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ABSTRACT

ÖZET

Osteogenesis imperfecta, or brittle bone
disease, is a heritable disorder characterized by
increased bone fragility. This article reports the case
of a 7 year old child diagnosed with type I
osteogenesis imperfecta, assessing the clinical
features observed, with emphasis on the histological,
oral and dental findings. The histological examination
of dentin often reveals presence of irregular dentinal
tubules, amorphous areas and poor calcification. All
caries teeth treated with stainless steel crowns. The
extreme bone fragility seen in patients suffering from
osteogenesis imperfecta pose a series of problems
with regard to behavior management and rendering of
quality dental treatment.
Key Words: Blue Sclera, bone fragility,
osteogenesis imperfecta,

Osteogenezis imperfekta veya k r lgan kemik
hastal 3 , kemik k r lganl 3 nda art ile karakterize
kal t msal bir bozukluktur. Bu olgu raporunda tip I
tan s konan 7 ya nda bir çocu3un di , a3 z ve
histolojik bulgular vurgulanm t r ve klinik özellikleri
de3erlendirilmi tir. Dentinin histolojik incelenmesinde,
zay f kalsifiye olmu , ekilsiz alanlar ve düzensiz dentin
tubulleri gözlemlenmi tir. Çürük di ler, paslanmaz çelik
kuronlar kullan larak restore edilmi tir. Bu hastalar,
iddetli kemik k r lmalar ndan zarar gördüklerinden
dolay , nitelikli di tedavilerini sa3lamak ve davran
yönetimi hususunda bir dizi sorunlar üzerinde durmak
gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Mavi sklera, k r lgan
kemik, osteogenezis imperfekta.

G R
Osteogenezis imperfekta (O?) klinik olarak
k r lgan kemik hastal 3 olarak bilinmektedir ve kemikte
k r lmalar ve çatlamalar ile karakterize otozomal
dominant kal tsal bir hastal kt r.12,15 Tip I kollajenin her
iki zincirindeki genlerin (COLIA1 ve COLIA2) mutasyonu sonucu ortaya ç kt 3 belirtilmi tir. Tip I O? da
kollajen miktar nda azalma görülürken, Tip II, III ve IV
O? da kollajen sentezinde hem nitel hem de nicel
de3i iklikler görülmektedir. Bu hastal kta, Tip I kollajenden zengin dokular n tamam etkilenebilmektedir.9
O? görülen hastalarda, mavi sklera, dentinogenezis

imperfekta, anormal kemik ekillenmeleri, büyüme
gerili3i, saç kayb , deride incelme, eklemlerde gev eklik ve a r hareketlilik yayg n olarak izlenmektedir.7,9Peterson ve Wetzel11 mevcut dentin dokusu ile
ilgili de3i iklikleri dikkate alarak, O?’nin s n flamas n
de3erlendirmi lerdir (Tablo-I).
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ve üst kesici di lerinin konik biçiminde oldu3u ve dentin displazisi görülmü tür. Kapan kontrol edildi3inde,
a r overjetli derin kapan alt çene prognatizminin
oldu3u tespit edilmi tir.
Hastadan, a3 z içi periapikal radyografiler ile
panoramik radyografi al nm t r. Alt çene I. süt az di
ile ili kili ciddi kemik kayb izlenmi tir. Üst çenede ise I.
süt az di ine ait kökün kald 3 ve sa3 ve sol II. süt az
di lerinde çürük tespit edilmi tir. Daimi di eksikli3inin
olmad 3 görülmü tür (Resim 3). Hastaya ait di lerin
k mikroskobik incelemesinde düzensiz ekilli ve
dallanmalar gösteren dentin tübülleri ve böyle tübüller
aras n dolduran tübülden yoksun düzensiz görünümlü
geni amorföz dentin alanlar saptanm t r (Resim 4).
Hastan n, t bbi ve ailesel anamnezi, klinik, radyolojik
ve histolojik bulgular sonucunda, O? Tip I tan s
konmu tur.

