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Isparta ve Burdurda çalýþan serbest diþhekimlerinin
klinik periodontal bilgileri üzerine bir anket çalýþmasý
Turgay Baþ*, Zuhal Yetkin**, F. Yeþim Bozkurt**
*Serbest Diþhekimi, Isparta
**Süleyman Demirel Üniversitesi, Diþhekimliði Fakültesi Periodontoloji AD, Isparta

Özet
Bu çalýþmanýn amacý Isparta ve Burdur Diþhekimleri Odasý na kayýtlý olan serbest diþhekimlerinin klinik
periodontal bilgi ve tedavi yaklaþýmlarýnýn incelenmesiydi. Çalýþmaya 100 diþhekimi katýldý. Hazýrlanan
ankette diþhekimlerinin hastalara uyguladýklarý oral hijyen motivasyon yöntemleri, diþ fýrçasý ve diþ macunu
tercihleri, antiseptik gargara kullaným tercihleri, uyguladýklarý periodontal tedaviler, uzmanlarla ortak
çalýþma talepleri ve hangi antibiyotikleri ne tür durumlarda uyguladýklarýna dair 31 soru bulunmaktaydý.
Anket sonuçlarý yüzde olarak deðerlendirildi. Hekimlerin % 97 sinin hastalarýna fýrçalamayý öðrettikleri ve
%79,4 ünün Modifiye Stillman tekniðini önerdikleri, % 93 ünün diþ ipi, arayüz fýrçasý, kürdan gibi araçlarý
hastalarýna kullandýrarak oral hijyenin devam ettirilmesini saðlamaya çalýþtýklarý saptandý.. Hekimlerin
%26,05 inin klorheksidinli gargara kullanýmýný tavsiye ettikleri belirlendi. Çalýþmamýz sonuçlarýnda penisilin
türevi antibiyotiklerin (% 17,24) ve penisilin ile kombinasyonlarýn (penisilin-tetrasiklin % 24,13; penisilinmetronidazol % 10,34) periodontal tedavide çok tercih edildiði ve metronidazol (% 20,68) ve tetrasiklinin
de (% 27,58) yaygýn olarak kullanýldýðý tespit edildi. Ancak kliniðe gelen tüm hastalara diþtaþý temizliði ve
polisaj iþlemini yapmadýðý halde ileri periodontal cerrahi iþlemleri uygulayan bir hekim grubunun olmasý,
diþhekimliðinde meslek içi eðitimin, bilgilerin hatýrlanmasý ve güncelleþtirilmesinde, büyük önemi olduðunu
ortaya koymaktadýr.
Anahtar kelimeler: oral hijyen, periodontal tedavi, antibiyotik, antiseptik, serbest diþhekimi.
Abstract
A Questionnaire about clinical periodontal knowledge of private practitioners in Isparta and Burdur
The aim of this study is to evaluate the clinical periodontal knowledge and the periodontal treatment
approaches of private practitioners who are members of Isparta and Burdur Chamber of Dentists. A hundred
of dentists have been concluded in the study. In this questionnaire there are 31 questions about the oral
hygiene motivation methods of dentists, the preference of toothpaste, toothbrushes, antiseptic mouthwashes,
consultation with the specialists and conditions in which they prefer to use antibiotics. The answers have
been evaluated as percents. 97% of the dentists have given instructions for tooth brushing and the Modified
Stillman technique has been determined as the most preferred method (79,41%). 93% of the dentists have
given effords to maintain the oral health with the suggested of using dental floss, interdental brushes and
tooth sticks. It had been determined that 26,05% of the dentists suggested the use of chlorhexidine mouthwashes.
The results of our study have indicated that the penicillin derivatives (17,24%) and combinations with
penicillin (24,13% with tetracycline; 10,34% with metronidazole) are most preferred regimens in periodontal
therapy and the metronidazole (20,68%) and tetracycline groups (27,58%) are generally used, also. However,
the presence of the dentist group who does not make scaling and polishing on every patient but makes the
advanced periodontal surgery techniques is suggested that the continuous education in practice has an
important role in renew and update the knowledge in dentistry.
Key words: oral hygiene, periodontal management, antibiotics, antiseptics, private practitioners.
Dentalya 2003 TDB 10. Uluslararasý Kongresi/Antalya da poster olarak sunulmuþtur.

Giriþ

Yazýþma Adresi: Yrd.Doç.Dr. Zuhal Yetkin
SDÜ Diþhekimliði Fakültesi Periodontoloji AD, ISPARTA
Telefon : 0246 2113249 - 02462113265 Fax: 0246 2370607
E-posta : zyetkin@med.sdu.edu.tr

Diþhekimi, hastalýklarýn aðýz yapýlarýný ve
periodonsiyumu nasýl etkiledikleri hakkýnda yeterli
bilgiye sahip olmalýdýr. Periodontal hastalýklarý, doðru
taný koyarak uygun bir biçimde sýnýflandýrabilmeli,
doðru þekilde tedavi edebilmelidir. Böylece toplumda
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yaygýn olarak gözlenen periodontal hastalýklarýn
önlenmesinde ve kontrol altýna alýnmasýnda önemli
bir rol üstlenecektir.
Periodontoloji, temel týp bilimlerini kaynak ve temel
alan bir bilim dalý olduðu için diðer diþhekimliði
dallarýnda olduðu gibi sürekli artan bir hýzda
geliþmektedir. Dolayýsýyla yalnýzca mezuniyete kadar
öðrenilen bilgiler günümüzde yeterli kalmamakta ve
sürekli yenilenmeyi gerektirmektedir. Bunun yanýnda
öðrencilik esnasýnda öðrenilen bilgilerin
tekrarlanmasýnýn ve hatýrlanmasýnýn da önemi
büyüktür. Bilgilerin yenilenmesi klinik pratik
uygulamalardaki yeterliliði beraberinde getirecektir.
Yeni teknikler, diþhekimlerine yeni olanaklar saðlar.
Hekim yeni bilgileri özümsemeli, materyalleri ve
uygulamalarý bilmelidir. Uygulanan yöntemlerin
baþarýlý olabilmesi için kiþilere göre de modifiye
edilmesi gerekir(1). Temel ve güncel bilgilere
dayandýrýlarak yapýlan modifikasyonlar hastalara
bireysel olarak yararlý olacak ve tedavilerinde baþarýyý
beraberinde getirecektir.
Bu çalýþmanýn amacý serbest çalýþan diþhekimlerinin
klinik periodontal bilgi ve tedavi yaklaþýmlarýnýn
belirlenmesidir.

