Atatürk Üniv. Di Hek. Fak. Derg.
Cilt:16, Say : 2, Y l: 2006, Sayfa: 74-78

ATILGAN, ÜNLÜ, YAMAN

PARAFORMALDEH T N NEDEN OLDU)U G NG VAL VE MAND BULAR KEM K
NEKROZU (OLGU SUNUMU)
GINGIVAL AND MANDIBULAR BONE NECROSIS FOLLOWING THE USE OF
PARAFORMALDEHYDE (CASE REPORT)
Dr Serhat ATILGAN*

Prof. Dr. Gülten ÜNLÜ*

ÖZET
Paraformaldehit içeri0inin uzun süreli uygulamas n n veya dokulara s zmas n n periodontal dokularda iddetli hasara sebep oldu0u iyi bilinmesine ra0men
bu madde, hala baz di hekimleri taraf ndan di devitalizasyonunda kullan lmaktad r. Paraformaldehit içerikli devitalizasyon maddeleri sert ve yumu ak dokularla temasa geçti0i zaman a r derecede toksik ve
karsinojeniktir. Çal mam zda, bilateral molar di lere
devitalizasyon amaçl yerle tirilen ve uzun süre a0 zda
b rak lan formaldehitin olu turdu0u gingival ve mandibular kemik nekrozu vakas sunulup tart lmaktad r.
Bu vakada, hastan n ya am kalitesini etkileyen ve
restoratif olas l klar n s n rland ran mandibuladaki
iddetli gingival ve alveoler kemik kayb gösterildi.
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ABSTRACT
Although it is well known that prolonged
application or leakage of paraformaldehyde containing
paste can cause severe damage to the periodontal
tissues, the substance is still used by some dentists for
devitalization tooth. Arsenic and its compounds are
extremely toxic and carcinogenic when they are in
contact with hard and soft tissues. This study presents
and discusses one case of tissue necrosis and its
surgical management. This case showed severe
alveolar bone loss in the mandible, which affected the
patients' quality of life and limited the restorative
possibilities.
Key Words: Paraformaldehyde, necrosis,
mandible

G R
Toksik devitalizan maddeler, geçmi te etkili bir
anestezi sa0lamak amac yla inflame pulpay devitalize
etmek için s kl kla kullan l rd.1 Ancak, bu maddeler pulpa
kanal ile s n rl kalmay p apikale, lateral ve aksesuar
kanallarda ilerleyerek periodontal hasara neden
olmaktayd lar.1,2 Di hekimli0inde trioksit formu olarak
kullan lan arsenik, As2O3 formülasyonunda olup,
anestezik maddelerinin de yetersizli0i sonucu devitalizan
madde olarak kullan lmaktayd . Bu özelliklerinin yan s ra,
arsenik ve paraformaldehit içerikleri, sert ve yumu ak
dokuyla temasa geçti0inde a r derecede toksik etki
yarat r.3 Paraformaldehit ve içeriklerinin karsinojenik ve
yan etkileri nedeniyle ça0da di hekimli0inde art k
kullan m alan yoktur. Buna ra0men geli mekte olan
ülkelerde
kullan ld 0
ve
buna
ba0l
geli en
1,2
komplikasyonlar n rapor edildi0i görülmü tür.

