin tedavilerine yönelik uygulamalar ile belirli oranlarda 

başarı elde edilmişse de, tüm bu tedavi yöntemlerinde iyileşme dokunun kendi 

rejeneratif kapasitesi ile sınırlı kalmaktadır. Periodontal yara iyileşmesi sürecinde 

meydana gelen biyokimyasal olayların aydınlatılmaya başlamasıyla iyileşme sürecini 

hızlandıracak biyokimyasal düzenleyici maddelerin kullanımı gündeme gelmiştir (196).  
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Doku gelişiminde ve yara iyileşmesinde rol oynayan polipeptid yapıdaki 

büyüme ve değişim faktörlerinin istenilen düzeyde bir rejenerasyon elde edilmesi 

amacıyla gelecekte periodontal cerrahide artan bir sıklıkla kullanılması beklenebilir 

(147). 

TZP hastanın kendi kanından elde edilen ve yüksek oranda otolog büyüme 

faktörleri içeren bir üründür. TZP’de normalden 3-4 kat daha yüksek oranda bulunan 

trombositlerden salınan büyüme faktörleri yara iyileşmesini hızlandıran biyokimyasal 

maddelerdir (240). Hastanın kendi kanından elde edildiği için bulaşıcı hastalık riski 

oluşturmaz veya aşırı duyarlılık reaksiyonlarına neden olmazlar (148,149). TZP ile yara 

bölgesine iyileşme ve tamir işlemlerinde rol onayan büyüme faktörleri yerel olarak 

uygulanır. TZP, içerdiği trombosit kaynaklı büyüme faktörü (TKBF), damarsal 

endotelyal büyüme faktörü (DEBF), transforme edici büyüme faktörü (TEBF), 

epidermal büyüme faktörü, İnsülin benzeri büyüme faktörü gibi büyüme faktörleri 

yoluyla yumuşak doku ve kemik dokusundaki iyileşmeyi uyarır ve hızlandırır 

(10,11,72). 

TZP içerdiği trombosit kaynaklı büyüme faktörleri ile doku rejenerasyonunda 

rol alan hücrelerin sayıca artmasını, farklılaşmasını, kemotaksis ve matriks sentezini 

arttırmalarını sağlar. TZP ayrıca endotel, epitel ve granülasyon dokusu üretimini 

arttırması, yüksek lökosit yoğunluğuyla antimikrobiyal etki göstermesi, yarada 

hemostatik ve lenfatik tampon görevi yaparak postoperatif sızıntıları önlemesi ve ağrıyı 

azaltması gibi özellikleriyle yara iyileşmesinde katkı sağlayabilmektedir (11,149). 

Bu bilgiler ışığında, dişeti çekilmelerinin tedavisinde kullanılan geleneksel 

cerrahi yöntemlere ek olarak uygulanan TZP’nin elde edilecek sonuçları olumlu yönde 

etkileyebileceği düşünülebilir. Çalışmamızda bu düşüncenin geçerliliğini saptamak için, 

Miller sınıf I dişeti çekilmelerinde KKF tekniği ile birlikte TZP kullanımının elde 

edilecek klinik sonuçlara etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Normal Dişeti Anatomisi 

 

Ağız boşluğunu döşeyen ağız mukozası; dişeti ve sert damağı örten çiğneme 

mukozası, dil sırtını döşeyen özelleşmiş mukoza ve ağız boşluğunun geriye kalan 

kısımlarını örten örtücü mukozadan oluşmaktadır. Klinik olarak dişeti; çenelerin 

alveolar çıkıntılarını örten ve dişlerin boyun kısmını saran ağız mukozasının ve 

periodonsiyumun bir parçasıdır. Topografik olarak serbest, yapışık ve interdental 

kısımlara ayrılır (115). Dişin sürmesini takiben dişeti kenarı, MSS’nin 0,5-2 mm 

kuronalinde konumlanır (138).  

Histolojik olarak epitel ve bağ dokusundan oluşmuştur. Yapışık dişeti; muko-

gingival sınır (MGS) ile dişeti oluğu veya periodontal cebin en apikal kısmının dış dişeti 

yüzeyine yansıması olan dişeti kenarı oluğu arasındaki bölgedir. Yapışık dişeti sıkı, 

dirençli ve alttaki alveolar kemiğin periostuna ya da kök yüzeyine sıkıca bağlıdır. 

Yapışık dişeti genişliği genetik olarak önceden belirlenmiştir. Genişliği farklı 

bölgelerde ve yaşam boyunca değişebilir (138). 

 

2.2. Dişeti Çekilmeleri 

2.2.1. Dişeti Çekilmelerinin Tanımlanması 

 

Dişeti çekilmesi, dişeti kenarının MSS’nin apikaline doğru yer değiştirmesi 

sonucu kök yüzeyinin açığa çıkması olarak tanımlanmıştır (8). Amerikan Periodontoloji 

Akademisi, dişeti çekilmesini "marjinal dokunun MSS’nin apikalinde yer alması" olarak 

tanımlamış ve çekilmenin apikalindeki dokunun her zaman dişeti olmayıp, alveol 

mukozası da olabileceği düşüncesinden yola çıkarak "dişeti çekilmesi" yerine "yumuşak 

doku çekilmesi" veya "marjinal doku çekilmesi" ifadelerinin kullanımını önermiştir (8). 

Çalışmamıza sadece dişeti çekilmesinin apikalinde keratinize dişetinin mevcut 

olduğu defektler dahil edildiğinden, "dişeti çekilmesi" terimi kullanılacaktır. 
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2.2.2. Dişeti Çekilmelerinin Sınıflanması 

 

Dişeti çekilmeleri farklı şekillerde sınıflandırılmıştır. Yapılan ilk dişeti çekilmesi 

sınıflamasında, dikey ve yatay dişeti çekilmesi boyutları, kök yüzeyi örtmede sonucu 

belirleyici kriter olarak kabul edilmektedir. Buna göre sığ-dar, sığ-geniş, derin-dar, 

derin-geniş olmak üzere dört sınıf dişeti çekilmesi vardır (232). 

Fakat güncel olarak en geçerli sınıflama dişeti çekilmelerinin tedavisinde tam 

kök yüzeyi örtülmesi elde etmek için gerekli kriterler göz önünde bulundurularak 

yapılan sınıflamadır. 1985 yılında Miller (156), çekilme olan bölgeye komşu 

interproksimal kemik ve yumuşak doku seviyesininin , tam kök yüzeyi örtülmesinde 

belirleyici olduğundan yola çıkarak yeni bir sınıflama yapmıştır. 

Miller sınıflamasında, çekilmeye komşu interproksimal bölgedeki periodontal 

doku kaybı ve dişeti çekilmesinin muko-gingival sınıra  göre konumu dikkate alınmıştır. 

Çekilmenin sınıfına göre, tedavi ile elde edilecek sonuç da öngörülmeye çalışılmıştır. 

Miller'in sınıflamasına göre (156): 

I.sınıf: Marjinal doku çekilmesi muko-gingival sınıra ulaşmaz. İnterdental 

bölgede kemik ve yumuşak doku kaybı yoktur. %100 kök yüzeyi örtülmesi beklenebilir. 

II.sınıf: Marjinal doku çekilmesi muko-gingival sınıra ulaşmış veya apikaline 

geçmiştir. İnterdental bölgede kemik ve yumuşak doku kaybı yoktur. Uygun cerrahi 

yöntemle %100 kök yüzeyi örtülmesi beklenebilir. 

III.sınıf: Marjinal doku çekilmesi muko-gingival sınıra ulaşmış veya apikaline 

geçmiştir. İnterdental bölgede kemik ve/veya yumuşak doku kaybı mevcuttur veya dişte 

%100 kök yüzeyi örtülmesini engelleyecek kadar malpozisyon söz konusudur. Kısmen 

kök yüzeyi örtülmesi beklenebilir. 

IV.sınıf: Marjinal doku çekilmesi muko-gingival sınıra ulaşmış veya apikaline 

geçmiştir. İnterdental bölgede ileri derecede kemik ve/veya yumuşak doku kaybı 

mevcuttur ve/veya dişte ileri derecede malpozisyon vardır. Kök yüzeyi örtülmesi 

beklenemez. 
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2.2.3. Dişeti Çekilmelerinin Etyolojisi 

 

1977 yılında Hall (99), bazı faktörlerin dişeti çekilmesi oluşumunu hazırladığını, 

bazılarının ise çekilmeyi başlattığını ileri sürmüştür. 

Hazırlayıcı faktörler: 

1.Yetersiz yapışık dişeti, yüksek frenulum bağlantısı 

2.Diş malpozisyonları 

3.Dehisens varlığı  

Başlatıcı faktörler: 

1.Sert diş fırçalama 

2.Yumuşak doku yaralanmaları 

3.Tekrarlayan iltihap 

4.İatrojenik faktörler 

Yıllar boyunca, yeterli keratinize dişeti genişliğinin, dişeti çekilmesini önlemek 

için gerekli olduğu düşünülmüştür. Bu konuda yapılan çalışmaların bazıları dişeti 

sağlığının devamlılığı için en az 2 mm'lik keratinize dişeti bandına ihtiyaç olduğunu 

ileri sürmektedir (69,135,238). 

Diğer yandan; iyi seviyede ağız bakımı yapabilen, düzenli aralıklarla hekim 

kontrolünden geçen bireylerde yapışık dişetinin olmadığı durumlarda bile dişeti 

sağlığının korunabildiği ortaya konulmuştur (73,125,256). 

Wennström (257), dişetinin apiko-kuronal boyutlarının dişeti çekilmesi 

oluşumunda belirleyici bir faktör olmadığını belirtmektedir. 

Dişeti kenarına yakın konumlanmış frenulum bağlantılarına çoğu zaman vestibül 

derinliği az olan bireylerde rastlanır. Dişeti kenarının frenulum bağlantısı nedeniyle 

hareketli olduğu durumlarda plak kontrolü zorlaşır, dişeti çekilmesi oluşumu tetiklenir 

(135,159). 
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Dişin ark içindeki pozisyonu, kök-kemik açılanması ve kuronun meziodistal 

kurvatürü, dişlerin sürme sürecinde alveol kemiğinin vestibül-lingual boyutları ile 

ilişkili olarak ağızdaki son konumları dişi çevreleyen yumuşak doku pozisyonunu ve 

kalınlığını doğrudan etkiler (18,212,245).  

Diş vestibüler pozisyonda ise, ilgili dişin vestibülündeki alveol kemiği ve 

yumuşak doku daha ince olacak, bu durum dişeti çekilmesi oluşma riskini arttıracaktır. 

Diş kökünün kemik içindeki açılı pozisyonunun etkisi en fazla üst çene büyük azılar 

bölgesinde gözlemlenebilir. Palatinal kökün eğimi fazla ise veya bukkal kökler 

dışbükey ise, dişeti çekilmesi oluşma riski artacaktır. Rotasyona uğramış, vestibüler 

pozisyondaki dişlerin kemik desteği incelir. Desteksiz dişeti, diş fırçalama ve çiğneme 

kuvvetine direnç gösteremeyerek çekilebilir (165). 

Dehisens ve fenestrasyonlar, malpoze dişlerde, kök yüzeyinin çıkıntılı olduğu ve 

ortodontik tedavi görmüş dişlerde sıklıkla görülür (141). Ortodontik hareketler, dişin 

pozisyonunu değiştirerek dişeti kenarı ve papiller bölgesindeki dokuyu da 

farklılaştırabilmektedir. Ortodontik hareket ile diş, alveol kemiği sınırları içinde yer 

değiştiriyorsa genellikle dişeti çekilmesi oluşması gibi bir problemle karşılaşılmaz. 

Fakat, ortodontik hareketle diş bazal kemikten ayrılıyor ve dehisens oluşuyorsa, dişeti 

çekilmesi bu duruma eşlik edebilir. Bu duruma genellikle alt kesici dişlerde (205) ve üst 

küçükazı çekimi yapılmış bireylerde 1. büyük azıların meziobukkal kökleri etrafında 

rastlanır (46). 

Olsson ve Lindhe (189), dişeti çekilmelerinin oluşmasında bireysel ve dişe bağlı 

anatomik faktörlerin etkisinden bahsettikleri çalışmalarında, ince periodonsiyuma sahip 

bireylerde, geniş periodonsiyum yapısına sahip olanlara göre daha fazla dişeti 

çekilmesine rastlandığını ifade etmişlerdir.  

Wennström (257), mikrobiyal dental plağın neden olduğu iltihabın oluşturduğu 

dişeti çekilmelerinde dişeti yapısının çok ince olduğunu, dişi saran alveol kemiğinin 

ince olduğunu ve hatta çoğu zaman hiç olmadığını bildirmişlerdir. Dişetinin ince olduğu 

bölgelerde, diş fırçalama eyleminin sık ve travmatik olması durumunda, hacmi az olan 

bağ dokusunun yıkımı hızla gerçekleşecek ve dişeti çekilmesi oluşacaktır (18,139,185). 
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Diş fırçalama dişeti sağlığı açısından önemli olsa da, yanlış diş fırçalama tekniği 

veya sert fırça kullanımı dişeti çekilmesine sebep olmaktadır. Sağlıklı dişeti, minimum 

plak ve iyi ağız bakım seviyesi olan bireylerde dişeti çekilmesine daha sık 

rastlanmaktadır (82). 

Dişeti çekilmelerinin oluşumunda mekanik abrazyonun ve sürtünmenin etyolojik 

olarak iltihaptan daha önemli olduğunu savunan Gorman (82) ve O’Leary'ye (185) 

karşılık, Baker ve Seymour (18), iyi ağız bakımına rağmen çekilmenin oluşabilmesi için 

bölgede lokalize bir iltihabın mevcut olması gerektiğini, travmatik fırçalamanın dişeti 

epitelininin geçirgenliğini arttırarak subklinik iltihap oluşturup dişeti çekilmesi 

oluşumunu tetiklediğini ileri sürmüşlerdir. Dişeti çekilmelerinin oluşumunda, kullanılan 

fırçanın sertliği (117,181), fırça kıllarının yuvarlatılmış olup olmaması (31) ve fırça 

ucunun şeklinin (55) de etkili olduğu bilinmektedir. Rajapakse (203), iltihapsal olmayan 

lokalize dişeti çekilmelerinin başlaması ve gelişmesinde diş fırçalamanın potansiyel rolü 

ile ilgili mevcut verileri değerlendirdiği sistematik derlemede, fırçalama basıncı, süresi 

ve tekniği ile kıl demetlerinin sertliğinin belirleyici olduğunu bildirmektedir. 

Araştırmacı, sistematik derlemeye alınan çalışmalarda yaş, biyotip ve önceden 

uygulanmış ortodontik tedavi gibi etkenleri "hazırlayıcı etken" olarak tanımlamakta ve 

çalışmalarda bu etkenlerin dikkate alınmamış olmasını bir eksiklik saymaktadır. 

Diş ipi kullanımına bağlı yumuşak doku yaralanmaları (204), tırnakla itme 

(217), dudakta ve dilde “piercing” bulunması (34,62,213) da dişeti çekilmelerine neden 

olabilmektedir. 

Yukarıda sayılan faktörlerin yanında, hatalı dişhekimliği uygulamalarının da 

dişeti çekilmesi oluşturabileceği bildirilmiştir. Bunlar arasında, hatalı geçici kuron 

uygulamaları (131,191), hatalı kole restorasyonları (131), subgingival bitimli sabit 

protez uygulamalarının biyolojik aralık ihlaline neden olması (130) ve hatalı parsiyel 

protez planlamaları (204,265) sayılabilir. 
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2.2.4. Dişeti Çekilmelerinin Patogenezi 

 

Dişeti çekilmelerinin patogenezi ile ilgili ilk çalışma 1975 yılında Noaves ve 

ark.’nın (184) klinik ve histopatolojik çalışmasıdır. Araştırıcılar, dişeti çekilmesi 

oluşumunun birçok faktöre bağlı olduğunu, bununla birlikte iltihabın mutlaka ortamda 

mevcut olduğunu kabul etmektedirler. Araştırmacılara göre dişeti çekilmelerinin 

oluşumunda iltihabi eksüda iki farklı yoldan yayılmaktadır. Bu yollardan ilki, eksüdanın 

dişeti bağ dokusu içinde apikale yayıldığı, ikincisi ise dişeti ve alveol mukozasının dış 

yüzeyinden lateral yolla yayıldığı şeklindedir. Kollajen matriksin hidrolitik enzim 

aktivitesiyle rezorpsiyona uğradığını, bağ dokusunun da bir yandan yıkılırken diğer 

yandan da prolifere olarak göç eden cep epiteli ile kapandığı ileri sürülmektedir. Bu 

olayların sonucunda cep epiteli ile dişeti epitelinin birleştiğini savunmuşlardır. Oluk ve 

bağlantı epiteli ile dişeti epiteli arasındaki kollajenin organizasyonu, miktarı ve 

yoğunluğu dişeti ne kadar ince ise o kadar az olacaktır. Bu durumda da doku daha 

dirençsiz bir yapıda olacağından daha çabuk kaybedilecek ve dişeti çekilmesi 

oluşacaktır. 

Baker ve Seymour (18) 1976 yılında, hayvan modeli üzerinde dişeti 

çekilmelerinin patogenezini araştırmışlar ve yarık oluşumu ve dişeti çekilmesinin epitel 

ve bağ dokusunda iltihap sonucu meydana gelen morfolojik değişikliklerden ileri 

geldiğini belirtmişlerdir. İltihap nedeniyle epitelin spinoz tabakası genişlemekte, rete-

peg'ler uzamakta ve bağ dokusunun kalınlığı azalmaktadır. İltihabın etkisiyle rete-

peg'lerin etrafında polimorfonükleer lökosit infiltrasyonu yoğunlaşır, bu yoğun hücre 

infiltrasyonunun, dişetinin tabakaları boyunca cep/oluk epiteline doğru ilerlemesi ve 

rete-peg'lerin uzaması bir çukur oluşmasına sebep olmaktadır. Bu çukur, yüzeyde 

gittikçe derinleşen ve genişleyen özelliğe sahiptir. İltihabın ileri aşamalarda, çukurun 

daha da derinleşmesiyle meziyal ve distalden birleşen epitel tabakaları önce yarığı, 

sonra da dişeti çekilmesini meydana getirmektedir. 
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2.2.5. Dişeti Çekilmelerinin Epidemiyolojisi 

 

Gorman (82) 1967 yılındaki çalışmasında, yaşları 16 ile 45 arasında değişen 164 

bireyde dişeti çekilmesi görülme sıklığının yaşla beraber arttığını tespit etmiştir. Tüm 

fasiyal yüzeylerin %97'sinde dişeti çekilmesi olduğunu ve çekilme derinliğinin de 

çekilme görülme sıklığı gibi yaşla beraber arttığını belirtmiştir. 

1971 yılında O'Leary ve ark. (185), dişeti çekilmelerinin en sık üst çene 

posterior bölgede görüldüğünü , daha sonra sırasıyla alt çene posterior, alt çene kesiciler 

ve üst çene kesiciler bölgesinde gözlendiğini bildirmişlerdir. 

Sangnez ve Gjermo (212) 1976 yılında 533 birey üzerinde gerçekleştirdikleri 

çalışma sonucunda iyi ağız bakımı uygulayan ve günde iki seferden fazla diş fırçalayan 

bireylerde daha fazla dişeti çekilmesine rastlamışlardır. Ayrıca, sağ elini kullanan 

bireylerde sol segmentte, sol elini kullananlarda ise sağ segmentte daha yoğun dişeti 

çekilmesi tespit etmişlerdir. Bireylerin %3'ünde Mc Call kordonu, %18'inde Stillman 

yarığı, %45'inde ise kama defekti gözlemlemişlerdir. 

Tennenbaum (238), 100 bireydeki 2527 diş üzerinde yaptığı incelemede tüm 

dişlerin %11.7'sinde dişeti çekilmesi saptamıştır. Bu dişlerden %2.19'unun Stillman 

yarığı, %1.25'inin yüksek frenulum bağlantısı ile ilişkili olduğunu belirtmiştir. Protetik 

restorasyonlu dişlerin %12 'sinde dişeti çekilmesinin varlığından bahsetmiştir. 

Murtomaa ve ark.’nın (174) 1987 yılında 217 diş hekimliği öğrencisi üzerinde 

gerçekleşirdikleri epidemiyolojik çalışmanın sonucunda kadınların %69'unda, 

erkeklerin %72'sinde dişeti çekilmesi gözlemişlerdir. Ancak dişeti çekilmesi sıklığı ile 

fırçalama sıklığı ve fırçalamada kullanılan el arasında bir bağlantı kuramamışlardır. En 

fazla çekilmenin üst çene 1. büyük azılar ve alt çene 1. küçük azılar bölgesinde 

olduğunu bildirmişlerdir. 

Löe ve ark. (139), Norveç ve Sri Lanka'da yaptıkları ve 20 yıllık bir takip 

dönemi içeren bir çalışmalarını 1992'de yayınlamışlardır. Norveç'li, 20-21 yaşlarındaki 

bireylerin %63'ünde bukkal yüzeylerde dişeti çekilmesi gözlenmiştir. Bu yaşlardaki 

çekilmelerin, sıklıkla küçü kazı ve büyük azıların bukkal yüzeylerinde gözlendiği ifade 

edilmiştir. 30-31 yaşlarındaki bireylerde dişeti çekilmesi oranı %75 olarak bildirilmiştir. 

46-50 yaş grubunda ise bu oran %90'a ulaşmaktadır ve tüm interproksimal yüzeylerin 
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ancak %3-4'ü etkilenmektedir. Aynı yaş grubunda, dişeti çekilmelerinin derinliğinin; 

bukkal yüzeylerin %86,7'sinde l-2 mm, %13,3'ünde ise 3-5 mm arasında değiştiği 

belirtilmiştir. Bukkal çekilmeler sırasıyla; üst büyük azılar ve küçük azılarda, alt küçük 

azılar, alt büyük azılar ve kesicilerde gözlenmektedir. Sri Lanka'lı grupta ise, 18-19 

yaşlarındaki bireylerin %29'unda dişeti çekilmesi gözlendiği bildirilmiştir. 

1994 yılında Joshipura ve ark. (117), 42-67 yaşlarındaki 298 bireyde dişeti 

çekilmelerini, bunlara neden olabilecek faktörler açısından değerlendirmişlerdir. 

Araştırıcılar küçük azı dişlerindeki çekilmelerin fırça travmasına, büyük azılardaki 

çekilmelerin ise diştaşı birikimine bağlı olduğunu bildirmişlerdir. 

Albandar ve Kingman’ın (4) 1999 yılında, 30-90 yaş arasındaki 9689 birey 

üzerinde yaptıkları çalışmada, 30-39 yaş grubunda %37,8, 80-90 yaş grubunda %90,4 

oranında dişeti çekilmesi gözlendiği belirtilmiş, dişeti çekilmesi görülme sıklığının 

yaşla birlikte arttığı tespit edilmiştir. Ayrıca erkeklerde çekilme görülme sıklığının 

kadınlardan daha fazla olduğu, çekilmelerin de en fazla üst 1. büyük azılar ve alt orta 

kesici dişlerde gözlendiği bildirilmiştir. 

 

2.2.6. Dişeti Çekilmelerinin Meydana Getirdiği Sorunların Tedavisi 

 

Dişetinin MSS'nin apikaline göç etmesi ve kök yüzeyinin açığa çıkması aşağıda 

sıralanan sorunları ortaya çıkarmaktadır. Bunlar; 

• Dentin hassasiyeti (1), 

• Mikrobiyal dental plağın uzaklaştırılamaması ve iltihabın ortadan 

kaldırılamaması (223), 

• Dişeti kenarının apikale çekilerek frenulum bağlantılarına yakınlaşması 

nedeniyle dişeti çekilmesinin artma olasılığı (159), 

• Kök çürüğü oluşma riskinin artması (80,155), 

• Estetik sorunlar (6,90,100) olarak sıralanabilir. 

Kök yüzeyindeki açık dentin kanalları kimyasal, termal veya dokunsal 

uyaranlarla karşılaştığında ağrı ve rahatsızlığa sebep olan dentin hassasiyeti oluşur. 
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Dentin hassasiyetinin tedavisi için kullanılan ajanlar genel olarak; kortikosteroid içerikli 

ajanlar, protein çökelten ajanlar (formaldehit, gümüş nitrat, stronsiyum klorid 

heksahidrat), dentin tübüllerini tıkayan ajanlar (kalsiyum hidroksit potasyum nitrat, 

sodyum florid), tübülleri mühürleyen reçine ve adezivler (133) ve laser kullanımı (190) 

olarak sayılabilir. Dentin hassasiyeti ayrıca açıktaki kök yüzeyinin cerrahi yöntemle 

örtülmesi ile de giderilebilir (178). 

Yüzeysel kök çürüğü olan dişlerde, çürük temizlenip açıktaki kök yüzeyi uygun 

bir cerrahi yöntemle örtülebilir (80,152). Derin kök çürüklerinde restoratif amaçlı 

kullanılabilen reçine bazlı cam iyonomer materyallerin diş dokusuyla bağlantı 

yapabilme, ağız ortamındaki sıvılar ile çözünmeme ve flor salınımı yaparak çürük 

gelişimini durdurma gibi özellikleri onları subgingival alanda kullanıma elverişli 

kılmaktadır (214). 

Dişeti çekilmesinin doğal sonucu klinik kuron boyunun uzamasıdır. Estetik 

bölgede dişeti çekilmesinin varlığı birçok hastanın kaygı duymasına yol açmaktadır. Bu 

gibi durumlarda, defekt ve hasta dikkatli değerlendirilerek en uygun cerrahi yöntem ile 

açıktaki kök yüzeyi örtülmelidir (268). 

 

2.3. Dişeti Çekilmelerinin Tedavisinde Mukogingival Operasyonlar 

2.3.1. Mukogingival Operasyonların Tanımlanması 

 

"Mukogingival cerrahi" terimi ilk kez 1957 yılında Friedman (74) tarafından 

kullanılmıştır. O dönemde, dişetini korumaya, anormal frenulum veya kas bağlantılarını 

ortadan kaldırmaya ve vestibül derinliği arttırmaya yönelik cerrahi işlemler olarak 

tanımlanmıştır. 

Mukogingival cerrahi alanında farklı tekniklerin geliştirilmesiyle birlikte 

uygulama alanları da genişlemiştir. Bu teknikler, dişeti miktarının arttırılması ve 

çekilme tipi defektlerin tedavisi gibi gelenekselleşmiş uygulamaların yanında kret 

şeklinin düzeltilmesi ve yumuşak doku estetiği gibi alanlarda da kullanılabildiğinden 

"periodontal plastik cerrahi" teriminin kullanılması önerilmiştir (257). 
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1992'de AAP'nin yayımladığı periodontal terimler sözlüğünde "dişleri 

çevreleyen dişetinin şekil, konum ve/veya miktarındaki defektleri düzeltmek amacıyla 

geliştirilmiş cerrahi işlemlerin "yumuşak doku plastik cerrahisi" adı altında 

tanımlanması gerektiği bildirilmiştir (8). 

2005 yılında AAP yayımladığı raporda kök yüzeyi örtme, kuron boyu uzatma, 

vestibül derinleştirme, papil rekonstrüksiyonu, kret preservasyonu ve ogmentasyonu 

gibi birçok muko-gingival cerrahi işlemi içeren "periodontal rekonstruktif cerrahi" 

terimini kullanmıştır (49). 

 

2.3.2. Açığa Çıkmış Kök Yüzeyini Örtmeye Yönelik Mukogingival Operasyonlar 

 

Kök yüzeyini örtmeye yönelik en başarılı tekniğin bulunması amacıyla 

günümüze dek çok sayıda çalışma yapılmıştır. Başlangıçta muko-gingival cerrahinin 

amacı dişeti sağlığının devamlılığını ve fonksiyonu sağlamak iken günümüzde gelinen 

nokta hasta ve hekim tarafından kabul edilebilir estetik sonuçların elde edilebilmesi 

yönünde geliştirilen uygulamalardır. 

Günümüzde kullanılan kök yüzeyi örtme tekniklerini sınıflayacak olursak;  

1. Saplı yumuşak doku greftleri; Flebin taşındığı yöne göre 

sınıflandırılırlar (16). 

a) Yana kaydırılan flepler: Flep yan döndürülmüş veya yeri 

değiştirilmiştir. 

• Yana kaydırılan flep (90,91) 

• Transpozisyonel flep (16,194,195) 

• Çift papil yana kaydırılan flep (48) 

b) Kuronale kaydırılan flepler: Flep döndürülmeden veya yana 

kaydırılmadan yeri değiştirilmiştir. 

