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SUMMARY

ÖZET

Dentoalveolar and perioral soft tissue injuries
are frequently encountered due to various kinds of
traumas. General etiological factors are fights, impact
due to falling, traffic accidents and sports and games
injuries. Dental practitioners should have adequate
knowledge and equipment in order to perform an
optimum and correct treatment for those patients who
refer to the clinics following trauma, with intraoral
bleeding.
Dentoalveolar injuries can either occur with
direct impact to the roots or indirectly. Generally,
perioral soft tissue injuries accompany these incidents.
The factors determining the severity of soft tissue
injuries are the magnitude of the trauma, elasticity and
shape of the object causing the impact, direction of the
impact, compensation capacity of the lips and soft
tissues and the resistance of the teeth and jaws. Having
a good knowledge about the treatment of both soft
tissue and dentoalveolar traumas enables the dental
practitioners to accomplish an effective therapy. In this
article, traumas to the teeth , alveolar bone and perioral
soft tissue injuries and their treatment will be discussed.

Dentoalveolar ve perioral yumu ak doku
yaralanmalar , çe itli travmalara ba0l olarak s k geli ir.
Genel olarak kavga, dü me, trafik kazas , spor
yaralanmalar ve oyun kazalar gibi travmalar sonucu
görülür. Di
hekimleri, travma sonucu a0 z içi
kanamas yla kliniklere ba vuran hastalarda, etkili ve
do0ru tedavi yapabilecek bilgi ve donan ma sahip
olmal d r.
Dentoalveolar yaralanmalar, ya do0rudan
di lere gelen travma sonucu ya da dolayl olarak görülür.
Perioral yumu ak doku yaralanmalar genellikle bu
vakalara e lik eder. Çene-yüz bölgesine gelen travman n
iddeti, çarpan cismin elastikli0i, ekli, geli yönü,
dudaklar n ve di0er yumu ak dokular n bu kuvveti ne
derece azaltt 0 , di ve çene yap s n n sa0laml 0 , sert ve
yumu ak dokuda meydana gelebilecek hasar belirleyen
unsurlard r. Hem dentoalveolar hem de yumu ak doku
yaralanmalar n n tedavi yöntemlerini bilmek di
hekimlerine etkili tedavi yapma olana0 n sa0lar. Bu
makalede alveol kemi0i, di e gelen travmalar, perioral
yumu ak doku yaralanmalar ve tedavileri tart lacakt r.
Anahtar Kelimeler: dentoalveolar, perioral,
travma, tedavi
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2-) “Kaza ne zaman oldu?” sorulacak en önemli
sorulardan biridir. Çünkü yap lan çal malarda avülse
olmu di in erken reimplantasyonu prognozu olumlu
olarak etkilemektedir. Benzer sonuçlar kuron ve alveol
k r klar nda ve yer de0i tiren di lerin tedavisinde
gözlenmi tir.
3-) “Yaralanma nerede oldu?” sorusu bakteriyel
ve kimyasal kontaminasyonu belirlemek için önemlidir.
Oyun alan nda dü en çocuklarda yara kontaminasyonu
olaca0 ndan tetanoz profilaksisi gereklidir.
4-) “Yaralanma nas l oldu?” sorusu travman n
eklini belirler.

