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SUMMARY

ÖZET
Mikrobiyal dental plak peridontal hastal klar n
etiyolojisinde ana etkendir. Plak uzakla t rmas n n
zorla t ran faktörlerde bu hastal klar n olu umu ve
ilerlemesinde önemli rol oynarlar. Bu faktörlerden biri de
yar gömülü üçüncü molar di lerdir. Bu çal madaki
amac m z yar gömülü üçüncü molar di lerin çekiminin
cerrahi öncesi ve sonras plak ve gingival indeksler takip
edilerek bu i lemin periodontal sa<l k üzerine etkisinin
de<erlendirilmesidir. Çal mam zda semptom versin ya
da vermesin yar gömülü üçüncü molar di lerin a< zdan
uzakla t r lmas hem gingival hem de plak indekslerinde
dü ü oldu<u görüldü. Bu da yar gömülü üçüncü molar
di lerin cerrahi olarak çekiminin periodontal sa<l k
üzerinde olumlu etkileri oldu<una i aret etmektedir.

Microbial dental plaque is the main etiologic
factor of periodontal diseases. The factors which make
plaque removal difficult, play an important role in
occurance and progression of these diseases. One of
these factors is partially erupted third molars. In this
study our aim was to evaluate the effect of removal of
partially erupted mandibular third molars on periodontal
health by following the alteration of plaque and gingival
indices before and after surgery. The removal of the
partially erupted mandibular third molars even
symptomatic or asymptomatic showed a decrease both
in gingival and plaque indices and this means the
removal of the partially erupted third molars are
benefical for improving periodontal health.

Anahtar kelimeler: Gömülü alt üçüncü molar,
di çekimi, periodontal sa<l k.

Key words: partially erupted mandibular third
molar, tooth removal, periodontal health

G R

Periodontal hastal k; mikrobiyal dental plakda
bulunan patojen bakteriler ve konak savunma sistemi
aras ndaki karma k etkile im sonucu ortaya ç kar.
Bakteri konak etkile imini etkileyen sistemik ya da lokal
faktörler hastal k olu umunu ve hastal k seyrini
etkileyecektir.7

Sürme zaman geldi<i halde dental arktaki yerini
alamayan di lere gömülü di ad verilir.1 3. molar di lerin
gömülü olmas yeti kinlerde en s k rastlan lan durumlardan biridir. Mandibular üçüncü molar di ler maksiller
üçüncü molar di lerden sonra en s k gömülü kalan
di lerdir.1-3

Periodontal hastal klar n etiyolojsindeki ana faktör
mikrobiyal dental plakd r.8 Di lerin a< zda sürmesini
takiben di ler üzerinde plak birikiminin gerçekle mesi
gingivitisin olu umunun ilk basama< d r. Bunun yan nda
baz
predispozan faktörlerde hastal k olu umunu
etkileyebilir. Pla< n uzakla t r lmas n önleyecek ve g da
tutulumuna zemin haz rlayacak lokal faktörlerin de
periodontal hastal < n etiyolojisinde ikincil önem ta d <

Gömülü veya k smen sürmü mandibular üçüncü
molar di ler enfeksiyon, a<r , di
çürü<ü, kök
rezorpsiyonu, dental arktaki çapra kl k, benign veya
malign odontojenik tümörler ve kistik olu umlara sebep
olma risklerinden dolay profilaktik olarak çekilmesi
gerekti<i s kl kla vurgulanmaktad r.1,4-6
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vurgulanm t r.9 Çal mam z n amac yar gömülü alt 3.
molar di lerin a< zdaki varl < n n lokal bir faktör olarak
a<z n genel sa<l < üzerindeki etkilerinin incelenmesidir.
Bu di ler için çekim karar verildi<inde bu i lemin
yap lmas sonras nda periodontal durumlar nda meydana
gelen de<i iklikler hekimler taraf ndan genellikle göz ard
edilmektedir. Bu de<i ikliklerin bilinmesi hem hasta
aç s ndan hem de hekim aç s ndan faydal olacakt r.