• Kuronale kaydırılan flep (233) 

• Semilunar kuronale kaydırılan flep (98,236) 
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• Double lateral bridging flap (145) 

2. Serbest yumuşak doku greftleri: 

• Serbest dişeti grefti (109,113,114,160) 

• Serbest dişeti grefti+kuronale kaydırılan flep (33) 

• Bağ dokusu grefti+yana kaydırılan flep (107) 

• Bağ dokusu grefti+çift papil yana kaydırılan flep (177) 

• Bağ dokusu+kuronale kaydırılan flep (136) 

• Bağ dokusu grefti+zarf flep (202)  

• Bağ dokusu grefti (tünel tekniği) (241) 

• Aselüler dermal matriks allogrefti + kuronale kaydırılan flep (234) 

3. Yönlendirilmiş doku rejenerasyonu 

• Rezorbe olan membranlar ile (29) 

• Rezorbe olmayan membranlar ile  (209)  

4. Doku iyileşmesini geliştirmeye yönelik yardımcı ajanlarla birlikte 

uygulanan teknikler 

• Mine matriks proteinleri + kuronale kaydırılan flep (60,154)  

• Trombositten zengin plazma + kuronale kaydırılan flep (110) 

• Trombositten zengin fibrin + kuronale kaydırılan flep (13)  

 

Saplı yumuşak doku greftleri, çekilme bölgesine komşu yumuşak dokunun 

defekt bölgesine kaydırılmasıdır. 

Yana kaydırılan flep tekniği ilk kez 1966 yılında Grupe (90) tarafından lokalize 

dişeti çekilmelerinin tedavisinde kullanılmıştır. Bu yöntemde; lokalize dişeti çekilmesi 

nedeniyle açığa çıkan kök yüzeyi; komşu dişin keratinize dişetinin üzerine kaydırılması 

ile örtülmektedir. Araştırıcılar, açıktaki kök yüzeyine uyguladıkları YKF tekniği ile hem 

kök yüzeyinde örtülme, hem de yapışık dişeti genişliğinde artış elde ettiklerini 

bildirmişlerdir. 
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YKF tekniğinin dezavantajları arasında verici bölgede olası kemik kaybı ve 

dişeti çekilmesi sayılabilir. Guinard ve Cafesse (91) komşu verici bölgede operasyon 

sonrası ortalama lmm dişeti çekilmesi oluştuğunu bildirmişlerdir. Bu nedenle yöntem 

verici bölgede keratinize dişeti genişliğinin, yüksekliğinin ve kalınlığının yetersiz 

olduğu durumlarda veya dehisens ve fenestrasyon varlığında tercih edilmemelidir (215). 

Transpozisyonel flepler, YKF tekniğinin modifikasyonu olarak kabul edilebilir. 

Bunlardan oblik yerleştirilerek çevrilen flep 1965 yılında Pennel ve Higgason (195) 

tarafından tanımlanmıştır. 1977'de Patur (194), rotasyonel flep adlı tekniği tanıtmıştır. 

Bahat (17), bir diğer modifikasyon olan transpozisyonel flebi ilk kez kullanmıştır. 

Defekt bölgesine hem meziyalden hem de distalden yumuşak doku kaydırılması 

söz konusu ise bu teknik çift papil yana kaydırılan flep olarak tanımlanır. Çift papil 

yana kaydırılan flep ilk kez 1968'de Cohen ve Ross (48) tarafından kullanılmıştır. Bu 

teknik, dişeti çekilmesine komşu her iki papilin yeterli doku genişliğine ve hacmine 

sahip olduğu durumlarda tercih edilmelidir. 

KKF tekniği, ilk kez 1926'da Norberg (182) tarafından tanımlanmıştır. Dişeti 

çekilmesi olan bölgenin apikalindeki dişetinin kuronale kaydırılarak kök yüzeyinin 

örtülmesini amaçlar.  

1986'da Tarnow (236), vestibül derinliğin sınırlı olduğu vakalarda güvenle 

uygulanabilen yeni bir semilunar KKF tekniği geliştirmiştir. Araştırmacı, bu teknikle 

sığ defektlerde flebi dikiş kullanmadan sabitlemektedir.  

Serbest dişeti greftleri ilk kez 60'lı yıllarda kök yüzeyi örtme amacıyla 

uygulanmıştır. 1966'da Nabers hem açıktaki kök yüzeyini örtme hem de vestibül 

derinleştirme amacıyla serbest dişeti greftini uygulamıştır (175,176).  

Mlinek ve ark. (160), SDG ile dikey ve yatay yönde 3 mm'den sığ çekilmelerde 

%70 oranında kök yüzeyi örtülmesi elde ettiklerini bildirmişlerdir. Bu durum, sığ ve dar 

defektlerde dişeti greftinin uygun beslenme alanını yaratabilceğinden kaynaklandığını 

öne sürmüşlerdir. 

Holbrook ve Oschenbein (109), kök yüzeyi örtme amacıyla uyguladıkları 

SDG'inin dikiş tekniğini modifiye ederek greft altındaki ölü boşlukların engelleneceğini 

ve greftin kök yüzeyine daha iyi adapte olarak açığa çıkmış kök yüzeyinde kalıcı 

olacağını bildirmişlerdir. 
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Kök yüzeyi örtme amacıyla SDG operasyonunu takiben KKF operasyonu 

yapılabilir. Bu iki aşamalı yöntemde SDG'nin uygulanmasından 2 ay sonra oluşan 

yapışık dişeti kuronale kaydırılarak kök yüzeyi örtülür (27). 

SBG tekniği kök yüzeyi örtme amacıyla ilk kez 1985 yılında Langer ve Langer 

(136) tarafından kullanılmıştır. SBG'nin avantajları arasında, kollateral dolaşıma bağlı 

greftin beslenme şansının yüksek oluşu, alıcı bölgede operasyon sonrası dokunun renk 

uyumu, verici bölgedeki yara yüzeyinin epitelize doku ile kapalı oluşu sayılabilir. 

Dişeti çekilmelerinin YDR tekniği ile tedavisine yönelik ilk çalışma 1990 

yılında Gottlow ve ark.'na (83) aittir. Araştırıcılar, maymun denekler üzerinde rezorbe 

olmayan membranlar ile kök yüzeyi örtmeyi denemişlerdir. İlerleyen yıllarda YDR 

tekniği ile kök yüzeyi örtme işlemleri rezorbe olabilen membranlar ile de yapılmaya 

başlanmıştır. 

Kök yüzeyi örtme amacıyla YDR tekniğinin uygulama zorluğu, membranın 

çıkartılması için ikinci bir cerrahi müdahale gerektirmesi, maliyetinin yüksekliği gibi 

birçok dezavantajı olduğu bilinmektedir. Bunun yanında, iyileşmenin rejenerasyon ile 

sonuçlanması, ikinci bir yara bölgesi oluşturmaması, derin ve geniş lokalize defektlerde 

başarısının yüksek olması gibi bilinen avantajları vardır (237). 

Mine matriks proteini amelogenin, kök oluşumu sırasında Hertwig epitel 

kınından salgılanan ve hücresiz sement oluşumunu başlatan bir proteindir. İlk olarak 

Modica ve ark. (161)  mine matriks türevi’ni (MMT) kök yüzeyi örtme amacıyla 

uygulanan kuronale kaydırılan flep tekniği ile birlikte kullanmışlardır.  

Mc Guire ve Nunn (154), kök yüzeyi örtme amacıyla Miller I.sınıf çekilmelerde, 

çalışma grubuna KKF ile birlikte MMT, kontrol grubuna ise SBG ile birlikte KKF 

uygulamışlardır. Her iki grubu kök yüzeyi örtme miktarı, keratinize dişeti genişliği, 

klinik ataşman seviyesi gibi klinik parametreler açısından karşılaştırmışlardır. Sonuçlara 

göre, her iki teknikte de, kök yüzeyi başarılı şekilde örtülmektedir fakat, KKF ile 

birlikte MMT uygulaması hastanın post-operatif konforu açısından SBG tekniğine üstün 

bulunmuştur.  

Mc Guire ve Cochran (153) bir başka çalışmada, her iki tekniğin sonuçlarını 

histolojik açıdan değerlendirmişlerdir. SBG uygulanan dişte kök yüzeyi ile greft 

arasında bağ dokusu ataşmanı tespit edilirken, KKF ile birlikte MMT uygulanan kök 



 17

yüzeyinde yeni sement, organize olmakta olan periodontal ligament fibrilleri ve kök 

yüzeyine belli bir uzaklıkta yoğunlaşmış yeni kemik yapısı gözlemlemişlerdir.  

Nemcovsky (179), kök yüzeyi örtme başarısı ve keratinize doku genişliğinin 

artması yönünden tek başına SBG tekniğini, KKF ile birlikte MMT uygulamasından 

daha üstün bulmuştur. Keratinize doku artışının birincil önem arz etmediği durumlarda 

MMT uygulamasının hasta konforu açısından tercih edilebileceğini bildirmiştir. 

Aselüler dermal matriks allogrefti , insan derisi epitelinin ve bağ dokusunun tüm 

hücrelerinden arındırılarak dondurulup kurutulmasıyla elde edilmektedir (20,183,235). 

Özellikle generalize dişeti çekilmelerinin tedavisinde, istenildiği miktarda 

kullanılabilmesi ve ikinci bir yara yeri oluşturmaması sebebiyle kullanımı uygundur. 

Ayrıca, dişler ve implantlar etrafında yapışık dişeti genişliğini arttırmak amacıyla da 

kullanılmaktadır (252). 

Dişeti çekilmelerinin tedavisinde yeni uygulamalar, klinik, histolojik ve estetik 

başarının arttırılması yönünde gelişmeye devam etmektedir. TZP’nin içerdiği yüksek 

konsantrasyondaki büyüme faktörlerinin hücre proliferasyonunu ve kollajen sentezini 

arttırıp hızlandıracağı yönündeki düşünceler, otojen kaynaklı bu materyalin kemik içi 

defektlerin tedavisinde olduğu gibi, dişeti çekilmelerinin tedavisinde de kullanılmasını 

gündeme getirmiştir (89,240).  

Cheung ve Griffin (43,89), SBG + KKF veya TZP + KKF uyguladıkları 

defektlerde kök yüzeyi örtülme oranları açısından iki tekniği birbirine üstün 

bulmamışlardır. Araştırmacılar, TZP uygulanan bireylerin post-operatif şikayetlerinin 

daha az olduğunu ve estetik sonucun SBG'den daha başarılı olduğunu bildirmektedirler. 

 

2.3.3. Kök Yüzeyi Örtmeye Yönelik Operasyonlarda Başarı Kriterleri 

 

Kök yüzeyinin tamamen örtülmesi Miller I ve II. sınıf dişeti çekilmelerinde 

mümkündür. İnterdental alveol kemiği ve papil yüksekliği başarıyı doğrudan etkiler 

(156,158). 
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Miller, 1987 yılında yayınladığı çalışmasında (158) başarılı bir operasyon 

sonucunda elde edilen "tam kök yüzeyi örtülmesi''’nin aşağıdaki özellikleri taşıması 

gerektiğini bildirmektedir; 

• Yumuşak doku kenarı mine sement sınırında olmalı 

• Sondalama derinliği 2 mm'yi geçmemeli 

• Sondalamada kanama olmamalı 

• Kök yüzeyinde klinik ataşman sağlanmalı 

Klinik ataşman kazancı tedavinin pozitif bir sonucu olsa da, oluşan ataşmanın 

yapısı ancak histolojik değerlendirme ile saptanabilir. 

Harris (101), kök yüzeyi örtme amacıyla seçilen cerrahi teknik ile aşağıda 

belirtilen sonuçların elde edilmesi gerektiğini öne sürmektedir, bunlar; 

• MSS’ye ya da defektin meziyal veya distal papilleri hizasına kadar örtülme 

sağlayabilmesi, 

• 2 mm veya daha sığ sondalanabilir cep derinliğine sahip, kök yüzeyine 

sıkıca yapışık bir doku elde edilmesi, 

• Sondalamada kanama olmaması, 

• Yeterli miktarda keratinize dişeti bandı oluşturması, 

• Çevre dokular ile kabul edilebilir bir renk uyumu sağlaması, 

• Estetik doku konturlarına sahip olması, 

• Operasyon sırasında ve sonrasında mimimum ağrı oluşturması ve 

• Hassasiyet hissinde artış olmaması, hatta azalma olmasıdır. 

 

Wennström (257), 1996 World Workshop'unun sonuçlarını derlediği 

makalesinde muko-gingival operasyonların üç başarı kriterinden bahsetmektedir: 

• Dişeti boyutlarının (yüksekliğinin ve genişliğinin) artması. 

• Kök yüzeyi örtülmesi sağlanması. 

• Estetiğin düzeltilmesi. 
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Weng ve ark. (255) kök yüzeyi örtme işlemlerinin başarısını estetik, fonksiyonel 

ve histolojik açılardan değerlendirerek, aşağıdaki kriterleri ortaya koymuşlardır, bunlar; 

• Estetik başarı: Dişetinin şekli, görüntüsü ve rengi komşu dokulara 

benzemelidir. 

• Fonksiyonel başarı: Örten doku kalitesi ne olursa olsun dentin hassasiyeti 

ortadan kalkmalıdır. 

• Histolojik başarı: Açıkta kalan kök yüzeyi üzerinde yeni bağ dokusu 

ataşmanı oluşmalıdır. Uzun bağlantı epiteli ile sonuçlanan iyileşme ancak 

fonksiyonel başarı olarak sayılabilir. 

 

2.3.4. Kök Yüzeyi Örtme Amaçlı Operasyonlarda Başarının Öngörülebilirliğini 
Etkileyen Faktörler 

 

Doğru cerrahi tekniğin seçilmesi, kök yüzeyi örtülmesinde başarıyı belirleyen en 

önemli faktördür. Bir cerrahi teknik ile ilgili karar verilirken defekt ile ilgili anatomik 

faktörlerle birlikte hasta ile ilgili faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır (30). 

Defektin boyutları, defekte komşu keratinize dişeti varlığı veya yokluğu, 

interdental yumuşak dokunun genişliği ve yüksekliği, kök dış bükeyliği (199) vestibül 

derinliği ve frenulum varlığı gibi faktörler teknik seçiminde belirleyici rol oynarlar 

(269). 

Komşu dişlerdeki çekilmeler, kök yüzeyinde çürük varlığı ve servikal 

abrazyonlar, açıktaki kök yüzeyine komşu keratinize dokuların yüksekliği, kalınlığı ve 

rengi de teknik seçiminde dikkate alınmalıdır (58).  

Estetik beklentisi olan hastalarda, çekilmenin apikalinde veya lateralinde yeterli 

keratinize doku var ise, kök yüzeyinin saplı flep tekniklerinden biriyle örtülmesi tercih 

edilmelidir (90,238). Kök yüzeyine kaydırılacak dokunun, açıktaki kök yüzeyinde 

önceden mevcut olan doku ile benzer nitelikte olması estetik sonucu daha tatmin edici 

hale getirecektir (268). 

Defekte komşu keratinize doku yetersiz ise, serbest yumuşak doku greftleri 

tercih edilmektedir. SDG tekniği, estetik beklentisi yüksek hastalarda hem dokunun 
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renk uyumsuzluğu, hem de kök yüzeyini örtmedeki başarısının düşük oluşu sebebiyle 

tercih edilmemelidir (257). 

Serbest yumuşak doku greftinin üzerinin flep ile örtüldüğü teknikler, hem greftin 

çift yönlü beslenebilmesine olanak sağlar, hem de operasyon sonucu oluşan dokunun 

renk uyumu diğer tekniklere göre üstündür. Bu açıdan estetik beklentisi yüksek 

hastalarda tercih edilmelidir. SBG tekniklerinin başarısı öngörülebilir olmasına rağmen, 

zaman zaman cerrahi sonrası çevre yumuşak dokular ile uyumsuz görünebilmektedir 

(151,268).  

Bu durum: 

• Bağ dokusu greftinin, dişeti kenarında açıkta bırakılacak  kısmının epitelize 

kısmı korunacak şekilde alındığı durumlarda, bu dokunun çevre yumuşak 

dokularla renk farkı oluşturması (136,202), 

• Bağ dokusu greftini örten flebin yer yer perfore olması sebebiyle 

oluşabilecek renk farklılıkları (32,177,257),  

• Greftlenmiş alan ile çevre yumuşak dokular arasında kalınlık farkı nedeniyle 

olabilir (268). 

Dişeti kalınlığının kök yüzeyi örtme amaçlı muko-gingival operasyonların 

başarısında etkili bir kriter olduğu düşünülmektedir (112,167,168,248). 

Baldi ve ark. (19), Miller I. ve II. sınıf toplam 19 defekt üzerinde kök yüzeyi 

örtme amaçlı KKF operasyonu uygulamışlardır. Araştırmacılar flep kalınlığının KKF 

tekniğinin klinik başarısındaki etkisini araştırmışlardır. Çalışmada flep tabanından 

yapılan ölçümle, flep kalınlığının ≥0,8 mm olduğu durumlarda %100 KYÖ elde 

edilebildiği; <0,8 mm olduğu durumlarda ise kök yüzeyinin kısmi olarak örtülebildiği 

sonucuna varılmaktadır ve 0,8 mm'lik flep kalınlığının, kök yüzeyi örtme işlemlerinden 

beklenen tam örtülme için kritik bir kalınlık olduğu bildirilmektedir. 

Kök yüzeyi örtme amaçlı operasyonların iyileşmesinde damarlanma da çok 

önemlidir. Mörmann ve Ciancio (164), damarlanmanın bozulmaması ve iyileşmenin 

ideal seyri için flep tasarımı ile ilgili bazı kriterler ortaya koymuşlardır: 

• Flep tabanı ana dişeti damarlarını barındıracak kadar geniş hazırlanmalıdır. 

• Flebin uzunluk/genişlik oranı 2/1'i geçmemelidir. 
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• Dikiş esnasında minimum gerginlik yaratılmalıdır. 

• Avasküler alanları örtecek flebin içinde daha çok damar ihtiva etmesi için 

çok ince olmamaması gerekmektedir. 

• Fleplerin tabanları mümkün olduğunca tam kalınlık hazırlanmalıdır. 

Flebin damarsal yapısı, flebin ve flep tabanına en uzak nokta olan serbest dişeti 

kenarının beslenmesinden sorumludur. Flep ne kadar kalın olursa, içinde o miktarda 

damarsal yapı içerecektir. Bu durum da dişeti kenarının damarlanmasını arttıracaktır 

(19). 

Flep gerginliğinin kök yüzeyi örtülme başarısının öngörülebilirliğini azalttığı 

düşünülmektedir. Cerrahi işlemin sonucunun olumsuz etkilenmemesi için flebin 

gerilimsiz olarak kök yüzeyine adapte edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla geliştirilmiş 

uygun dikiş teknikleri kullanılarak flebin gerginliği minimuma indirilebilir (200). 

Pini Prato ve ark. (199), dişeti kenarının operasyon sonrası MSS'na göre 

konumunun kök yüzeyi örtülme başarısını etkilediğini ifade etmektedirler. 

Araştırmacılar, KKF tekniği ile kök yüzeyi örtmeyi hedefledikleri Miller I. ve II. sınıf 

defektlerde dişeti kenarını MSS'nın minimum 2 mm kuronalinde pasif olarak 

sabitlediklerinde %100 kök yüzeyi elde edebilebildiği sonucuna varmışlardır. 

 

2.3.5. Operasyon Tekniklerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi 

 

Periodontal tedavinin asıl amacı, periodontal sağlığı temin ederek kişinin 

fonksiyonel diş sistemini hayat boyu korumasını sağlamaktır (208). 

Bununla birlikte son yıllarda tıp dünyası ile paralel olarak diş hekimliğinde de 

estetik kavramı önem kazanmıştır. Estetik, günümüz diş hekimliğinin ayrılmaz bir 

unsurudur, yapılan estetik amaçlı periodontal cerrahi operasyonların doğrudan göze 

hitap etmesi ve hastanın psiko-sosyal durumunu etkiliyor olması, hekimleri bu alanda 

en etkili ve pratik tekniği bulmaya yöneltmiştir. Bu amaçla birçok cerrahi teknik 

geliştirilmiş ve bu teknikler kendi aralarında karşılaştırmalı olarak incelenmiştir 

(41,42,186). 
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Mukogingival cerrahiye en sık başvurulma sebebi vestibüler dişeti 

çekilmelerinin örtülmesidir. Açıktaki kök yüzeyinde dentin hassasiyeti olması, kök 

çürüğü bulunması, dişeti kenarının plak kontrolünü zorlaştıracak düzensiz konturlara 

sahip olması ve yeterli ağız bakım seviyesi kriterlerini sağlayamaması  cerrahi tedavi 

endikasyonları arasında sayılmaktadır (257). 

Roccuzzo ve ark. 2002 (208) yılında yaptıkları derlemeye KKF, YKF, SDG, 

SBG, rezorbe olan ve olmayan membranlar ile uygulanmış YDR tekniklerinin 

uygulandığı, Miller I. ve II. sınıf çekilmeler üzerinde yapılmış rastlantısal kontrollü 

çalışmaları, klinik kontrollü çalışmaları ve en az 6 ay takip süresi olan vaka serilerini 

dahil etmişlerdir. Çalışmaların sonuçlarında dişeti çekilmesindeki değişiklik, klinik 

ataşman kazancındaki değişiklik, ortalama kök yüzeyi örtülme miktarı, tam kök yüzeyi 

örtülen bölge yüzdesi gibi kriterlerin farklarını karşılaştırmışlardır. Bu klinik 

parametreler yanında, uzun dönem ve hasta odaklı kriterler olan, kök yüzeyi 

örtülmesinin uzun dönem (12 ay) stabilitesi ve hastanın estetik olarak tatmini gibi 

kriterleri de karşılaştırmışlardır. 

Sonuç olarak, derlemeye dahil edilen tüm çalışmalar değerlendirildiğinde ; 

• Uygulanan tüm operasyonların dişeti çekilme miktarını azalttığı 

sonucuna varılmıştır. 

• Kök yüzeyi örtme başarısı açısından SBG tekniklerinin YDR tekniğine 

göre istatistiksel olarak anlamlı derecede üstün olduğu bildirilmiştir. 

• Bariyer membran kullanılarak uygulanan KKF tekniğinin tek başına 

KKF uygulamalarına üstün olmadığı sonucuna varılmıştır. 

• Kök yüzeyi örtme amaçlı YDR uygulamalarında kullanılan rezorbe olan 

ve olmayan membranların kök yüzeyi örtme başarısı açısından 

birbirlerine üstün olmadıkları düşünülmektedir. 

• SDG ve YKF teknikleri için yeterli veri olmadığı ileri sürülmektedir. 

• Eldeki veriler kök yüzeyi örtme miktarını arttırmak amacıyla kök yüzeyi 

modifikasyon ajanlarının kullanımını desteklememektir. 

 

 



 23

Rocuzzo ve ark. (208) klinik uygulamalar için de şu önerileri getirmektedirler; 

• Kök yüzeyi örtülmesi amaçlandığında SBG, KKF ve YDR teknikleri 

uygulanabilir. Fakat SBG tekniğinin başarısı tüm diğer tekniklere göre 

üstündür. 

• SDG ve YKF için sınırlı sayıda çalışma mevcuttur ve tam kök yüzeyi 

örtülmesi bu iki teknik için de sık rastlanmayan sonuçlardır. 

2.3.6. Teknik Seçimi ve Karar Verme 

 

Estetik amaçlı bir cerrahi operasyonun, uygulama öncesinde ciddi bir planlama 

sürecinden geçmesi gerekmektedir. Estetik amaçlı operasyonların başarısı birçok kritere 

bağlı olduğundan, hastanın istek ve taleplerinin mevcut tekniklerin limitleri ve sınırları 

içersinde değerlendirilmesi şarttır (123). 

Estetik göreceli bir kavram olduğundan, kök yüzeyi örtme işlemlerinin estetik 

sonuçlan ile ilgili belli değerlendirme kriterleri oluşturulmuş ve ileride yapılacak klinik 

çalışmaların estetik sonuçlarının değerlendirilmesi için önerilmiştir (123). Bunlar; 

• Kök yüzeyi örtülme derecesi, 

• Dokuların renk uyumu (Alveol mukozası, önceden varolan keratinize 

dokular, varsa serbest dişeti grefti), 

• Yumuşak doku görünümü (Hipertrofık skar varlığı/yokluğu, uyumlu doku 

hacmi ve yüzey yapısı), 

• Mukogingival sınır konumudur. 

2.3.6.1. Hasta İle İlgili Faktörler 

 

Hastanın memnuniyeti öncelikli amaç olduğu için, operasyonun yapılacağı 

hastayı seçerken şu noktalara dikkat etmek gerekir (30): 

• Herhangi bir şikayeti olmayan hastaları risk grubunda olarak değerlendirmek 

gerekir. Kök yüzeyi örtmeye yönelik bir operasyon yapılacaksa hastanın bu 

durumun farkında olması ve şikayet etmesi gerekir. 



 24

• Uzun dönemde hasta marjinal iltihabı önlemek ve fırça travmasını en aza 

indirmek için önerilecek ağız bakımı alışkanlıklarını kolayca kazanabilecek 

bilince sahip olmalıdır. Kısa dönemde operasyon sonrası talimatları yerine 

getirebilmelidir. 

• Dişeti çekilmesi mevcut periodontal hastalığın belirtisi ise öncelikle hastalık 

tedavi edilmelidir. Aktif periodontal problemleri olan hastalar estetik amaçlı 

işlemler için iyi birer aday değildirler. 

• Birden fazla estetik operasyon geçirmiş ve sonuçlardan tatmin olmamış 

hastaların psikolojik sorunlarının olabileceği gözden kaçırılmamalıdır. Bu tip 

hastaların hiçbir zaman memnun olamayacağı düşünülebilir. 

• Sürekli dişeti ülserasyonlarına sahip bireylere şüpheyle yaklaşılmalıdır. 

Kendi kendine periodontal yaralanmalara sebep olan hastalarda mental 

bozukluklar düşünülmelidir. 

• Hastanın görüşüne göre estetik bölge her zaman gülme hattı ile ilgili 

olmayabilir. Görünmeyen bölgelerdeki asemptomatik dişeti çekilmelerinin 

ısrarla örtülmesini talep eden hastalara dikkatle yaklaşılmalıdır. 

• Sığ Miller I. sınıf çekilmelerde kök yüzeyi örtülme başarısı her ne kadar çok 

yüksek de olsa klinisyen, estetik talebi bu derece sığ çekilmelerin bile 

örtülmesi yönünde olan hastanın tatmin olmasının da aynı ölçüde zor 

olacağını aklından çıkarmamalıdır. 

 

2.3.6.2. Defekt İle İlgili Faktörler 

 

Hasta ile ilgili faktörler değerlendirildikten sonra tedavi edilecek defekt bölgesi 

incelenmelidir. Günümüzde kök yüzeyi örtme amaçlı operasyonların sonucunun 

öngörülmesinde Miller sınıflaması önemli bir araçtır (156). Fakat, bu sınıflamanın da 

bazı limitleri vardır; 

Defektin hem yatay hem dikey boyutları dikkate alınmalıdır. Kural olarak, dikey 

boyutu <3mm olan çekilmelere "sığ", 3-5 mm çekilmelere "orta", >5mm olan 

çekilmelere de "derin" defekt denir. Çekilme alanı ne kadar büyük ise, kök yüzeyi 
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örtülme beklentisi de o kadar düşüktür. Teknik seçiminde, operasyon sonrası oluşacak 

yeni vestibül derinliğin de dikkate alınması gerekir (30). 

Hekim, hasta ile ilgili faktörleri cerrahi işlem için uygun bulup, defekt bölgesini 

de ayrıntılı değerlendirdikten sonra sıra hangi tekniğin uygulanacağına karar vermeye 

gelir. Periodontal plastik cerrahide, teknik seçiminde dört ana prensip vardır: Tekniğin 

başarısı, tekrarlanabilirlik, operasyon sonrasında nüks olasılığı ve ekonomi (30). 

Karmaşık tekniklerin hekim becerisini aşması nedeniyle oluşabilecek 

komplikasyonlar estetik sonuçları kötü etkileyecektir. Bu nedenle hekim operasyon 

yapmadan önce el becerisinin en yatkın olduğu, en düşük maliyetli tekniği kullanarak 

operasyonu gerçekleştirmelidir (30). 

 

2.3.6.3. Risk Faktörleri 

 

Kök yüzeyi örtme işlemlerinin sonuçlarının sigara kullanımından etkilenip 

etkilenmediği konusundaki değerlendirmeler çeşitlidir (222). Gunsolley (94), 

periodontal sağlıklı veya minimal hastalıklı bireylerde dişeti çekilmesi ile sigara 

kullanımı arasında ilişki olduğundan bahsetmektedir.  

Serbest yumuşak doku grefti uygulanan iki çalışmada, sigara kullanımının 

sonuçlan etkilemediği bildirilmektedir (102,239). Bu iki çalışma, Zuchelli ve de 

Sanctis'in (269) ve Martins ve ark.'nın (146) SBG uyguladıkları çalışmalar ile ters 

düşmektedir. Bu çalışmalarda sigara içen bireylerin kök yüzeyi örtülme yüzdeleri daha 

düşüktür.  

KKF tekniği ile tedavi edilen vakalarda sigara kullanımının klinik sonuçlara 

etkisinin kısa ve uzun dönemde değerlendirildiği başka bir çalışmada, kök yüzeyi örtme 

oranı ve tam kök yüzeyi örtme sıklığı sigara içen bireylerde anlamlı derecede daha 

düşük olarak bildirilmiştir (221,222). 