Alveol kemi0i ve di lere gelen travmalarla s k
kar la l r ve acil tedavi kapsam nda de0erlendirilmelidir.
Tedavinin ba ar s erken müdahaleye ba0l d r. Do0ru
te his konulduktan hemen sonra do0ru tedavi plan
uygulan rsa ba ar ans artar1-5.
Anamnez:
Te hisin birinci a amas do0ru anamnez
al nmas yla ba lar. Hastaya sorulacak sorular1,6:
1-) Hastan n ad , ya , adresi, telefon numaras ve di0er
demografik bilgiler vakit kaybetmeden sorulmal d r.
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vital yap lar n varl 0 belirlenmelidir. Hastan n normal
kemik konturlar nda deviasyon varl 0 tespit edilmelidir.
Hasta a0z n aç p kapat rken temporomandibuler eklem
ekstraoral olarak palpe edilmelidir. Zigomatik ark,
mandibuler aç ve mandibulan n alt yüzeyi bilateral
olarak palpe edilip, a0r ve i lik olup olmad 0 kontrol
edilmelidir. Yüz, yanak, boyun ve dudaklarda ezilme
varl 0 de0erlendirilmelidir. Bu bulgular kemik k r 0 n n
ipuçlar olabilir4,5.
b-) Gntraoral yumu ak dokular: Dentoalveolar
yaralanmalarda intraoral yumu ak doku yaralanmalar
çok s k görülür. Klinik muayeneden önce a0 zdaki p ht
temizlenmeli ve a0 z serum ile y kanmal d r. Kanamal
alan genellikle gazl bezle tampona cevap verir ve
kanama durur. Gntraoral yumu ak doku muayenesinde
dudak, dil, yanak, damak ve a0 z taban nda laserasyon,
yumu ak doku kayb ve bu bölgeleri besleyen
damarlardaki hasar tespit edilmelidir. Fasiyal ve lingual
di eti, oral mukoza, ramusun ön kenar palpe edilerek
i lik ve hassasiyet olup olmad 0 kontrol edilmelidir.
Laserasyon oldu0u durumlarda, di veya k r k di parças
gibi yabanc cisimlerin yumu ak dokulara gömülüp
gömülmedi0i radyolojik olarak incelenmelidir4,9.
c-) Çeneler ve alveol kemiklerinde k r k olup
olmad 0 muayene edilmelidir. Çene kemiklerindeki
k r klar genellikle palpasyonla te his edilir. Ancak travma
sonras a r a0r ya ba0l muayene zorla abilir. A0 z
taban ndaki ya da vestibüldeki kanama çene k r 0 n n
i areti olabilir. Alveol segmentindeki k r k ise palpasyon
ve inspeksiyonla te his edilir3.
d-) Kuron k r 0 ve pulpa ekspozisyonun muayene
edilmesi: Do0ru muayene için önce p ht temizlenmelidir.
K r 0 n derinli0i önemlidir. Mine, dentin ve pulpay içerip
içermedi0i saptanmal d r4.
e-) Di lerdeki yer de0i ikli0i: Di her yönde
hareket edebilir. Genellikle bukkolingual yönde hareket
eder. Di ler ekstruze, intruze veya avulse olabilir.
f-) Di lerde mobilite: Di lerdeki vertikal ve
horizontal mobilite muayene edilmelidir. Di lerde
mobilite
varsa
kök
ve
alveol
k r 0 n ndan
üphelenilmelidir.
g-) Di lerde perküzyon muayenesi: Di lerde yer
de0i ikli0i olmadan perküzyonda a0r varsa periodontal
ligamentteki hasar gösterir.
h-) Pulpa testi: Vitalite testi tedavi plan n belirler.
Ancak akut travma sonras di lerden hatal (negatif)
cevap al nabilir. Bu nedenle travmadan bir kaç hafta
sonra endodontik tedavi yapmadan önce vitalite testi
yenilenmelidir.