ifadeleriyle hastalarýn aðýz bakýmlarýna olan
duyarlýlýklarýný arttýrmaya çalýþarak, diþeti kanamasý,
diþtaþý, dental plak, hastalýklý-saðlýklý bölgeler, cep
derinliði gibi durumlarý hastalarýný periodontal hastalýk
hakkýnda bilgilendirmek amacýyla vurgulamaktadýrlar.
Hekimlerin % 47 si ancak gerektiði durumlarda plak
boyayýcý ajanlardan yararlanmaktadýrlar. Anketimize
katýlan hekimler mezuniyet yýllarýna göre deðiþen
oranlarda (% 93,54-100) hastalarýna fýrçalamayý
öðrettiklerini ifade etmiþtir. Tüm mezuniyet
dönemlerinde Modifiye Stillman tekniði en fazla
önerilen tekniktir (% 79,41, Þekil 1). Diþhekimlerinin
% 77,45 i diþ fýrçalamayý ilk seansta model üzerinde
öðretmektedir. Elektrikli fýrça kullanýmý yaþlý
bireylerde ve el becerisi yetersizliðinde 1950-1980
dönemi mezunlarýnda % 25, 1981-1990 dönemi
mezunlarýnda % 57,57, 1991-2000 mezunlarýnda
%53,19 , 2001 sonrasý mezunlarda ise %57,14
oranýnda önerilmektedir.

Gereç ve Yöntem
Çalýþmaya Isparta ve Burdur Diþhekimleri Odasýna
baðlý çalýþan 100 serbest diþhekimi katýldý. Hekimlere
31 sorudan oluþan bir anket uygulandý. Hekimlerin
mezuniyet yýllarý kaydedildi. Sonuçlarýn güvenilirliði
açýsýndan kimlik bilgileri talep edilmeyen hekimlerin
32 si Burdur, 68 i ise Isparta da görev yapmaktaydý.
Anket sorularý arasýnda oral hijyen motivasyon sloganý
ile ilgili 3; hasta aðzýnda aðýz hijyenini arttýrmaya
yönelik olarak vurgulanan durumlar ile ilgili 1; plak
boyayýcý ajan kullanýmý, fýrça seçimi, manuel ve
elektrikli diþ fýrçasý kullaným önerileri, fýrçalama
teknikleri ve diþ ipi, kürdan ve arayüz fýrçasý gibi
diðer aðýz hijyen araçlarýnýn kullanýmý ile ilgili 16;
oral hijyen giriþimleri ile ilgili 5; antiseptik gargaralarla
ilgili 2; gingivitiste tedavi yaklaþýmlarý ile ilgili 1;
ileri derecede alveoler kemik yýkýmlarýnda yaklaþýmlar
ile ilgili 1 ve periodontal tedavide antibiyotik kullanýmý
ile ilgili 1 soru bulunmaktaydý (Form 1). Çalýþmaya
katýlan hekimlerin verdikleri yanýtlar deðerlendirilerek
% olarak belirtildi.
Bulgular
Anketimizin sonuçlarýna göre hekimlerin % 50,31i
Diþsizlik kader deðildir. ve Vücut temizliðine
gösterdiðimiz önemi diþlerimize de göstermeliyiz.

Þekil 1: Öðretilmesi tercih edilen fýrçalama teknikleri.

Fýrçanýn uygun olup olmadýðý konusunda hekimler
% 44,88 sapýn ergonomik ve posterior bölgeye kolay
ulaþabilir oluþu, % 23,29 kýllarýn yuvarlatýlmýþ oluþu
ve % 19,31 oranýnda fýrça baþýnýn küçük oluþuna
bakarak karar vermektedirler.
Diþ fýrçasý haricinde önerilen diðer oral hijyen gereçleri
ve tercih edilme yüzdeleri Tablo 1 de yer almaktadýr.
Hekimlerin % 93 ü plak kontrolü için hastalarýna
diþ ipi ve arayüz fýrçasý önermektedir. Diþ ipi
seçiminde hastanýn durumuna göre karar veren
hekimler % 39,17, tercihi hastaya býrakan hekimler
ise % 27,83 lük bir kýsmý oluþturmaktadýr. Hekimlerin
% 77,74 diþ ipini fýrçalamadan sonra, % 15,15 i
fýrçalamadan önce önermektedir. Diþ ipi kullaným
zamanýný hastaya býrakan hekimlerin yüzdesi %10,10
dur.
Hekimlerin diþmacunu konusunda hastalara önerileri
ise sýrasýyla þu þekildedir; % 30,82 leblebi
büyüklüðünde, % 18.79 tadý ve kokusu hoþuna giden,
% 12,78 standart beyaz macun ve % 25,56 farklý
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macunlarýn dönüþümlü olarak kullanýmýný
önermektedirler. Hekimlerin % 12,03 ü ise herhangi
bir öneride bulunmamaktadýrlar. Hassasiyet giderici
macunlar % 69,91 oranýnda tedavi giriþimlerinden
sonra akut hassasiyeti olan hastalarda hassasiyet
g i d e r i l i n c e y e k a d a r k u l l a n d ý r ý l m a k t a d ý r.
Dental plak eliminasyonunda mekanik yöntemlerin
yaný sýra antiseptik ajanlarý kullanma konusundaki
tercihler Tablo 2 de belirtilmiþtir. Klorheksidinli
gargara kullaným tercih yüzdesi ve hangi durumlarda
kullanýldýðý ise Tablo 3 te sunulmuþtur. Klorheksidin
kullanan hekimlerin % 49,38 i fýrçalamadan yarým
saat sonra günde iki defa olmak üzere 7-10 günlük
kullanýmý önermektedirler.
Tablo 1: Plak kontrolü için diðer hijyen araçlarý önerileri.
1950-1980
mezunlarý
n = 13