Andia ve ark. (9) yaptıkları çalışmada sigara içen ve içmeyen bireylerde SBG 

operasyonu ile kök yüzeyi örtme oranlarını değerlendirmişler kısa ve uzun dönemde 

sigara içen bireylerde sonuçların daha az başarılı olduğunu bildirmişlerdir. Bu nedenle 
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sigara kullanımını kök yüzeyi örtme amaçlı işlemlerde bir risk faktörü olarak 

değerlendirilebileceğini belirtmişlerdir. 

 

2.4. Periodontal Rejenerasyon: 

 

Yeni hücrelerin ve hücrelerarası maddelerin, yeni dokular ya da bölümler  

oluşturmak için çoğalması ve farklılaşmasına rejenerasyon adı verilmektedir (77). 

Periodontal rejenerasyon yeni alveol kemiği, yeni periodontal ligament ve yeni 

sement oluşumu ile beraber dokuların özgün form ve fonksiyonlarını yeniden 

kazanması olarak tanımlanmaktadır (8).  

Günümüzde ideal periodontal tedavinin amacı rejenerasyondur. Dişeti çekilmesi 

tedavilerinde rejenerasyonun sağlanması için gereken şartlar (21); 

• Açık kök yüzeyi bölgesinde kaybedilmiş bağ dokusunun rejenerasyonu, 

• Yeni sement oluşumu, 

• Kaybedilmiş kemiğin yeniden oluşumu,  

• Açık kök yüzeyi üzerine bağ dokusu liflerinin tutunarak yeniden bağ dokusu 

ataşmanını gerçekleşmesi ve 

• Keratinize doku ile alveol mukozası arasındaki uygun topografik ilişkinin 

sağlanması olarak sıralanmaktadır.  

 

2.4.1. Dişeti Çekilmelerinin Tedavisi ve Periodontal Rejenerasyon  

 

Dişeti çekilmesi tedavilerinde periodontal rejenerasyonun sağlanması ile 

ilişkilendirilmiş çok sayıda faktör bulunmaktadır. Bunlar ilgili bölgenin anatomisi, 

defekt özellikleri, interproksimal doku desteği, flebin kuronal yönde konumlandırılması, 

kök yüzeyinin modifiye edilmesi olarak sıralanılabilir (84).  

Yeni bağ dokusu ataşmanı oluşumu pıhtı ile kök yüzeyi arasındaki adezyonun 

kalitesi ile yakından ilişkilidir. Bu adezyon özellikle yara bölgesine gelebilecek 
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fonksiyonel mekanik kuvvetler ile bozulabilmektedir. Bu nedenle uygun flep tasarımı, 

uygun sütür tekniği ve cerrahi sonrası yara yüzeyinin korunması gibi ayrıntılara dikkat 

edilmelidir (259,260). 

Dar ve derin defektlerde rejeneratif potansiyel daha yüksektir, çünkü ataşman 

oluşumu defekte komşu alveol kemiğinden gelebilecek, çoğunluğunu periodontal 

ligament hücrelerinin oluşturduğu hücrelerin aktivitesine bağlıdır  ve defekt boyunca 

prolifere olması gereken hücrelerin alacağı yolun daha uzun olması rejenerasyonun 

kısıtlı olmasına neden olmaktadır (84).  

Bununla beraber defektin boyutları da avasküler kök yüzeyinin vaskülerize alıcı 

yatağa oranını belirleyeceğinden kök yüzeyi örtme yüzdesi ve rejeneratif sonuçlar 

açısından kritik bir öneme sahiptir. Nitekim klinik çalışmalar saplı veya serbest greftler 

sonrası rezidüel çekilmeleri, tedavi öncesi mevcut defekt boyutları ile bire bir 

ilişkilendirmiştir (201). 

Periodontal yapıların suprakrestal rejenerasyonu henüz sonucu öngörülebilir bir 

durum değildir. Bu nedenle kök yüzeyi örtme tekniklerinin başarısı interproksimal 

bölgedeki dişi destekleyen yapıların seviyesi ile yakından ilişkilidir. İnterproksimal 

desteğin azalmış olması flep ve/veya greftin vaskülerizasyon ve mekanik stabilitesini 

olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca sınırlı miktarda periodontal ligament hücresine 

sahip olmaları nedeniyle Miller sınıf III ve sınıf IV defektlerin rejeneratif potansiyeli 

düşüktür (227,228). 

Yapılan araştırmalar, flebin kuronalde pozisyonlandırılması ile epitel 

hücrelerinin geciktirilerek periodontal ligament hücrelerinin kök yüzeyinde yeni 

ataşman meydana getirmesinin desteklendiğini göstermektedir (84). Ancak KKF 

tekniğinin tek başına uygulanması çoğu zaman limitli bir rejenerasyon veya tamamen 

tamir ile sonuçlanmaktadır (262). 

Klinik çalışmalar kök yüzeyi modifikasyonu ile farklı sonuçlar alınmadığını 

ortaya koysa da demineralizasyon ile beraber bakteri ve bakteri ürünlerinin 

uzaklaştırılması, smear tabakasının kaldırılması, sement ve dentin matriksinde bulunan 

kollajen liflerin ve biyolojik olarak aktif ekstraselüler matriks proteinleri veya büyüme 

faktörlerinin açığa çıkması rejenerasyon için avantaj olarak görülmektedir (114). 
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2.4.2. Doku Rejenerasyonun Biyolojik Temeli  

 

Doku rejenerasyonu üç esas elemana gereksinim duyar. Bunlar, çatı görevi 

gören yapılar, hücreler ve sinyal molekülleridir. Çatı görevi gören elemanlar rezorbe 

olabilen ve rezorbe olmayan materyaller olarak iki kısımda incelenmektedir. İdeal bir 

çatı yapısı rejenerasyon sürecinde bir çok rol üstlenebilmektedir. Bunlar osteokondüktif 

etki, bariyer etkisi, kendi üzerinde hücrelerin migrasyon ve proliferasyonu için uygun 

ortam sağlaması ve bölgedeki integrin ve diğer hücre reseptörleri ile etkileşerek hücre 

fonksiyonlarını düzenleyici görev görmesi olarak sıralanabilir (225). 

 Doku rejenerasyonu için ikinci anahtar eleman uygun hücrelerin varlığıdır. Bu 

hücreler otojen veya allojen parankimal hücreler ile kemik iliği stroma hücreleridir (36). 

Rejeneratif yaklaşımlarda hücrelerin defekt bölgesine enjeksiyonu ya da 

implante edilecek matriks üzerine yerleştirlimesi uygun yaklaşımlar olarak 

görünmektedir. Bu hücrelerden allojenik olanlar hastalık geçişi ve immün cevap 

oluşumuna yol açabilmektedir. Otojen olanlar ise hücre eldesi için verici sahaya ihtiyaç 

duymaktadır (66). 

Rejenerasyondaki üçüncü anahtar eleman ise sinyal molekülleridir. Bunlar da 

farklılaşmadan sorumlu kemik morfogenetik proteinleri ile polipeptid büyüme 

faktörleridir. Bu moleküller defekte komşu alanda yer alan ve defekte doğru infiltre olan 

hücrelerin proliferasyonu, bu hücrelerin farklılaşması, anjiogenezin uyarılması ve 

spesifik hücre tipleri için kemoatraktan olma gibi fonksiyonlara sahiptir (36). 

Normal bir yara iyileşmesinde sinyal molekülü olarak görev alan pek çok 

polipeptid büyüme faktörü, bölgedeki ve komşu alanlardaki hücrelerin faaliyetlerinin 

düzenlenmesinde rol oynamaktadır. Polipeptid büyüme faktörlerinin periodonsiyumu da 

içeren hemen hemen tüm dokulardaki yara iyileşmesi üzerinde etkileri olduğu 

gösterilmiştir. Polipeptid büyüme faktörleri, proliferasyon, kemotaksis, farklılaşma ve 

matriks sentezi gibi rejenerasyona ait kilit hücresel olayları yöneten doğal biyolojik 

düzenleyicilerdir (142). Cerrahi sonrasında trombositler aktive olarak yara bölgesinde 

stabil bir pıhtı oluşumunu sağlarlar. Pıhtı oluşumunu takiben trombositler degranüle 

olarak iyileşme ve formasyon sürecini hızlandırmak için ortama büyüme faktörleri 

salgılarlar (11). 
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Periodontal cerrahi sonrası oluşan iyileşme ve rejenerasyon sürecinde de 

büyüme faktörleri önemli rol oynamaktadır (180). İyileşme sürecinde alveol kemiğinde 

ve iyileşmekte olan yaralı dokularda TKBF, TEBF α ve β, insülin benzeri büyüme 

faktörü I ve II, damarsal endotelyal büyüme faktörü a ve b, epidermal büyüme faktörü 

ve kemik morfogenetik proteinleri gibi büyüme ve farklılaşma faktörlerinin varlığı 

saptanmıştır (61). 

Günümüzde doku mühendisliği, rejenerasyonda kritik olan matriks, hücre ve 

sinyal molekülleri bileşenlerinin her koşul için en uygun kombinasyonunu ve uygulama 

biçimini araştırmaktadır (10,21).  

TZP’nın içerdiği matriks bileşeni olan fibrin yardımıyla kemik hücrelerinin 

gelişimi ve fonksiyonları için uygun ortam sağlaması, osteokondüktif etki meydana 

getirmesi, YDR için bariyer ve istenen özellikleri barındıran bir iskelet fonksiyonu 

görmesi, salınım sistemi oluşturması, kendi üzerinde hücrelerin migrasyon ve 

proliferasyonu için uygun ortam sağlamasının yanında içerdiği büyüme faktörleri ile 

bölgedeki integrin ve diğer hücre reseptörleri ile etkileşerek hücre fonksiyonlarını 

düzenleyebilmesi ve bu molekülleri ile defekte komşu alanda yer alan ve defekte doğru 

infiltre olan hücrelerin proliferasyonu, bu hücrelerin spesifik bir yolla farklılaşması, 

anjiogenezin uyarılması ve spesifik hücre tipleri için kemoatraktan olması ile beraber 

etkin bir rejenerasyon sistemi olacağına inanılmaktadır (11,35).  

Bununla birlikte rekombinant olarak elde edilen büyüme faktörlerinin 

periodontal rejenerasyon amacıyla insanlarda direkt kullanımına ait güvenlik ve etki 

sınırlarının tam olarak bilinmemesi otojen TZP gibi çok daha güvenilir bir materyal ile 

yapılacak klinik yaklaşımı daha mantıklı kılmaktadır (11,14,37). 

TZP, yalnız salgıladığı büyüme faktörleriyle değil; sahip olduğu fiziksel ve 

kimyasal özellikleriyle de yara iyileşmesine katkıda bulunmaktadır. Operasyon sonucu 

meydana gelen pıhtının stabilizasyonunun periodontal yara iyileşmesinde önemli bir 

evre olduğu bilinmektedir (259). Plazmanın hazırlanması sırasında TZP’de bulunan 

fibrinojenin aktive olarak fibrin ağ oluşturmak üzere çapraz reaksiyona girdiği 

gösterilmiştir. Bu fibrin ağ, hemostatik etkinin yanısıra pıhtıyı stabilize edici etkide 

bulunmakta ve birlikte uygulandığı kemik grefti gibi materyallerin sabitlenmesine 

yardımcı olmaktadır (137). Ayrıca fibrinin yapışkan özelliği sayesinde bariyer rolü 
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görerek istenmeyen hücrelerin göçünü engelleyeceği ve böylece doku rejenerasyonunu 

yönlendirebileceği ileri sürülmüştür (137). 

 

2.5. Trombositten Zengin Plazma 

 

Trombositten zengin plazma (TZP), yüksek konsantrasyonlarda trombositler ve 

büyüme faktörleri içeren otojen kan pıhtısıdır. Hastanın kendi kanından elde edildiği 

için bulaşıcı hastalık riski yoktur ve aşırı duyarlılık reaksiyonlarına neden olmaz. 

Cerrahi yaralar üzerine jel kıvamında uygulandığında sert ve yumuşak doku tamirini 

uyarabilir (149). 

Kan pıhtısının TZP olarak nitelendirilebilmesi için gereken minimum trombosit 

sayısı tartışmalıdır ancak yaklaşık 1.000.000 trombosit/µL konsantrasyondaki veya 

başlangıç trombosit sayısının (200.000 trombosit/µL) yaklaşık 4-7 katı trombosit 

konsantrasyonunun klinik yarar sağladığı gösterilmiştir (147). Normal kan pıhtısında 

%94 eritrositler, %6 trombositler ve %1’den daha az lökositler bulunurken; TZP kan 

pıhtısında ise %94 trombositler, %5 eritrositler ve %1 lökositler bulunur. İyileşmeyi 

stimüle etmeyen hücrelerden (eritrositler); iyileşmenin tüm safhalarını stimüle eden 

hücrelere (trombositler) yer değiştirme şeklinde gerçekleşen bu olay, iyileşmenin hangi 

yolla gerçekleştiğini göstermektedir. Ayrıca bu durum, trombosit sayısını arttırarak aynı 

zamanda iyileşmede ve kemik rejenerasyonunda önemli olan büyüme faktörlerini de 

arttırmada TZP’nin stratejisini ve faydasını ortaya koymaktadır. Trombositlerin 

TZP’deki konsantrasyonu arttıkça yara iyileşmesindeki rolü de artar (150).  

 

2.5.1. Trombositten Zengin Plazmanın Tarihçesi 

 

Fibrinojen ve trombin kombinasyonu klinik olarak ilk defa 1944’te askerlerin 

yanık tedavisinde deri greftlerinin adezyonunu arttırmak için kullanılmıştır (51). 

Pıhtılaşma faktörlerinin izolasyonu ve konsantrasyonu ile ilgili tekniklerin ilerlemesiyle 

1970’lerde “fibrin yapıştırıcı” ile yapılan çalışmalar hız kazanmıştır. 1972’de periferal 

bir sinirin fibrin yapıştırıcı ile başarılı bir şekilde onarıldığı bildirilmektedir (68).  
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“Otolog trombositten zengin plazma” 1970’lerin başında çok bileşimli kan 

ürünlerinin bir yan ürünü olarak geliştirilmiştir. Tekniklerin ve kullanılan ekipmanların 

hızlı bir şekilde gelişmesiyle 1990’larda kandaki çeşitli elemanların doğal iyileşmenin 

bir parçası olduğu ve yoğunlaştırılmış bir şekilde yaraya uygulandığında iyileşmeyi 

hızlandırdığı bildirilmiştir (126,127,128,129,198). 

Kronik iyileşmeyen kütanöz ülserlerin tedavisinde granülasyon dokusunun 

epitelizasyonunu hızlandırmak için otolog trombosit faktörlerin kullanılabileceği ortaya 

konan bir çalışmada, yara iyileşmesini hızlandıran, otolog kandan elde edilen aktive 

edici faktörler klinik olarak uygulanmıştır (127). 

Tıbbın çeşitli alanlarında (24,52,56,57,65,70,78,93,144,187,249) ve 

veterinerlikte (38,251) TZP ve fibrin yapıştırıcı ile ilgili pek çok başarılı çalışmadan söz 

edilmektedir.  

1990’ların başlarında, TZP sadece bir hücre separatörü veya plasmaferez cihazı 

yardımıyla elde edilebiliyordu. Ancak bu cihazlar çok büyük, pahalı ve de uygulanması 

zordu. O zamanlar yaklaşık bir tam ünite (450 ml) kana gereksinim vardı ve genellikle 

santral venöz yolla elde ediliyordu. Bu nedenle TZP eskiden, özellikle invaziv cerrahiler 

için uygulanmaktaydı (78,93). 

Daha az inzvaziv girişimlerde de TZP kullanımının gündeme gelmesi, dolayısı 

ile, diş hekimliği (37,240), estetik cerrahi (39,40,53,67,143) ve yara bakım merkezleri 

(53,121,192) tarafından TZP’ye gereksinimin artmasıyla, daha az miktarda hasta kanı 

gereken, muayenehane kullanımına uygun, daha küçük cihazlar geliştirilmiştir. 

TZP, yüksek miktarda büyüme faktörlerini içerdiğinden doku iyileşmesi için 

önemlidir ve otolog TZP jeli hazırlanmasında kullanılır. TZP, trombin ve CaCl2 ile 

birlikte kullanıldığında TZP jeli elde edilir. Bu jelin içinde özellikle doku onarımı ve 

rejenerasyonunda belirgin bir hızlanma sağlayan TKBF ve TEBF çok yüksek 

miktarlarda bulunur. Otolog TZP jelleri, doku için toksik olmadıklarından güvenle 

kullanılabilirler, kolay bulunabilir ve çabuk hazırlanırlar. Lokal doku gelişimi ve 

onarımını hızlandırırlar, vücut tarafından kısa sürede geri emilirler ve ekonomiktirler 

(37,149). 
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2.5.2. Trombositler 

 

Trombositler, kemik iliği içindeki megakaryosit hücrelerin sitoplazmik 

kısımlarından köken alan kırmızı kan hücrelerine benzer şekildeki çekirdeksiz 

hücrelerdir. Yaşam süreleri sınırlıdır. Eritrositler yaklaşık 120 gün yaşarken; 

trombositler sadece 7-10 gün kadar yaşayabilirler (150). 

Çekirdeksiz olmalarına rağmen metabolik olarak aktiftirler. Trombositler sadece 

pıhtıyı şekillendirerek lokal kan ve lenf kaybını önlemekle kalmaz; aynı zamanda yara 

iyileşmesini başlatan büyüme faktörleri ve sitokinlerin de esas kaynağını oluştururlar. 

Trombin gibi proteinlerin trombositleri ayrıştırması ile büyüme faktörleri açığa çıkar. 

Trombositler, yaşamları boyunca aktif olarak büyüme faktörleri sentezlerler ve 

pıhtılaşmaya cevaben aktif olarak salgılarlar. Bir trombositin çapı yaklaşık olarak 

2µm’dir. Morfolojik olarak deniz süngerine benzerler. Trombositlerin çok sayıda 

psödopodial uzantıları, hücre membranlarının invajinasyonları ve internal vezikülleri 

vardır. Veziküller 3 tip granülden oluşur (11):  

• Lizozomal Granüller: Sindirim enzimlerini depolarlar. 

• Dense Granüller: Diğer trombositleri toplayıp aktive etmede görevli 

adenozin difosfatı depolar ve salgılar. 

• Alfa Granüller: Büyüme faktörlerinin depo granülleridir. Tamamlanmamış 

ve dolayısıyla inaktif formdaki büyüme faktörlerini içerirler. Bu granüllerde 

bulunan büyüme faktörleri şunlardır:  

1. Trombosit kaynaklı büyüme faktörünün (TKBF) 3 izomeri olan  

• TKBF aa 

• TKBF bb 

• TKBF ab 

2. Transforme edici büyüme faktörü beta (TEBF β)’nın 2 izomeri olan  

• TEBF β1  

• TEBF β2 

3. Damarsal endotelyal büyüme faktörü (DEBF) 
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4. Epidermal büyüme faktörü  

Alfa granüller aynı zamanda osteokondüksiyon ve osseointegrasyon için gerekli 

olan hücre adezyon molekülü vitronektin açısından da zengindirler (253). 

 

2.5.3. Trombositten Zengin Plazmanın Etki Mekanizması 

 

Pıhtılaşma olayının başlamasıyla büyüme faktörleri salgılanmaya başlar. 

Pıhtılaşma olayının aktivasyonu, trombosit membranındaki yapısal değişikliğe bağlı 

olarak gerçekleşir ve sonuçta alfa granüllerinden aktive olmuş büyüme faktörleri 

salgılanır. Alfa granülleri, trombosit yüzey membranına doğru göç ederek buraya 

yapışırlar. Trombositler tarafından salgılanan büyüme faktörlerinin genellikle iki aktif 

ucu vardır ve bunlara “dimer” denilir. Büyüme faktörleri sadece kendileri için 

reseptörleri olan hücrelere yapışırlar. Bu reseptörler, hedef hücrenin yüzey membranı 

üzerinde bulunurlar. Büyüme faktörü hiçbir zaman hedef hücreye girmez; bunun yerine, 

sitoplazma içine doğru uzantısı da bulunduğu için “transmembran reseptör” denilen 

membran reseptörünü aktive eder. İki komşu transmembran reseptörü, etkin olmayan 

intrasitoplazmik sinyal dönüştürücü proteinleri aktive etmek için birbirlerine belirli 

mesafeye kadar yaklaşırlar. Daha sonra sinyal dönüştürücü protein transmembran 

reseptöründen ayrılır ve çekirdeğe doğru sitoplazma içinde hareket eder. Çekirdekte, 

dönüştürücü proteini mitoz, kollajen sentezi, osteoid üretimi gibi düzenli hücresel 

fonksiyonlar için spesifik bir gen sırasını devreye sokar. Bunun önemi; mümkün olan en 

yüksek konsantrasyonda bile olsalar, büyüme faktörlerinin eksojen uygulanmasının 

neden hiperplazi, benign/malign tümör gibi uzun süreli bir aşırı reaksiyon 

oluşturmadığını açıklamasıdır. Büyüme faktörleri mutajenik değillerdir; normal gen 

regülasyonu ve normal yara iyileşmesi “feed-back” kontrol mekanizması ile çalışan 

doğal proteinlerdir (150). 
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2.5.4. Trombositler Tarafından Üretilen Büyüme Faktörleri  

2.5.4.1. Trombosit Kaynaklı Büyüme Faktörü (TKBF) 

 

TKBF’nin hücresel cevabı 2 farklı reseptör aracılığıyla aktive eden 3 farklı 

izomeri (TKBF aa, bb ,ab) ve 2 reseptörü vardır (TKBF reseptörü alfa ve beta). 

TKBF’ler yara iyileşmesinde en fonksiyonel olan büyüme faktörleridir. Çoğalmaları 

için mezenkimal kök hücrelerini, çoğalmaları ve osteoid üretmeleri için osteoblastları, 

çoğalmaları ve yeni kan damarlarının bazal laminasını oluşturmaları için endotel 

hücrelerini, çoğalmaları ve kollajen üretmeleri için fibroblastları uyarırlar (61).  

Başlıca fonksiyonu bağ dokusu ve kemik hücrelerinin mitogenezini uyarmaktır. 

Osteoprogenitor hücrelerin farklılaşmasını ve kemik kollajen sentezini uyarır. Aynı 

zamanda osteoklast sayısını arttırarak kemik rezorbsiyonunu uyarır ve kemiğin yeniden 

şekillenmesini hızlandırır. TKBF ayrıca yeni kapillerlerin gelişmesine sebep olan 

endotelyal hücreleri aktive eder (211). 

 

2.5.4.2. Transforme Edici Büyüme Faktörü Beta (TEBF β) 

 

TEBF β1 ve TEBF β2, en az 47 tane bilinen büyüme faktörü içeren TEBF β 

ailesinin sadece iki büyüme faktörüdür, TEBF β1 ve TEBF β2 birlikte (47); 

• Hücre replikasyonunu uyarırlar. 

• Matriks üretimini uyarırlar. 

• Osteogeneziste osteoblastların proliferasyonunu uyararak kemik kollajen 

sentezini direkt olarak etkilerler. 

• Kıkırdak veya kemiğe farklılaşmayı yönlendirirler. 

• Yara iyileşmesi, immün yanıtın düzenlenmesi, iltihap ve embriyogenezis 

ile ilgilidirler. 

Hayvanlarda yapılan çalışmalarda TEBF-β’nın yara iyileşmesi sırasında 

rejeneratif etkileri gözlenirken (162), diğer bir araştırmada çok az miktarda alveoler 

kemik ve sement rejenerasyonu sağladığı bildirilmiştir (261).  
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2.5.4.3. Damarsal Endotelyal Büyüme Faktörü (DEBF) 

 

Etkileri endotel hücrelerinin, bazal lamina sentezinin uyarılması ve yeni kan 

damarı yapımını desteklemesi için hücrelerin ortama toplanması ile sınırlıdır (76). 

 

2.5.4.4. Epidermal Büyüme Faktörü  

  

Etkileri deri ve müköz membranların bazal hücreleri ile sınırlıdır. Bazal 

membranın spesifik bileşenlerini oluşturmaları için bu bazal hücrelerinin 

stimülasyonunu, replikasyonunu ve migrasyonunu indükler. Ayrıca periodontal 

rejenerasyon ve tamir sırasında proliferasyonu regüle ettiği de düşünülmektedir (76) . 

 

2.5.4.5. İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü  

 

Fibroblast sistemi üzerinde mitojen etki gösterirler. Pre-osteoblastların hem 

proliferasyonunu hem de osteositlere farklılaşmasını ve tip I kollajen sentezini uyarır 

(23) ancak mezenkimal farklılaşma veya vaskülerizasyonda etkileri yoktur (47). 

Yapılan araştırmalar insülin benzeri büyüme faktörünün  tek başına hücresel aktiviteleri 

önemli ölçüde etkilemediğini, daha çok TKBF ile birlikte kullanıldığında etkili 

olabildiğini göstermiştir (61). 
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2.5.5. Trombositten Zengin Plazmanın Yara İyileşmesindeki Başlıca Rolleri  

 

Mevcut bilgiler dahilinde, TZP’nin klinik uygulamalarda tercih edilebilmesini 

sağlayacak başlıca faydaları (10,61,67,148,149,216,240):  

• Anjiogenezisteki artış sayesinde doku vaskularizasyonunu arttırması, 

• Monositler, makrofajlar ve fibroblastlar için kemotaktik özelliklerinin 

olması ve doku rejenerasyonunu desteklemesi, 

• Epitel ve granülasyon dokusu oluşumunu ve kollajen sentezini arttırması, 

• Osteogenezisi hızlandırması, 

• Yüksek lökosit konsantrasyonuyla antimikrobiyal etki göstermesi, 

• Greft partikülleriyle karıştırıldıklarında greft manüplasyonunu 

kolaylaştıran macun benzeri ideal bir form oluşturması, 

• Yara bölgesinde post operatif hemostatik ve lenfatik tampon görevi 

yaparak  sızıntıları önlemesi ve ağrıyı azaltması, 

• Acil cerrahi uygulamalarda biyolojik olarak uyumlu bir hemostatik etki 

göstermesi olarak sıralanabilir.  

2.5.6. Mukogingival Cerrahide Trombositten Zengin Plazma Kullanımı 

 

Petrungaro 2001 yılında yayınladığı vaka raporunda TZP’yi SBG veya YDR ile 

kombine uygulamış ve TZP’nin postoperatif kanamayı azalttığı, yumuşak doku 

iyileşmesini sağladığı, flep ve greftin ilk stabilizasyonunu ve revaskülerizasyonunu 

arttırdığı, postoperatif enfeksiyonu azalttığı sonucuna varmış ve iki ay sonunda ortalama 

3 mm KYÖ elde edildiğini bildirmiştir (196). 

Griffin ve Cheung (89), kollajen sünger taşıyıcıya emdirilmiş TZP + KKF 

tekniği uyguladıkları iki vakalarında, tam kök yüzeyi örtme ve SBG tekniğine göre daha 

kabul edilebilir estetik sonuçlar elde ettiklerini rapor etmişlerdir. Yine aynı 

araştırmacılar (43), 15 hastada çift taraflı dişeti çekilmelerinin tedavisinde kollajen 

sünger taşıyıcı ile birlikte uyguladıkları TZP ile SBG ’yi karşılaştırmışlar ve 8.ay 

sonunda her iki tekniğin de Miller sınıf I ve II vestibüler çekilmeleri etkili bir şekilde 
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tedavi ettiğini rapor etmişlerdir. Ayrıca TZP ile tedavinin, daha iyi estetik görünüm 

kazandırabileceği sonucuna varmışlardır. 

Yen ve ark. (266), çift taraflı çoklu defektlerin tedavisinde TZP + SBG’nin tek 

başına SBG ile; ayrıca verici bögelerin tedavisinde de TZP ile plasebonun postoperatif 

komplikasyonlar, ağrı seviyeleri, yara iyileşme hızları, palatal doku kalınlığı açısından 

karşılaştırmışlar ve verici bölgelerden histolojik ve immünokimyasal analiz 

yapmışlardır. Sonuç olarak TZP ile birlikte kullanımının postoperatif komplikasyonlar 

ve iyileşme hızları açısından sonuçları olumlu yönde etkilediğini bildirmişlerdir. 

Aleksic ve ark (5), Miller sınıf I veya II çift taraflı dişeti çekilmeleri olan 15 

hastaya SBG ve TZP + SBG uygulamış ve 6 aylık değerlendirmelerinde dişeti 

çekilmelerinin tedavisinde her iki tekniğin de etkili olduğu sonucuna varmışlardır. 

Ancak, SBG ile birlikte TZP uygulamasının kök yüzeyi örtme miktarı ve klinik ataşman 

kazancı açısından tek başına SBG’ye kıyasla ilave bir yarar sağlamadığı görülmüştür. 

Kombine teknikle, sadece daha fazla keratinize doku artışı ve daha iyi yara iyileşmesi 

sağlanmıştır. 