5-) “Hangi tedaviler yap ld ?” sorusu avulse di in
hangi ortamda di hekimine getirildi0ini belirler.
6-) “Kaza bölgesinde di veya k r k di parças
görüldü mü?” sorusu sorulmal d r. Klinik muayenede
a0 zda eksik veya k r k di tespit edilmi ve anamnezde
k r k parça kaza alan nda tespit edilmemi se, gö0üs ve
bat n bo luklar n n ve perioral yumu ak dokular n
radyolojik muayenesi yap larak bu bölgelerde di
dokusunun olup olmad 0 tespit edilmelidir.
7-) “Hastan n genel sa0l k durumu nedir?” sorusu
ile ilaç alerjisi, kalp hastal 0 , kanama hastal klar ve di0er
sistemik durumlar ve o andaki tedavi durumu
de0erlendirilmelidir. Çünkü bu hastal klar n varl 0 di
hekiminin tedavi plan n etkilemektedir.
8-) Hastada bulant , kusma, bilinç kayb ,
unutkanl k, ba
a0r s , görme bozukluklar n n ve
konfüzyon olup olmad 0 sorulmal d r. Bu semptomlar n
varl 0 n n
onayland 0
durumlarda,
(intrakraniyal
yaralanmay gösterir) derhal medikal konsültasyon
yap lmal d r. Avülse olmu
di i kurtaray m derken
hastan n hayat riske at lmamal d r.
Klinik Muayene
Klinik muayene te his a amas n n en önemli
basamaklar ndan biridir. Dentoalveolar travmaya maruz
kalan hastan n muayenesinde di
hekimi sadece
dentoalveolar
bölgeye
odaklanmamal d r.
Klinik
muayenede hastan n esas ikayeti, nörolojik muayene,
ekstraoral muayene, intraoral yumu ak doku muayenesi,
sert doku muayenesi ve radyolojik muayeneler
yap lmal d r1,5,7,8. Hastan n travma hikayesi ve esas
ikayeti al nd ktan sonra hekim hastan n nörolojik ve
di0er medikal ikayetlerini de0erlendirmelidir. Dental
yaralanmalar ba
ve boyun bölgesindeki di0er
yaralanmalar ile birlikte görülebilmektedir. Hastan n
ileti iminin olup olmad 0 ( uur kayb ), solunum problemi
ve göz hareketlerinde bir sorun varl 0 tespit edilmelidir.
Hastan n ba n n sa0a-sola hareketi, dil ve dudakta his
kayb , kulak ç nlamas , kaza sonras srarc ba a0r s , ba
dönmesi, bulant olup olmad 0 hastaya sorulmal d r. Bu
sorulardan herhangi birinden pozitif cevap al n rsa uygun
medikal tedavi gerçekle tirilmelidir2,9.
Klinik muayenede incelenecek bölgeler:
a-) Ekstraoral yumu ak dokular: Ekstraoral olarak
hastan n ba ve boyun bölgesinde deride laserasyon
(y rt k), abrazyon (s yr k) ve kontüzyon (ezilme) olup
olmad 0 kontrol edilmelidir. E0er laserasyon varsa
derinli0i belirlenmelidir. Parotis kanal , fasiyal sinir gibi
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E0er k r k di parças hasta taraf ndan getirilmi
ise, bu parça adeziv rezin ile di e yap t r labilir11-14.
b-) Pulpay ekspoze eden kuron k r klar :
Enfeksiyon yoksa pulpa kuafaj , enfeksiyon varsa kök
kanal tedavisi yap labilir. Mineyi, dentini ve pulpay içine
alan k r klarda ise temelde dört farkl tedavi yöntemi
olabilir.
1-) Direkt kuafaj: Direkt kuafaj yapt ktan sonra
üzerine direkt kompozit restorasyon veya k r k parça ile
restorasyon yap labilir.
2-) Parsiyel amputasyon: Parsiyel amputasyon
yap ld ktan sonra, k r k parça ile restorasyon, direkt
kompozit restorasyon veya indirekt vener restorasyon
yap labilir.
3-) Amputasyon: Amputasyon yap ld ktan sonra,
k r k parça ile restorasyon, direkt kompozit restorasyon
veya indirekt vener restorasyon yap labilir.
4-) Kanal tedavisi: Kanal tedavisi yap ld ktan
sonra, k r k parça ile restorasyon, direkt kompozit
restorasyon veya indirekt vener restorasyon yap labilir.
Tedavi seçenekleri de0erlendirilirken, di sert
dokular nda meydana gelen madde kayb n n miktar ,
estetik, fonksiyon ve hastan n beklentisi göz önünde
bulundurulmal d r. Direk kompozit restorasyon, e0er
hasta
yan nda
getirmi se
krk
parçan n
di e
yap t r lmas , post uygulamas ve direkt kompozit
restorasyon, indirekt porselen lamina restorasyonu kuron
k r klar n n tedavileri aras nda yer almaktad r15.