1981-1990 1991-2000 2001-sonrasý
mezunlarý
mezunlarý mezunlarý
n= 7
n = 48
n = 32
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Gingivitis tedavisinde hekimlerin tercihleri Þekil 2
de sunulmuþtur. Hekimlerin % 65,49u plak
eliminasyonuna öncelik vermekte, % 26,05 i aðýz
gargaralarýný, % 8,45 i ise antibiyotik kullanýmýný
önermektedir.
Hekimler ileri derecede kemik yýkýmý olan hastalarda
tedavi seçeneklerini; aþýrý derecede mobilite varsa
%28,39 oranýnda çekim, % 26,54 oranýnda plak
eliminasyonu saðlandýktan sonra bir periodontist
tarafýndan deðerlendirilmesini saðlamak, % 14,19
oranýnda eðer ileri periodontal tedaviye ihtiyacý yoksa
direk protetik tedaviye geçmek, % 7,40 oranýnda
antibiyotik tedavisi uygulamak þeklinde
bildirmiþlerdir.
Diþhekimlerinin % 70,21i kliniðe gelen tüm hastalara
diþtaþý temizliði ve polisaj yapmadýklarýný ifade
etmiþlerdir. Klinikte pratisyen diþhekimleri tarafýndan
uygulanan periodontal iþlemlerle ilgili yüzdeler Tablo
5 te ayrýntýlý olarak sunulmuþtur. Mezuniyet yýllarýna
göre deðerlendirme yapýldýðýnda 1991-2000 mezunlarý
gingivektomi-gingivoplasti iþlemlerini ve % 16,66
ile mukogingival cerrahi iþlemlerini en fazla
uygulayan grubu oluþturmuþtur. Bütün periodontal
cerrahi iþlemleri uyguladýðýný belirten hekimler (%5)
1950-1980 yýllarýnda mezun olan hekim grubuna
dahildir.

Evet

% 91,66

%83,87

% 97,87

% 100

Diþ ipi veya
arayüz fýrçasý
Diþ ipi - arayüz
fýrçasý birlikte

% 38,46

% 64,51

% 68,51

% 87,50

% 53,84

% 29,03

% 25,92

%0

%0

% 6,45

% 3,50

% 12,50

Kürdan

% 7,69

%0

% 1,85

%0

Tartýþma

Hayýr

% 8,33

% 16,12

% 2,12

%0

Periodontal tedavi ihtiyacý insanlarýn yaþlanmasýyla
birlikte artýþ göstermektedir. Periodontal hastalýk
paterni periodontal ceplerle ve kemik yüksekliðinde
azalmayla paralel olarak seyretmektedir ve bu da
yaþla birlikte artmaktadýr(2). Ancak dikkatli bir aðýz
bakýmý ile diþlerin kaybedilmeden çok uzun süre
aðýzda tutulmasý mümkün olabilmektedir(8). Buna
paralel olarak anketimize katýlan hekimlerin büyük
bir kýsmý; aðýz bakýmýna duyarlýlýðý artýrmak için
diþsizlik kader deðildir ve vücut temizliðine
gösterdiðimiz özeni diþlerimize de göstermeliyiz
ifadeleri ile hastalarýný motive etmeye
çalýþmaktadýrlar.
Oral hijyen ve gingival saðlýk dental plaðýn görünüþü
ve ceplerdeki kanama oranýna göre deðerlendirilir(3).
Anketimize katýlan hekimler de diþeti kanamasý,
diþtaþý, hastalýklý-saðlýklý bölgeler, dental plak ve cep
derinliði gibi durumlarý vurgulayarak hastalarýný
periodontal hastalýk hakkýnda bilgilendirmektedirler.
Dental plak; özellikle profesyonel olmayan gözlerle
fark edilmesi zor bir eklentidir. Dolayýsýyla plak
boyayýcý ajanlar dental plaðýn mevcut olduðu bölgeleri
göstermek açýsýndan ve hastanýn evdeki performansýný

Tek demetli
fýrça

Hekimlerin % 22 si her periodontal tedavide antibiyotik
kullandýklarýný ifade etmiþlerdir. 1950-1980 dönemi
mezunlarý penisilin, tetrasiklin ve penisilin-metronidazol
kombinasyonunu eþit oranda tercih etmektedir. 19801990 dönemi ise en fazla tetrasiklin türevini
kullandýrmaktadýr. 1991-2000 döneminde antibiyotik
tercihi tetrasiklin ve metronidazol gruplarýnda eþit
olarak daðýlmýþtýr. 2000 sonrasý mezunlar her
periodontal tedavide antibiyotik önerisinin uygun
olmadýðý görüþündedirler (Tablo 4).
Tablo 2: Plak eliminasyonunda mekanik yöntemlerin yaný sýra kimyasal
ajanlarýn kullanýmý.
1950-1980 1981-1990 1991-2000 2001 - sonrasý
mezunlarý mezunlarý mezunlarý mezunlarý
n = 13
n = 32
n = 48
n= 7
Mekanik temizliðin
önemini kavramamýþ % 40
hastalara önermiyorum