Keçeli ve ark. (122), Miller sınıf I veya II çekilme defektlerinin tedavisinde 

SBG ve TZP + SBG tekniklerini karşılaştırdıkları çalışmalarında, başlangıç, 6 hafta, 6 

ay ve 12 aylık klinik değerlendirmelerinde, çalışma ve kontrol grupları arasında klinik 

veriler açısından bir farklılık olmadığı sonucuna varmışlardır. 

Huang ve ark. (110), toplam 23 hastadaki izole Miller sınıf I defektte KKF 

tekniği ile TZP’nin klinik etkinliğini karşılaştırmıştır. Çalışmanın sonuçları, her iki 

tekniğin de Miller sınıf I dişeti çekilmelerini tedavi etmede etkili birer yaklaşım 

olduğunu ortaya koymuştur. Ancak KKF ile birlikte TZP’nin uygulanması, tek başına 

KKF tekniğine kıyasla daha fazla kök yüzeyi örtme ve ataşman kazancı veya daha iyi 

yara iyileşmesi gibi bir klinik yarar sağlamamıştır. Yine de postoperatif daha düşük 

gingival indeks ve istatistiksel olarak anlamlı olmasa da, daha iyi yara iyileşmesi ve 

daha kalın dişeti kalınlığı elde edilmiş olmasından dolayı TZP kullanımının faydalı 

olabileceği yorumu yapılmıştır. 

TZP’nin yumuşak doku iyileşmesi üzerine olan etkileri hakkında yapılmış 

çalışma sayısı sınırlıdır. Bu çalışmalardan yola çıkarak çalışmamızda, TZP’nin KKF 

tekniğine olası katkılarının klinik olarak incelenmesi amaçlanmıştır. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Hasta Seçimi 

Araştırmamıza, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji 

Anabilim Dalı'na dişeti çekilmesi şikayeti ile başvuran ve miller sınıf I dişeti 

çekilmesi gözlenen 15 birey dahil edilmiştir. 

Tüm bireylere çalışma şartları ile ilgili bilgi verilmiş, onayları alınmıştır. Hasta 

seçiminde aşağıda sıralanmış kriterler dikkate alınmıştır: 

 

3.1.1. Sistemik Faktörler 

 

1. Periodontal tedaviye engel teşkil edecek herhangi bir sistemik duruma 

veya hastalığa sahip olmamak. 

2. Dişeti büyümesine neden olabilecek ilaç gruplarından herhangi birini 

kullanmamak. 

3. Sosyo-kültürel olarak tedaviye katılım gösterebilecek olmak. 

4. Sigara kullanmamak. 

 

3.1.2. Yerel Faktörler 

 

1. Üst çene kesici, kanin ve küçük azı dişlerinde Miller I. sınıf, 1mm 

veya daha derin dişeti çekilmesine sahip olmak. 

2. İlgili dişin sabit veya hareketli bir proteze destek veya komşu 

olmaması. 

3. İlgili dişte komşu diş eksikliği veya malpozisyon bulunmaması. 

4. İlgili dişte MSS’nın apikaline uzanan restorasyon bulunmaması. 

6. Kök yüzeyinde MSS tahmin edilemeyecek düzeyde aşınma olmaması. 
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7. İlgili dişin periapikal patolojiye sahip olmaması. 

8. İlgili dişe daha önce herhangi bir periodontal cerrahi operasyon 

yapılmamış olması. 

3.2. Araştırma Planı  

 

Araştırma grubuna dahil edilmesi düşünülen hastalara, tedaviden önce 

periodontal durumları ve yapılacak tedaviler ile ilgili bilgi verildi. 

• Diş yüzeyi temizliği yapıldı, ağız bakım eğitimi verildi.  

• Tüm hastaların üst çene silikon ölçüleri alınıp alçı modelleri elde edildi. 

• Periodontal başlangıç tedavisinden 4 hafta sonra, hastalar Pİ ve Gİ skorları 

değerlendirildi. Tüm ağız Pİ skoru % 20 veya daha az olan hastaların ağız bakım 

seviyelerini idame ettirebilecekleri düşünüldü ve operasyon için randevu verildi. 

• Operasyon günü araştırmada kullanılacak klinik değerlendirme yöntemlerine 

uygun olarak gerekli tüm klinik ölçümler yapıldı. Operasyon öncesi ağız içi 

fotoğrafları alındı  

• Çalışma grubunda 20 ml venöz kan alınarak TZP ve ayrıca 10 ml venöz kan 

alınarak trombin elde edildi. 

• Çalışma grubunda TZP ile birlikte, kontrol grubunda tek başına KKF 

operasyonu uygulandı. Operasyon sırasında ve sonrasında gerekli ölçümler 

yapılarak kaydedildi. 

• 10. günde dikişler ve pat alındı. 

• 3. hafta kontrolü yapıldı.  

• 6. hafta kontrolü yapıldı, fotoğraf alındı. Diş yüzeyi temizliği yapıldı. Yumuşak 

kıllı fırça ile diş fırçalamaya başlatıldı. 

• 3. ay kontrolü ve klinik ölçümleri yapıldı. 

• 4. ve 5. aylarda ara kontroller yapıldı, gerekli ise diş yüzeyi temizliği yapıldı. 

• 6. ay kontrolü ve klinik ölçümleri yapıldı, gerekli ise diş yüzeyi temizliği 

yapıldı. 
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     ARAŞTIRMA PLANI 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.1 Araştırma Planı 

 

 

 

Periodontal başlangıç tedavisi 
sonuçlarının değerlendirilmesi 

 

Operasyon günü  (0.gün) 

6. hafta kontrolü 

3. ay kontrolü 

6. ay kontrolü 

 

10. gün 

 

Diş yüzeyi temizliği yapıldı, ağız bakımı 
eğitimi verildi. Gerekli ise selektif kök yüzeyi 
düzleştirme işlemleri yapıldı. 
 

Fotoğraf alındı, defekt bölgesinde Pİ, Gİ, 
SCD, KAS, DEÇ, DEÇG, RDKK, OSRDKK 
KDDB, KDK, RMGSK, AKS, Flep kalınlığı, 
ölçümleri yapıldı. 
 

Periodontal  başlangıç 
tedavisi 

Fotoğraf alındı, dikişler alındı, defekt 
bölgesinde DEÇ, DEÇG, RDKK, KDDB, 
RMGSK ölçümleri yapıldı. 
 

Diş yüzeyi temiziği yapıldı, fotoğraf alındı, Pİ, 
Gİ, DEÇ, DEÇG, RDKK, KDDB, RMGSK 
ölçümleri yapıldı diş fırçalamaya başlatıldı. 

Fotoğraf alındı, defekt bölgesi Pİ, Gİ, SCD, 
KAS, DEÇ, DEÇG, RDKK, KDDB, RMGSK, 
ölçümleri yapıldı. 
 

Fotoğraf alındı, defekt bölgesi Pİ, Gİ, SCD, 
KAS, DEÇ, DEÇG, RDKK, KDDB, RMGSK, 
KDK ölçümleri yapıldı. 

 

3. hafta 

 

Fotoğraf alındı, dikişler alındı, defekt 
bölgesinde DEÇ, DEÇG, RDKK, KDDB, 
RMGSK ölçümleri yapıldı. 
 

4. ay kontrolü 

 

Pİ, Gİ değerleri değerlendirildi. 

5. ay kontrolü 

 

4 hafta 

Gerekli görüldüğünde diş yüzeyi temizliği 
yapıldı. 
 

Gerekli görüldüğünde diş yüzeyi temizliği 
yapıldı. 
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3.3. Araştırmada Kullanılan Ölçümler 

 

Araştırma aşamalarını ve ölçüm zamanlarını gösteren "Araştırma Planı" Şekil 

3.1’de , klinik ölçümler için kullanılan "Araştırma Formu" Şekil 3.2’de verilmiştir. 

Klinik ölçümler North Carolina tipi 15 mm’lik periodontal sonda* kullanılarak 

yapılmıştır. Elde edilen değerler en yakın 0,5 mm'ye tamamlanmıştır. 

 

3.3.1. Araştırmada Kullanılan Klinik Değerlendirme Yöntemleri 

Dişeti çekilmesinin olduğu dişten alınan klinik ölçümler alçı model üzerinde 

önceden hazırlanan akrilik stent rehberliğinde, periodontal sonda kullanılarak yapılmıştır. 

Akrilik stent, ölçüm noktasının ve sonda doğrultusunun korunması amacıyla 

kullanılmıştır. 

3.3.1.1. Plak İndeksi 

Plak indeksi (Silness-Löe) (220) değerlendirmeleri, dişeti çekilmesi olan dişin 

meziyal, distal ve vestibül orta noktalarından olmak üzere üç noktadan yapılmıştır. Üç 

noktadan yapılan ölçümlerin aritmetik ortalaması alınarak tek değer üzerinden istatistiksel 

değerlendirme yapılmıştır. 

Ölçümler, operasyondan hemen önce ve operasyon sonrası 6. hafta, 3. ay ve 6. 

aylarda tekrarlanmıştır. 

 

3.3.1.2. Gingival İndeks 

Gingival indeks (Löe-Silness) (140) değerlendirmeleri, dişeti çekilmesi olan dişin 

meziyal, distal ve vestibül orta noktalarından olmak üzere üç noktadan yapılmıştır. 

Üç noktadan yapılan ölçümlerin aritmetik ortalaması alınarak tek değer 

üzerinden istatistiksel değerlendirme yapılmıştır. 

Ölçümler, operasyondan hemen önce ve operasyon sonrası 6. hafta, 3. ay ve 6. 

aylarda tekrarlanmıştır.  

*PCP-UNC 15 probe, Hu-Friedy, Chicago, USA. 
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Şekil 3.2 Araştırma Formu 

 

 

 

 

 

 

 

(Op.Sırasında MSS’den) 
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3.3.1.3. Sondalanabilir Cep Derinliği ve Klinik Ataşman Seviyesi 

Dişeti çekilmesi olan dişin vestibül orta noktasından, periodontal sonda yardımıyla 

stent rehberliğinde dişeti oluğu tabanı ile serbest dişeti kenarı arasındaki mesafe 

sondalanabilir cep derinliği (SCD), MSS ile dişeti oluğu tabanı tabanı arasındaki mesafe ise 

klinik ataşman seviyesi (KAS) olarak ölçülmüştür(Şekil 3.3). 

Ölçümler, operasyondan hemen önce ve operasyon sonrası, 3. ay, ve 6. aylarda 

tekrarlanmıştır.  

 

 

Şekil 3.3 Sondalanabilir cep derinliği ve klinik ataşman seviyesi ölçümü 
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3.3.1.4. Keratinize Dişeti Dikey Boyutu ve Rölatif Mukogingival Sınır Konumu 

Alveolar mukoza %10 potasyum iyodür ve %5 iyot içeren çözelti ile 

boyanarak muko-gingival sınır belirlenmiş ve muko-gingival sınır ile serbest dişeti 

kenarı arasındaki mesafe dişeti çekilmesi olan dişin orta noktası hizasından periodontal 

sonda ile ölçülmüştür. Bu değer keratinize dişeti dikey boyutu (KDDB) olarak 

kaydedilmiştir. 

Mukogingival sınır ile akrilik stent arasındaki mesafe dişeti çekilmesi olan dişin orta 

noktası hizasından periodontal sonda ile ölçülmüştür. Bu değer rölatif muko-gingival sınır 

konumu (RMGSK) olarak kaydedilmiştir  (Şekil 3.4). 

Ölçümler operasyondan hemen önce ve operasyon sonrası 10. gün, 6. hafta, 3. ay ve 

6. aylarda tekrarlanmıştır. 

 

 

Şekil 3.4 Keratinize dişeti dikey boyutu ve rölatif muko-gingival sınır konumu ölçümü 

 

 



 45

3.3.1.5. Defekt Bölgesi Keratinize Dişeti Kalınlığı 

Dişeti çekilmesi olan dişin vestibül orta noktası doğrultusunda keratinize dişeti 

üzerinden ve keratinize dişeti genişliğinin orta noktası hizasından 15 no. endodontik eğe 

ile sert dokuya ulaşılana kadar penetrasyon yapılarak ölçülmüştür. Ölçüm, ilgili bölgeye 

topikal anestezi uygulanarak yapılmıştır. Eğe ile penetrasyon yapılmadan önce bölgeye 

küçük bir nokta şeklinde, ışık ile polimerize olan renkli bir kompozit reçine 

uygulanmıştır (Resim 3.1-a)  

Eğe ile penetrasyon yapılarak sert dokuya ulaşıldığında (Resim 3.1-b) bölgeye 

polimerize edici ışık uygulanmış daha sonra eğe çıkartılıp eğenin ucu ile polimerize 

olarak sabitlenmiş olan reçine arası mesafe 0,25 mm aralıklı bir cetvel ile ile birlikte  

Resim 3.1 Keratinize dişeti kalınlığı ölçüm aşamaları ile ilgili klinik fotograflar  

Şekil 3.5 Defekt bölgesi keratinize dişeti kalınlığı ölçümü 

 

   a      b       c  

1,25mm  



 46

fotograflanmış (Resim 3.1-c) daha sonra fotograf bilgisayar ortamında ölçeklendirilerek, 

KDK değeri tespit edilmiştir (Şekil 3.5). 

 

3.3.1.6. Dişeti Çekilmesi Derinliği ve Rölatif Dişeti Kenar Konumu  

Dişeti çekilmesi olan dişin vestibül orta noktasından dişeti çekilmesinin en derin 

olduğu bölge esas alınarak serbest dişeti kenarı ile mine sement sınırı arasındaki 

mesafe stent rehberliğinde periodontal sonda yardımıyla dişeti çekilmesi derinliği (DEÇ) 

olarak ölçülerek kaydedilmiştir (Şekil 3.6). 

Aynı şekilde, ilgili dişin vestibül orta noktasından dişeti çekilmesinin en derin 

olduğu bölge esas alınarak serbest dişeti kenarı ile stent kenarı arasındaki mesafe stent 

rehberliğinde periodontal sonda yardımıyla rölatif dişeti kenar konumu (RDKK) olarak 

ölçülmüştür. Ölçümler, operasyondan hemen önce 0. gün, ve operasyon sonrası 10. gün, 

6.hafta, 3. ay, ve 6. aylarda tekrarlanmıştır.  

 

 

Şekil 3.6 Dişeti çekilmesi derinliği ve rölatif dişeti kenar konumu ölçümü 
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3.3.1.7. Dişeti Çekilmesi Genişliği 

 

Periodontal sonda lokalize dişeti çekilmesi olan dişin MSS hizasında yatay 

tutularak meziyal ve distaldeki dişeti arasındaki mesafe ölçülmüştür. Ölçümler, 

operasyondan hemen önce 0. gün, ve operasyon sonrası 10. gün, 1. ay 3. ay, ve 6. aylarda 

tekrarlanmıştır (Şekil 3.7). 

 

 

Şekil 3.7 Dişeti çekilmesi genişliği ölçümü 
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3.3.1.8. Alveol Kreti Seviyesi 

 

Operasyon sırasında ilgili dişin vestibül orta noktasından alveol kreti seviyesinin 

(AKS) en derin olduğu bölge esas alınarak MSS ile AKS arası mesafe periodontal 

sonda kullanılarak ölçülmüştür (Şekil 3.8). 

 

Şekil 3.8 Alveol kreti seviyesi ölçümü 
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3.3.1.9. Flep Kalınlığı 

 

Operasyon sırasında, flep üzerine mümkün olabildiğince düşük bir basınç 

uygulaması için steril ve ölçüm uçları 2 mm çapında genişletilerek modifiye edilmiş bir 

Iwanson kompası* kullanılmıştır (Resim 3.2).  

 

Resim 3.2 Flep kalınlığı ölçmek üzere modifiye edilmiş Iwanson kompası 

Flep kalınlığı muko-gingival sınır ile dişeti kenarı arasından (Şekil 3.9-a) 

ölçülerek kompastan okunan değer (Şekil 3.9-b) kaydedilmiştir. 

 

Şekil 3.9 Flep kalınlığı ölçümü 

 

a 

b 

*Kohler Medizintechnik GmbH & Co. KG. Danningen 9. 78579 Neuhausen ob Eck Germany. 
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3.3.1.10. Operasyon Sonrası Rölatif Dişeti Kenar Konumu 

Operasyondan hemen sonra RDKK ölçülerek operasyon sonrası dişeti kenar 

konumu (OSRDKK) olarak kaydedilmiştir (Şekil 3.10). 

 

Şekil 3.10 Operasyon sonrası rölatif dişeti kenar konumu ölçümü  

 

 

3.3.2. Kök Yüzeyi Örtme Oranının Hesaplanması 

 

Kök yüzeyi örtme oranı yüzde (%) ile ifade edilmektedir ve aşağıdaki formül ile 

10. gün, 6. hafta, 3. ay ve 6. aylarda hesaplanmıştır 

 Operasyon öncesi dikey çekilme – operasyon sonrası dikey çekilme 

  Operasyon öncesi dikey çekilme 

 

 

X 100 % = 
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3.4. Trombositten Zengin Plazmanın Hazırlanışı 

 

Çalışma grubuna dahil edilecek defekt bölgelerinin bulunduğu hastalar 

operasyondan 1 saat önce çağırıldı ve gerekli işlemlere başlandı. 

TZP elde etmek için  tüm işlemler sırasında üretici firma tarafından sağlanan tek 

kullanımlık steril materyaller kullanıldı§ (Resim 3.3). Otolog TZP elde etmek için 

kullanılacak venöz kan alınmadan önce, bölge %1 iodin-solüsyonu ile temizlendi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3.3 Otolog TZP (a) ve trombin (b) kitleri ile aktivasyon ve uygulama aparatı (c) 

 

Kan alımı için uygulama kateteri yerleştirildi ve cilde sabitlendi. Kit ile verilen 

uygulama kapları ve kanüller (Resim 3.3-a) paketten çıkartılarak çalışılma için ayrılan 

steril alana yerleştirildi. Kit ile birilikte gelen ve ACD-A içeren antikoagülandan 20 

ml’lik özel enjektör’e 2 ml ADC-A çekildi. Bu enjektör katatere bağlandı ve toplam 

hacim 22 ml olacak şekilde enjektör yavaşça venöz kan ile dolduruldu. Yeterli kan ve 

antikoagulan karışımını sağlamak  için enjektör birkaç kez ters yüz edildi. 

a b 

c 

§ Harvest Smart PReP. Harvest Technologies Co. Plymouth, USA. 
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Kan ile doldurulan enjektörün içeriği uygulama kabının tam kan bölümüne 

nakledildi. 0.5 ml antikoagülan madde de 3 ml’lik ikinci bir enjektöre çekildi ve 

uygulama kabının plazma bölümüne nakledildikten sonra uygulama kabı 14 dk. 

boyunca kite özel olarak olarak programlanmış santrifüj cihazında santrifüj edildi 

(Resim 3.4). 

 

 

Resim 3.4 Santrifüj cihazı 

Santrifüj işleminden sonra (Resim 3.5-a) ilk olarak uygulama kabının plazma 

kısmında kalan trombositten fakir plazma, kanül uzunluğu işlem için standart olarak 

ayarlanmış bir enjektör ile aspire edildi (Resim 3.5-b,c)  

Uygulama kabının plazma kısmında kalan trombositten fakir plazma, trombosit 

ve lökositlerin oluşturduğu beyaz tabaka ve en altta az miktarda kalan  kalan kırmızı 

kan hücrelerinin uzun kanül ve enjektör ile birlikte birkaç kez aspire edilip boşaltılarak 

homojen bir karışım oluşması sağlandı. Böylece  elde edilen otolog TZP özel bir kanül 

ve enjektör ile kaptan çekilerek steril alandaki steril TZP örnek kabına transfer edildi. 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3.5 Santrifüj sonrası uygulama basamakları 

 

a    b         c   
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TZP elde edilmesi için yapılan işlemlerle eş zamanlı olarak otolog trombin 

içeren plazma eldesi için de 10 ml’lik enjektör içine trombin kiti (Resim 3.3-b) ile 

verilen 1 ml antikoagülan solüsyon çekildi ve giriş kataterine bağlandı. Enjektörün 10 

ml çizgisine kadar kan alındı. Antikoagülan ile kanın yeterli miktarda karışması için 

enjektör birkaç defa yukarı aşağı çevrildi. Daha sonra otolog trombin içeren plazma elde 

etmek için kullanılacak kalsiyum klorid ve etanol içeren 1,8 ml’lik ikinci bir solüsyon 

firmanın önerdiği şekilde tam kan örneği içeren tüpe eklenerek 45 dk.’lık bir bekleme 

süresi için tüp steril alanda bırakıldı (Resim 3.6-a). Tüm işlem basamakları ve 45 dk.’lık 

bekleme süresini takiben trombin eldesi için hazırlanan tüp TZP elde etmek için 

hazırlanan kap ile birlikte 14 dk. santrifüj edildi. Santrifüj işleminden sonra oluşan 

çökeltinin süzülmesi için özel olarak hazırlanmış bir piston yardımıyla otolog trombin 

içeren plazma tüpten süzülerek steril bir kaba aktarıldı (Resim 3.6-b). 

 

 

 

 

 

Resim 3.6 Trombin kiti için uygulama basamakları  

Otolog TZP ve otolog trombin elde edildikten sonra, otolog TZP 3ml’lik 

enjektöre, otolog trombin içeren plazma ise 1 ml’lik enjektöre çekilerek uygulama kiti 

(Resim 3.3-c) içerisindeki uygulama aparatına takıldı ve kullanıma hazır hale getirildi 

(Resim 3.7-a). Hazırlanan TZP’nin bir bölümü steril petri kabında aktive edildi (Resim 

3.7-b). 

 

 

 

 

 

Resim 3.7 TZP uygulama aparatı (a) ve TZP aktivasyonu (b) 

a            b   

 a                               b   



 54

3.5. Operasyon Tekniği  

 

Operasyon öncesinde (Resim 3.8) defekt bölgesinde 40 mg/ml artikain ve 0,012 

mg/ml adrenalin içeren lokal anestezik solüsyon* ile anestezi sağlandı.  

Defekt bölgesine distalde komşu olan dişin meziyal köşe çizgisi hizasından ve 

meziyalde komşu olan dişin de distal köşe çizgisi hizasından dişeti kenarından 

başlayarak alveol mukozasına uzanan dikey ensizyonlar yapıldı (Resim 3.8).

  

Resim 3.8 Operasyon öncesi Resim 3.9 Dikey ve yatay ensizyonlar 

Daha sonra yatay ensizyonlar komşu papiller bölgelerde operasyon bölgesindeki 

dişlerin MSS’leri birleştirecek şekilde yapıldı. Ensizyon, dişeti çekilmesi olan 

diş/dişlerde sulkuler olarak devam ettirildi (Resim 3.9). 

Muko-gingival sınıra kadar tam kalınlıkta mukoperiostal flep kaldırıldı (Resim 

3.10). Muko-gingival sınırdan sonra periosta paralel serbestleyici ensizyonlar yapıldı 

(Resim 3.11). 

  
Resim 3.10 Tam kalınlık flep Resim 3.11 Serbestleyici ensizyon 

 

Flep gerilimsiz olarak serbestlendi ve MSS’ni örtecek şekilde olabildiğince 

kuronalde konumlandırıldı (Resim 3.12). Açığa çıkmış kök yüzeylerinde sarı bantlı bir 

kök frezi+ kullanılarak kök yüzeyi düzleştirmesi yapıldı varsa aşırı dışbükeylikler 

azaltıldı (Resim 3.13). 

*Ultracaine DS-Fort, Aventis, İstanbul, Türkiye. 
+

Perio-Set. Intensiv Co., Inc., Lugano, Switzerland. 
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 Resim 3.12 Serbestlenmiş flep Resim 3.13 Kök yüzeyi düzleştirme 

Kök yüzeyi düzleştirme işleminden sonra alveol kret seviyesi ölçümleri (Resim 

3.14) ve flep kalınlığı ölçümleri yapıldı (Resim 3.15).  

  

Resim 3.14 Alveol kreti seviyesi ölçümü  Resim 3.15 Flep kalınlığı ölçümü  

 

Ölçümler tamamlandıktan sonra defekt bölgesinde papillerinin vestibül 

yüzeylerinde deepitelizasyon yapıldı (Resim 3.16). Çalışma grubunda flep 

sabitlenmeden once bölge serum fizyolojik ile yıkanarak mevcut pıhtı uzaklaştırıldı 

(Resim 3.17) 

  

Resim 3.16 Papillerin deepitelizasyonu Resim 3.17 TZP uygulamasından önce 

 

Daha sonra bölgeye  üretici firmanın§ önerileri doğrultusunda hazırlanan TZP,  

uygulama aparatı kullanılarak aktive edildi ve (Resim 3.18) bölgeyi örtecek bir jel 

şeklinde uygulandı (Resim 3.19).  

§ Harvest Smart PReP. Harvest Technologies Co. Plymouth, USA. 
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 Resim 3.18 TZP uygulaması Resim 3.19 TZP uygulanmış bölge 

 

Flep 6.0 monoflament rezorbe olmayan dikiş materyali kullanılarak öncelikle 

askı dikişlerle kuronalde pasif olarak konumlandırıldı � daha sonra dikey ensizyon 

bölgelerinde de tekli basit dikişlerle flep pasif olarak sabitlendi (Resim 3.20). 

 

   

 Resim 3.20 Operasyon sonrası görünüm Resim 3.21 Operasyon sonrası 10. gün 

Operasyon bölgesine son olarak stent yerleştirilerek OSDKK ölçüldü ve 

bölge’nin fotoğrafları alındı. Operasyon sonunda bölgeye olabildiğince az basınç 

uygulayacak şekilde ve ince bir tabaka halinde periodontal pat
*
 yerleştirildi. 10. günde 

dikişler ve pat alındı (Resim 3.21). 

 

 

 

�Doğsan A.Ş. İstanbul Türkiye. 
*Peripac, Dentsply USA. 
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3.6. Operasyon Sonrası Bakım ve Kontroller 

Operasyon sonrası hastalara iyileşme süreci boyunca dikkat etmeleri 

gereken konular hakkında bilgi verildi. Operasyon bölgesini ilk 6 hafta boyunca 

fırçalamamaları ve diş ipi uygulamamaları gerektiği, bunun yerine %0,2'lik 

klorheksidin glukonat içeren gargara ile günde iki kez önerildiği şekilde ağızlarını 

çalkalamaları istendi. Ağrı kesici olarak non-steroid antienflamatuar tavsiye edildi. 

Hastalara dikişler alınana kadar (10. gün) operasyon bölgesini travmadan 

korumaları, yumuşak gıdalarla beslenmeleri önerildi. Periodontal patın hareket etmesi 

veya düşmesi halinde irtibata geçmeleri gerektiği hatırlatıldı. 

10. günde pat ve dikişler alındı, operasyon bölgesi serum ile yıkandı, epitel 

artıkları temizlendi. Takip eden 6. haftada operasyon bölgesinde diş yüzeyi temizliği 

yapıldı ve hastalardan operasyon  bölgesini yumuşak kıllı bir diş fırçası ile 

dişetinden dişe doğru süpürme hareketi yaparak fırçalama yapmaları istendi, diş ipi 

kullanımına izin verildi. 

Operasyon gününden itibaren 6. aya kadar takip edilen hastalar (Resim3.22-

23), 6. haftadan sonra ağız bakım seviyesi takibi için aylık kontrollere çağrılmışlardır. 

Bu kontrollerde mevcut birikintiler uzaklaştırılmış, gerekiyorsa diş yüzeyi temizliği 

yapılmıştır. 

 

   

 Resim 3.22 Operasyon sonrası 3. ay Resim 3.23 Operasyon sonrası 6. ay 
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      a      b            c  

   

 

 

     

 

 d       e              f  

 

 

 

 

g     h          i 

 

 

 

 

            j           k 

 

 

 

 

        l      m              n  

Operasyon Öncesi 

Çalışma  grubu    (TZP+KKF) Kontrol  grubu 
(KKF) 

1. hafta 

10.gün 

6. ay 

Resim 3.24 Örnek vaka; operasyon öncesi (a,b,c), çalışma  grubunda TZP+ KKF uygulaması (d,e), kontrol 
grubunda tek başına KKF uygulaması (f), 1.haftada erken dönem yara iyileşmesi (g,h,i), 10. Günde 
erken dönem yara iyileşmesi (j,k), 6.aydaki klinik görünüm (l,m,n). 
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3.7.  Bulguların Değerlendirilmesi ve İstatistik Değerlendirmeler  

  

 Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için 

NCSS 2007&PASS 2008 Statistical Software (Utah, USA) programı kullanıldı.  

 Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerin 

(Ortalama, standart sapma) yanısıra niceliksel verilerin karşılaştırılmasında normal 

dağılım gösteren parametrelerin iki grup arası karşılaştırmalarında Student t testi, 

normal dağılım göstermeyen parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında Mann 

Whitney U testi kullanıldı.  

 Parametrelerin grup içi karşılaştırmalarında ise Wilcoxon işaret testi kullanıldı. 