Radyolojik Muayene
Okluzal ve periapikal röntgenler kombine olarak
kullan lmal d r. Radyolojik muayene ile kök k r 0 varl 0 ,
intruzyonun veya ekstruzyonun derecesi, periapikal
lezyonlar, kök geli imi, kök kanallar , pulpa, çene
k r klar , yumu ak dokuda di parçalar ve yabanc
cisimler incelenebilir. Kök k r klar n n tespiti için röntgen
n k r k hatt na paralel olmal d r. Tek bir radyografi kök
k r klar n belirlemek için yeterli olmayabilir. Farkl vertikal
ve horizontal aç lardan al nan görüntüler gerekebilir. Yer
de0i tirmi di , periodontal aral kta geni lemeye neden
olur. Ekstruze di te periapikal radyolusent alan görülür,
intruze di te ise lamina dura ve periodontal aral k
ortadan kalkar. Yumu ak dokuda yabanc cisim tararken
film alveol kemi0in labialine yerle tirilmeli ve n n dozu
dü ürülmelidir1,7.
S6n6flama:
Dentoalveolar yaralanmalar tan mlayan pek çok
s n flama vard r. Her birinin avantaj ve dezavantaj
vard r. Sanders ve ark.8 taraf ndan basit ama faydal bir
s n flama yap lm t r. Bu s n flamada, travman n cinsi,
etkilenen di dokusunun tan m , yer de0i ikli0inin tipi,
kuron ve kök k r 0 n n yönünün tan mlanmas na dayan r.
Andreasen’e göre travma türleri u ekilde s n flan r1,6,8:
1-) Kuron k r klar
2-) Kuron-kök k r klar
3-) Kök k r klar
4-) Sars nt ve sublüksasyon
5-) Ekstrüzyon ve lateral lüksasyon
6-) Gntrüzyon
7-) Avülsiyon
8-) Alvel kemi0i k r klar
9-) Yumu ak doku yaralanmalar

2-) Kuron-kök K6r6klar6
Kuron-kök k r klar horizontal yönde travma
geldi0inde meydana gelir. Kuron k r 0 oblik olarak
palatinal bölgede alveol kemi0inden içeri do0ru
uzanabilir. Klinik muayenede kuronal parçan n hareketli
olmas yla te his edilir. Palatinaldeki k r k, merkezi
röntgen n na dik oldu0u için radyolojik olarak te hisi
oldukça zordur. E0er k r k hatt alveol kemik seviyesinin
üzerinde ise k r k parça al n r ve restorasyon yap l r.
Ancak k r k hatt alveol kemi0i seviyesinin alt nda ise
gingivektomi ve osteotomi yap ld ktan sonra restorasyon
yap l r. K r k hatt cerrahi i lemden sonra restorasyon
yap lmas na izin vermeyecek oranda derinde ise kuronal
parça ile birlikte kök de cerrahi olarak ç kart l r. K r k hatt
alveol kemik seviyesinden çok a a0 da ise k r k di in
köküne stratejik olarak ihtiyaç var ise kök ortodontik
olarak ekstrüze edildikten sonra restorasyon yap l r1,16,17.

1-) Kuron K6r6klar6
Kuron k r klar ikiye ayr l r6:
a-) Sadece mine ve dentini içeren kuron k r klar :
Sadece mineyi içeriyorsa keskin kenarlar cila frezleri
veya diskleri ile möllenir (enameloplasti)10. Daha sonra
yerel fluorür uygulamas yap l r. Simetrik di ile estetik
fark olu acaksa, ayn i lemler simetrik di e de yap labilir.
K r k mölleme ile tedavi edilemeyecek durumdaysa veya
dentini de içine al yorsa direkt kompozit restorasyon
yap l r. Hasta takibi ilk ay her hafta (klinik ve radyolojik),
daha sonra 3. ve 6. aylarda ve y ll k olarak yap l r. Ayr ca
vitalometrik ve radyografik muayene yap larak pulpan n
travmadan etkilenmedi0ine emin olunmal d r6.
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2-3 hafta süre ile uygulanmal d r. E0er kök formasyonu
tamamlanmam
ise Hertwig epitel k n n n geri
dönü ümsüz hasar sonucu kök formasyonu engellenir.
Lateral lüksasyonun tedavisi, alveol k r 0 n n ve di
fragmanlar n n parmak bas nc ile repozisyonundan sonra
3 haftal k kompozit splintleme uygulamas n içermektedir. Tedavi sonras eksternal kök rezorpsiyonu ile
kar la labilir. Bu durumda kalsiyum hidroksit ile kök
kanal tedavisi yap l r1,6,18.