Shearjashub Spooner pulpitis tedavisi için
arseni0in asit formunun kullan m tan mlayan ilk di
hekimidir.4 Daha sonra paraformaldehit içeri0i modifiye edilip geli tirilmi ve endodontik tedavide kullan lmaya ba lanm t r. Özellikle anestezisiz y llarda, pulpitis vakalar nda bu içeri0in kullan m , pulpay h zl ekilde devitalize edip, pulpitise ba0l geli en a0r lar n
azalmas n sa0lam t r. Restoratif materyallerin kavite
duvarlar nda s zd rmazl k özelli0i geli tirilene kadar pulpay devitalize etmek için paraformaldehit kullan lmas
güvensizdi.2,5 Bununla birlikte bu s zd rma potansiyeline ra0men hastalar n tedaviye h zl ve ba ar l ekilde cevap vermesinden dolay sadece pulpay devitalize
etmek için de0il, ayn zamanda hassas dentinin tedavisinde de bu içeriklerin kullan m n gündeme gelmi tir.5,6 Ancak paraformaldehit içeri0inin kullan m na
ba0l olu an kemik nekrozu ve bu nekroza ba0l olarak
geli en di kayb n n, mastikatör disfonksiyonun ve
estetik problemlerin tedavisinin de oldukça sorunlu bir
tablo oldu0u unutulmamal d r.1
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Bu çal mada, paraformaldehit içeri0inin vital
dokulara s zmas ndan kaynaklanan komplikasyonlar ve
tedavisini sunmay ; geli tirilen anestezik maddeler ve
tedavi yöntemleri ile ihtiyaç olmaktan ç kan formaldehitin zararl etkilerinin hat rlat lmas n amaçlad k.
OLGU RAPORU
A0r , a0 z içinde kötü koku ve i lik ikayeti ile
klini0imize ba vuran 27 ya ndaki bayan hastadan
al nan anamnez sonucu hastan n 6 6 7 nolu di lerine
kanal tedavisi yapt rmak için serbest di hekimine ba vurdu0u, hekimin di leri devitalize etmek için pulpa
odas na paraformaldehit içerikli devitalizan madde yerle tirdi0i, ancak 1 ay a an bir süre sonra hastan n
ba ka bir hekime gitti0i, bu hekim taraf ndan sol
mandibular 6 nolu di in çekilmesi ve di0er di lerdeki
(sa0 mandibular 6 ve sol mandibular 7) devitalizan
maddelerin ç kar lmas na ra0men
ikayetlerinin geçmemesi üzerine klini0imize gönderildi0i tespit edildi.
Hastan n yap lan klinik muayenesinde ekstraoral olarak belirgin bir asimetrinin olmad 0 ancak
lenflerinin ateke oldu0u gözlendi. Mntra-oral muayenede a0 z hijyeninin iyi olmad 0 , di çürüklerinin ve
periodontal plaklar n varl 0 saptand . Ayr ca sa0
mandibular 1. molar di in vestibülündeki gingival doku
kay plar yla birlikte di kökünün 2/3’ünün aç kta oldu0u
(Resim 1a), lingual yüzden bak ld 0 nda ise a0 z
taban na kadar inen sar ms -gri renkte nekroze kemik
varl 0 tespit edildi (Resim 1b). Hastan n sol mandibulas de0erlendirildi0inde ise 6 nolu di in çekim
bölgesinde nekroze kemik dokular n n varl 0 ile birlikte
7 nolu di in kole hizas nda gingival kay plar ile kemikte
nekroz saptand (Resim 2).
Hastaya mevcut enfeksiyon ve a0r için
antibiyotik ve analjezik verildi. Lokal anestezi uygulanarak sol 6 nolu di çevresindeki nekroze kemik ve 7
nolu di in ekstraksiyonu yap ld (Resim 3). Bölge
kürete edildi (Resim 4) ve furasinli tampon uyguland .
Hastan n sa0 1. molar di i de lokal anestezi alt nda
çekilerek nekrotik kemik dokular uzakla t r ld (Resim
5), küretaj takiben furasinli tampon tatbik edildi. Bu
dönemde al nan radyografide defekt bölgelerinin
nekrotik dokulardan temizlendi0i görüldü.
Defekt
bölgesine uygun obturatörler yap larak hasta s k
aral klarla kontrole ça0r ld (Resim 6a,b). 3 y l sonraki
radyografik ve klinik görüntüsünde bölgenin tamamen
iyile ti0i ve herhangi bir patolojinin görülmedi0i tespit
edildi (Resim 7a,b).

a)

b)

Resim 1: Sa0 mandibular 1. molar di in vestibül(a) ve lingual
(b) yüzündeki defektlerin görünümü,

Resim 2: Sol mandibular molar bölge görüntüsü,
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a)

Resim 3: Sol mandibular bölgedeki 7 nolu di in ve nekroze
kemik dokunun görünümü

b)
Resim 6: Defekt bölgelerine tatbik edilecek obtüratörün
görünümü(a) obturatörün defekt bölgesine tatbiki(b)

Resim 4: Sol Mandibular molar bölgenin kürete edilmi
görüntüsü
a)

b)
Resim

5:

Çekilmi

sa0

mandibular

1.

molar

di in

görünümü(a), bölgedeki ölü kemik dokusunun görünümü (b)