Niteliksel verilerin karşılaştırılmasında Ki-Kare testi kullanıldı. Parametreler arasındaki 

ilişkilerin incelenmesinde Spearman’s rho test kullanıldı. Anlamlılık p<0.05 düzeyinde 

değerlendirildi. 
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4. BULGULAR 

 

 

4.1. Hastaların Yaş ve Cinsiyet Özellikleri   

 

Çalışmamız, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne 2008-2010 yılları 

arasında dişeti çekilmesi şikayetiyle başvuran 15 hastadaki 70 defektte tamamlanmıştır. 

Çalışmaya dahil edilen 15 hastadan 10’unda dişeti çekilmeleri çift taraflı olarak 

gözlenmiştir. KYÖ amacıyla KKF veya  KKF+TZP tekniği uygulanacak defektler rastgele 

olarak çalışma veya kontrol gruplarına dahil edilmiştir.   

Tedavi edilen bireylerin yaşları 21 ile 48 arasında değişmekte olup yaş 

ortalamaları 36,80±8.88'dir. Hasta grubunun 6'sı  kadın, 9'u  erkektir. 

 

 

Tablo 4.1 Defektlerin yaş ve cinsiyet özelliklerine göre dağılımı 

 Çalışma Kontrol 
+p 

Ort±SS Ort±SS 

Yaş 38,03±7,60 36,5±8,03 0,843 

 n (%) n (%) ++p 

Cinsiyet 
Kadın 16 (%45,7) 13 (%37,1) 

0,467 
Erkek 19 (%54,3) 22 (%62,9) 

+
 Student t test   

++
 Ki-kare test 

 

Gruplara göre defektlerin, yaş ortalamaları ve cinsiyetlere göre dağılımları 

arasında arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (Tablo 4.1). 
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4.2. Defekt Bölgelerinin Dağılımları 

 

Tablo 4.2 Defekt bölgelerinin dağılımları  

Defekt Bölgesi 
Bölge sayısı / Tüm defektlere göre oranı 

p 
Çalışma Kontrol 

Defekt 

Bölgesi 

11 1 (%2,9) 2 (%5,7) 

0,493 

12 1 (%2,9) 3 (%8,6) 

13 7 (%20,0) 3 (%8,6) 

14 6 (%17,1) 4 (%11,4) 

15 3 (%8,6) 4 (%11,4) 

21 3 (%8,6) 0 (%0) 

22 3 (%8,6) 2 (%5,7) 

23 4 (%11,4) 8 (%22,9) 

24 4 (%11,4) 6 (%17,1) 

25 3 (%8,6) 3 (%8,6) 

 Ki-kare test 

  

 

 Defekt bölgelerinin dağılımlarına göre gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (Tablo 4.2). 
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4.3. Plak İndeksi  

Çalışmamızda operasyon sonrası periodontal sağlığın korunmasında plak 

kontrolünün etkisini değerlendirebilmek amacıyla Silness-Löe plak indeksi (218) 

kullanılmıştır.  

Operasyon bölgesinde ağız bakımının fırçalama yaptırılmadan klorheksidin 

glukonat içeren gargara desteği ile sağlandığı ilk 6 haftadan sonra Pİ ölçümü 6. haftada 

yapılmıştır. 6. haftada, başlangıca göre her iki grupta da Pİ değeri istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde yüksektir. 3. ve 6. aylarda Pİ değerleri operasyon öncesi değerler 

seviyesine doğru azalma göstermiştir (Tablo 4.4).  

 

Gruplar arasında operasyon öncesi, operasyon sonrası 6. hafta, 3. ay ve 6. 

aylardaki plak indeksi düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (Tablo 4.3). 

Tablo 4.3 Plak indeksi değerlerinin gruplar arası karşılaştırması 

Plak İndeksi 
Çalışma Kontrol 

p 
Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

Operasyon Öncesi 0,04±0,16 (0) 0,04±0,11 (0) 0,453 

Operasyon Sonrası 6. hafta 0,20±0,21 (0,33) 0,16±0,18 (0,33) 0,507 

Operasyon Sonrası 3. ay. 0,06±0,13 (0) 0,05±0,08 (0) 0,626 

Operasyon Sonrası 6. ay. 0,05±0,19 (0) 0,04±0,23 (0) 0,906 

 Mann Whitney U test    

 

Tablo 4.4 Plak indeksi farklarının grup içi değerlendirmesi 

Plak İndeksi Farkları p Çalışma Kontrol  

Op. Öncesi-Op. Sonrası 6. hafta p 0,008** 0,005**  

Op. Öncesi-Op. Sonrası 3ay p 0,854 0,414  

Op. Öncesi-Op. Sonrası 6ay p 0,080 0,087  

 Wilcoxon sign test  ** p<0.01 

 

 Çalışma Grubunda: Operasyon öncesi plak indeksi düzeyine göre operasyon 

sonrası 6. haftadaki plak indekslerinde görülen artış istatistiksel olarak ileri düzeyde 
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anlamlıdır (p<0.01). Operasyon öncesi plak indeksi düzeyine göre operasyon sonrası 3. 

ay ve 6. aydaki plak indeksi düzeylerinde anlamlı bir değişim görülmemiştir (p>0.05) 

(Tablo 4.4). 

  

 Kontrol Grubunda: Operasyon öncesi plak indeksi düzeyine göre operasyon 

sonrası 6. haftadaki plak indekslerinde görülen artış istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlıdır (p<0.01). Operasyon öncesi plak indeksi düzeyine göre operasyon sonrası 3. 

ay ve 6. aydaki  plak indeksi düzeylerinde anlamlı bir değişim görülmemiştir (p>0.05) 

(Tablo 4.4). 

 

Tablo 4.5 Plak indeksi farklarının gruplar arası karşılaştırması 

Plak İndeksi 
Çalışma Kontrol 

p 
Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

Op. Öncesi-Op. Sonrası 6. hafta  0,16±0,27 (0) 0,12±0,23 (0) 0,495 

Op. Öncesi-Op. Sonrası 3. ay  0,00±0,18 (0) 0,02±0,14 (0) 0,562 

Op. Öncesi-Op. Sonrası 6. ay  0,07±0,21 (0) 0,08±0,27 (0) 0,700 

Mann Whitney U test     

   

 Operasyon öncesi plak indeksi düzeyine göre operasyon sonrası 6. hafta, 3. ay ve 

6. ay plak indeksi düzeyinde görülen değişim miktarları karşılaştırıldığında gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05) (Tablo 4.5). 
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4.4. Gingival İndeks  

Çalışmamızda operasyon sonrası, meydana gelen iyileşmenin niteliğini 

değerlendirebilmek amacıyla Löe-Silness gingival indeksi (127) kullanılmıştır. 
 

 Tablo 4.6 Gingival indeks değerlerinin gruplar arası karşılaştırılması 

Gingival İndeks 
Çalışma Kontrol 

p 
Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

Operasyon Öncesi 0,03±0,09 (0) 0,06±0,12 (0) 0,288 

Operasyon Sonrası 6. hafta 0,20±0,24 (0) 0,29±0,21 (0,33) 0,039* 

Operasyon Sonrası 3. ay 0,07±0,18 (0) 0,06±0,17 (0) 0,739 

Operasyon Sonrası 6. ay 0,03±0,09 (0) 0,02±0,08 (0) 0,645 

Mann Whitney U test * p<0.05  

  

 Grupların operasyon öncesi, operasyon sonrası 3. ay ve 6. aylardaki gingival 

indeks düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(p>0.05). Çalışma grubunun operasyon sonrası 6. haftadaki gingival indeks düzeyleri, 

kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşüktür (p<0.05) (Tablo 4.6). 

 

 Tablo 4.7 Gingival indeks farklarının grup içi değerlendirmesi 

Gingival İndeks Farklar p Çalışma Kontrol  

Op. Öncesi-Op. Sonrası 6. hafta p 0,001** 0,001**  

Op. Öncesi-Op. Sonrası 3. ay p 0,234 0,755  

Op. Öncesi-Op. Sonrası 6. ay p 1,000 0,102  

 
 Wilcoxon sign test **p<0.01 

 

 Çalışma Grubunda: Operasyon öncesi gingival indeks düzeyine göre 

operasyon sonrası 6. haftada görülen artış istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlıdır 

(p<0.01). Operasyon öncesi gingival indeks düzeylerine göre operasyon sonrası 3. ay ve 

6. ay gingival indeks düzeylerinde anlamlı bir değişim görülmemiştir (p>0.05) (Tablo 

4.7). 
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 Kontrol Grubunda: Operasyon öncesi gingival indeks düzeyine göre 

operasyon sonrası 6. haftada görülen artış istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlıdır 

(p<0.01). Operasyon öncesi gingival indeks düzeyine göre operasyon sonrası 3. ay ve 6. 

ay gingival indeks düzeylerinde anlamlı bir değişim görülmemiştir (p>0.05) (Tablo 4.7). 

 

Tablo 4.8 Gingival indeks farklarının gruplar arası karşılaştırması 

Gingival İndeks Değişimi 
Çalışma Kontrol 

p 
Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

Op. Öncesi-Op. Sonrası 6. hafta  0,17±0,25 (0) 0,24±0,22 (0,33) 0,066 

Op. Öncesi-Op. Sonrası 3. ay  0,04±0,19 (0) 0,00±0,19 (0) 0,436 

Op. Öncesi-Op. Sonrası 6. ay  0,00±0,11 (0) -0,04±0,13 (0) 0,202 

Mann Whitney U test 

 

 Operasyon öncesi gingival indeks düzeyine göre operasyon sonrası 6. hafta, 3. 

ay ve 6. ay gingival indeks düzeyinde görülen değişim miktarları değerlendirildiğinde 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05) 

(Tablo 4.8).  

 

4.5. Sondalanabilir Cep Derinliği  

 

Tablo 4.9 Sondalanabilir cep derinliği değerlerinin gruplar arası karşılaştırması 

Sondalanabilir Cep Derinliği 

(mm) 

Çalışma Kontrol 
p 

Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

Operasyon Öncesi 0,97±0,17 (1) 0,93±0,18 (1) 0,312 

Operasyon Sonrası 3. ay 0,96±0,14 (1) 0,91±0,19 (1) 0,288 

Operasyon Sonrası 6. ay 0,91±0,19 (1) 0,88±0,21 (1) 0,553 

  Mann Whitney U test      

  

 Grupların operasyon öncesi, operasyon sonrası 3. ay ve 6. aylardaki 

sondalanabilir cep derinliği değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0.05) (Tablo 4.9). 
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Tablo 4.10 Sondalanabilir cep derinliği farklarının grup içi değerlendirmesi 

Sondalanabilir Cep Derinliği Farkları p     Çalışma   Kontrol   

Op. Öncesi-Op. Sonrası 3. ay   p 0,564 0,317  

Op. Öncesi-Op. Sonrası 6. ay  p 0,046* 0,083  

 
  Wilcoxon sign test * p<0.05  

 

 Çalışma Grubunda: Operasyon öncesi sondalanabilir cep derinliğine göre 

operasyon sonrası 3. ayda istatistiksel olarak anlamlı bir değişim görülmezken (p>0.05); 

operasyon sonrası 6. ayda görülen düşüş istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05) (Tablo 

4.10). 

  

 Kontrol Grubunda: Operasyon öncesi sondalanabilir cep derinliğine göre 

operasyon sonrası 3. ay ve 6. aylarda istatistiksel olarak anlamlı bir değişim 

görülmemiştir (p>0.05) (Tablo 4.10). 

 

Tablo 4.11 Sondalanabilir cep derinliği farklarının gruplar arası karşılaştırması 

Sondalanabilir cep derinliği (mm) 
Çalışma Kontrol 

p 
Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

Op. Öncesi-Op. Sonrası 3. ay  0,01±0,15 (0) 0,01±0,08 (0) 0,988 

Op. Öncesi-Op. Sonrası 6. ay  0,06±0,16 (0) 0,04±0,14 (0) 0,692 

Mann Whitney U test    

  

 

 Operasyon öncesi sondalanabilir cep derinliğine göre operasyon sonrası 3. ve 6. 

aylarda sondalanabilir cep derinliğinde görülen değişim miktarları karşılaştırıldığında 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05) 

(Tablo 4.11). 
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4.6. Klinik Ataşman Seviyesi  

 

Tablo 4.12 Klinik ataşman seviyesi değerlerinin gruplar arası karşılaştırması 

Klinik Ataşman Seviyesi (mm) 
Çalışma Kontrol 

p 
Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

Operasyon Öncesi 3,04±0,55 (3) 3,13±0,58 (3) 0,643 

Operasyon Sonrası 3. ay 1,25±0,42 (1,25) 1,31±0,55 (1,5) 0,583 

Operasyon Sonrası 6. ay 1,23±0,40 (1) 1,29±0,56 (1,5) 0,512 

 Mann Whitney U test   

 

 Grupların operasyon öncesi, operasyon sonrası 3. ve 6. aylardaki klinik ataşman 

seviyeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05) 

(Tablo 4.12). 

 

Tablo 4.13 Klinik ataşman seviyesi farklarının grup içi değerlendirmesi 

Klinik Ataşman Seviyesi Farkları p Çalışma Kontrol  

Op. Öncesi-Op. Sonrası 3. ay p 0,001** 0,001**  

Op. Öncesi-Op. Sonrası 6. ay p 0,001** 0,001**  

 Wilcoxon sign test ** p<0.01 

 

 Çalışma Grubunda: Operasyon öncesi klinik ataşman seviyesine göre 

operasyon sonrası 3.ve 6. aylarda görülen düşüşler istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlıdır (p<0.01) (Tablo 4.13). 

 

 Kontrol Grubunda: Operasyon öncesi klinik ataşman seviyesine göre 

operasyon sonrası 3. ve 6. aylarda görülen düşüşler istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlıdır (p<0.01) (Tablo 4.13). 
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Tablo 4.14 Klinik ataşman seviyesi farklarının gruplar arası karşılaştırması 

Klinik ataşman seviyesi(mm) 
Çalışma Kontrol 

p 
Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

Op. Öncesi-Op. Sonrası 3. ay  1,79±0,57 (2) 1,81±0,61 (1,75) 0,990 

Op. Öncesi-Op. Sonrası 6. ay  1,81±0,57 (2) 1,83±0,65 (1,75) 0,981 

Mann Whitney U test    

   

 Operasyon öncesi klinik ataşman seviyesine göre operasyon sonrası 3. ve 6. 

aylarda klinik ataşman seviyesinde görülen değişim miktarları karşılaştırıldığında 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05) 

(Tablo 4.14). 

 

4.7. Dişeti Çekilmesi  

Tablo 4.15 Dişeti çekilmesi değerlerinin gruplar arası karşılaştırması 

Dişeti çekilmesi (mm) 
Çalışma Kontrol 

p 
Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

Operasyon Öncesi 2,07±0,57 (2) 2,20±0,57 (2) 0,452 

Operasyon Sonrası 10. gün -0,44±0,54 (-0,5) -0,35±0,78 (0) 0,346 

Operasyon Sonrası 6. hafta 0,11±0,45 (0) 0,11±1,05 (0,25) 0,210 

Operasyon Sonrası 3. ay 0,29±0,36 (0,25) 0,40±0,50 (0,5) 0,309 

Operasyon Sonrası 6. ay 0,31±0,36 (0,5) 0,41±0,49 (0,5) 0,344 

Mann Whitney U test   

  

 Grupların operasyon öncesi, operasyon sonrası 10. gün, 6. hafta, 3. ay ve 6. 

aylardaki dikey yöndeki dişeti çekilmesi düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05) (Tablo 4.15). 
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Tablo 4.16 Dişeti çekilmesi farklarının grup içi değerlendirmesi 

Dişeti Çekilmesi Farkları  p Çalışma Kontrol  

Op. Öncesi-Op. Sonrası 10. gün  p 0,001** 0,001**  

Op. Öncesi-Op. Sonrası 6. hafta  p 0,001** 0,001**  

Op. Öncesi-Op. Sonrası 3. ay   p 0,001** 0,001**  

Op. Öncesi-Op. Sonrası 6. ay  p 0,001** 0,001**  

  Wilcoxon sign test  ** p<0.01 

 

 Çalışma Grubunda: Operasyon öncesi dikey yöndeki dişeti çekilmesi düzeyine 

göre operasyon sonrası 10. gün, 6. hafta, 3. ay ve 6. aylarda görülen düşüşler 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlıdır (p<0.01) (Tablo 4.16). 

 

 Kontrol Grubunda: Operasyon öncesi dikey yöndeki dişeti çekilmesi düzeyine 

göre operasyon sonrası 10. gün, 6. hafta, 3. ay ve 6. aylarda görülen düşüşler 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlıdır (p<0.01) (Tablo 4.16). 

 

 

Tablo 4.17 Dişeti çekilmesi farklarının gruplar arası karşılaştırması 

Dişeti Çekilmesi Farkları (mm) 
Çalışma Kontrol 

p 
Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

Op. Öncesi-Op. Sonrası 10. gün  2,51±0,77 (2,5) 2,55±0,82 (2,5) 0,915 

Op. Öncesi-Op. Sonrası 6. hafta  1,96±0,67 (2) 2,08±1,00 (2) 0,900 

Op. Öncesi-Op. Sonrası 3. ay  1,78±0,54 (2) 1,80±0,60 (1,75) 0,962 

Op. Öncesi-Op. Sonrası 6. ay  1,76±0,56 (2) 1,79±0,60 (1,5) 0,995 

Mann Whitney U test    

  

 Operasyon öncesi dişeti çekilmesi derinliğine göre operasyon sonrası 10. gün, 3. 

ay ve 6. ayda dişeti çekilmesi derinliğinde görülen değişim miktarları 

karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0.05) (Tablo 4.17). 
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 Operasyon öncesi ortalama dişeti çekilmesi miktarı çalışma grubunda 2,07±0,57 

mm, kontrol grubunda 2,20±0,57 mm’dir. 6. ay sonunda dişeti çekilmesi miktarında 

çalışma grubunda 1,76±0,56 mm, kontrol grubunda 1,79±0,60 mm’lik bir azalma 

gerçekleşerek dişeti çekilmesi miktarı çalışma grubunda 0,31±0,36 mm’ye, kontrol 

grubunda 0,41±0,49 mm’ye düşmüştür (Şekil 4.1, Şekil 4.2). 

 

Şekil 4.1 Çalışma grubundaki defekt bölgelerinin  operasyon öncesi ve sonrası  farklı 
dönemlerdeki klinik ölçümlerin ortalama değerlerine göre  temsili klinik 
görünümleri. 

Şekil 4.2 Kontrol grubundaki defekt bölgelerinin  operasyon öncesi ve sonrası  farklı 
dönemlerdeki klinik ölçümlerin ortalama değerlerine göre temsili klinik  
görünümleri.  

Operasyon  öncesi 

Operasyon  sonrası 

10. gün 6.hafta 3. ay 6. ay 

Operasyon  öncesi 

Operasyon  sonrası 

10. gün 6.hafta 3. ay 6. ay 

2,20mm 

-1,11mm -0,35mm 
0,11mm 0,40mm 

2,07mm 

0,41mm 

-1,56mm -0,44mm 
0,11mm 0,29mm 0,31mm 

4,34mm 

3,31mm 3,18mm 3,44mm 
3,88mm 

3,98mm 

2,92mm 2,93mm 3,07mm 3,41mm 
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4.8. Dişeti Çekilmesi Genişliği 

Tablo 4.18 Dişeti çekilmesi genişliği değerlerinin gruplar arası karşılaştırması 

Dişeti Çekilmesi Genişliği (mm) 

Çalışma Kontrol 

p Ort±SS 

(Medyan) 

Ort±SS 

(Medyan) 

Operasyon Öncesi 3,55±0,88 (3,5) 3,37±0,78 (3,5) 0,359 

Operasyon Sonrası 10. gün 0,28±0,95 (0) 0,44±0,95 (0) 0,474 

Operasyon Sonrası 6. hafta 0,87±1,19 (0) 1,24±1,25 (1,5) 0,154 

Operasyon Sonrası 3. ay 1,07±1,20 (1) 1,39±1,23 (1,5) 0,199 

Operasyon Sonrası 6. ay 1,13±1,24 (1) 1,39±1,23 (1,5) 0,284 

 Mann Whitney U test    

 

 Grupların operasyon öncesi, operasyon sonrası 10. gün, 6. hafta, 3. ay ve 6. 

aylardaki dişeti çekilmesi genişliği düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (p>0.05) (Tablo 4.18). 

 

Tablo 4.19 Dişeti çekilmesi genişliği farklarının grup içi değerlendirmesi 

Dişeti Çekilmesi Genişliği Farkları  p Çalışma Kontrol  

Op. Öncesi-Op. Sonrası 10. gün  0,001** 0,001**  

Op. Öncesi-Op. Sonrası 6. hafta p 0,001** 0,001**  

Op. Öncesi-Op. Sonrası 3. ay  p 0,001** 0,001**  

Op. Öncesi-Op. Sonrası 6. ay  p 0,001** 0,001**  

 Wilcoxon sign test ** p<0.01 

 

 Çalışma Grubunda: Operasyon öncesi dişeti çekilmesi genişliğine göre 

operasyon sonrası 10. gün, 6. hafta, 3. ay ve 6. aylarda görülen düşüşler istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlıdır (p<0.01) (Tablo 4.19). 

  

 Kontrol Grubunda: Operasyon öncesi dişeti çekilmesi genişliğine göre 

operasyon sonrası 10. gün, 6. hafta, 3. ay ve 6. aylarda görülen düşüşler istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlıdır (p<0.01) (Tablo 4.19). 
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Tablo 4.20 Dişeti çekilmesi genişliği farklarının gruplar arası karşılaştırması 

Dişeti Çekilmesi Genişliği (mm) 
Çalışma Kontrol 

p 
Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

Op. Öncesi-Op. Sonrası 10. gün  3,26±0,96 (3,5) 2,93±1,24 (3) 0,251 

Op. Öncesi-Op. Sonrası 6. hafta  2,68±1,28 (3) 2,13±1,25 (2) 0,072 

Op. Öncesi-Op. Sonrası 3. ay  2,48±1,20 (2,5) 1,98±1,20 (2) 0,081 

Op. Öncesi-Op. Sonrası 6. ay  2,42±1,23 (2,5) 1,98±1,20 (2) 0,124 

Mann Whitney U test    

  

 Operasyon öncesi dişeti çekilmesi genişliğine göre operasyon sonrası 10. gün, 6. 

hafta, 3.ay ve 6. ayda dişeti çekilmesi genişliğinde görülen değişim miktarları 

karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0.05) (Tablo 4.20). 

 

4.9. Kök Yüzeyi Örtme Oranı  

Tablo 4.21 Kök yüzeyi örtme oranı değerlerinin gruplar arası karşılaştırması 

Kök Yüzeyi Örtme Oranı 
Çalışma Kontrol 

p 
Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

Operasyon Sonrası 10. Gün %123,36±28,26 (125) %119,54±40,33 (100) 0,266 

Operasyon Sonrası 6. Hafta %95,22±22,83 (100) %90,69±28,06 (85,71) 0,257 

Operasyon Sonrası 3. ay %86,71±17,08 (85,71) %82,81±21,85 (80) 0,289 

Operasyon Sonrası 6. ay %85,75±17,25 (85,71) %82,45±21,88 (80) 0,355 

 Mann Whitney U test      

 

 Grupların operasyon sonrası 10. gün, 6. hafta, 3. ay ve 6. aylardaki KYÖ oranları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05) (Tablo 

4.21). 

 

 Operasyon sonrası 10.gündeki KYÖ oranları çalışma grubunda %123,36±28,26, 

kontrol grubunda %119,54±40,33 olarak gözlenmiştir. Bu değerler çalışma boyunca 

düşüş göstererek 6. ay sonunda çalışma grubunda %85,75±17,25 ve kontrol grubunda 

%82,45±21,88 değerlerine gerilemiştir (Şekil 4.3).  
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Şekil 4.3 Çalışma ve kontrol gruplarında faklı dönemlerde elde edilen kök yüzeyi örtme 
oranları 

 

 Çalışma ve kontrol gruplarındaki defektlerin 6. hafta, 3. ay ve 6. ayda KYÖ 

oranlarına göre dağılımları Şekil 4.4, Şekil 4.5 ve Şekil 4.6’da gösterilmişir. 

 

 

Şekil 4.4 Çalışma ve kontrol gruplarında 6.haftadaki kök yüzeyi örtme oranları dağılımı 
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Şekil 4.5 Çalışma ve kontrol gruplarında  3. aydaki kök yüzeyi örtme oranları dağılımı 

 

 

Şekil 4.6 Çalışma ve kontrol gruplarında  6. aydaki kök yüzeyi örtme oranları dağılımı 
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Tablo 4.22 Kök yüzeyi örtme oranındaki değişimlerin grup içi değerlendirmesi 

Kök Yüzeyi Örtme Oranı Değişimi  p Çalışma Kontrol  

Op. Sonrası 10. gün- 6. hafta p 0,001** 0,001**  

Op. Sonrası 10. gün- 3. ay  p 0,001** 0,001**  

Op. Sonrası 10. gün- 6. ay p 0,002** 0,001**  

 Wilcoxon sign test   ** p<0.01 

 

 

 Çalışma ve kontrol gruplarında operasyon sonrası 10. gündeki KYÖ yüzdesine 

göre operasyon sonrası 6. hafta, 3. ay ve 6. aylarda görülen düşüşler istatistiksel olarak 

ileri düzeyde anlamlıdır (p<0.01) (Tablo 4.22). 

 

 

Tablo 4.23 Kök yüzeyi örtme oranındaki değişimlerin gruplar arasında karşılaştırılması 

Kök yüzeyi örtme yüzdesindeki 

değişim 

Çalışma Kontrol 
p 

Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

Op. Sonrası 10. gün- 6. hafta  -%28,14±17,75 (25) -%20,28±53,74 (25) 0,539 

Op. Sonrası 10. gün- 3. ay  -%36,65±19,91 (33,3) -%36,73±25,81 (25) 0,539 

Op. Sonrası 10. gün- 6. ay  -%37,60±22,06 (33,3) -%37,08±25,55 (25) 0,590 

Mann Whitney U test 

 Operasyon sonrası 10. günden 6. haftaya , 3. aya ve 6. aya kadar geçen 

sürelerde, KYÖ oranlarında görülen düşüşler karşılaştırıldığında, gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).  
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4.10. Tam Kök Yüzeyi Örtülmesi Sağlanan Defektlerin Değerlendirmesi 

 

 Operasyon sonrası 10. günde toplam 70 defekt bölgesinin 59’unda (%84,28) 

tam kök yüzeyi örtülmesi elde edilmiştir (Şekil 4.7). Çalışma grubundaki 35 defektin 

31’inde (88,57),  kontrol grubundaki 35 defektin 28’inde (%80) tam kök yüzeyi 

örtülmesi elde edilmiştir (Şekil 4.8).  

 

 Operasyon sonrası 6. haftada toplam 70 defekt bölgesinin 36’sında (%51,42) 

tam kök yüzeyi örtülmesi elde edilmiştir (Şekil 4.7). Çalışma grubundaki 35 defektin 

21’inde (%60),  kontrol grubundaki 35 defektin 15’inde (%42,85) tam kök yüzeyi 

örtülmesi elde edilmiştir (Şekil 4.8). 

 

 Operasyon sonrası 3. ayda toplam 70 defekt bölgesinin 29’unda (%41,42) tam 

kök yüzeyi örtülmesi elde edilmiştir (Şekil 4.7). Çalışma grubundaki 35 defektin 

17’sinde (%48),  kontrol grubundaki 35 defektin 12’sinde (%34,28) tam kök yüzeyi 

örtülmesi elde edilmiştir (Şekil 4.8). 

 

 Operasyon sonrası 6. ayda toplam 70 defekt bölgesinin 28’inde (%40) tam kök 

yüzeyi örtülmesi elde edilmiştir (Şekil 4.7). Çalışma grubundaki 35 defektin 17’sinde 

(%48), kontrol grubundaki 35 defektin 12’sinde (%34,28) tam kök yüzeyi örtülmesi 

elde edilmiştir (Şekil 4.8). 
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Şekil 4.7 Her iki grup toplamında farklı dönemlerde tam kök yüzeyi örtülmesi sağlanan  
defekt sayıları 

  

Şekil 4.8 TZP ve KKF gruplarında faklı dönemlerde tam kök yüzeyi örtülmesi sağlanan 
defekt sayıları 

 

4.11. Kök Yüzeyi Örtme Miktarı Değerlendirmesi   

Tablo 4.24 Kök yüzeyi örtme miktarı değerlendirmesi 

Kök Yüzeyi Örtme Miktarı 
Çalışma Kontrol 

p 
Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

Operasyon Sonrası 10. gün 2,51±0,77 (2,5) 2,55±0,82 (2,5) 0,915 

Operasyon Sonrası 6. hafta 1,96±0,67 (2) 2,08±1,00 (2) 0,900 

Operasyon Sonrası 3. ay 1,78±0,54 (2) 1,80±0,60 (1,75) 0,962 

Operasyon Sonrası 6. ay 1,76±0,56 (2) 1,79±0,60 (1,5) 0,995 

 Mann Whitney U test 

  

 Grupların operasyon sonrası 10. gün, 6. hafta, 3. ay ve 6. aylardaki KYÖ 

miktarları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05) 

(Tablo 4.24). 
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Tablo 4.25 Kök yüzeyi örtme miktarındaki değişimlerin grup içi değerlendirmesi 

Kök Yüzeyi Örtme Miktarı Değişimi p Çalışma Kontrol  

Op. Sonrası 10. gün- 6. hafta p 0,001** 0,001**  

Op. Sonrası 10. gün- 3. ay p  0,001** 0,001**  

Op. Sonrası 10. gün- 6. ay p 0,002** 0,001**  

 Wilcoxon sign test   ** p<0.01 

 

 Çalışma ve kontrol gruplarında Operasyon sonrası 10. gündeki KYÖ miktarına 

göre operasyon sonrası 6. hafta, 3. ay ve 6. aylarda görülen düşüşler istatistiksel olarak 

ileri düzeyde anlamlıdır (p<0.01) (Tablo 4.25). 