3-) Kök K6r6klar6
Pulpay , periodontal ligamenti, dentin ve sementi
içine alan k r k eklidir. Genellikle horizontal yönde gelen
travma sonucu gerçekle ir. Te hisi için farkl yönlerden
al nm
radyografilere ihtiyaç duyulur. E0er travma
sonras pulpa dokusu canl ise iki parça aras nda dentin
kallusu olu arak iyile me gerçekle ir. Pulpa yaralanm
ise kuronal pulpa parças n n revaskülarizasyonu k r k
iyile mesinden önce gerçekle ir. Tedavisinde yer
de0i tiren kuronal parça yerine yerle tirilir ve 3 ayl k
splint tedavisi ile stabilite sa0lanarak sert doku kallusu
olu umu sa0lanabilir. 3, 6 haftal k ve 3 ayl k kontrollerde
sonras nda pulpa nekrozu varsa kök kanal tedavisi
uygulan r1. K r k hatt kökün orta bölümünde ise, uzun
süreli kalsiyum hidroksit tedavisi yap larak apeksifikasyon
sa0lan r6.

6-) #ntrüzyon
Aksiyal yönde gelen travmaya ba0l olarak pulpa
ve di i destekleyen dokular n hasar sonucu, di in alveol
kemi0ine gömülmesidir. Ortaya ç kan hasar, hastan n
ya na ba0l olarak de0i ebilir. Eri kinlerde intrüze olan
di in kuron yüksekli0inin yandaki di e göre farkl olmas
ile te his gerçekle ir. Kar k di lenme döneminde ise
te his daha güçtür çünkü intrüzyon di sürmesini taklit
edebilir. Tedavi seçene0i kökün geli im a amas na göre
de0i iklik gösterir. Kök olu umu tamamlanmam ise
di in kendili0inden sürmesi gerçekle ebilir. Bu i lem
s ras nda hasar görmü servikal alveol kemi0i ve pulpa
tamir edilir. Gyile me süresinde kök rezorpsiyonu geli mi
ise kanal tedavisi gerçekle tirilir. Kök olu umu
tamamlanm ise spontan olarak di sürmeyebilir. Bu
durumda di ortodontik olarak ekstrüze edilir1,18.

4-) Sars6nt6 ve Sublüksasyon
Sars nt , akut travma sonras
periodontal
ligamente ve pulpaya gelen minor doku hasar n ifade
eder. Periodontal aral ktaki ödem ve hemorajiye ba0l
olarak perküzyonda ve çi0neme s ras nda travmaya
u0rayan di te a0r olur. Radyolojik olarak patolojik bir
belirti görünmez. Di vitalometrik teste pozitif cevap
verir. Sublüksasyonda ise travma iddeti sars nt ya göre
daha fazlad r ve baz periodontal ligamentlerde y rt lmaya
neden
olur.
Di
lüksedir
fakat
pozisyonunu
de0i tirmemi tir. Tedavisinde travmaya ma0ruz kalan
di ler okluzyondan ç kart l r ve 2 hafta yumu ak diyet
önerilir1,18.

7-) Avülsiyon
Avülsiyon
genellikle
kök
olu umunun
tamamlanmad 0 ve periodonsiyumun çok esnek oldu0u
genç bireylerde görülür. Horizontal yönde gelen travma
sonras di tamam yla soketinde ç kar. Avülsiyonun
tedavisi olan reimplantasyonun ba ar s , tamamen di in
alveol soketi d nda tutulma süresine ve saklama
ortam na ba0l d r. Di in kontaminasyonunu azaltmak için,
di
a0 z ortam d nda mümkün oldu0unca az
tutulmal d r. Avülse olmu di , fizyolojik bir ortam olan
a0 z ortam nda (dil alt nda), Hank solüsyonu, sütte,
kanda, tükürükte, doku kültür ortam nda veya serum
fizyolojik
içerisinde
muhafaza
edilerek
hekime
19
getirilmelidir .
Reimplantasyondan
önce
yabanc
cisimleri ve bakterileri kök yüzeyinden uzakla t rmak için
di
y kan r. Bu i lem iyile me sürecinde ortaya
ç kabilecek enfeksiyonu önler. P ht y uzakla t rmak için
alveol soketinin de y kanmas gerekir; aksi takdirde
reimplantasyon di in ankilozu ile sonuçlanabilir. Di in
reimplantasyonundan sonra esnek bir splint uygulan r.
Travma sonras hastaya antibiyotik tedavisi uygulan r ve
tetanoz a s yap l r. Di0er tedavilerin aksine daha uzun