%43,75

% 36

% 37,50

Ýstenilen düzeyde
iyileþme elde
% 40
edilemeyen hastalara
öneriyorum

% 25

% 26

% 50

Rutinde önermiyorum % 20

% 31,25

% 38

% 12
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d e ð e r l e n d i r m e y e y ö ne l i k y a r d ý m c ý d ý r.
Muayenehanedeki kullanýmý ise hastanýn
motivasyonunu artýrýcý bir etkendir(4). Oral hijyen
motivasyonunun saðlanmasýnda fýrçalama
özelliklerinin hasta tarafýndan deðerlendirilmesini
saðlamada ve iyi temizlenemeyen bölgelerin
izlenmesinde plak boyayýcý ajanlar, özellikle eritrosin
Tablo 3: Klorheksidinli gargara önerisi ve endikasyonlarý.
1950-1980 mezunlarý
n = 13

diþlerin yerleþimi, hastanýn el becerisi, kullandýðý
aparey ve protezler gibi faktörler göz önünde
tutulmalýdýr. Anket sonuçlarýmýza göre de hekimlerin
büyük çoðunluðu hastaya göre diþ fýrçasý seçimi
yapmaktadýrlar. Elektrikli diþ fýrçalarýnýn en büyük
avantajý kolay kullanýlabilir olmasý ve bu sayede
hastalar tarafýndan daha fazla talep görmesidir(5).
Çalýþmamýza katýlan hekimler el becerisi yetersiz,

% 63,63

1981-1990 mezunlarý
n = 32
% 77,41

1991-2000 mezunlarý
n = 48
% 91,30

2001 - sonrasý mezunlarý
n= 7
% 100

% 25

% 13,33

%18,51

% 42,85

Postoperatif akut
durumlarda

% 37,50

% 53,33

% 44,44

% 14,28

Sistemik hastalýðý
olanlarda

% 12,50

% 3,33

% 11,11

%0

Motivasyonu zayýf
olan hastalarda

% 25

% 30

% 25,92

%0

% 36,36

% 22,58

% 8,69

%0

Evet
Postoperatif

Hayýr

faydalý olmaktadýr(3). Çalýþmamýza katýlan hekimlerin
% 47 si plak boyayýcý ajanlarý ancak gerektiði
durumlarda kullandýklarýný belirtmekte, % 53 lük
bir kýsmý ise hiç kullanmamaktadýr. Anketimizde
kullanýlan plak boyayýcý ajanlarýn türleri, markalarý
veya hekimlerin bunlarý nereden elde ettiðine yönelik
soru bulunmamaktadýr.
Tablo 4: Her periodontal tedavi için antibiyotik önerisi ve tercihler
1950-1980 1981-1990 1991-2000 2001-sonrasý
mezunlarý mezunlarý mezunlarý mezunlarý
n = 13
n = 32
n = 48
n= 7
Evet

% 50

% 18,75

% 16,32

%0

Penisilin türevleri

% 28,57

% 12,50

% 9,09

%0

Tetrasiklin türevleri

% 28,57

% 37,50

% 18,18

%0

Metronidazol veya
ornidazol türevleri

% 14,28

% 25

% 18,18

%0

Penisilin+metronidazol % 28,57

% 25

%0

%0

Penisilin+tetrasiklin

%0

%0

%0

%0

Hayýr

% 50

% 82,25

% 83,67

% 100

Diþ fýrçalarýnýn tavsiye edilmesinde fýrça kýllarýnýn
sertliði önem kazanmaktadýr. Genellikle orta sertlikteki
diþ fýrçalarý tavsiye edilmektedir. Bunun sebebi diþeti
kenarý bölgelerine daha rahat adapte olmalarý,
dolayýsýyla sulküler ve interproksimal alanlarda
temizleme etkisinin daha iyi oluþu, diþeti çekilmesi
ve kök abrazyonuna daha az neden olmalarýdýr(4).
Diþ fýrçasý seçiminde; öncelikle yaþ, hastanýn
periodontal durumu, maksimum aðýz açýklýðý, vestibül