 

4.12. Operasyon Sonrası Dişeti Kenarının Kuronal Yöndeki Yer Değiştirme 
Miktarının Değerlendirmesi 

 

Tablo 4.26Operasyon sonrası dişeti kenarının kuronal yöndeki yer değiştirme miktarının 
değerlendirmesi 

 
Çalışma Kontrol 

p 
Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

Op. Sonrası dişeti kenarının 

kuronal yöndeki yer değiştirme 

miktarı (mm) 

3,63±0,94 (4) 3,31±0,89 (3) 0,143 

 Mann Whitney U test  

 

 Grupların operasyon sonrası dişeti kenarının kuronal yöndeki yer değiştirme 

miktarları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05) 

(Tablo 4.26). 
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4.13. Keratinize Dişeti Dikey Boyutu Değerlendirmesi  

 

Tablo 4.27 Keratinize dişeti dikey boyutu değerlerinin gruplar arası karşılaştırması 

Keratinize dişeti dikey boyutu 

(mm) 

Çalışma Kontrol 
p 

Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

Operasyon Öncesi 4,34±1,54 (4) 3,98±1,69 (3,5) 0,160 

Operasyon Sonrası 10. gün 3,31±1,39 (3) 2,92±1,25 (2,5) 0,129 

Operasyon Sonrası 6. hafta 3,18±1,23 (3) 2,93±1,10 (2,5) 0,336 

Operasyon Sonrası 3. ay 3,44±1,21 (3,5) 3,07±1,14 (2,5) 0,166 

Operasyon Sonrası 6. ay 3,88±1,33 (4) 3,41±1,07 (3,5) 0,139 

 Mann Whitney U test   

  

 Grupların operasyon öncesi, operasyon sonrası 10. gün, 6. hafta, 3. ay ve 6. 

aylardaki keratinize dişeti dikey boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (p>0.05)(Tablo 4.27). 

  

 

Tablo 4.28 Keratinize dişeti dikey boyutundaki değişimin grup içi değerlendirmesi 

Keratinize dişeti dikey 

boyutundaki değişim p 
Çalışma Kontrol  

Op. Öncesi-Op. Sonrası 10. gün p 0,001** 0,001**  

Op. Öncesi-Op. Sonrası 6. hafta p 0,001** 0,001**  

Op. Öncesi-Op. Sonrası 3. ay p 0,001** 0,001**  

Op. Öncesi-Op. Sonrası 6. ay p 0,001** 0,001**  

 Wilcoxon sign test ** p<0.01 

 

 Çalışma ve kontrol gruplarında operasyon öncesi keratinize dişeti dikey 

boyutuna göre operasyon sonrası 10. gün, 6. hafta, 3. ay ve 6. aylarda görülen düşüşler 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlıdır (p<0.01). 
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Tablo 4.29 Keratinize dişeti dikey boyutundaki değişimlerin gruplar arası 
karşılaştırılması 

Keratinize dişeti dikey boyutu 

değişim yüzdesi 

Çalışma Kontrol 
p 

Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

Op. Öncesi-Op. Sonrası 10. gün  -%25,40±14,05 (-25) -26,03±10,28 (-25) 0,531 

Op. Öncesi-Op. Sonrası 6. hafta  -%26,57±11,83 (-29) -23,90±13,95 (-25) 0,361 

Op. Öncesi-Op. Sonrası 3. ay  -%19,39±13,61 (-17) -19,84±17,08 (-25) 0,540 

Op. Öncesi-Op. Sonrası 6. ay  -%8,49±16,60 (-8,3) -9,46±19,22 (-14,3) 0,632 

Mann Whitney U test    

  

 Operasyon sonrası 10. günde, 6. haftada, 3. ayda ve 6. ayda operasyon öncesine 

göre keratinize dişeti dikey boyutundaki değişim yüzdeleri karşılaştırıldığında gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05) (Tablo 

4.29). 

 

  

4.14. Keratinize Dişeti Kalınlığı Değerlendirmesi  

Tablo 4.30 Dişeti kalınlığı değerlendirmesi 

Dişeti kalınlığı (mm) 
Çalışma Kontrol 

p 
Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

Operasyon Öncesi 1,08±0,18 (1,1) 1,01±0,15 (1) 0,108 

Operasyon Sonrası 6. ay 1,10±0,15 (1,1) 1,02±0,13 (1) 0,014* 

Op. Öncesine göre Op. Sonrası 6. 

ayda dişeti kalınlığı farkları 
0,03±0,07 (0) 0,01±0,04 (0) 0,415 

 Mann Whitney U test * p<0.05  

  

 Grupların operasyon öncesi dişeti kalınlıkları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05) (Tablo 4.30). 

 Çalışma grubunun operasyon sonrası 6. aydaki dişeti kalınlıkları, kontrol 

grubundan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir (p<0.05) (Tablo 4.30). 

 Çalışma ve kontrol gruplarında operasyon öncesi dişeti kalınlığına göre 

operasyon sonrası 6. ayda gözlenen artışlar istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0.05) 

(Tablo 4.30). 
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4.15. Flep Kalınlığı Değerlendirmesi  

Tablo 4.31 Flep kalınlığı değerlendirmesi 

 
Çalışma Kontrol 

p 
Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

Flep kalınlığı (mm) 0,99±0,16 (1) 0,96±0,14 (1) 0,276 

Mann Whitney U test     

 

 Grupların operasyon sırasında ölçülen flep kalınlıkları arasında  istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05) (Tablo 4.31). 

 

Tablo 4.32 Endodontik eğe ve fotoğraf yöntemi  ile ölçülen KDK ile kompas ile ölçülen  
flep kalınlığı değerlerinin karşılaştırması 

 
Endodontik Eğe  Kompas 

p 
Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

Ölçülen kalınlık (mm) 

(Tüm defektlerde) 
1,045± 0,16(1) 0,956± 0,15(1) 0,004** 

Mann Whitney U test ** p<0.01    

 Tüm gruplarda yapılan KDK ve flep kalınlığı ölçümleri karşılaştırıldığında, 

operasyon öncesi endodontik eğe ile ölçülen KDK değerleri operasyon sırasında 

kompas ile ölçülen flep kalınlığı değerlerinden istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı 

olarak yüksektir (p<0,01) (Tablo 4.32). 

4.16. Vestibüler Alveol Kreti Seviyesi Değerlendirmesi  

Tablo 4.33 Vestibüler alveol kreti seviyesi değerlendirmesi 

 

 

Çalışma Kontrol 
p 

Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

MSS- AKS arası mesafe (mm) 4,63±0,70 (4,5) 4,46±0,80 (4,5) 0,214 

Serbest dişeti kenarı-AKS arası 

mesafe (mm) 
2,48±0,75(2,5) 2,33±0,57(2,5) 0,316 

 Mann Whitney U test 

 Grupların operasyon sırasında MSS’de ölçülen vestibüler kret seviyeleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05) (Tablo 

4.33). 
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4.17. Keratinize Dişeti Kalınlığı ile Kök Yüzeyi Örtme Yüzdesi İlişkisi  

 

Tablo 4.34 Keratinize dişeti kalınlığı ile kök yüzeyi örtme yüzdesi ilişkisi 

Kök yüzeyi örtme yüzdesi 

Flep Kalınlığı 

Çalışma Kontrol 

r p r p 

Operasyon Sonrası 10. gün 0,363 0,032* -0,045 0,796 

Operasyon Sonrası 6. hafta 0,053 0,763 -0,038 0,829 

Operasyon Sonrası 3. ay -0,064 0,716 -0,159 0,362 

Operasyon Sonrası 6. ay -0,108 0,538 -0,171 0,326 

Spearman’s rho test * p<0.05 

 

 Çalışma Grubunda:  Keratinize dişeti kalınlığı ile operasyon sonrası 10. 

gündeki KYÖ yüzdesi arasında pozitif yönlü, %36.3 düzeyinde ve istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.05) (Tablo 4.34). 

 

 Keratinize dişeti kalınlığı ile operasyon sonrası 6. hafta, 3. ay ve 6. aylardaki 

KYÖ yüzdeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05) 

(Tablo 4.34). 

 

 Kontrol Grubunda:  Keratinize dişeti kalınlığı ile operasyon sonrası 10. gün, 6. 

hafta, 3. ay ve 6. aylardaki KYÖ yüzdeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmamaktadır (p>0.05) (Tablo 4.34). 
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4.18. Vestibüler Alveol Kreti Seviyesi ile Kök Yüzeyi Örtme Yüzdesi İlişkisi  

Tablo 4.35 Operasyon sırasında ölçülen vestibüler alveol kreti seviyesi ile kök yüzeyi 
örtme yüzdesi ilşkisi 

Kök yüzeyi örtme yüzdesi 

Operasyon sırasında ölçülen vestibüler alveol kreti 

seviyesi ile kök yüzeyi örtme yüzdesi ilşkisi 

Çalışma Kontrol 

r p r p 

Operasyon Sonrası 10. gün -0,217 0,105 -0,181 0,149 

Operasyon Sonrası 6. hafta -0,071 0,342 -0,167 0,169 

Operasyon Sonrası 3. ay 0,059 0,369 -0,101 0,281 

Operasyon Sonrası 6. ay 0,138 0,214 -0,079 0,327 

Spearman’s rho test 

 

 Çalışma Grubunda: Operasyon sırasında ölçülen vestibüler alveol kreti 

seviyesi ile operasyon sonrası 10. gün 6. hafta, 3. ay ve 6. aylardaki KYÖ yüzdeleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05) (Tablo 4.35). 

 

 Kontrol Grubunda: Operasyon sırasında ölçülen vestibüler alveol kreti 

seviyesi ile operasyon sonrası 10. gün, 6. hafta, 3. ay ve 6. aylardaki KYÖ yüzdeleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05) (Tablo 4.35). 
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4.19. Operasyon Sonrası Dişeti Kenarının Kuronal Yöndeki Yer 
Değiştirmesi ile Kök Yüzeyi Örtme Yüzdesi İlişkisi  

  

 Tablo 4.36 Operasyon sonrası dişeti kenarının kuronal yöndeki yer değiştirmesi ile Kök 
yüzeyi örtme yüzdesi ilişkisi 

Kök yüzeyi örtme yüzdesi 

Operasyon sonrası dişeti kenarının kuronal yöndeki yer 

değiştirmesi 

Çalışma Kontrol 

r p r p 

Operasyon Sonrası 10. gün 0,402 0,017* 0,414 0,013* 

Operasyon Sonrası 6. hafta 0,512 0,002** 0,346 0,042* 

Operasyon Sonrası 3. ay 0,351 0,039* 0,458 0,006** 

Operasyon Sonrası 6. ay 0,332 0,050* 0,470 0,004** 

Spearman’s rho test * p<0.05 ** p<0.01 

 
 
Çalışma Grubunda: 

 Operasyon sonrası dişeti kenarının kuronal yöndeki yer değiştirme miktarı ile 

operasyon sonrası 10. gündeki KYÖ yüzdesi arasında pozitif yönlü, %40.2 düzeyinde 

ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.05) (Tablo 4.36). 

 

 Operasyon sonrası dişeti kenarının kuronal yöndeki yer değiştirme miktarı ile 

operasyon sonrası 6. haftadaki KYÖ yüzdesi arasında pozitif yönlü, %51.2 düzeyinde 

ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.01) (Tablo 

4.36). 

 

 Operasyon sonrası dişeti kenarının kuronal yöndeki yer değiştirme miktarı ile 

operasyon sonrası 3. aydaki KYÖ yüzdesi arasında pozitif yönlü, %35.1 düzeyinde ve 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.05) (Tablo 4.36). 

 

 Operasyon sonrası dişeti kenarının kuronal yöndeki yer değiştirme miktarı ile 

operasyon sonrası 6. aydaki KYÖ yüzdesi arasında pozitif yönlü, %33.2 düzeyinde ve 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.05) (Tablo 4.36). 
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Kontrol Grubunda: 

 Operasyon sonrası dişeti kenarının kuronal yöndeki yer değiştirme miktarı ile 

operasyon sonrası 10. gündeki KYÖ yüzdesi arasında pozitif yönlü, %41.4 düzeyinde 

ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.05) (Tablo 4.36). 

 

 Operasyon sonrası dişeti kenarının kuronal yöndeki yer değiştirme miktarı ile 

operasyon sonrası 6. haftadaki KYÖ yüzdesi arasında pozitif yönlü, %34.6 düzeyinde 

ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.05) (Tablo 4.36). 

 

 Operasyon sonrası dişeti kenarının kuronal yöndeki yer değiştirme miktarı ile 

operasyon sonrası 3. aydaki KYÖ yüzdesi arasında pozitif yönlü, %45.8 düzeyinde ve 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.01) (Tablo 4.36). 

 

 Operasyon sonrası dişeti kenarının kuronal yöndeki yer değiştirme miktarı ile 

operasyon sonrası 6. aydaki KYÖ yüzdesi arasında pozitif yönlü, %47 düzeyinde ve 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.01) (Tablo 4.36). 

 

4.20. Operasyon Sonrası Dişeti Kenarının Kuronal Yöndeki Yer Değiştirme 
Miktarı ile Keratinize Dişeti Dikey Boyutu Değişim Yüzdesi İlişkisi  

 

Tablo 4.37 Operasyon sonrası dişeti kenarının kuronal yöndeki yer değiştirmesi ile 
keratinize dişeti dikey boyutu değişim yüzdesi ilişkisi 

KDDB değişim yüzdesi 

Operasyon sonrası dişeti kenarının kuronal 

yöndeki yer değiştirmesi 

Çalışma Kontrol 

r p r p 

Op. Öncesi-Op. Sonrası 10. gün  -0,287 0,095 0,101 0,564 

Op. Öncesi-Op. Sonrası 6. hafta  -0,281 0,102 0,048 0,786 

Op. Öncesi-Op. Sonrası 3. ay  0,100 0,569 0,086 0,623 

Op. Öncesi-Op. Sonrası 6. ay  0,030 0,866 0,226 0,192 

Spearman’s rho test  
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Çalışma Grubunda: 

 Operasyon sonrası dişeti kenarının kuronal yöndeki yer değiştirme miktarı ile 

operasyon sonrası 10. gündeki, 6. haftadaki, 3. aydaki ve 6. aydaki keratinize dişeti 

dikey boyutu değişim yüzdesi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmamaktadır (p>0.05) (Tablo 4.37). 

 

Kontrol Grubunda: 

 Operasyon sonrası dişeti kenarının kuronal yöndeki yer değiştirme miktarı ile 

operasyon sonrası 10. gündeki, 6. haftadaki, 3. aydaki ve 6. aydaki keratinize dişeti 

dikey boyutu değişim yüzdesi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmamaktadır (p>0.05) (Tablo 4.37). 

 

4.21. Operasyon Sonrası Dişeti Kenarının Mine Sement Sınırına Göre 
Pozisyonu ile Kök Yüzeyi Örtme Yüzdesi İlişkisi  

Tablo 4.38 Operasyon sonrası dişeti kenarının mine sement sınırına göre pozisyonu ile 
Kök yüzeyi örtme yüzdesi ilişkisi 

Kök yüzeyi örtme yüzdesi 

Operasyon sonrası dişeti kenarının mine sement sınırına 

göre pozisyonu 

Çalışma Kontrol 

r p r p 

Operasyon Sonrası 10. gün 0,644 0,001** 0,584 0,001** 

Operasyon Sonrası 6. hafta 0,599 0,001** 0,459 0,006** 

Operasyon Sonrası 3. ay 0,552 0,001** 0,514 0,002** 

Operasyon Sonrası 6. ay 0,462 0,005** 0,515 0,002** 

Spearman’s rho test  ** p<0.01 

 

Çalışma Grubunda; 

 Operasyon sonrası dişeti kenarının MSS’na göre pozisyonu ile operasyon sonrası 

10. gündeki KYÖ yüzdesi arasında pozitif yönlü, %64.4 düzeyinde ve istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.01) (Tablo 4.38). 

 



 87

 Operasyon sonrası dişeti kenarının MSS’na göre pozisyonu ile operasyon sonrası 

6. haftadaki KYÖ yüzdesi arasında pozitif yönlü, %59.9 düzeyinde ve istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.01) (Tablo 4.38). 

 Operasyon sonrası dişeti kenarının MSS’na göre pozisyonu ile operasyon sonrası 

3. aydaki KYÖ yüzdesi arasında pozitif yönlü, %55.2 düzeyinde ve istatistiksel olarak 

ileri düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.01) (Tablo 4.38). 

 Operasyon sonrası dişeti kenarının MSS’na göre pozisyonu ile operasyon sonrası 

6. aydaki KYÖ yüzdesi arasında pozitif yönlü, %46.2 düzeyinde ve istatistiksel olarak 

ileri düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.01) (Tablo 4.38).  

 Çalışma grubunda operasyon sonrası dişeti kenarının MSS’na göre pozisyonuna 

bağlı olarak operasyon sonrası 10. günde ve 6. ayda elde edilen tam KYÖ oranları Şekil 

4.10’da gösterilmiştir.  

 

Kontrol Grubunda; 

 Operasyon sonrası dişeti kenarının MSS’na göre pozisyonu ile operasyon sonrası 

10. gündeki KYÖ yüzdesi arasında pozitif yönlü, %58.4 düzeyinde ve istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.01) (Tablo 4.38). 

 Operasyon sonrası dişeti kenarının MSS’na göre pozisyonu ile operasyon sonrası 

6. haftadaki KYÖ yüzdesi arasında pozitif yönlü, %45.9 düzeyinde ve istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.01) (Tablo 4.38). 

 Operasyon sonrası dişeti kenarının MSS’na göre pozisyonu ile operasyon sonrası 

3. aydaki KYÖ yüzdesi arasında pozitif yönlü, %51.4 düzeyinde ve istatistiksel olarak 

ileri düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.01) (Tablo 4.38). 

 Operasyon sonrası dişeti kenarının MSS’na göre pozisyonu ile operasyon sonrası 

6. aydaki KYÖ yüzdesi arasında pozitif yönlü, %51.5 düzeyinde ve istatistiksel olarak 

ileri düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.01) (Tablo 4.38). 

 Kontrol grubunda operasyon sonrası dişeti kenarının MSS’na göre pozisyonuna 

bağlı olarak operasyon sonrası 10. günde ve 6. ayda elde edilen tam KYÖ oranları Şekil 

4.11’de gösterilmiştir.  

 Her iki grupta operasyon sonrası dişeti kenarının MSS’na göre pozisyonuna 

bağlı olarak operasyon sonrası 6. ayda elde edilen tam KYÖ oranları Şekil 4.9’da 

gösterilmiştir. 
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 Şekil 4.9 Çalışma ve kontrol gruplarında operasyon sonrası dişeti kenarının MSS’na göre 
 pozisyonuna göre operasyon sonrası 6. aydaki tam kök yüzeyi örtülmesi elde etme 
 oranları 

 

Şekil 4.10 Çalışma grubunda operasyon sonrası dişeti kenarının MSS’na göre pozisyonuna 
göre operasyon sonrası tam kök yüzeyi örtmesi elde etme oranları 

çalışma çalışma 
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Şekil 4.11 Kontrol grubunda operasyon sonrası dişeti kenarının MSS’na göre pozisyonuna 
göre operasyon sonrası 6. aydaki tam kök yüzeyi örtmesi elde etme oranları 
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5. TARTIŞMA 

Sigara kullanımı periodontal hastalık görülme sıklığı ve şiddeti ile yakından 

ilişkilidir (94,96). Sigara kullanımının vazokonstriktif etkisi nedeniyle yavaşlayan kan 

akımı flebin yeniden  damarlanmasında olumsuz rol oynayacaktır. Sigara kullanan 

bireylerde görülen zayıf yara iyileşmesi,  nikotin ve diğer toksik ürünlerin fibroblastlara 

bağlanması sonucu meydana gelen fibroblast proliferasyonundaki azalma, 

fibroblastların kök yüzeyine adezyonunun önlenmesi ve hücre ölümü ile açıklanabilir 

(44,163).  

KKF ile kök yüzeyi örtme  tedavilerinde sigara kullanımının kısa (6 ay) ve uzun 

(2 yıl) dönemde sonuçları olumsuz etkilediği; özellikle uzun dönemde tam kök yüzeyi 

örtme oranının sigara kullanan bireylerde daha düşük olduğu belirtilmiştir (222). 

Miller’in (157) kök yüzeyine sitrik asit uygulaması ile birlikte SDG operasyonu 

yaptığı, çalışmada günde 10 adet ya da daha fazla sigara içen bireylerde kök yüzeyi 

örtülme oranınının düştüğü vurgulanırken, günde 5 adet ya da daha az sigara içen 

bireylerde hiç sigara içmeyen bireylerle  kıyaslandığında kök yüzeyi örtülmesinde aynı 

başarı oranına ulaşıldığı belirtilmektedir. 

Harris (107) ise yaptığı çalışmalar sonucunda, sigara kullanımının muko-

gingival operasyonların başarısını düşüren bir faktör olmadığını ileri sürmüştür.  

Konuyla ilgili yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde varılan genel kanı sigara 

kullanımının dokunun yeniden damarlanması, doku beslenmesi ve yara iyileşmesi 

üzerine olumsuz  etkisi olduğudur. Bu çalışmaların ışığında çalışmamıza sigara içen 

bireyler dahil edilmemiştir.  

Çalışmamıza dahil edilen toplam 70  adet Miller I. sınıf dişeti çekilmesinin 

tamamı üst çenede, kesici, kanin ve küçük azı dişlerinde bulunan dişeti çekilmesi 

defektlerinden oluşmaktadır. Miller sınıflamasına göre, interproksimal kemik kaybı 

bulunmayan ve muko-gingival sınıra ulaşmamış I. sınıf defektlerde tam kök yüzeyi 

örtülmesi elde edilebilir (156). 

Kök yüzeyinde çürük varlığı ve servikal abrazyonlar, kök yüzeyi örtülmesinde 

başarıyı etkileyen faktörlerdendir (158,270). Dişeti çekilmelerinin etyolojisinde önemli rol 

oynayan travmatik fırçalama sadece kök yüzeyinde değil, kurona ait mine tabakasında 
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da madde kaybına ve dentinin açığa çıkmasına neden olabilir. Böyle durumlarda MSS'nı 

ayırdedebilmek mümkün olamayabilir. Servikal abrazyon nedeniyle MSS'nın 

belirlenemediği defektlerde kök yüzeyi üzerindeki iyileşme tamamlandıktan sonra ince bir 

hat şeklinde açığa çıkmış dentin görünür, bu görüntü estetik beklentileri yüksek olan 

hastaları tedirgin edebilir ayrıca tedavi sonuçlarını değerlendirme açısından da yanıltıcı 

olabilir. Bu nedenlerden dolayı servikal abrazyon varlığında kök yüzeyi örtülme başarısını 

öngörebilmek de zorlaşmaktadır (272).  

Zucchelli ve ark. (271,272) söz konusu olan Miller I. ve II. sınıf defektler bile 

olsa, zaman zaman kök yüzeyi örtmeyi sınırlayan klinik ve anatomik şartlar veya 

MSS’nın tam olarak tespit edilmemesi nedeniyle çeşiti tanısal hatalar yapılabildiğini, 

sonuç olarak operasyon sonuçları başarılı olsa bile tam kök yüzeyi örtülmesi elde 

edilemediğini belirtmiş bu nedenle çoğu çalışmada referans noktası olarak belirtilen 

MSS yerine operasyon sonrası iyileşmeden sonra dişeti kenarının stabil kalacağı 

çizginin hesaplanması ve bu tahmini sınırın referans alınmasını önermişlerdir. 

Araştırmacılar dişeti çekilmesinde etyolojik faktör olan diş fırçası travmasına bağlı 

abrazyonun zaman zaman  anatomik MSS’nın belirginliğinin kaybolmasına, çoğu 

defektte ise abrazyon defektine bağlı olarak açığa çıkan kuronal dentin ile mine arasında 

sıklıkla MSS ile karıştırılabilen çizigi şeklinde bir sınırın oluşmasına neden olduğunu 

belirtmişlerdir. MSS’nın hatalı tespit edilmesinden kaynaklanan ölçüm hataları 

nedeniyle, dişeti çekilmesinin en kuronalinde bulunan ve anatomik kurona ait dentin 

yüzeyinin dişeti çekilmesine dahil edilerek değerlendirilmesi, beklenen düzeyde kök 

yüzeyi örtmesi sağlanamamasına ve açığa çıkmış dentin yüzeyinin tamamen örtülmesi 

yönündeki hasta beklentisinin tam olarak karşılanmamasına neden olmaktadır.  

Araştırmacılar, MSS’nın belirginliğini kaybemiş olduğu, rotasyona veya ekstrüzyona 

uğramış küçük azı dişlerinde, tahmini kök yüzeyi örtme sınırının, aşınma rotasyon veya 

ekstrüzyon gözlenmeyen komşu küçük azı dişlerine ait MSS ve bu dişlerdeki interdental 

papil yüksekliği referans alınarak tayin edilebileceğini ve bu tahmini sınırın MSS olarak 

değerlendirlebileceğini belirtmişlerdir.    

Çalışmamızda MSS kesin olarak tayin edilmemeyen küçük azı dişlerinde, eğer 

komşu küçük azı dişinde rotasyon ekstrüzyon veya aşınma gözlenmiyor ise tahmini MSS 

Zucchelli ve ark.’nın (272) çalışmasındakine benzer şekilde göre komşu küçük azı dişi 

referans alınarak tespit edilmiştir.   
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Çalışmamıza dahil edilen defektlerin tamamı üst çenededir. Defektler,14 defekt 

kesici dişlerde, 22 defekt kanin dişlerinde ve 34 defekt küçük azı dişlerinde olmak 

üzere dağılmıştır. Alt çenedeki dişlerde KKF operasyonu esnasında flep serbestlemesi 

ve flebin pasif olarak kuronalde sabitlenmesindeki üst çeneye göre olan anatomik  

farklılıkları ve uygulama zorlukları göz önünde bulundurularak, tedavi sonuçlarınn alt 

çenede üst çeneye oranla daha az öngörülebilir olduğu düşüncesiyle (199) çalışma 

kapsamına sadece üst çenedeki defektler dahil edilmiştir. Defektlerin diş gruplarına göre 

dağılımlarının dengeli olduğu görülmektedir (Tablo 4.2).  

Dişin ark içindeki pozisyonunun kök yüzeyi örtülme başarısını etkileyeceği 

düşünülmektedir (3). Bu nedenle ark dışında konumlanmış, pozisyon bozukluğu 

olan veya rotasyonlu dişer dişler çalışmaya dahil edilmemiştir. 

Çekilmenin tipi, mevcut dişeti miktarı ve kalınlığı, çekilme bölgesinde 

enflamasyon varlığı, oklüzal kuvvetler, ağız bakımı alışkanlıkları, bölgede restorasyon 

varlığı, hekimin becerisi, gibi faktörler dişeti çekilmesi tedavisinde uygulanan 

periodontal plastik cerrahilerin başarısında önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle bu 

çalışmada, cerrahi tedaviler öncesi enflamasyon bulguları ve oklüzal problemlerle ilgili 

gereken tedaviler yapılmış, hastalara ağız bakımı ile ilgili önerilerde bulunulmuştur. 

Seçilen cerrahi yöntemin başarısına etki eden faktörler incelenirken, keratinize 

dişeti kalınlığının değerlendirildiği çalışmaların yoğunlukla yakın tarihli oluşu 

(19,54,168,229,248,263) kalınlık ölçümlerinin kök yüzeyi örtme amaçlı operasyonlarda 

dikkate alınan güncel bir kriter olduğunu göstermektedir. 

KDK ölçümleri ölçüm yapılırken kullanılan araçlar ve ölçümün yapıldığı 

noktalar anlamında değişkenlik göstermektedir. Periodontal sonda (118,248), enjektör 

iğnesi (229), endodontik eğe (19,54,189,250) gibi basit araçlar dışında, ultrasonik 

cihazlar (64,134,166,168,171,263), özel radyoopak plakalar ile standardize radyografi 

üzerinde yapılan kalınlık ölçümleri (7), dijital sondalar (79), farklı dönemlerde alınan 

alçı modeller üzerinden kompasla ölçüm (188) ve bilgisayarlı tomografi teknikleri (224) 

dişeti kalınlığı ölçümlerinde kullanılmaktadır. 