Tablo-I: Genetik ko ullu dentinin displazileri
Dentinogenezis imperfekta
tip 1
Dentinogenezis imperfekta
tip 2
Dentinogenezis imperfekta
tip 3
Dentin displazi tip 1

Osteogenezis imperfekta belirtilerinin
ortaya ç kmas
Osteogenezis imperfekta belirtisi yok

Dentin displazi tip 2

Kuronal dentin displazisi

F ç eklinde shell di lerin görülmesi
Kök dentin displazisi

OLGU
Yedi ya nda bir erkek çocuk, Atatürk
Üniversitesi Di Hekimli3i Fakültesi Pedodonti Ana
Bilim Dal Cengiz Oktay Klini3i’ne alt sa3 ve sol süt az
di lerinde a3r ikâyeti ile ba vurmu tur. Ebeveyni
hastan n alt sa3 I. süt az di inde iddetli a3r ve bazen
hafif ate ile birlikte i lik görüldü3ünü belirtmi tir.
Çocu3un t bbi anamnezi al nd 3 nda, geçen iki y l içinde
minör travma sonucu uzun kemiklerde (sol bacakta bir
kez ve sol elinde bir kez) k r lma oldu3u ortaya
ç km t r. Ailesel hikayesi al nd 3 nda ise kendisinden
dört ya küçük k z karde inde ve annesinde de benzer
durumlar n görüldü3ü anla lm t r.
Çocu3un muayenesinde k r lgan, ince yap l ,
oldukça zeki ve mavi sklera belirlenmi tir (Resim 1).
Annesinde ve k z karde inde de mavi sklera mevcuttu.

Resim 2. Hastan,n a5,z içi görünümü

Çocu3a yap lacak di
ile ilgi tedavilerin
planlamas yap lm t r. Alt çene sa3 ve sol I. süt az
di leri çekilmi ve di3er çürük di lerin tedavisinde
paslanmaz çelik kuronlar (PÇK) kullan lm t r. Alt çene
süt köpek di leri hariç di3er süt kesici di ler çekilmi tir.
Daimi I. büyük az di lerinin tamam PÇK ile
kaplanm t r. Çekim bo luklar n korumak içi hareketli
çocuk protezi yap lm t r ve hasta düzenli aral klar ile
kontrollere ça3r lm t r. Pediatri ve ortodonti Anabilim
dallar ile gerekli konsültasyonlar yap ld ktan sonra
hastan n okluzyonu yükseltilmi tir.

Resim 1. Hastan n mavi skleras n n görünümü

A3 z içi muayenesinde, alt sa3 ve sol I. süt az
di lerinde derin çürükler tespit edilmi tir (Resim 2). Alt
sa3 I. süt az di i ile ili kili dentoalveoler abse belirlenmi tir. Mevcut daimi di lerinde renk bozuklu3u ve alt
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dentin
displazisi
görülen
di ler
bu
tan y
desteklemektedir.
Radyolojik bulgularda, pulpa odalar nda ampul tarz nda geni lemeler, servikal k s mdan daralm
so3ans kuronlar ve k sa kökler gözlemlenmi tir. Pulpa
odas ve kök kanallar k smen veya tamamen oblitere
olmu tur. Hastam z n, üç ya ndaki karde inin incelenmesinde de süt di lerinde benzer radyografik görüntüler elde edilmi tir. Di3er özellikleri de süt di lenmesindeki O?’ya uymaktad r. Annesinin radyografik
olarak
incelenmesinde
ise,
benzer
bulgulara
rastlan lm t r ve di kuronlar n n tamam n n protetik
olarak kapland 3 gözlemlenmi tir. Ailenin di3er
fertlerinde ise de3erlendirme olana3 bulunamam t r.
Ancak karde inde ve annesinde görülen bulgular
tan m z desteklemektedir.
Daha önce yap lan çal malarda, dentin
dokusunun histolojik incelemelerinde zay f kalsifik
alanlar, gömülmü
hücreler,
ekilsiz alanlar ve
düzensiz dentin tübülleri izlenmi tir.6,8 Çal mam zda
da, hasta di lerinin histolojik de3erlendirmesinde
benzer ekilde düzensiz dentin tübülleri ve intertübüler
geni alanlarda amorf görünümlü displastik dentin
dokusu gözlenmi tir. Baz yazarlar, O? da retikülinin
olgunla arak kollagene dönü mesinde bir yetersizlik
oldu3unu
bildirmi lerdir.14
Çal mam zda,
hasta
di inden haz rlanan preparatta dentin dokusunun bu
ekilde düzensiz görünümü, kollagen sentezindeki
bozukluktan kaynaklan yor olabilir. Gage ve ark.2 O? da
biyokimyasal olarak anormal dentin kollagenleri
saptam lar ve normal di tekine k yasla kollagen
moleküllerinde bazik aminoasitlerin azald 3 n , asidik
aminoasitlerin ise artt 3 n göstermi lerdir.
O?’l hastalarda uygun tedavi stratejileri
geli tirmek için mevcut t bbi durumlar n n bilinmesi
gereklidir. Bu hastalarda, fazla çürük di say s ve
periodontal sorunlar normal olarak görülebilmektedir.
Hatta O? ve oligodontinin birlikte görülebilece3i ifade
edilmi tir.1 Tedavi planlamas n n, fonksiyonu, dikey
boyutu, normal büyüme ve geli imi ve esteti3i
korumaya yönelik olmas gerekti3i belirtilmi tir.13 Buna
ilaveten, bu hastalara mümkün oldu3unca konservatif
tedavi yöntemlerinin uygulanmas n n gerekli oldu3u
vurgulanm t r.10 Yayg n olarak fonksiyonu ve esteti3i
korumak amac yla di lerin tamamen ya kuron ile
kaplanmas ya da di3er protetik uygulamalar n
yap lamas n n gereklili3i ifade edilmi tir. Ayr ca, seçici