5-) Ekstrüzyon ve Lateral Lüksasyon
Ekstrüzyonda, pulpa ve periodontal dokular
etkilenir. Akut travma sonras di in soketinden ç kmas n
ifade eder. Palatinal periodontal ligamentler di i alveol
soketinde
tutarak
avülsiyonu
engeller.
Lateral
lüksasyonda ise horizontal yönde gelen travma sonras ,
di in kuronu palatinal yönde, apeksi ise labial yönde
hareket eder. Bu hareket alveol kemik duvarlar nda
kontüzyon veya k r 0a neden olur. Lateral lüksasyon,
periodontal ligamentlerde, pulpada ve kemik dokusunda
kompresyona veya y rt lmaya neden olur. Ekstrüzyonda
di aksiyal yönde alveol soketinden d ar ç kar ve a r
derecede lüksedir. Periapikal radyografi te hisde oldukça
yard mc olur. Lateral lüksasyonda ise okluzal ve
eksentrik aç lanm
periapikal radyografiler te hisde
yard mc olur1,18.
Ekstrüzyonun tedavisi, di in repozisyonunu
takiben fiksasyonu içerir. Fiksasyonda asit-etch splintler
10
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alveol kemi0i konturundaki minor düzensizlik kabul
edilebilir1,5.
Dento-osseoz segmentler 4 hafta süreyle
stabilize edilir. Çe itli fiksasyon yöntemleri mevcuttur. En
basit yöntem ark barlar n kullan lmas d r. K r k hatt na
kom u di ler ark bara ba0lanmamal d r. Bununla birlikte
asit etch ark barlarda kullan labilir ve etkili olurlar.
Kimyasal olarak sertle en akril splintler ya direkt a0 zda
uygulan r yada ölçü al narak model üzerinde yap l r4,20-22.

bir splintleme süreci ister ve splint 7 gün sonra
ç kart larak ankilozu önlemek için di fonksiyona getirtilir.
Di kök olu umunu tamamlam ise splint ç kart ld ktan
hemen sonra kanal tedavisi gerçekle tirilir. Apeksi
tamamlanmam
di lerde ise pulpan n revaskülarizasyonu ihtimali oldu0u için kanal tedavisi uygulanmaz.
Di takip edilerek pulpada enfeksiyon ve rezorpsiyon
varsa kanal tedavisi yap l r1,18.
8-) Alveol KemiAi K6r6klar6
Anterior bölgeye gelen a0 r travmalar alveol
kemi0i k r klar ile sonuçlanabilir. Alveol kemi0i k r klar
genellikle di yaralanmalar yla birlikte görülür. Alveol
k r klar yla beraber kuron k r klar , kök k r klar ve
yumu ak doku yaralanmalar yla kar la labilir. Di etinde,
mukozada ve ciltte hematom olmas , alveol k r 0 n
gösteren en önemli bulgudur1,5,20.
Alveol k r klar n n tedavisi öncelikle k r k parçan n
yerine yerle tirilmesi ve sonra da stabilizasyonunu içerir.
K r k parçalar n redüksiyonu anestezi sa0land ktan sonra
parmak bas nç ile kolayl kla gerçekle tirilir. K r k
parçalar n birbirinden ayr ld 0 durumlarda flep aç l r ve
k r k parçalar ba ba a getirilir. Yap lan insizyon ekli
dento-osseoz segmentlerin kanlanmas n bozmayacak
ekilde planlamal d r. Genel prensip olarak alveol
kemi0inin lingual yüzeyindeki yumu ak doku kemi0e
yap k tutulmal d r. Labial yüzeyden insizyon horizontal
olarak vestibül sulkusun derin yerinden, nerves mentalis’i
kesmeden gerçekle tirilir. K r k hatt aç 0a ç kart l r, k r k
hatt nda ekspoze kök varl 0 görülebilir. Genellikle çene
kemi0inin sabit parças nda kök apeksi yer al r. Alveol
segmentler redükte edilmeden önce bu kök parçalar
ç kart lmal d r. E0er pulpa kanlanmas bozulmu ise
enfeksiyona ba0l kök rezorpsiyonunu önlemek için
endodontik tedavi 1-2 hafta içinde yap lmal d r. K r k
alveol parçalar yerine yerle tirilir ve 3-4 haftal k splint
uygulamas gerçekle tirilir. Alveol k r klar nda di in apeksi
labial kemik korteksine do0ru hareket eder. Bunun
sonucunda kesici kenar palatinale do0ru yer de0i tirir.
K r k parçalar n n yerine yerle tirme i leminden önce
di in kesici kenar vestibüle do0ru hareket ettirilir. K r k
hatt kök ucundan daha apikalde ise di in kanlanmas
bozulmad 0 için pulpa nekrozu riski azd r. Buna kar l k
di in apeksi k r k hatt nda ise pulpa nekrozu
gerçekle ebilir1,3. Düzensiz kemik uçlar repozisyonunu
engelliyorsa o bölgeler kemik pensi veya frez ile
düzeltilmelidir. Genellikle periost elevatörü gibi önce
aletlerle k r k paçalar pozisyonland r l r. Okluzyon
kontrolü yap l r. Okluzal ili ki düzgün oldu0u sürece bazal