yaþlý ve özürlü hastalarda elektrikli fýrçalarý önererek
bu hastalarýn aðýz hijyenini daha iyi bir düzeye
getirmeyi amaçlamaktadýrlar.
Oral hijyenle ilgili mesajlarýn hastaya iletilmesinde
en yaygýn olarak kullanýlan ve en etkili olan yöntem
bire bir verilen eðitimdir. Ancak bu yöntem çok
zaman alýcý olduðundan topluma yaygýnlaþtýrýlmasýnda
güçlükler ortaya çýkarmaktadýr. Lim ve arkadaþlarý(6)
yaptýklarý çalýþmada 195 bireyde çeþitli oral hijyen
eðitim yöntemlerini karþýlaþtýrmýþlardýr. Sonuçlara
göre kiþisel olarak eðitilen grup, kitapçýkla kendi
baþýna eðitim alan grup, video ile eðitilen grup ve
hepsinin kombinasyonu olan grup arasýnda diþeti
saðlýðý ve dental plak yüzdeleri arasýnda herhangi bir
farklýlýk bulunmamýþ ve baþka faktörlerin (bilgi
düzeyi, konuya ilgi, alýþkanlýklar vb) rol oynadýðý
ileri sürülmüþtür. Oral hijyen düzeyinin
yükseltilmesinde eðitim þeklinin hiçbir rolü
bulunmadýðýný, asýl etkenin hastanýn psikolojik olarak
kendini eðitmesi olduðunu savunan çalýþmalar
bulunmaktadýr(6).Yaptýðýmýz ankette hekimlerin
çoðunun hastalarýna diþ fýrçalamayý ilk seansta model
üzerinde ve Modifiye Stillman tekniðini tercih ederek
öðrettikleri saptandý. Çok az hekim sonraki seanslarda
hastanýn kendi aðzýnda veya video ile eðitim yaptýðýný
belirtti. Groisman ve arkadaþlarý(7) yaptýklarý
çalýþmada bilgilendirme sonrasýnda ankete verdikleri
cevaplardaki doðru sayýsýnýn arttýðýný saptamýþlardýr.
Klinik deneyimlerimiz; hastanýn ilk seansta model
üzerinde aldýklarý oral hijyen eðitiminin, sonraki
seanslarda hijyen araçlarýný kullandýrarak ve dental
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Þekil 2. Gingivitis tedavisinde yaklaþýmlar.

plak boyayýcý ajanlarla pekiþtirilmesinin hastanýn
bireysel hijyen giriþimlerini baþarýya ulaþtýrdýðýný
ortaya koymaktadýr.
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hastanýn diþlerinin durumuna göre diþ ipini önermekte,
bazýlarý tercihi hastaya býrakmaktadýr. Gerek diþ
fýrçasý gerekse diðer mekanik hijyen araçlarýnýn seçimi
ve önerilmesinde hastanýn mevcut aðýz ve diþ
anatomilerinin, ihtiyaçlarýnýn, el becerisinin ve
sosyoekonomik düzeyinin önemli faktörler olduðu
göz önüne alýnmalýdýr.
Diþ macunlarý diþ yüzeylerinin temizlenmesi ve
polisajýnda önemli oral hijyen komponentleridir ve
diþ fýrçasýnýn mekanik etkisini artýrmalarýnýn yaný
sýra içerdikleri anti-plak, anti-gingivitis ve anti-karies
ajanlarla önem kazanmaktadýrlar(8). Anketimizde diþ
macunu seçiminde marka tercihi ile ilgili soru

Tablo 5: Klinikte gerçekleþtirilen periodontal giriþimler

Endikasyonuna göre
uyguluyorum
Diþtaþý temizliði ve
polisaj
Okluzal travma
tedavisi
Gingivektomigingivoplasti
Mukogingival cerrahi
giriþimler
Subgingival küretaj
Bütün periodontal
cerrahi giriþimler
Hayýr
uygulamýyorum

1950-1980 mezunlarý
n = 13
% 30

1981-1990 mezunlarý
n = 32
% 32

1991-2000 mezunlarý
n = 48
% 19,04

2001 - sonrasý mezunlarý
n= 7
% 8,33

% 30

% 44

% 44,04

% 33,33

%5

% 16

% 14,28

% 16,66

% 10

%4

% 5,95

%0

%5

%0

% 16,66

% 8,33

% 15

% 14

%0

% 33,33

%5

%2

%0

%0

% 15,38

% 3,12

% 4,25

% 28,57

Gingivitis ve/veya periodontitisin genellikle
interproksimal sahalardan baþladýðý ve diþ
fýrçalamanýn bu bölgelere ulaþýmda yeterli olmadýðý
bilinmektedir. Diþ ipi ve diþ arasý fýrçalarý
interproksimal bölgelerde kullanýlan ve etkinlikleri
þekil, büyüklük, diþin proksimal konturu ve hastanýn
el becerisine baðlý olan yardýmcý gereçlerdir. Hastanýn
uygun bir þekilde bilgilendirilmesi ile de etkinliklerinin
arttýðý bilinmektedir(4,5). Anketimize katýlan
hekimlerin % 93 ü diþipi, arayüz fýrçasý, tek demetli
fýrça, kürdan gibi araçlarý hastalarýna kullandýrarak
bu bölgelerin saðlýðýný korumaya çalýþmaktadýrlar.
Diþ ipleri mumlu-mumsuz yüzeyli ve çeþitli formlarda
üretilmektedir. Mumsuz diþ iplerinin çeþitli avantajlarý
olduðunu ileri sürülmektedir(4). Bunlar mumsuz diþ
ipinin daha ince olmasý ve sýký kontaklardan kolay
geçmesi, diþ üzerinde basýnçla yassýlaþarak yumuþak
eklentilerin kaldýrýlmasýnda daha etkili olmasý ve ip
kullanýmý esnasýnda temiz diþ yüzeyinde çýkardýðý
sesin hastaya interproksimal temizlikteki
performansýný gösteriyor olmasý þeklinde
yorumlanmýþtýr. Ancak mumlu diþ iplerinin
restorasyon içeren bölgelerde kullaným avantajlarý
bulunduðunu öne süren araþtýrmacýlar da vardýr(4).