Resim 7: Hastan n postoperatif 3 y l sonra görülen
görüntüleri (a,b)
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sa0lanmas d r. Paraformaldehitin kullan m na ba0l
hasarl kökleri olan veya kemik deste0i ciddi ekilde
zay flam olan di lere kök rezeksiyonu uygulan r. Bu
ekilde kök rezeksiyonundan sonra uzun süre a0 zda
kalan molar di ler rapor edilmi tir. Bu amaca ula mak
için tedavide kemik grefti kullan m , kök yüzeyi
düzeltmesi ve membran bariyerler tavsiye edilmi tir.12

TARTI MA
Formokresol antibakteriyel etkisi ve dokuya
fikse olabilme özelliklerinden dolay kanal içi antiseptik
olarak tavsiye edilir ancak; formokresol gibi s v formaldehit içerikleri apikale, lateral ve aksesuar kanallara yay l m gösterebilir7 ve periodonsiyumda yumu ak
doku ve sert dokuda hasara neden olabilir.7,8 Yeni güvenilir anestezi sa0layan metotlar n varl 0 yla paraformaldehit ve di0er toksik madde kullan mlar azalm t r. Bununla birlikte, modern endodontik yakla mlar n aksine klinik kullan mdan tamam yla kaybolmam t r.8
Günümüzde hem endüstriyel hem de klinik
pratikteki geli melere ra0men literatürde çenelerin
kimyasal nekrozlar n n bildirimi ile kar la labilmektedir. Paraformaldehit özellikle kardiyovasküler sistem,
kan ve kemik ili0i üzerine etkilidir. Paraformaldehit
potansiyel toksik ve protoplazmik bir zehir olup organik ve inorganik formlarda bulunur. Genel popülasyonda arseni0e maruz kalma oral yoldan al n m na
ba0l d r. Arseni0in oral yoldan al n m n n en yayg n
etkileri; GIS irritasyon, periferal nöropati, vasküler
lezyonlar, anemi, deri kanserini içeren deri hastal klar
ve iç organlar n (böbrek, akci0er, karaci0er, mesane)
kanserleridir.5,9 Oral bölgede kullan m sonucunda da
yumu ak ve sert dokuda nekroz,sinir hasar na ba0l
parastezi ve alerji rapor edilmi tir.10
Spooner, paraformaldehit kullan m n n risksiz
oldu0unu ileri sürerken; Haris, arseni0in öldürücü bir
zehir oldu0unu bildirmi tir.1,4 Arseni0in kemik üzerindeki direkt etkisine ba0l olarak nekroz olu abilir.5
Arseni0in lokal toksisitesinin sonuçlar çarp c d r.
Yakata ve ark. sadece di lerle s n rl kalmay p, ayn zamanda mandibulan n ramusuna kadar uzanan kemikte
yayg n destrüksiyon yapan bir paraformaldehit nekroz
vakas tan mlam lard r.4
Yalç n ve ark. ise, maksiller di lerde devitalizasyon i lemi için kullan lan arsenik trioksidin oroantral fistül olu turdu0unu belirten vaka rapor
etmi lerdir.11
Bizim olgumuzda sistemik bir probleme rastlan lmazken, kemikte geli en nekrozlar alveolar düzeydeydi, herhangi bir parastezi geli memi ti ve gingival
yumu ak doku kay plar mevcuttu.
Kemik y k m olan bu di ler için s kl kla çekim
planlan r. Ancak kemik kayb daha lokalize ise
alternatif yollar uygulanabilir. Bunlardan biri uygun
olan kökün kullan m ile kronun devaml l 0 n n

SONUÇ
Dental pratikte devitalizan maddelerin herhangi bir endikasyonunun olmad 0 ; uygulanmas n n
k s tlanmas ve yasaklanmas n n gerekti0i; günümüzde
pulpa a0r s n kontrol edebilecek güvenli anestezi
metotlar n n varl 0 n n unutulmamas gereklidir. Di hekimleri bu maddelerin zararlar n n bilincinde olmal d rlar. Bunlar n kullan m na ba0l geli ebilecek komplikasyonlar bilmelidirler ve gerekti0inde hastalar n oral
ve maksillofasiyal cerrahi kliniklerine yönlendirmelidirler.
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