Harris (103), doku kalınlığını transmukozal penetrasyon ile değil, periodontal 

sondanın metal aksının dişeti üzerinden görünüp, görünmemesi yoluyla 

değerlendirmiştir. Bu yolla araştırmacı, dokuyu ince (<0,5mm) veya kalın (>0,5mm) 

olarak ayırmıştır. 
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Daha az invaziv ve kusursuz kalınlık ölçümü yapabilmek için geliştirilmiş 

ultrasonik ölçüm cihazları oldukça pahalı olduklarından gündelik kullanımları 

yaygınlaşmamıştır. Yapılan çalışmalarda ultrasonik cihazın ölçüm güvenilirliği yüksek 

bulunmuştur (64,167,169). 

Endodontik eğe ile yapılan keratinize dişeti kalınlığı ölçümü ve ultrasonik 

cihazın ölçümleri birbiriyle uyumlu bulunmuştur (170). 

Çalışmamızda endodontik eğe ile ölçüm yapılmıştır. Eğe ile birlikte, rondel 

yerine ışık ile polimerize olabilen kompozit esaslı akışkan bir reçine kullanılarak ölçüm 

yapılmıştır. Bu sayede ölçüm sırasındaki rondel kullanımına bağlı olarak doğabilecek 

hatalar azaltılmaya çalışılmıştır. 15 numaralı endodontik eğe dokuya penetre edilmeden 

önce bölgeye çapı 1 mm’yi geçmeyecek miktarda küçük bir nokta şeklinde ışık ile 

polimerize olabilen kompozit esaslı akışkan bir reçine uygulanmıştır. Daha sonra 

endodontik eğe bu noktadan geçecek şekilde dişetine dik olarak penetre edilmiş, sert 

dokuya ulaşılana kadar endodontik eğe ilerletildikten sonra reçine ışık ile polimerize 

edilmiştir. Kalınlık ölçümü yapılırken göz yanılmasını en aza indirebilmek için  

endodontik eğenin uç kısmı 0,25 mm araklıklı bir rehber cetvel ile birlikte 

fotoğraflanmış ve daha sonra bilgisayar ortamında bu görüntü büyütülüp 

ölçeklendirilerek kalınlık değeri tespit edilmiştir. 

İlgili çalışmalar incelendiğinde, dişeti kalınlığının ölçüm noktaları da farklılık 

göstermektedir. Serbest dişeti kenarından (63,173), serbest dişeti kenarının 1 mm 

apikalinden (95,193), 2 mm apikalinden (28,54,111,146) ve 3 mm apikalinden (25,242) 

ölçüm yapan araştırmacılar olduğu gibi, cep tabanından (168,172,263) ölçüm yapan 

araştırmacılar da mevcuttur. Bu çalışmalarından bazılarında ek olarak MGS’dan (173), 

serbest dişeti kenarı ile MGS arası orta noktadan (19,54) ve alveol mukozasından (173) 

ölçüm yapılmıştır. Bu farklılıklar çalışmaların amaçları doğrultusunda oluşmaktadır. 

Çalışmamızda, defekt bölgesinin apikalindeki KDK'nın ölçülmesi için serbest dişeti 

kenarının 2 mm apikalinden ölçüm yapılmıştır. Bu bölge operasyon sonrasında açığa 

çıkmış olan kök yüzeyini örtecek konumda olacağından dolayı bu nokta tercih 

edilmiştir. 

KDK ölçümleri operasyon öncesinde dokuya batırılarak yapılacaksa anestezinin 

dokuda depo edilerek ölçümün abartılı sonuçlar vermemesi için uzak bir noktadan 

anestezi uygulandıktan 20 dk. sonra ölçüm yapılması tavsiye edilmektedir (54). 
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Çalışmamızda keratinize dişeti kalınlığı ölçümleri topikal anestezi uygulanarak dokuda 

anestezik solüsyon depolanmasından kaynaklanacak ölçüm hatalarının engellenmesi 

amaçlanmıştır.  

Flep kalınlığı ölçümlerini hem keratinize dişeti üzerinden sondalabilir cep tabanı 

hizasından, hem de muko-gingival sınırın apikalinden ölçen çalışmalar (54) olduğu gibi, 

sadece cep tabanı hizasından (168,173,263), veya sadece alveol mukozasından, flep 

tabanı ile muko-gingival sınırın orta noktasından kalınlık ölçen (19) çalışmalara da 

rastlanmaktadır. 

Kök yüzeyi örtme amaçlı operasyonlarda flep kalınlığının ölçüldüğü 

çalışmalarda ölçüm şekli üzerinde anlaşılmış bir protokol yoktur. Kök yüzeyi örtme 

amaçlı operasyonlar esnasında flep kalınlığını ölçmek için özel yaylı kompaslar 

kullanılmaktadır (19,25). 

Çalışmamızda flep kalınlığı ölçümü operasyon sonrasında açığa çıkmış  kök 

yüzeyini örtecek konumda olacak olan muko-gingival sınır ile serbest dişeti kenarının 

orta noktasından yapılmıştır. Ölçüm için ölçüm uçlarının çapları 2 mm olacak şekilde 

genişletilerek flep üzerinde minimum baskı oluşturacak şekilde modifiye edilmiş bir 

iwanson kompası kullanılmıştır. Çalışmamızda endodontik eğe ile yapılan ölçümler ile 

kompas ile yapılan ölçümler karşılaştırıldığında kompas ile yapılan ölçümlerle elde 

edilen ortalama kalınlık değerlerinin endodontik eğe ile elde edilen değerlerden 

iststistiksel olarak anlamlı şekilde daha düşük olduğu gözlenmiştir.  

Günümüze kadar, dişeti çekilmelerinin tedavisine yönelik bir çok teknik 

geliştirilmiştir. Günümüzde, geleneksel muko-gingival cerrahi yöntemlerinden olan 

SBG tekniği, dişeti çekilmelerinin tedavisinde standart yaklaşım olarak kabul 

edilmektedir. SBG'nin avantajları arasında, kollateral dolaşıma bağlı greftin beslenme 

şansının yüksek oluşu, alıcı bölgede operasyon sonrası dokunun renk uyumu, verici 

bölgedeki yara yüzeyinin epitelize doku ile kapalı oluşu sayılabilir (136). 

Rocuzzo ve ark.'nın 2002 yılında yayınladıkları sistematik derlemede, lokalize 

dişeti çekilmelerinde kök yüzeyi örtülmesi SBG, KKF ve YDR teknikleri kullanılarak 

elde edilebildiği, SBG'nin başarısının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde diğer 

tekniklere üstün olduğu sonucuna varılmıştır (208). 
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Da Silva (54), tek başına KKF uyguladığı defektlerde %69, SBG ile birlikte 

KKF tekniği uyguladığı defektlerde %75 kök yüzeyi örtülmesi elde etmiştir. SBG ile 

birlikte KKF tekniğinde ayrıca diğer gruba göre daha fazla keratinize doku kazancı ve 

doku kalınlığı artışı elde etmiştir.  

Wennström ve Zuchelli (258), SBG ile birlikte KKF tekniği ile elde edilen kök 

yüzeyi örtülme miktarının 2 yıl sonunda KKF tekniği ile elde edilenden istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde farklı olmadığını bildirmektedir. 2 yılın sonunda tek başına 

KKF tekniği uygulanarak doku kalınlığının arttırılmadığı grupta dişeti kenar 

konumunun stabilitesini koruyabilmesini, ideal fırçalama tekniğinin uygulanmasının 

dişeti boyutlarının arttırılmasından daha önemli olduğunu savunarak açıklamaktadırlar. 

SBG yöntemi mevcut tedaviler arasında kök yüzeyi örtme oranları açısından 

başarı oranı en yüksek olan teknik olmakla birlikte (208), zaman zaman operasyon 

sonrası alıcı bölgede kalın, estetik olmayan ve ikinci bir cerrahi ile düzeltme gerektiren 

bir görüntüye de neden olabilmektedir (104,136,193). 

KKF yöntemi, daha az teknik hassasiyet gerektirmesi, verici bölge 

gereksiniminin olmaması, daha iyi renk ve kontur uyumu ve daha az invaziv bir teknik 

olması bakımından SBG yöntemine göre daha avantajlı olarak değerlendirilebilir (154).  

Açığa çıkmış kök yüzeylerini örtme amacı ile uygulanan KKF operasyonları ile 

ilgili sistematik derlemelerde ortalama kök yüzeyi örtme oranları %75-82,7 arasında 

bildirilmiş olup, operasyon sonucu bölgelerin %24-95’inde tam kök yüzeyi örtülmesi 

sağlandığı bildirilmiştir (87,257). 

Çalışmamızda KKF tekniğini tercih etmemizin sebebi, kök yüzeyi örtülme 

amaçlı uygulanan bu tekniğin diğer muko-gingival tedavi tekniklerine göre daha az 

teknik hassasiyet gerektirmesi, ayrıca verici bölgeye gerek olmadığından daha az 

invaziv bir teknik olması ve hasta açısından daha kabul edilebilir bir yöntem olmasıdır. 

Kök yüzeyi örtme amaçlı uygulanan operasyon tekniklerinde alıcı bölgeye 

kaydırılacak olan dokunun periost içermesinin bağ dokusu ataşmanı elde edilme 

olasılığını arttırdığı bilinmektedir (197). KKF, daha iyi beslenebilen geniş flep yüzeyi 

ile çift papil yana kaydırılan flep tekniğine göre beslenme açısından avantaj sağlarken, 

verici bölgede dişeti çekilmesi riski oluşturmaması ve çoklu çekilmelerde de 

uygulanabilmesi ile de YKF'e göre üstünlüğü olan bir yöntemdir (92).  
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KKF'de dişin vestibülünde serbest dişeti kenarı boyunca yapılan sulkuler 

ensizyonlar, papiller bölgesinde komşu dişerin MSS’nı birleştiren yatay ensizyonlar ve 

iki dikey ensizyon ile trapez şekli verilen mukoperiostal flep, muko-gingival sınırdan 

itibaren apikale doğru keskin diseksiyonlarla mukozal flebe dönüştürülmektedir 

(92,207). Bazı araştırmacılar bu ensizyonların flebin damarlanmasını bozabileceğini, 

flebin kuronale çekilmesi ile ve atılan dikişlerle içindeki damarların gerilime maruz 

kalacağını ileri sürmüş ve bu faktörlerin tekniğin zayıf taraflarını oluşturduğunu 

belirtmişlerdir (19,243). Sonuç olarak flebin asgari gerilime maruz bırakılması ve 

flep kalınlığının fazla olmasının, kök yüzeyi örtülmesini olumlu yönde etkilediği 

gösterilmiştir (200).  

 

KKF’nin, şu durumlar sağlandığında kök yüzeyi örtme açısından başarılı ve 

önceden tahmin edilebilir sonuçlar sağladığı rapor edilmiştir (88): 

• ≤4 mm sığ çekilmeler, 

• ≥3mm KDG, 

• ≥1mm KDK, 

• Miller sınıf I dişeti çekilmeleri.  

Çalışmamızda çalışma ve kontrol gruplarında başlangıçtaki; 

• Çekilme derinliği ortalaması çalışma grubu için 2,07±0,57mm, kontrol grubu  

için 2,20±0,57mm, 

• Keratinize dişeti genişliği ortalaması çalışma grubu için 4,34±1,54mm, 

kontrol grubu için 3,98±1,69mm, 

• Keratinize dişeti kalınlığı ortalaması çalışma grubu için 1,08±0,18mm, 

kontrol grubu için 1,01±0,15mm olarak ölçülmüştür ve 

• Tüm defektler miller sınıflamasına göre I.sınıfa dahil defektler olarak 

seçilmiştir.  

Başlangıç verileri değerlendirildiğinde, çalışma kapsamında tedavi edilecek 

vakalar için KKF operasyonu endikasyonun belirtilen (88) kriterlere uygun olarak tercih 

edildiği söylenebilir. 
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Periodontal plastik cerrahide TZP kullanımı ile ilgili literatür incelendiğinde ilk 

olarak 2001 yılında Petrungaro (196), TZP’yi SBG ile kombine kullanmış ve 

yayınladığı vaka raporunda TZP jelinin yumuşak doku iyileşmesi ve rejenerasyonuna 

katkıda bulunduğunu rapor etmiştir.  

2004 yılında Cheung ve Griffin (43), TZP jelinin kollajen sünger taşıyıcı ile 

beraber çekilme defektine uygulamış ve sekiz aylık takip süresi sonunda istenen oranda 

kök yüzeyi örtme sağlandığını rapor etmişlerdir.  

Yine Griffin ve Cheung (89), TZP’nin dişeti çekilmelerinin tedavisindeki 

uygulaması ile ilgili ilk kontrollü klinik çalışmayı yayınlamışlardır. Bu çalışmada . 

SBG+KKF  grubuna %90   kollajen sünger taşıyıcı ile birlikte kullanılan TZP +KKF 

grubunda ise %80 kök yüzeyi örtme oranı elde ettiklerini bildirmişlerdir. Bildirilen 

değerler arasında istatistiksel olarak bir fark bulunmadığını bu nedenle kollajen sünger 

taşıyıcı ile birlikte kullanılan TZP’nın SBG’ne alternatif olabileceği görüşünü ortaya 

koymuşlardır. Ayrıca TZP ile tedavinin, daha iyi estetik görünüm kazandırabileceği 

sonucuna varmışlardır. 

2005 yılında Huang ve ark. (110) TZP’nin KKF tedavisine bir alternatif olup 

olamayacağını araştırmışlar, altı aylık değerlendirmeleri kapsayan çalışmalarının 

sonucunda TZP’nin KKF’ye ilave bir katkısı olmadığı sonucuna varmışlardır. Bu 

çalışmadaki çalışma grubunda meydana gelen kök yüzeyi örtmesı %81’dir.  

2007 yılında Jankovic ve ark. (116), 15 bireydeki çift taraflı dişeti çekilmelerinin 

SBG ile SBG + TZP birikte kullanımını karşılaştırdıkları çalışmalarında çalışma 

grubundaki %91.7’lik kök yüzeyi örtme ortalamasının kontrol grubundaki %88,9’luk 

kök yüzeyi örtme oranına göre farklı olmadığı sonucuna varmışlardır.  

Yine 2007 yılında Yen ve ark (266), çift taraflı çoklu defektlerin tedavisinde 

TZP + SBG’yi tek başına SBG ile; ayrıca verici bögelerin tedavisinde de TZP ile 

plaseboyu postoperatif komplikasyonlar, ağrı seviyeleri, yara iyileşme hızları, palatal 

doku kalınlığı açısından karşılaştırmışlar ve verici bölgelerden histolojik ve 

immünokimyasal analiz yapmışlardır. Postoperatif komplikasyonlar ve yara iyileşme 

hızları açısından TZP’nin faydalı olduğu sonucuna varılmışlardır. Histolojik olarak 

verici bölgede daha az enflamatuar hücre ve daha fazla olgunlaşmış kollajen olduğunu 

tespit etmişlerdir.  
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2008 yılında Keçeli ve ark. (122), SBG ile SBG + TZP’yi karşılaştırdıkları 

çalışmalarının sonucunda çalışma grubunda altıncı ayda %88,1 oranında kök yüzeyi 

örtülmesi sağlamışlardır. Literatürde TZP’nin dişeti çekilmesinde başarısını ölçen uzun 

dönem çalışma bulunmadığı için çalışmalarının 12 aylık sonuçlarını TZP yerine MMT 

uygulanan bir çalışma ile karşılaştırmışlardır. Buna göre TZP’nin, MMT ile 

kıyaslanabilir düzeyde kök yüzeyi örtmesı sağladığını rapor etmişlerdir. 

2008 yılanda Ünal’ın (246), tek başına KKF ile KKF + TZP yöntemini 

karşılaştırdığı çalışmanın sonucunda her iki grupta da cep derinliği, dişeti çekilmesi 

derinliği ve klinik ataşman seviyesinde başlangıca göre pozitif yönde gelişme olduğu, 

keratinize dişeti dikey boyutunun kontrol grubunda değişmezken; çalışma grubunda 

anlamlı şekilde artığını bildirilmiştir. 

Mukogingival operasyonlarla birlikte TZP uygulanan benzeri çalışmalardaki 

gibi, çalışmamızda da TZP’nin KKF ile birlikte uygulanmasının klinik sonuçlara 

katkıları incelenmişitir. TZP herhangi bir taşıyıcı veya greft materyali kullanılmadan 

doğrudan operasyon bölgesine uygulanmıştır. Etik nedenlerden dolayı çalışmamızda 

histolojik incelemeye yönelik bir çalışma yapılmamıştır. 

Sağlıklı bireylerde kandaki normal trombosit sayısı 150.000/µl-400.000/µl’dir. 

Weibrich ve ark. (254) trombosit sayısında meydana gelen artış ile büyüme 

faktöründeki artış arasında bir doğru orantı olmadığını ortaya koymaktadır. Benzer 

şekilde bireylere ait yaş, cinsiyet gibi faktörler de büyüme faktörü ile ilişkili 

bulunmamıştır (253). 

Bir grup araştırmacı ise klinik olarak etkili olabilmesi için elde edilen TZP’nin 

normal trombosit sayımından (200.000 trombosit/µl) 4-7 kat daha fazla (yaklaşık 

1.000.000 trombosit/µl) trombosit içermesi gerektiğini savunmaktadırlar 

(12,14,81,254). 

TZP hazırlanırken trombosit sayısından zengin bir plazmaya ulaşma ve 

trombositlerin degranülasyonu ile elde edilecek olan büyüme faktörlerinin miktarının 

mümkün olduğunca arttırılması hedeflenmektedir. Marx ve ark.’na göre (149), tam kana 

oranla %300 oranında artmış trombosit sayısına sahip plazma TZP olarak kabul 

edilmektedir. Farklı hazırlama yöntemlerinin karşılaştırıldığı çalışmalarda "SmartPRep" 

ile tam kandakinin 5 katı kadar trombosit konsantrasyonuna ulaşıldığı rapor edilmiş 

olup günümüzde sistemin TZP elde etmede en etkili yöntem olduğu kabul görmüştür 
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(254). Bu nedenle çalışmamızda TZP elde etmek için "SmartPRep" sisteminin 

kullanılması tercih edilmiştir. 

Kanın pıhtılaşmasını önlemek amacıyla kullanılan antikoagülanlar ACD-A, 

trisodyum sitrat, sodyum sitrat ve EDTA’dır. Trombositten zengin plazma 

hazırlandıktan sonra jel haline dönüşümü ise sitratın etkisinin geri döndürülmesi ile 

pıhtılaşma mekanizmasının sağlanması ile olmaktadır. Bu da kalsiyum klorür ilavesi ile 

sağlanır. Venöz kan sitratlı tüpe alındığında sitrat kandaki kalsiyumu bağlayarak 

pıhtılaşmasını önlemektedir. Trombositten zengin plazma hazırlandıktan sonra ortama 

kalsiyum ilavesi ise pıhtılaşma reaksiyonunu yeniden başlatmakta ve TZP solüsyonunun 

jel haline gelmesini sağlamaktadır.  

Bu reaksiyonda jel oluşumunu sağlayan ve bu sırada trombositleri aktive eden 

bir diğer bileşen daha TZP’ye ilave edilmeliedir. Bu amaçla literartürde trombin 

reseptör agonisti, sığır trombini, hastanın kendi kanı ve otojen kemik materyaller 

kullanılmıştır (49,50,174). Bu ajanlar içerisinde en sık kullanılanı sığır trombinidir. 

Marx (150) taze trombin kullanımının problem yaratmayacağını savunsa da sığır 

trombininin insanlarda kullanımının pıhtılaşma bozukluklarına yol açtığı bildirilmiştir 

(45,226). Bununla beraber hastanın kendi kanında ve kemiğinde trombin bulunması bu 

sorunu ortadan kaldırmaktadır. Bir çok çalışma da hastanın kendi kanının 

kullanılabileceğini ortaya koymuştur (43,81,120,230). 

Su ve ark. (230), insan kanından elde ettikleri trombinin etkinliğinin sığır 

trombininki ile karşılaştırdıklarında TKBF ve TEBF konsantrasyonu yönünden insan 

trombininin daha etkin olduğunu belirlemişlerdir. Ayrıca insan trombininin, TZP’nin 

biyolojik ve fiziksel özelliklerini korumasının yanında materyalin güvenilirliğini de 

arttırdığını bildirmişlerdir. 

Çalışmamızda, tekniğin standardizasyonu, uygulama kolaylığı, tam kapalı bir 

sistem olması nedeniyle kontaminasyon riskinin olmaması ve trombin elde etmek için 

de hastanın kendi kanının kullanılıyor olmasından dolayı TZP ve trombin elde 

edilmesinde "SmartPrep" sistemi tercih edilmiştir. Ayrıca, tam kan sayımları incelenen 

hastalardan trombosit sayıları normal aralıkta yer alanları çalışmamıza dahil edilmiştir. 

Tedavi öncesi klinik parametreler karşılaştırıldığında, çalışmanın homojen 

gruplarla gerçekleştirildiği gözlenmiştir. 
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Dişeti çekilmelerinin olduğu bölgelerde dentin hassasiyeti veya vestibül derinliğinin 

sığ oluşu gibi sebeplerle iyi bir plak kontrolü sağlanamayabilmekte ve dişeti iltihabı ortadan 

kaldırılamayabilmektedir (135,256).  

Çalışmamızda operasyon sonrası periodontal sağlığın korunmasında plak 

kontrolünün etkisini ve operasyon sonrası meydana gelen iyileşmenin klinik niteliğini 

değerlendirebilmek amacıyla Silness-Löe (220) plak indeksi ve Löe-Silness (140) gingival 

indeksi kullanılmıştır. 

Mikrobiyal dental plağın içeriğindeki mikroorganizmalar ve bunların metabolik 

ürünleri, periodontal hastalığın etyolojisinde asıl etkili faktörlerdir (132). Bu faktörlerin, 

özellikle rejenerasyona yönelik tedaviler sonrasında iyileşmeyi etkiledikleri 

bilinmektedir (75). 

Benzeri bütün çalışmalarda olduğu gibi (28,43,107,122,246) çalışmamızda da 

operasyon öncesi tüm hastalara peridontal başlangıç tedavisi uygulannış ve sadece tüm 

ağız plak skoru <%20 olan bireyler çalışma kapsamına dahil edilmiştir. Bu nedenle 

operasyon öncesi plak skorları arasında gruplar arasında istatistiksel anlamlı bir fark 

bulunmamaktadır.  

Operasyon bölgesinde ağız bakımının fırçalama yaptırılmadan sadece gargara 

desteği ile sağlandığı ilk 6 haftadan sonra Pİ ölçümü 6. haftada yapılmıştır. 6. haftada, 

başlangıca göre her iki grupta da Pİ değeri istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

yüksektir. Takip eden 3. ve 6. ayda Pİ değerleri her iki grupta da 6. haftaya göre 

düşmüştür. 

Defekt bölgelerinin başlangıç ile 6. ay Pİ değeri farkları çalışma grubu için 

0,07 kontrol grubu için 0,08 dir. Başlangıca göre Pİ değeri hafifçe artmıştır, fakat bu 

fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. Plak indeksinin başlangıç değerlerine göre 

yüksek oluşu, hastaların operasyon sonrası fırça ile dişetine zarar verme veya nükse 

neden olma endişesi ile diş fırçalama ve arayüz bakımı alışkanlıklarına yeniden uyum 

sağlamakta zorlanıyor olmaları ile açıklanabilir. 

Gİ değerleri de, operasyon öncesi gruplar arası farklılık göstermemektedir. 

Operasyon sonrası mekanik plak kontrolünün operasyon bölgesinde askıya alındığı 

dönemden sonraki ilk ölçüm olan 6. haftada her iki grupta da Gİ değerinin başlangıca 

göre istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı artışı gözlenmiştir. 
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 Çalışma grubunun operasyon sonrası 6. haftadaki gingival indeks düzeyleri, 

kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşüktür. Bunun nedeni erken 

dönemde çalışma grubunda enflamasyon, ödem gibi yara iyileşmesini etkileyen 

belirleyicilerin daha hızlı gerilemesinin ve yara iyileşmesinin çalışma grubunda daha 

hızlı olmasının bir göstergesi olabilir. Bu bulgu Huang ve ark.’nın (110) çalışmasındaki 

bulgularla benzerlik göstermektedir. 

 Kök yüzeyini örtmeye yönelik operasyonlardan sonra SCD'nde artış olmaması 

da başarı kriterlerinden biridir (257). Bu durum aynı zamanda, klinik ataşman 

kazancının da göstergesidir.  

 Çalışmamızda başlangıç (0. gün) SCD değerleri 2 mm'nin altında ve fizyolojik 

sınırlar içindedir (Tablo 4.9) ve operasyon sonrasında azalmıştır. Çalışma grubunda 

vestibül orta noktada başlangıç SCD değeri 0,97 mm iken operasyondan sonra 3. 

ayda 0,01 mm azalma göstererek 0,96 mm'ye ve operasyondan 6 ay sonra; 

çalışmanın sonunda 0,06 mm azalma göstererek 0,91 mm’ye inmiştir (Tablo 4.11). 

Kontrol grubunda da. 0,93 mm olan başlangıç SCD değeri operasyondan 3 ay 

sonra 0,01 mm azalma göstererek 0,91 mm'ye ve 6. ayın sonunda 0,04 mm azalma 

göstererek çalışmanın sonunda 0,88 mm'ye inmiştir (Tablo 4.11). 

 Ünal’ın (246) yaptığı çalışmada başlangıçta çalışma grubu için 2,49 mm kontrol 

grubu için 2,53mm olan SDC değerleri 6. ayda sırasıyla 2,18 mm ve 2,39 mm olarak 

tespit edilmiştir. SCD değerinin her iki grupta da istatistiksel olarak anlamlı şekilde 

azaldığı ve gruplar arası karşılaştırmada çalışma grubun SCD değerinin kontrol grubuna 

göre anlamlı olarak daha düşük olduğu bildirilmiştir. 

Çalışmamızda da her iki grupta SCD değerlerinde düşüş gözlenmekle beraber 

bu düşüşler istatistiksel anlamlılık seviyesine ulaşmamaktadır. Çalışmamızda başlangıç 

SCD değerinin her iki grupta da 1 mm’nin altında olması göz önünde 

bulundurulduğunda tedavi sonunda grup içi ve gruplar arasında SCD değerleri 

bakımından anlamlı fark bulunmaması beklenen bir sonuç olarak değerlendirilebilir. 

Çalışmamız müddetince meydana gelen değişiklikler, 6. hafta - 6. ay farkları dikkate 

alındığında istatistiksel anlamlılık göstermemekle birlikte, değişiklikler vakaların 

büyük çoğunluğunda fizyolojik sınırlar içinde kalmıştır. 
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SCD derinliklerindeki düşüş, literatürdeki TZP+KKF ve tek başına KKF 

uygulanan çalışmaların sonuçlan ile uyumludur (43,110,122,122,246). Sondalanabilir cep 

derinlikleri her iki grupta da tüm ölçüm dönemlerinde 2 mm.'nin altında olduğundan, 

iyileşmenin klinik olarak ideal koşulları sağladığı (71) söylenebilir. 

 SCD değerlerinde KKF+TZP ve KKF grupları arasında, hiç bir ölçüm zamanında 

anlamlı fark bulunmamıştır. Bu bulgu, Huang ve ark'nın (110) bulguları ile de uyumludur. 

Araştırmacılar, SCD değerlerindeki değişimlerin gruplar  içinde ve gruplar arasında farklı 

ölçüm zamanlarında istatistiksel anlam ifade etmediğini belirtmişlerdir. 

 Çalışmamızda, başlangıç KAS ölçümleri ortalaması çalışma grubu için 3,04 

mm kontrol grubu için 3,13 mm olarak tespit edilmiştir. Başlangıç KAS ortalamaları 

açısından çalışma ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

görülmemektedir. Çalışma ve kontrol grupları kendi içlerinde değerlendirildiğinde 

takip eden 3. ay ve 6. ay ölçümlerindeki klinik ataşman kazancı, her iki grupta da 

başlangıca göre istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlıdır.  

KAS'ndeki düşüş, klinik ataşman kazancı olarak yorumlanmıştır. (Tablo 4.12 

ve Tablo 4.14) Buna göre, 3. ayda çalışma grubunda 1,79 mm’lik klinik ataşman 

kazancı sağlanarak KAS seviyesi 3,04 mm’den 1,25 mm değerine, kontrol 

grububunda ise 1,81 mm’lik klinik ataşman kazancı sağlanarak KAS seviyesi 3,13 

mm’den 1,31 mm değerine gerilemiştir. 

Çalışma grubunda 6. ayda, başlangıca göre elde edilen 1,81 mm’lik klinik 

ataşman kazancı ile, kontrol grubunda 6. ayda başlangıca göre elde edilen 1,83 mm’lik 

klinik ataşman kazancı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmemektedir. 