bulunmamaktadýr. Ankete katýlan hekimler macun
kullanýmýnda miktar olarak leblebi büyüklüðünde,
tercih olarak farklý macunlarýn dönüþümlü, tadý ve
kokusu hoþa gidenleri ve standart beyaz macun
kullanýmýný önermektedirler. % 12,03 lük bir grup
ise herhangi bir öneride bulunmamaktadýr. Ancak
periodontal hastalýðýn en erken bulgusunun diþeti
kanamasý olmasý, macun kullanýmýnda beyaz
macunlarýn tercih edilmesi düþüncesini
desteklemektedir.
Dentin hipersensivitesine yönelik olarak en çok rapor
edilen hasta þikayeti soðuk hassasiyetidir(9). Dentin
hipersensivitesinin tedavisinde dentin tübüllerinin
týkanmasý, tübüler sývýlarýn koagülasyonu,
presipitasyonu, sekonder dentin formasyonunun
uyarýlmasý, pulpaya ait sinirsel cevabýn blokajý gibi
tedaviler kullanýlmakla birlikte, yapýlan çalýþmalarda
hiçbir diþ macununun belirgin bir anti-hipersensitif
etkisinin olmadýðý ileri sürülmüþtür(10). Anketimize
katýlan hekimler tedavi giriþimlerinden sonra akut
hassasiyeti olan hastalarda hassasiyet giderici
macunlarý önerdiklerini bildirmiþlerdir, çok azý ise
her zaman önerilebileceðini savunmaktadýr. Dentin
hipersensitivitesinin varlýðýnda hastanýn oral hijyen
uygulamalarýnýn aksayabilir olmasý dental plak
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oluþumunu arttýracak, dolayýsýyla hipersensitivitenin
devamlýlýðýna yol açacaktýr. Diþeti çekilmesi
olgularýnda diþ macunlarýnýn da dahil olduðu
antihipersensitif tedavi seçenekleri denenmelidir.
Gargaralarda ve irrigasyon sistemlerinde
kullanýlan antiseptik özellikteki klorheksidinin diðer
antiseptik ajanlara göre klinik anti-plak etkisinin
daha iyi olduðu kanýtlanmýþtýr(10,11) ve klorheksidin
altýn standart olarak kabul edilmiþtir(8,12,13).
Anketimize göre hekimlerin % 49,38 inin, literatürle
paralel olarak, doðru dozajda klorheksidinli gargara
kullanýmýný tavsiye ettikleri belirlenmiþtir.
Periodontal tedavide cep sývýsýnda oluþan
konsantrasyonuna baðlý olarak en uygun ve etkili
antibiyotik tetrasiklin ve onu takiben
metronidazoldür(14-18). Kombinasyon
uygulamalarýnda ise metronidazol + amoksisilin ya
da metronidazol + amoksisilin klavulonat
kullanýlmaktadýr. Ayrýca klindamisin, metronidazol
+ siprofloksin, metronidazol + spiramisin gibi
seçenekler de etkin olarak kullanýlmaktadýr(19).
Eritromisin diþeti oluðu sývýsýnda konsantre olamaz
ve çoðu periodontal patojene etkisizdir. Penisiline
alerjisi olan hasta gruplarýnda endikasyonu olmasý
durumunda proflaktik olarak kullanýlmaktadýr(20,21).
Bunun haricinde periodontitislerin tedavisinde hiçbir
þekilde kullanýlmamalýdýr. Periodontal tedavide alerjik
reaksiyonlar ve bakteriyel dirence sebep olmalarý
nedeniyle penisilinler yerine genellikle penisilin
türevleri ve penisilin ile kombinasyone antibiyotikler
kullanýlmaktadýr(8,22). Anketimiz sonuçlarýnda
penisilin türevleri ve penisilin ile kombinasyonlarýn
periodontal tedavide çok tercih edildiði ve literatürlere
paralel olarak metronidazol ve tetrasiklinin yaygýn
olarak kullanýldýðý tespit edildi. Ancak anketimizin
sonuçlarý ayný zamanda basit gingivitis tedavisinde
ve ayrýca her türlü periodontal iþlemde antibiyotik
kullandýrýldýðýný ortaya çýkarmaktadýr. Antibiyotiklerin
mikrobiyal direnç oluþturmalarýnýn gün geçtikçe
yaygýnlaþýyor olmasý, her türlü periodontal iþlemde
antibiyotik kullanýlmasýndan ziyade hastalýk etkeni
olan mikroorganizmanýn belirlenmesi ve ona yönelik
antibakteriyel tedavinin yapýlmasýný gerektirmektedir.
Antimikrobiyal tedavinin nasýl yapýlacaðýna iliþkin
karar bilgiye dayandýrýlýrsa tedavinin sonucunun
baþarýlý olacaðý bir gerçektir.
Hekimin uygulayacaðý tedavi konusunda yeterliliði
olmalýdýr, yanlýþ teþhis veya tedaviden direkt olarak
hekim sorumludur. Anketimize katýlan hekimlerin
çoðunluðu, endikasyonuna göre, diþtaþý temizliði ve
polisaj, okluzal travma tedavisi, gingivektomi-

gingivoplasti, mukogingival cerrahi, subgingival
küretaj gibi periodontal giriþimlerde ya da bütün
periodontal giriþimlerde bulunduklarýný belirtmiþlerdir.
Hekimlerin sadece % 23 ü periodontal sorunlu
hastalarý direkt olarak bir periodontiste
yönlendirdiklerini ifade etmektedirler. Ýleri derecede
kemik yýkýmý olan hastalarda çekim, plak
eliminasyonu sonrasý bir periodontist tarafýndan
deðerlendirilme, ileri periodontal tedaviye ihtiyacý
yoksa direkt protetik tedavi veya antibiyotik tedavisi
uygulamaktadýr. Ancak kliniðe gelen tüm hastalara
diþtaþý temizliði ve polisaj iþlemini yapmadýðýný
belirten bir hekim topluluðunun ileri periodontal
cerrahi iþlemlerini uyguluyor olmasý son derece
düþündürücüdür.
Isparta ve Burdur Diþhekimleri Odasýnýn 1999-2004
yýllarý arasýnda beraber düzenledikleri 26 bilimsel
etkinliklerin 3 tanesi periodontal tedaviler, cerrahisiz
periodontal tedaviler ve antibiyotik kullanýmý ile
ilgilidir. Bu toplantýlara odaya kayýtlý diþhekimlerinin
katýlým oranlarý sýrasýyla % 27, % 38 ve % 18 dir.
Çalýþmamýzda; genç hekimlerin bilgilerinin daha taze
ve güncel oluþu ile klinik uygulamalar sýrasýnda bazý
noktalarda daha dikkatli davrandýklarý gözlemlendi.
Bu çalýþma bilgilerin hatýrlanmasý ve
güncellenmesinde meslek içi eðitimin ve kiþisel
çabalarýn önemini ortaya koymaktadýr. Meslek
yaþamýnda doðru klinik uygulamalarýn teorik bilgilere
dayandýðý ve temel bilimlerle paralel ilerleme gösteren
diþhekimliði mesleðindeki kiþisel ilerlemenin ancak
yeterli teorik bilgiyle olabileceði unutulmamalýdýr.
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Form 1