9-) YumuCak Doku Yaralanmalar6
Ciddi fasiyal yumu ak doku yaralanmalar
genellikle di
hekimine ba vurmaz. Di
hekimine
ba vuran yumu ak doku yaralanmalar genellikle
dentoalveolar yaralanmalard r. Di hekimli0i prati0inde
s k kar la lan yumu ak doku yaralanmalar a a0 da
tan mlanm t r1,3-5.
A-) Abrazyon (S6yr6k)
Abrazyon, cisim ile yumu ak doku aras ndaki
sürtünmeye ba0l geli ir. Bu yaralanma genellikle
yüzeyseldir ve epiteli içerir, bazen derin dokular da
kapsar. Abrazyon sinir liflerinin termal sinir uçlar n
etkiledi0i için oldukça a0r l d r. Kanama minimaldir ve
kapiller damarlar içerdi0i için basit bir bas nçla
durdurulur.
Abrazyon derin de0il ise reepitelizasyon ile
iyile me gerçekle ir ve iz kalmaz. Abrazyon dermisten
derine do0ru ilerlemi se iyile me sonucu iz ve kal c
hasar kal r. Alveolar travmaya maruz kalan hastalarda
burun, dudak, yanak ve çene ucunda abrazyona
rastlanabilir. Abraze yüzey, dezenfektan solüsyon ve
serum fizyolojik ile temizlenir ve yabanc cisimler
ç kart l r. E0er dokuda yabanc cisim kal rsa tedavisi
oldukça zor olan kal c dövme gerçekle ir1,4.
Derin abrazyonlarda anestezi yap l r ve cerrahi
f rçalarla yara y kan r ve debris uzakla t r l r. Yara
debristen uzakla t r l nca topikal antibiyotik uygulamas
yeterlidir. Derin abrazyonlarda gev ek bir bandaj
yap labilir. Sistemik antibiyotik uygulamas gerekmez. Bir
hafta sonra epitelizasyon gerçekle ir ve yara kabu0u
dü er. Derin abrazyonlarda deri grefti a r skar
olu umunu önlemek amac yla uygulanabilir. Gatrojenik
olarak di hekimi mukozada abrazyon olu turabilir. Bu
durum oral hijyen d nda hiç bir tedaviyi gerektirmez1,5.
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Y kama: Cerrahi y kama solüsyonlar kullan larak
yara mekanik olarak temizlenir. Anestezi gerekmez. En
son bol serum ile suda eriyebilen materyaller
uzakla t r l r.
Debridman:
nekrotize
dokunun
yaradan
uzakla t r lmas d r. Maksillofasiyal alanda özellikle kan
seven debritman minimum tutulmal d r. Sadece doku
nekrozu varsa debritman yap lmal d r.
Hemostaz:
Doku
kapat lmadan
kanama
kontrolünün sa0lanmas d r. Kanama devam ederse
olu acak hematoma ba0l olarak diki atabilir. Kanama
klample ba0lama ve koter ile durdurulur. Özellikle alt
dudak yaralanmalar nda labial arter kesilmi se klamplenir
ve ba0lan r.