BULGULAR
Kontrol grubunun ba lang ç ölçümleriyle 2 ay
sonra elde edilen hem gingival hem de plak indeks
de<erleri kar la t r ld < nda istatistiksel olarak anlaml bir
fark bulunamam t r (p>0,05) (Tablo 1). 2. gruba dahil
hastalar n operasyon öncesi plak indeks skorlar kontrol
grubuyla kar la t r ld < nda ise istatistiksel olarak anlaml
bir fark saptand . (p<00,1) (Tablo 2). Üçüncü grup
olarak de<erlendirilen akut a<r ikayeti olan yar gömülü
alt 3. molar di e sahip bireylerde de operasyon öncesi
plak indeks skorlar n n kontrol gurubuyla kar la t r ld < nda fark n istatistiksel olarak anlaml derecede
yüksek oldu<u görülmü tür (p<00,1) (Tablo 3). Yar
gömülü di lerin çekimini takiben kontrol grubunda saptanan de<erler elde edilemese de hem 2. grup hem de 3.
grup bireylerinin plak indeks skorlar nda istatistiksel
olarak anlaml bir dü ü saptand . (p<0,01) (Tablo 4).
Ba lang çta kontrol grubuyla kar la t r ld < nda, hem
semptomatik grubun hem de asemptomatik grubun
gingival indeks skorlar daha yüksekti (p<00,1)(Tablo
3,4). Kontrol gurubunda 2 ay sonras nda gingival indeks
skorlar de<i mezken (p>0,05)(Tablo 1), post-operatif
de<erlendirmede hem semptomatik gurubun hem de
asemptomatik gurubun gingival indeks skorlar
istatistiksel olarak anlaml
derecede dü mü tü.
(p<00,1)(Tablo 3,4).

MATERYAL VE METOT
Çal maya ya lar 20 ila 30 aras nda de<i en 30
birey dahil edilmi tir. Kontrol grubu konjenital olarak alt
3.molar di i olmayan ya da daha önce bu di ini çektirmi
olan optimum a< z hijyenine sahip, ya ortalamas 25.6
olan 10 bireyden olu uyordu.
2. grup, asemptomatik yar gömülü alt 3. molar
di i olan ve ya ortalamas 24.3 olan 10 bireyden ve 3.
grup da akut a<r ikayeti olan yar gömülü alt 3. molar
di e sahip ya ortalamas 26.2 olan 10 bireyden
olu uyordu. Bütün alt üçüncü molarlar bir 2. molar n
kom ulu<unda bulunuyordu. Her 3 gurupta da erkek ve
bayanlar n say s e itti. Hastalardan hiçbiri ilgili dönemde
aktif periodonal tedavi görmemekteydiler. Genel a< z
sa<l < nda meydana gelen de<i imler, Silness ve Löe’nün
plak indeksi10 ve Löe ve Silness’in gingival indeksi11
kullan larak incelenmi tir. Kontrol grubunda ba lang ç
ölçümü ilk muayenede, ikinci ölçüm ise ilk muayeneyi
takiben 2 ay sonra yap l rken, 2. ve 3. grupda ilk
muayenede ilk kay tlar al nd ktan sonra di lerin cerrahi
olarak çekimini takiben 2 ay sonras nda tekrar kay t
al nm t r. Bütün ölçümler tek bir klinisyen taraf ndan
gerçekle tirilmi tir. Çal maya kat lan hiçbir bireye
di<erlerinden ayr olarak a< z bak m yla ilgili farkl bir
öneri verilmemekle beraber bütün bireylerden kendi a< z
bak m al kanl klar n sürdürmeleri istenmi tir. 2. ve 3.
gruptaki hastalar çekimden 1 hafta sonra suturlar n
al nmas ve post operatif de<erlendirme için kontrole
ça< r lm ve hiçbirinde yara iyile mesiyle ilgili herhangi
bir komplikasyona rastlanmam t r. Çekim i lemi öncesi
ve sonras nda saptanan de<erler Wilcoxon testi
kullan larak
istatistiksel
de<erlendirmeye
tabi
tutulmu tur. Kontrol grubuyla çal ma gruplar nda elde
edilen veriler aras ndaki istatistiksel de<erlendirme
Mann-Whitney U testi kullan larak yap lm t r.

Tablo 1
Kontrol grubu

Rlk ölçüm

2 ay sonra

P de<eri

Plak indexi

0.56±
±0.13

0.59±
±0.10

p>0,05*

Gingival indeks

0.16±
±0.03

0.17±
±0.02

p>0,05*

n=10

*istatistiksel olarak anlaml de<il(Wilcoxon testi)

Tablo 2
Klinik parametre
Plak indexi

Gingival indeks

Grup I n=10

Grup II n=10

P de<eri

Pre-op

0.56±
±0.13

2.29±
±0.17

P<00,1**

Post-op

0.59±
±0.10

1.44±
±0.16

P<00,1**

Pre-op

0.16±
±0.03

1.94±
±0.18

P<00,1**

Post-op

0.17±
±0.02

1.58±
±0.18

P<00,1**

**Rstatistiksel olarak anlaml (Wilcoxon testi)
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da vermesin hastal < n etiyolojisinde etkin bir faktör
oldu<una i aret etmektedir.
Bu dü ü ün kontrol grubunda saptanan de<erlere
ula amamas kontrol grubundaki bireylerin a< z sa<l < na
daha fazla önem vermeleri ve a< z hijyenini sa<lamaya
yönelik i lemleri daha s k ve etkin bir ekilde yapmalar yla da aç klanabilir. Di lerin çekimi sonras nda plak
seviyelerinde meydana gelen dü ü , plak kontrolü için
uygulanan standart prosedürler yard m yla da elde
edilebilir.