S.D.Ü.
Diþ Hekimliði Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalý
Diþ Hekimlerine Yönelik Anket Çalýþmasý
BURDUR
ISPARTA
1. Hangi Üniversiteden mezunsunuz? .........................................................................
Mezuniyet Yýlýnýz
: .........................................................................
2. Hasta motivasyonunda slogan olarak niteleyebileceðiniz baþlýca sözcükleriniz nelerdir?
a.
b.
c.

Diþsizlik kader deðildir.
Diþsizlik bir yaþlýlýk belirtisi deðildir.
Vücut temizliðine gösterdiðimiz özeni diþlerimize de göstermeliyiz.

3. Aðýz hijyen motivasyonunda hastaya ilk söyleyecekleriniz nelerdir?
a.
b.
c.

Hayat boyunca diþeti hastalýðýna yakalanma riski vardýr.
Diþeti hastalýðý ve çürük oluþumunda esas etken diþ üzerindeki mikroptur.
Esas olan diþ fýrçasý ve diþipi ile aðýz bakýmý yapmaktýr; diþ macunu ise bunlara yardýmcýdýr.

4. Hasta aðzýnda özellikle vurguladýðýnýz durumlar nelerdir?
a.Plak
b.Kanama
c.Cep derinliði
d.Diþtaþý
e.Restorasyonlar
f.Hastalýklý ve saðlýklý bölgeler
5. Plak boyayýcý ajanlar kullanýyor musunuz?
Evet

Hayýr

a.ilk seansta
b.Kontrol seanslarýnda
c. Gerektiðinde

6.Hastalara diþ fýrçasý önerirken marka tercihiniz var mý?
a.Oral-B ( )
Hayýr
Evet
b.Vepa
( )
c.Banat ( )
d.Signal ( )
e.Colgate ( )
f.Diðer ( )
7. Hastalarýnýza ne tür fýrça öneriyorsunuz?
a.
b.
c.

Hastaya göre deðiþiyor.
Orta sert fýrça
Orta sert, sapý rahatça kavranýlan, kýllarý eþit uzunlukta.

8. Hastalarýnýza elektrikli fýrça öneriyor musunuz?
Evet

Hayýr

a. Yaþlý ve özürlülere
b. Manipulasyonu yetersiz hastalara
c. Bütün hastalara

9. Hastalarýnýza fýrçalamayý öðretiyor musunuz? (Cevabýnýz hayýr ise 9,10,11 ve 12. sorularý geçiniz).
Evet

Hayýr

10. Hastaya fýrçalamayý nasýl öðretiyorsunuz
a.
Ýlk seansta model üzerinde
b.
Sonraki seanslarda, hastanýn kendi aðzýnda
c.
Video ile
11. Hastalara hangi fýrçalama metodunu öðretiyorsunuz?
a.
b.
c.

Modifiye stilmann tekniði (Diþetinden diþe doðru)
Bass tekniði (fýrça kýllarýný diþeti oluðu içerisine yerleþtirip titreþtirerek)
Charters tekniði (horizontal yönde hafif titreþim hareketi verdirerek).

12. Hastanýn fýrçayý doðru kullanýp kullanmadýðýný nasýl kontrol ediyorsunuz?
a.
b.

Hastadan model üzerinde fýrçalama yapmasýný isteyerek
Hasta ayna karþýsýnda kendi diþlerini fýrçalarken
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13. Hastalara doðru fýrça kullanýmýný öðretmede en çok karþýlaþtýðýnýz güçlükler nelerdir?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Güçlük çekilmiyor
Bulantý refleksi
Hastanýn önceki alýþkanlýklarý
Dil sorunu
0
Fýrça kýllarýnýn 45 ile yerleþtirilmesi
Kýsa süreli fýrçalama
Lingual ve palatinal yüzeylerin fýrçalanamamasý
Aðzýn çok açýlmasýyla yanaðýn ve dudaðýn sertleþmesi

14. Bulantý ve kusma refleksi olan hastalarda fýrçalamayý nasýl yaptýrýyorsunuz?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Macunsuz fýrçalama
Küçük baþlý fýrçayla lingualde ve palatinalde küçük hareketlerle fýrçalama
Fýrçalama öncesi soðuk suyla çalkalama
Burundan nefes alýp verme
Nefesini tutup fýrçalama
Dikkatini baþka yöne çekme
Fýrçalamaya refleksi provoke eden bölgeden baþlama