Resim 3. Hastan n panoramik radyograf

Resim 4. A. Normal di in k mikroskobik yap s ; p: pulpa;
ob: odontoblastlar; ok: dentin tübülleri. B. Osteogenezis
imperfektal hastan n di ine ait k mikrograf; pl: periodontal
ligament; s: sement; siyah ok: düzensiz ekilli ve dallanm
dentin tübülleri; beyaz ok: kal n demetler olu turacak ekilde
bir arada kümelenmi dentin tübülleri; y ld z: tübüller aras n
dolduran düzensiz ekilli amorf dentin alanlar . Boya:
Hematoksilen-eozin; Büyütme: x 40.

TARTI MA
O?’n n tan s , pozitif aile hikâyesi olan ve dentinogenezis imperfekta, mavi sklera, kemik k r lganl 3 nda art görülen ki ilerde kolayca anla lmaktad r.
Bununla birlikte üpheli olgularda tan koymak için çok
dikkatli multidisipliner de3erlendirmelere ihtiyaç
duyulabilir. Olgumuz, Huber4 taraf ndan tarif edilen O?
Tip I’in özelliklerini (dentinin hipoplazisi; di lerde
grimsi ve kavuniçi renk de3i ikli3i; çürü3e yatk n,
düzensiz sürmü , k sa köklü ve ince mineli di ler;
so3ans kuron ve pulpa odas n n oblitere olmas ; bozuk
kollajen yap s ) göstermekte olup, klinik olarak da
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ortodontik
ve
ortognatik
tedavinin,
okluzyon
bozukluklar n n s n rland r lmas nda faydal olabilece3i
vurgulanm t r.5 Çal mam zda, hastam z n alt ve üst
çenedeki I. büyük az di leri ve mevcut süt di leri PÇK
ile kaplanm
ve okluzyonu yükseltilmi tir. Eksik
di lerinin yerine hareketli çocuk protezi yap lm t r.
Düzenli aral klar ile hastam z kontrollere ça3r lmakta
ve takibi yap lmaktad r. Daimi kesici di lerinin sürmesi
tamland ktan sonra da bu di lerin önceden haz rlanm
polikarbonat kuronlar ile restorasyonu planlanm t r.
O?’nin tedavisi için bifosfonat ilaç olan
PalmidronateR tavsiye edilmi tir.3 Bu ilaç 4 veya 6 ay
aral klar ile 7,5 mg/kg/y l dozunda intravenöz olarak
kullan lmaktad r. Kronik kemik a3r lar n n ve kemik
kay plar n n azalmas nda etkili oldu3u belirtilmi tir.3 Bu
hastalarda, zay f oral hijyen di kaynakl ikayetlerin
olu mas na neden oldu3undan, çok iyi bir ekilde a3 z
bak mlar n n yap lmas gereklidir. Bu konuda, uzman
di hekimleri taraf ndan çocu3un ve ebeveynlerinin
bilgilendirilmesi ve e3itilmesi son derece önemlidir.
Ayr ca, sürmesini tamamlam
di lerin derhal
restorasyonlar n n, önleyici ve koruyucu uygulamalar n
yap lmas gereklidir.
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