Tablo 3
Klinik parametre

Plak
indexi
Gingival
indeks

Grup I

Grup III

n=10

n=10

Pre-op

0.56±0.13

2.45±0.22

P<00,1**

Post-op

0.59±0.10

2.07±0.19

P<00,1**

Pre-op

0.16±0.03

2.28±0.40

P<00,1**

Post-op

0.17±0.02

1.90±0.25

P<00,1**

P de?eri

Hastalar n gingival indeksleri göz önünde
bulunduruldu<unda, semptomatik grubun operasyon
sonras de<erlerini operasyon öncesi saptanan de<erlere
göre daha dü ük oldu<u görüldü. Bu sonuç ilgili di lerin
çekiminin bu hastalarda a< z sa<l < üzerinde olumlu
etkiler olu turdu<unu göstermektedir. Alt 3. molar
di lerin çekiminin gingival ve plak indeksi üzerine
etkilerini ara t ran Giglio ve arkada lar n n14 bulgular n n
aksine çal mam zda
asemptomatik grubun gingival
indeks de<erlerinde de istatistiksel olarak anlaml farkl l k
gözlenmi tir. Bu durum klini<imize cerrahi çekim için
ba vuran hastalar n hasta aç s ndan zor ve önemli olarak
de<erlendirilen cerrahi bir i lem sonras a< z bak m na
daha fazla özen göstermeye ba lamalar yla aç klanabilir.

** Rstatistiksel olarak anlaml (Mann-Whitney U testi)

Tablo 4
Hasta gurubu ve klinik

Pre-op

Post-op

P de?eri

parametre
Grup II

Plak indeksi

2.29±0.17

1.44±0.16

p<00,1**

n=10

Gingival indeks

1.94±0.18

1.58±0.18

p<00,1**

Grup III

Plak indeksi

2.45±0.22

2.07±0.19

p<00,1**

n=10

Gingival indeks

2.28±0.40

1.90±0.25

p<00,1**

**Rstatistiksel olarak anlaml (Mann-Whitney U testi)

Yar gömülü 3. molar di lerin çekimi özellikle de
asemptomatikse hekimler için verilmesi kritik olan bir
karar olarak görünmektedir.14
Genel a< z sa<l <
aç s ndan hastaya a<r ikayeti vermese de problemli 3.
molar di lerin çekimi tavsiye edilmektedir.15 Herhangi bir
dental müdahalede bulunmadan önce, hastan n mevcut
durumu iyi bir ekilde de<erlendirilmelidir. E<er di hasta
için s k nt olu turuyorsa çekim karar n n al nmas daha
kolayd r. Ancak baz hekimler için asemptomatik di ler
göz önüne al nd < nda bu karar n verilmesi semptomatik
di ler için oldu<undan daha zordur.

TARTI MA
Periodontal hastal klar n tedavisinde hastal <a
neden olan etiyolojik faktörlerin elimine edilmesi esast r.
Bu da öncelikte pla< n ve plak birikimine neden olan ve
hastalar n plak uzakla t rma i lemini ba ar yla gerçekle tirmelerini engelleyen faktörlerin ortadan kald r lmas
anlam na gelmektedir.9 Semptom vermemesine kar n 2.
ve 3. molar di ler bölgesinde ciddi periodontal patolojilerin var olabilece<i bildirilmi tir.12 ayr ca gömülü 3.
molar di lerin erken dönem çekiminin periodontal
hastal klar önlemede yard mc olaca< iddia edilmi tir.13

Sonuç olarak yar gömülü 3. molar di lerin çekimi
a<z n genel sa<l < üzerinde hem plak indeks skorlar nda
hem de gingival indeks skorlar nda dü ü e neden olarak
olumlu etkiler meydana getirmektedir.

Bu bölgelerde plak uzakla t rma i leminin
uygulanmas n n zorlu<u ve yar gömülü di lerin
üzerindeki di etinin plak retansiyonu için uygun bir alan
olu turmas , bu patolojilerin olu umunu aç klar
niteliktedir. Çal mam zda yar gömülü alt 3. molar
di lerin a< z sa<l < n etkileyen bir faktör olup olmad <
de<erlendirilmi tir. Oral ve gingival sa<l k, kabul edilmi
iki indeks sistemi arac l < yla de<erlendirilmi tir.10,11 Her
iki çal ma grubunda ilgili di lerin çekimi sonras nda
kontrol grubunda saptanan de<erlere ula lamasa da
plak miktar nda dü ü görülmü tür. Bu da yar gömülü
alt 3. molarlar n varl < n n semptomatik bulgu versin ya
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