15. Sýð vestibül, yüksek frenilum ve gingival hiperplazi gibi durumlarda özel fýrçalama öneriyor musunuz?
Evet

Sýð vestibül
Yüksek frenilum
Hiperplazi

Hayýr

a. Dudaðýný çekerek
b. Dudak, yanak kaslarý gevþetilerek, küçük fýrçayla
a. Diþetinden diþe doðru
b. Oluk içine yerleþtirip
c. Titreþim hareketi ile

16. Bir fýrçanýn uygun olup olmadýðý konusunda sizden görüþ istenirse, nelere bakarak olur veriyorsunuz?
a.
b.
c.
d.

Sapýn ergonomik, posterior bölgeye kolay ulaþabilir olmasýna
Kýllarýnýn yuvarlatýlmýþ olmasýna
Ekonomik olmasýna
Fýrça baþýnýn küçük olmasýna

17. Hastaya plak kontrolü için diðer hijyen araçlarýný öneriyor musunuz?
(Cevabýnýz hayýr ise 17. ve 18. sorularý geçiniz).
Evet

Hayýr

a. Duruma göre diþipi veya arayüz fýrçasý
b. Diþipi ve arayüz fýrçasý birlikte
c. Tek demetli fýrça
d. Kürdan (doðru kullanýlabiliyorsa)

18. Ne tür diþipi öneriyorsunuz?
a.
b.
c.
d.

Mumlu
Mumsuz
Hastanýn durumuna göre
Tercihi hastaya býrakýyorum

19. Hastanýn diþipini fýrçalamadan önce mi yoksa fýrçalama sonrasý mý kullanmasýný öneriyorsunuz?
a.
b.
c.

Fýrçalamadan önce
Fýrçalamadan sonra
Hastanýn tercihine göre

20. Ortodontik tedavi gören hastalarda plak kontrolü yaklaþýmýnýz nedir?
a.
b.
c.
d.

Özel oluklu diþ fýrçasý
Arayüz fýrçasý
Superfloss
Diþipi

21. Plak eliminasyonunda mekanik yöntemlerin yanýsýra kimyasal ajanlar kullanýyor musunuz?
a.
b.
c.

Mekanik temizliðin anlamýný kavramamýþ hastalara aðýz gargarasý önermiyorum.
Ýstenilen düzeyde iyileþme elde edilemeyen hastalara öneriyorum
Rutinde önerilmiyor

22. Klorheksidinli gargara öneriyor musunuz? (Cevabýnýz hayýr ise 23. soruya geçiniz) Öneriyorsanýz hangi durumlarda?
Evet

Hayýr

a. Postoperatif
b. Postoperatif akut durumlarda
c. Sistemik hastalýðý olanlarda
d. Motivasyonu zayýf olan hastalarda
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23. Klorheksidini hastalarýnýza ne þekilde kullandýrýyorsunuz?
a.
b.
c.
d.

Fýrçalama sonrasý günde 2 defa
Fýrçalamadan yarým saat sonra günde 2 defa, 7-10 gün süreyle
Fýrçalamadan 2-3 saat sonra, 1-8 hafta süreyle
Fýrçalamadan yarým ile 2-3 saat sonra, 1-8 hafta süreyle

24. Macun konusunda hastalarýnýza önerileriniz nelerdir?
a.
b.
c.
d.
e.

Standart beyaz macun
Farklý macunlarý dönüþümlü olarak kullanmasýný öneriyorum
Leblebi büyüklüðünde macun
Tadý ve kokusu hoþuna giden macunu öneriyorum
Herhangi bir önerim yok

25. Hassasiyet giderici macunlarý öneriyor musunuz?
a.
b.
c.

Rutinde önerilmemelidir
Her zaman önerilebilir
Tedavi giriþimlerinden sonra akut hassasiyeti olan hastalarda, hassasiyet azalýncaya kadar önerilebilir

26. Kliniðinize baþvuran bütün hastalara diþtaþý temizliði ve polisaj yapýyor musunuz?
Evet

Hayýr

27. Kliniðinizde subgingival küretaj yapýyor musunuz?
Evet
Hayýr

a. Her hastada
b. Ödemli sahalarda

28. Kliniðinizde periodontal giriþimlerde bulunuyor musunuz?
Evet
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Hayýr

Endikasyonuna göre;
Diþtaþý temizliði ve polisaj
Okluzal travma tedavisi
Gingivektomi-gingivoplasti
Mukogingival cerrahi giriþimler
Subgingival küretaj
Bütün periodontal cerrahi giriþimler

29. Gingivitisli hastalarda ne gibi yaklaþýmlarda bulunuyorsunuz?
a.
b.
c.

Öncelikli plak eliminasyonunu (diþtaþý temizliði, polisaj, aðýz hijyeni motivasyonu) saðlýyorum
Antibiyotik öneriyorum
Antiseptik aðýz gargaralarý öneriyorum

30. Kliniðinize protetik tedavi için baþvuran, ileri derecede alveoler kemik yýkýmlarý olan ileri yaþtaki hastalarýnýzda, periodontal tedavi yaklaþýmlarýnýz
neler olabilir?
a.

Öncelikle plak eliminasyonunu saðlýyorum

b.

Antibiyotik öneriyorum

c.

Diþler aþýrý derecede mobil ise çekim düþünüyorum

d.

Öncelikle bir periodontist tarafýndan deðerlendirilmesini istiyorum

e.

Ýleri periodontal tedaviye ihtiyacý yoksa, protetik tedaviye geçiyorum

31. Her periodontal tedavide antibiyotik öneriyormusunuz ?
Evet
a.
b.
c.
d.
e.
Hayýr

Penisilin türevlerini
Tetrasiklin türevlerini
Metranidazol veya ornidazol türevlerini
Penisilin-metranidazol kombinasyonu
Penisilin-tetrasiklin kombinasyonu
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