Literatürde klinik ataşman vestibül orta noktadan yapılan ölçümlerle 

değerlendirilmiştir. TZP+KKF tekniği kullanılarak yapılan kök yüzeyi örtme çalışmaları 

incelendiğinde Huang ve ark. (110) TZP+KKF grubunda 6. ayda 1,80 mm, KKF 

grubunda ise 1,7 mm ataşman kazancı bildirmiştir.  

Ünal’ın (246) sonuçlarında bu değerler 3. ayda TZP+KKF grubunda 1,74 mm ve 

KKF grubunda 1,60 mm olarak verildiği görülmektedir. Her iki çalışmada da ataşman 

kazancı grup içinde anlamlı, gruplar arasında anlamsız bulunmuştur. Bulgularımız, bu  

çalışmaların bulguları ile uyumludur. Ancak Ünal (246) 6. Ayda TZP+KKF grubunda 
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1,94mm, kontrol grubunda ise 1,53 mm klinik ataşman kazancı bildirmiş ve gruplar arası 

farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğunu belirtmiştir. 

Çalışma sonrasında her iki grupta da dişeti çekilmesinde tüm ölçüm noktalarında 

azalma meydana gelmiştir. Çalışmamızda DEÇ değerleri çalışma grubunda vestibül orta 

noktada, başlangıçta ortalama 2,07 mm'den 6. ayda 0,31 mm'ye inerken, kontrol 

grubunda başlangıçta ortalama 2,20 mm olan değer 6. ayda 0,41 mm olmuştur (Tablo 

4.15). 

Kök yüzeyi örtülmesinde kullanılan tekniklerin etkinliğini ölçmede en önemli 

kriterlerden biri, açığa çıkan kök yüzeyinin dişeti ile ne kadar örtüldüğüdür. Başka bir ifade 

ile tedavi sonrasında dişeti kenarı ile MSS arasındaki mesafenin milimetrik değerindeki 

azalmadır.  

Çalışmamızda bu değer çalışma grubu için ortalama 2,51 mm, kontrol grubu 

için ortalama 2,55 mm olarak tespit edilmiştir (Tablo 4.24). Dişeti çekilmesi 

miktarındaki bu azalma, grup içi değerlendirmelerde her iki tedavi grubu için başlangıca 

göre ileri derecede anlamlıdır. Ancak 6. ayda, gruplar arasında kök yüzeyi örtülme 

miktarı bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır. Tedavi ile elde 

edilen kök yüzeyi örtülme oranı, tedavi öncesi ve sonrası ölçülen ve yukarıda değinilen dişeti 

çekilmesi değerleri kullanılarak hesaplanan ve yüzde cinsinden ifade edilen sayısal değerdir. 

Çalışmalarda yaygın kabul gören bir değerdir. Bu değer, örtülen kısmın kök olmayıp kökün 

bir bölümünde meydana gelmiş defekt olması nedeniyle tartışmalıdır. 

 Greenvvell ve ark. (87), bu sayısal değerin "defektin örtülme miktarı" olduğunu ve 

tek başına verildiğinde kullanılan cerrahi tekniğin klinik etkinliğini göstermediğini ileri 

sürmüşlerdir. Araştırmacılar örtülme miktarım, kökün apekse kadar olan toplam boyuna 

göre ifade eden bir ikinci yüzde değeri verilmesinin, tedaviden sonra hala açıkta kalan kök 

yüzeyi miktarı hakkında fikir vereceğini belirtmişlerdir.  

Çalışmamızda, literatür ile karşılaştırma yapabilmek amacı ile. kök yüzeyi örtülme 

oranı, vestibül orta noktadan elde edilen değerler dikkate alınarak, yaygın kabul gören 

şekilde hesaplanmıştır. Literatürde tek başına KKF ile elde edilen kök yüzeyi örtme 

oranları incelendiğinde sonuçların kök yüzeyi örtme oranları bakımından %75 ile %99 

ve tam kök yüzeyi örtülme yüzdeleri bakımından %23 ile %95 arasında geniş bir 

aralıkta değişiklik gösterdiğigörülmektedir (58,257). 
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Çalışmamızda bu değerler, 6. ayda çalışma grubu için %85,75 ve kontrol grubu 

için %82,45 olarak hesaplanmıştır (Tablo 4.21). 6. ayda, gruplar arasında kök yüzeyi 

örtülme oranı bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. 

Günümüze kadar TZP + KKF tekniğinin tek başına KKF tekniği ile 

karşılaştırıldığı sadece 2 çalışma mevcuttur.  

2005 yılında Huang ve ark.(73) TZP’nin KKF tekniği ile birlikte kullanımının 

tedavi sonuçlarına bir katkı sağlayıp sağlamadığını değerlendirmişler, Gİ bakımından 

çalışma grubu değerlerinin daha düşük olma eğiliminde oldugu ancak altı aylık takip 

süresi sonucunda TZP’nin tedavi sonuçlarına ilave bir katkısı olmadığı sonucuna 

varmışlardır. Bu çalışmadaki çalışma grubunda meydana gelen kök yüzeyi örtme oranı 

çalışma grubu için %81,0 kontrol grubu için %83,5’dir ve bu sonuçlar çalışmamızdaki 

sonuçlarla uyumludur. 

Ünal (246) çift taraflı Miller sınıf I veya II dişeti çekilmelere sahip, 17 bireyde 

yaptığı çalışmada TZP’nin KKF tekniği ile birlikte kullanımının tedavi sonuçlarına bir 

katkı sağlayıp sağlamadığını değerlendirmiş ve kök yüzeyi örtme oranını çalışma grubu 

için %74,85, kontrol grubu için %65,86 olarak bildirmiş ve 6. aydaki bu değerler 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığını belirtmiştir. 

Del Fabbro ve ark.’nın (59) 2010 yılında yayınladıkları ve periodontal tedavide 

TZP kullanımının bir avantaj sağlayıp sağlamadığını değerlendirdikleri sistematik 

derlemede dişeti çekilmelerinin tedavisinde çeşitli muko-gingival operasyonlarla birlikte 

TZP kullanılan toplam 6 çalışma değerlendirilmiştir. Toplam 136 hastadaki 217 dişeti 

çekilmesi defektinin tek başına muko-gingival cerrahi yöntemlerle (111 defekt) veya 

TZP ilavesi ile birikte çeşitli muko-gingival yöntemlerle yapılan (106 defekt) 

tedavilerinin değerlendirildiği derlemede, klinik parametreler açısından sadece bir 

çalışmada TZP lehine anlamlı sonuçlar bildirilmiştir. Bu çalışmanın derlemeye dahil 

edilen çalışmalar arasında kontrol süresi en kısa (6 hafta) olan çalışma olduğu 

bildirilmiştir. 

Derlemede trombosit kaynaklı büyüme faktörlerinin yarılanma ömrünün kısa 

olmasından ötürü TZP uygulamalarının olumlu etkilerinin sadece operasyon 

sonrasındaki ilk bir kaç haftada gözlenebileceği ve ilerleyen dönemlerde ortadan 

kalkacağı öne sürülmüş ve bu nedenle TZP ile ilgili çalışmalarda erken dönem 

değerlendirmelerinin önemi vurgulanmıştır (59). 
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Çalışmamızda erken dönemdeki kök yüzeyi örtme oranları değerlendirildiğinde 

10. günde çalışma grubunda %123,36 olan kök yüzeyi örtme oranı kontrol grubunda 

%119,54 olarak, 6. haftada çalışma grubunda %95,22 olan kök yüzeyi örtme oranı 

kontrol grubunda %90,69 olarak tespit edilmiştir. Bu değerlere göre erken dönemde 

çalışma grubunun kök yüzeyi örtme oranları daha yüksek olmakla birlikte gruplar arası 

fark istatistiksel olarak anlamlılık seviyesine ulaşmamıştır. 3. ayda oranlar çalışma grubu 

için %86,71 kontrol grubu için %82,45 değerlerine gerilemiştir. 

Çalışmamızda operasyon sonrası 10 günden 3. aya kadar geçen sure içerisinde 

kök yüzeyi örtme oranı her iki grup için de sürekli düşme eğilimindedir. Bu düşüşler 

istatistiksel olarak ileri derecede anlamlıdır ve 3. aya kadar gözlenmiştir. 3. aydan sonra 

elde edilen değerler korunmuştur (Şekil 4.3). Operasyon sonrası 10. günden 6. aya kadar 

geçen sure sonunda KYÖ oranı çalışma grubunda 10. güne göre %37,60±22,06 oranında 

düşerken kontrol grubunda da %37,08±25,55 oranında düşmüştür ve gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Operasyon sonrası 6. hafta, 3. ay 

ve 6. ayda gözelenen düşüşlerde de gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamaktadır. 

TZP’nin muko-gingival operasyonlarla birlikte kullanıldığı kontrollü 

çalışmalardan Griffin ve Cheung’un çalışmasında (43), araştırmacılar 15 hastada çift 

taraflı dişeti çekilmelerinin tedavisinde kollajen sünger taşıyıcı ile birlikte uyguladıkları 

TZP ile SBG’yi karşılaştırmışlar ve 8. ay sonunda her iki tekniğin de Miller sınıf I ve II 

vestibüler çekilmeleri etkili bir şekilde tedavi ettiğini rapor etmişlerdir. SBG grubunda 

%90 TZP ile ise %80,21 KYÖ oranı elde ettiklerini bildirmişlerdir. Bildirilen değerler 

arasında istatistiksel olarak bir fark bulunmadığını bu nedenle kollajen sünger taşıyıcı ile 

birlikte kullanılan TZP’nın SBG’ne alternatif olabileceği görüşünü ortaya koymuşlardır. 

Ayrıca TZP ile tedavinin, daha iyi estetik görünüm kazandırabileceği sonucuna 

varmışlardır. 

2007 yılında Jankovic ve ark. (116), 15 bireydeki çift taraflı dişeti çekilmelerinin 

SBG + TZP birlikte kullanımı ile sadece SBG operasyonunu karşılaştırmışlar, çalışma 

grubundaki %91.68’lik kök yüzeyi örtme değerinin kontrol grubundaki %88.96’lık 

değere göre istatistiksel olarak farklı olmadığı sonucuna varmışlardır. 
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2008 yılında Keçeli ve ark. (80), SBG ile SBG + TZP’yi karşılaştırdıkları 

çalışmalarının sonucunda çalışma grubunda 6. ayda %88.1 kontrol grubunda %86.4 

oranında kök yüzeyi örtülmesi sağlamışlardır. Literatürde TZP’nin dişeti çekilmesinde 

başarısını ölçen uzun dönem çalışma bulunmadığı için çalışmalarının 12 aylık 

sonuçlarını TZP yerine MMT uygulanan bir çalışma ile karşılaştırmışlardır. Buna göre 

TZP’nin, MMT ile kıyaslanabilir düzeyde kök yüzeyi örtülmesi sağladığını rapor 

etmişlerdir. Çalışmanın sonucunda TZP kullanımının tedavi sonuçlarına klinik değerler 

açısından ilave bir katkısı bulunmadığını bildirmişlerdir. Ayrıca TZP’nın hazırlanması ve 

uygulanması sırasında ortaya çıkan çeşitli zorlukların operasyon süresini uzattığını 

bildirmişlerdir.  

2009 yılında Shepherd ve ark.’nın (219) 18 hastadaki 3 mm’den derin dişeti 

çekilmesi defektlerinde yaptıkları çalışmada tünel tekniği ile birikte ADMA uygulaması 

ile yine tünel tekniği ile ADMA+TZP’yi karşılaştırmışlardır. 4. ayda TZP kullanılan 

grupta %90, TZP kullanılmayan grupta %70 kök yüzeyi örtülmesi bildirmişlerdir. 

Araştırmacılar, gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlılık seviyesine 

ulaşmadığını belirtmişler, ancak bu farkın klinik olarak belirgin olabileceğini öne 

sürmüşlerdir.  

Çalışmamızda kök yüzeyi örtme oranları bakımından çalışma ve kontrol grupları 

karşılaştırıldığında TZP kullanımının KKF operasyonunun önemli klinik sonuçlarından 

KYÖ oranına istatistiksel olarak anlamlı bir katkı sağlamadığı görülmüştür. 

Çalışmamızdaki sonuçlar Jankovic ve ark. (116), Griffin ve Cheung (89) ve Keçeli ve 

ark. (80) ve Shepherd ve ark. (219)’nın aldıkları sonuçlarla da uyumludur. 

KKF tekniğinde bazı araştırmacılar flebi tam MSS'na yerleştirirken (33, 200) bazı 

araştırmacılar MSS'nın biraz daha kuronaline çekmeyi tercih etmişlerdir 

(19,161,207,243). Çalışmamızda, flep gerilime maruz kalmadan mümkün olan en 

kuronal konuma yerleştirilmiştir. Vakaların çoğunda flebi MSS'nın yaklaşık 1 -2 mm 

kuronaline kadar pasif olarak kaydırmak mümkün olmuştur. 

TZP ile ilgili yapılmış çalışmalarda operasyonun hemen sonrasındaki dişeti 

kenar konumu ile ilgili veri bulunmamaktadır. Bu konuyla ilgili olarak Pini Prato ve 

ark.’nın (199) tek başına KKF operasyonu ile yaptıkları çalışmada operasyon sonrası 

dişeti kenarının MSS’nı 2 mm ve üzeri değerlerde örttüğü vakalarda tam kök yüzeyi 

örtme sıklığının ve kök yüzeyi örtme oranının arttığı bildirilmiştir. 
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 Çalışmamızda, KKF + TZP grubunda, operasyon sonrası dişeti kenarının 

MSS’na göre pozisyonu ile operasyon sonrası 10. gündeki, 6. haftadaki, 3. aydaki ve 6. 

aydaki KYÖ oranları arasında pozitif yönlü ve sırasıyla %64.4, %59.9, %55.2 ve %46.2 

düzeyinde olmak üzere istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Benzer şekilde kontrol grubunda da 10. gündeki, 6. haftadaki, 3. aydaki ve 6. aydaki 

KYÖ oranları arasında pozitif yönlü ve sırasıyla %58.4, %45.9, %51.4 ve %51.5 

düzeyinde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.  

Tam kök yüzeyi örtme oranı değerlendirildiğinde ise tüm defektlerde tam kök 

yüzeyi örtme sıklığının operasyon sonrası MSS’nı 2 mm ve daha fazla örttüğü 

durumlarda tam kök yüzeyi örtme sıklığının arttığı gözlenmiştir. Çalışmamızdaki bu 

sonuçlar Pini Prato ve ark.’nın (199) sonuçlarıyla uyumludur (Şekil 4.9).  

Mukogingival operasyonların klinik başarıları, üzerlerinde ortak kanıya varılmış 

kriterler doğrultusunda yapılan değerlendirmelerle belirlenmektedir. Keratinize dişeti 

miktarının artması da, muko-gingival cerrahi tedavide istenen bir klinik sonuçtur (101).  

KKF ile ilgili  çalışmalarda, tekniğin vestibülün sığlaşmasına ve keratinize 

doku genişliğinde azalmaya neden olduğu, ama bunun 5-12 ay arası gözlenen bir 

değişiklik olduğunun bildirildiği görülmektedir (95,106,207,243,244). 

Uzun dönem çalışmalarda sık rastlanan bir bulgu da, tekniğin keratinize doku 

boyutunda bir artışa neden olduğu yönündedir (92,97,210,258). Araştırmacılar bu artışın, 

marjinal dokuların iyileşme ve olgunlaşma sürecinde meydana gelen birtakım olaylarla 

açıklanabileceğini belirtmişlerdir. Buna göre, periodontal ligamandan kaynağını alan 

granülasyon dokusu dişeti bağ dokusuna benzer bir doku oluşturarak üzerindeki intrinsik 

özelleşme yetenekleri bulunan epitelin bazal tabaka hücrelerini etkilemekte ve bunların 

keratinositlere dönüşmesini sağlamaktadır (119). İkinci bir açıklama ise cerrahi olarak 

yeri değiştirilen kas bağlantılarının ve dolayısı ile MGS’nin zaman içinde genetik olarak 

belirlenmiş konumuna dönme eğiliminde olması şeklindedir (2).  

KKF operasyonu sonrasında erken dönemde keratinize doku genişliğinde 

meydana gelen azalmanın operasyon sonrası insizyonlar nedeniyle azalan flap 

kanlanması ve buna bağlı oluşan dişeti kenarındaki doku kaybı ile açıklanabileceği 

belirtilmiştir (19,199). Pini Prato (199) ve ark.’nın çalışmasında bu değer 6. ayda 0,37 

mm olarak verilmiştir. 



 108

Huang ve ark.’nın (110) yaptıkları çalışmada 6. ayda grup içi değerlendirmede 

KDDB’nın kontrol grubunda (KKF) başlangıca göre istatistiksel olarak anlamlı bir 

şekilde 0,6mm arttığını; çalışma grubunda (TZP+KKF) ise 0,3 mm olan bu artışın grup 

içinde istatistiksel olarak anlamlı olmadığını bildirmişlerdir. Ancak 6. ayda gruplar 

arsındaki ki bu farkın istatistiksel değerlendirmede anlamlı olmadığını da belirtmişlerdir. 

Ünal (246) yaptığı çalışmada 6. ayda grup içi değerlendirmede KDDB’nın 

çalışma grubunda başlangıca göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde arttığını; kontrol 

grubunda ise değişmedigini bildirmiştir. Ancak 6. aydaki bu farkın gruplar arası 

değerlendirmede istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirtilmiştir. 

Çalışmamızdaki sonuçlar incelendiğinde, KKF operasyonundan sonra KDDB'nda 

her iki grupta da istatistiksel olark anlamlı şekilde azalma meydana geldiği görülmüştür 

(Tablo 4.27). Çalışmamızda KDDB’daki azalma yüzde olarak hesaplanmış ve bu değerler 

bahsedilen çalışmadaki değerler ile uyumlu olarak 6. ayda çalışma grubunda %8,49 (0,36 

mm azalma) kontrol grubunda %9,46 (0,37 mm azalma) olarak tespit edilmiştir (Tablo 

4.29).  

TZP’nın etkisi ile erken dönemde flep bölgesinde yeniden damarlanmanın daha 

hızlı oluşabileceği ve çalışma grubunda KDDB’nda daha az kayıp olacağı düşüncesinden 

hareketle bu değerlendirme yapılmış fakat operasyon sonrası herhangi bir dönemde 

gruplar arasında KDDB’deki azalma bakımından herhangi bir fark bulunamamıştır. 

Mukogingival cerrahi teknikleri ile KDDB artışı yanında, kalınlığın da artması 

başarı kriterleri arasında yer almaktadır (257). Doku kalınlığının artışı ile travmaya daha 

dirençli bir yapı elde edilebileceğinden, uzun dönemde plak kontrol düzeyi, eski 

travmatik fırçalama alışkanlığının geri dönmesi gibi hastaya bağlı faktörlerin; kazanılan 

yeni anatomik yapıya daha az zarar verebileceği öne sürülebilir.  

Huang ve ark.’nın (110) TZP+KKF ile tek başına KKF karşılaştırması yaptıkları 

çalışmada keratinize dişeti kalınlığı ölçümleri, çalışmamızla benzer olarak dişeti 

kenarının 2mm apikalinden yapılmıştır, ancak çalışmamızdan farklı olarak ölçümler 

periodontal sonda penetrasyonu ile ve değerler en yakın 0,5 mm ye yuvarlanarak 

yapılmıştır. Araştırmacılar dişeti kalınlığı için başlangıç değerlerini çalışma grubu için 

1,1±0,4 mm ve kontrol grubu için 1,1±0,2 mm olarak belirtmişlerdir. Grup içi 

karşılaştırmalarda 6. ay sonunda çalışma grubunda 0,6±0,4 mm kontrol grubunda ise 

0,3±0,4 mm artış tespit etmişler. Bu artışın çalışma grubu için grup içinde anlamlı bir 
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artış olduğunu belirtmişlerdir. Ancak 6. ay ölçümlerinde gruplar arasındaki dişeti 

kalınlığı farkların anlamlı olmadığını belirtmişlerdir.  

Ünal’ın (246) yaptığı çalışmada başlangıç KDK değerleri çalışma grubu için 

1,1±0,4 mm ve kontrol grubu için 1,1±0,2 mm olarak belirtilmiştir. Bu değerler 6. ay 

sonunda çalışma grubunda 1,10 ± 2,99 mm ve kontrol grubunda 1,07 ± 0,26 mm olarak 

bildirilmiş ve gruplar arası fark tespit edilmemiştir. 

Bizim çalışmamızda başlangıç KDK değerleri çalışma grubu için 1,08±0,18mm 

ve kontrol grubu için 1,01±0,15 olarak ölçülmüştür ve gruplar arası başlangıç KDK 

değerleri arasındaki fark anlamlı değildir. 6. ayda bu değerler çalışma grubu için 

1,10±0,15 ve kontrol grubu için 1,02±0,13 olurken her iki grupta da meydana gelen 

artışlar istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

Çalışmamızda endodontik eğe ile yapılan KDK ölçümüne ek olarak operasyon 

esnasında, operasyon öncesinde KDK ölçümü yapılan bölgede, flep kalınlığı ölçümü 

yapılmıştır. Flep kalınlığı ölçmede kullanılan kompasın dokuya minimum basınç 

uygulaması amacıyla ölçüm uçları 2 mm çapında olacak şekilde genişletilmiştir. 

Yapılan KDK ve flep kalınlığı ölçümleri karşılaştırıldığında, tüm defektlerde operasyon 

öncesi endodontik eğe ile ölçülen KDK değerlerinin operasyon sırasında kompas ile 

ölçülen flep kalınlığı değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı olcak şekilde yüksek 

olduğu görülmüştür. İki ölçüm arasındaki bu farkın flep ölçümü için kullanılan 

kompasın oluşturmuş olduğu basınç nedeniyle ortaya çıktığı düşünülmüştür. 

Çalışmamızda operasyonlar sırasında flep kaldırıldıktan sonra flebin pasif haldeyken 

büzülerek kalınlaşma eğiliminde olduğu ve ölçüm için tutularak çekildiğinde 

kalınlığının tekrar değişebildiği gözlenmiştir. Bu nedenlek KDK ölçümlerinin ultrasonik 

kalınlık ölçüm cihazları veya endodontik eğe kullanımı ile yapılmasının daha doğru 

sonuçlar verebileceği söylenebilir. 

Çalışmamızda ayrıca flep kalınlığı ile ile kök yüzeyi örtme oranı ilişkisi 

değerlendirilmiş ve her iki grupta da tedavi sonunda flep kalınlığı ile  kök yüzeyi örtme 

yüzdeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (Tablo 4.34). 

Operasyon sırasında ölçülen, alveol kret seviyesinin MSS’na olan uzaklığı, 

cerrahi olarak açık olan kök yüzeyi miktarını vermektedir. Bilindiği gibi kök yüzeyi 

avaskülerize bir yapıdır. AKS-MSS arası mesafenin fazla oluşu zaman zaman defekt 
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derinliğini arttırmakta ve flebin kuronale konumlandırılmasını zorlaştırmakta ayrıca 

yeni konumundaki flebin vaskularize alanla temas yüzeyini azaltmaktadır. 

Okan (188) 40 dişeti çekilmesi defektinde yaptığı ve YKF+SDG kombinasyonu ile 

SBG operasyonunu karşılaştırdığı çalışmada bu mesafeyi YKF+SDG grubunda 6.60 mm 

SBG grubunda ise 6,13 mm olarak ölçmüştür. Her iki operasyon grubunda da başlangıç 

AKS seviyesinin tedavi sonundaki KYÖ miktarını etkilemediği bildirilmiştir. Bu sonuç 

çalışmamızda elde edilen bulgular ile uyumludur. 

Bernimoulin (24) MSS-AKS arasındaki mesafenin 2.5-10 mm arasında değiştiğini 

bildirmişlerdir.  

Löst'ün (189) dişeti çekilmeleri ile alveol kemik dehisensi arasındaki ilişkiyi 

belirlemeye yönelik çalışmasında 113 dişeti çekilmesi defektindeki MSS-AKS tepesi 

arasındaki mesafeyi ortalama 5.43 mm, bununla ilişkili ortalama çekilme miktarını ise 2.67 

mm olarak bildirmiştir. 

Raetzke (202) dişeti çekilmelerini tedavi ettiği 12 defekt bölgesinde, serbest dişeti 

kenarı ile AKS arası mesafeyi ortalama 2,5 mm olarak ölçmüştür. Bu değer Okan’ın (188) 

çalışmasında çalışma grubu için 2,77 mm, kontrol grubu için 2,88 mm olarak verilmiştir. 

Löst (141) ise 113 dişeti çekilmesi defektinde yaptığı  çalışmada serbest dişeti kenarı ile 

AKS arası mesafeyi ortalama 2,8 mm olarak ölçmüş,bu koşullara uymayan 16 dişte bu 

mesafenin 4-7,5 mm’ye ulaştığını bildirmiştir.  

Çalışmamızda MSS-kret tepesi arasındaki mesafe çalışma grubunda 4,63 mm. 

kontrol grubunda 4,46 mm olarak ölçülmüştür. AKS ile ilgili bulgulara bakıldığında 

çalışmamızda, iki tedavi grubu arasında AKS değerlerinde gruplar arası fark olmadığı 

görülmektedir (Tablo 4.33). 

Çalışmamızda serbest dişeti kenarı ile AKS arası mesafe tüm defektlerde ortalama 

2,4 mm, Çalışma grubunda 2,48 mm kontrol grubunda 2,33 mm olarak ölçülmüştür. Bu 

değerler diğer araştırmacıların bulgularıyla uyumludur.  

Başlangıç kemik seviyesi ile kök yüzeyi örtülme oranı arasındaki ilişkiyi gösteren 

istatistiksel değerlendirmeye göre, her iki tedavi grubunda da başlangıç kemik 

seviyesinin tedavi sonundaki kök yüzeyi örtülmesini etkilemediği görülmektedir 

(Tablo 4.35) . 



 111

TZP’nin içerdiği büyüme faktörleri ile periodontal plastik cerrahiler sonrası 

meydana gelen yara iyileşmesine ve uzun bağlantı epiteli ya da yeni bağ dokusu 

ataşmanı ile oluşan iyileşme üzerindeki etkileri net olarak bilinmemektedir. Bu etkinin 

belirlenmesi için TZP’nin yumuşak doku cerrahilerindeki etkinliğinin değerlendirildiği 

histolojik çalışmalara gereksinim vardır. Konu ile ilgili olarak yapılmış tek histometrik  

çalışmada SBG ile birlikte TZP kullanımı değerlendirilmiş ve tek başına SBG 

uygulaması ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlılık seviyesine 

ulaşmamakla birlikte TZP grubunda daha kısa bağlantı epiteli ve daha fazla yeni 

sement oluşumu gözlendiği belirtilmiştir (231). 

Konu ile ilgili iki farklı derlemede (22,59) de belirtildiği gibi muko-gingival 

cerrahide TZP kullanımının tedavi sonuçlarına muhtemel katkılarının olabileceği 

kesinlik kazanmamıştır. TZP’nin etkinliğini destekleyen uzun dönem verilerin ve 

kontrollü çalışmaların olmaması, optimum TZP etkinliği için TZP’nin içermesi 

gereken trombosit sayılarının dar bir aralıkta bulunması (86) gibi dezavantajlarının 

yanısıra  çalışmamız boyunca TZP kullanımının klinik uygulamada da birtakım 

dezavantajları olabileceği gözlenmiştir. Bu dezavantajlar şu şekilde sıralanabilir: 

• İşlem süresinin uzaması (TZP hazırlama süreci ve operasyon sırasında 

uygulama süresi), 

• Artan operasyon maliyeti, 

• Kan alma işlemi ile ilgili zorluklar, konu ile ilgili eğitim veya  sağlık 

eğitimli sağlık elemanı gereksinimi , 

• Teknik hassasiyet gerektiren TZP hazırlama ve uygulama süreci, 

• Herhangi bir greft materali veya taşıyıcı olmadan tek başına 

uygulandığında fiziksel özelliklerinin tek başına greft materyali olarak 

kullanıma uygun olmaması , 

• Aktive edilmiş TZP’nin jel kıvamının her zaman istenilen düzeyde 

sağlanamaması veya aktive edilmiş TZP’nin jel kıvamını uzun süre 

koruyamaması. 
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 Trombositlerin aktive olması ile birlikte ve 10 dakika gibi kısa bir süre içinde 

%70 oranında ve 1 saatte tamamına yakını  salınan büyüme faktörlerinin etkilerinin de 

kısa süreli olması nedeniyle (147), kısa dönemdeki bu etkinin, uzun dönemdeki klinik 

sonuçlara istatistiksel olarak anlamlı derecede ilave bir yarar sağlamayacağı 

düşünülebilir. 

Sonuç olarak, dişeti çekilmelerinin tedavisinde KKF  uygulaması ile birlikte 

TZP kullanımının klinik sonuçlar üzerine etkilerinin değerlendirildiği klinik 

çalışmamızın sınırları dahilinde, 6 aylık kontrol süresi sonundaki tedavi sonuçlarına 

göre, klinik parametreler bazında, TZP kullanımına atfedilecek ilave bir katkının tespit 

edilemediği söylenebilir.  
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