B-) Kontüzyon (Ezilme)
Kontüzyon, yumu ak dokuda ayr lmaya yol
açmayan subkütanoz ve submukozal kanamaya neden
olan doku hasar d r. Künt cisim travmalar sonucu geli ir
veya dentoalveolar yaralanmalara ve yüz kemi0i
k r klar na e lik eder. Bu durumda a0 z taban , labial
vestibül gibi derin dokularda k r k kemik uçlar n n
travmas na ba0l olarak görülür. Te his aç s ndan kemik
k r klar n n tedavisinde kontüzyon çok önemlidir.
Kontüzyon genellikle tedavi gerektirmez. Yumu ak
dokudaki hidrostatik bas nç kan damarlar ndaki bas nca
e it oldu0undan kanama durur. Kontüzyon erken te his
edildi0i durumlarda bandaj uygulamas kan damarlar na
bask yaparak hematomu azalt r. E0er kontüzyon artarsa
arter
kanamas n
gösterir.
Hematoma
cerrahi
eksplorizasyon ve damar ba0lamak gerekir. Yumu ak
doku yüzeyinde bir hasar olmad 0 ndan kontüzyondaki
hematom zamanla çözünür ve doku normal konturuna
döner. Kan n deri ve mukozaya ekstravasyona ba0l
olarak birkaç gün bu dokularda mor renk görülür.
Zamanla mavi-ye il-sar renge döner. Bazen hematom
klavikuladan a a0 iner; ancak bu durum zarars zd r.
Doku yüzeyinde bir aç lma olmad 0 ndan sistemik
antibiyotik uygulanmaz. Ancak dentoalveolar travma
sonras nda kontüzyon olu mu
ise oral kaviteyle
hematom aras nda bir ili ki mevcuttur ve p ht ise ideal
kültür
ortam d r.
Böyle
durumlarda
antibiyotik
uygulan r1,5.

Dokunun Kapat6lmas6
Tüm doku tabakalar n n do0ru bir ekilde kar
kar ya getirilmesi ile yaran n ideal kapat lmas sa0lan r.
Laserasyon sadece di eti ve alveol mukozas nda ise tek
kat diki le kapat l r. E0er laserasyon kas dokusunu içeren
dil ve dudakta ise önce rezorbe olabilen bir diki kasa
konur sonra mukoza dikilir. Yara bölgesine f rlayan minör
tükürük bezleri, yaran n ideal kapat lmas için kesilir.
Laserasyon duda0 n tam kal nl 0 n içeriyorsa 3 kat diki
gerekir. Laserasyon vermillion s n r n içine al yorsa ilk
diki mukokütanöz ba0lant ya konur. Sonra yara içten
d a do0ru üç kat dikilir. Oral mukoza önce ya ipekle
yada rezorbe olabilen bir diki ile dikilir. Sonra orbicularis
oris kas rezorbe olan iplik ile dikilir. En son deri dokusu
5-0 yada 6-0 naylon iplik ile dikilir. Cilt yüzeyine topikal
antibiyotik uygulan r ve yara bandaj ile kapat l r. Tam
kal nl k dudak laserasyonlar nda sistemik antibiyotik
verilir. Yüzeysel laserasyonlarda ise sistemik antibiyotik
uygulamas gerekmez. Hastan n tetanoz a s yoksa
yapt r lmal d r. Cilt diki leri post operatif 4 ile 6 gün
içerisinde al nmal d r1,5.

C-) Laserasyon (Y6rt6lma)
Laserasyon epitel ve subepitel dokulardaki
y rt lmay ifade eder. B çak ve cam parças gibi keskin
cisimler taraf ndan olu ur ve en s k görülen yaralanma
eklidir. Laserasyon derinli0i de0i ebilir. Bazen sadece
d yüzeyi içerir bazen de sinir, damar, kas ve di0er
anatomik yap lar içerebilir.
Di hekimleri daha çok dudak, a0 z taban , dil ve
labial mukoza ve di eti y rt lmalar yla kar la rlar.
Dentoalveolar travma sonras s kl kla dudakta laserasyon
görülür. Ancak pek çok durumda çevredeki yumu ak
dokunun travmay absorbe etmesine ba0l di etkilenmez. Dentoalveolar travma sonucu olu an yumu ak
doku yaralanmalar n n tedavisi
sert doku tedavileri
yap ld ktan sonra gerçekle tirilir. E0er önce yumu ak
doku onar l rsa di i reimplanta ederken yada k r k tamiri
s ras nda diki ler atabilir ikinci kez yumu ak doku onar m
ise daha güç olur. Laserasyon tedavisi dört a amadan
olu ur: y kama, debritman, hemostaz ve diki 1,5.
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