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DENTAL TRAVMA 

Ortodontik tedavi için başvuran hastalarda yüksek oranlarda travma hikayesi 

görülmektedir. 

Ortodontist tedaviye başlamadan önce, 

• Travma görmüş dişte diş hareketlerinin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğini, 

• Uzun dönemde dişin prognozunun nasıl olabileceğini göz önünde 

bulundurmalıdır. 

Travmatik dental yaralanmalar günümüzde dental halk sağlığı problemi olarak kabul  

edilmektedir. 

Nedenleri, 

• Oral bölgede sıklıkla görülmesi, 

• Büyüme ve gelişimin devam ettiği dönemlerde meydana gelme eğiliminde 

olması, 

• Tedavisinin komplike ve pahalı olmasıdır. 

İstatistikler okul çocuklarının 1/4’ünün ve erişkinlerin 1/3’ünün daimi dişlerinin 

travmaya uğradığını göstermektedir. 

SINIFLANDIRMA 

Mine çatlağı: minede görülen hafif bir yaralanmadır. 

Mine kırığı: minede oluşan küçük kırıktır.  

Pulpayı içermeyen kron kırığı: Mine ve dentini içine alan, pulpanın ekspoze 

olmadığı kırıktır.  

Pulpayı içeren kron kırığı: Mine ve dentini içine alan, pulpanın ekspoze olduğu 

kırıktır. 

Kron-kök kırığı: Bu kırık tipi, mine, dentin ve sementi içine alır. Pulpa ekspoze 

olabilir veya olmayabilir.  

Kök kırığı: Dentin, sement ve pulpayı içine alan kırıkt 

Sadme: Dişte mobilite ve yer değiştirme oluşturmayan, periodonsiumun küçük 

yaralanmasıdır 

Sublüksasyon: Dişte yer değiştirme olmadan hafif mobilitenin meydana geldiği 

periodonsiumun yaralanmasıdır. 



Ekstruziv lüksasyon: Dişin soketinden parsiyel olarak çıkmasıdır.  

Lateral lüksasyon: Dişin uzun ekseni boyunca yer değiştirmesidir.  

İntruziv lüksasyon: Dişin apikal yönde yer değiştirmesidir. 

Avulsion: Pulpanın kan desteğinin tamamiyle kesilmesi ve dişin alveol soketinden 

tümden çıkmasıdır.  

MUAYENE VE TEŞHİS 

Anamnez: 

•  Prognozu etkileyebileceğinden yaralanmanın ne zaman, nerede ve nasıl 

olduğu öğrenilmelidir.  

•  Oral kavitenin hangi kısımlarının travma gördüğü ve hangi dokuların dental 

travma içerdiği ayırt edilmelidir. 

• Avulse dişlerde, dişin soketinden çıktıktan sonra geçen sürenin uzunluğu ve 

nasıl bir ortamda taşındığı öğrenilmelidir. 

•  Eğer hastada bilinç kaybı varsa dental tedaviden önce nörolojik muayene 

yapılmalıdır. 

Klinik muayene: 

  

• Öncelikle yumuşak dokuda yırtılma olup olmadığına bakılmalı ve kanamanın 

şiddeti belirlenmelidir. 

• Diş kırığı, malpozisyonu, kayıp diş ve pulpa açıklığı olup olmadığına bakılmalı 

ve kaydedilmelidir. 

• Dişte renklenme oluşup oluşmadığına bakılmalı ve kaydedilmelidir.  

Klinik muayene: 

• Palpasyon ile dişlerin mobilitesi değerlendirilmeli ve dolayısı ile lüksasyonun 

derecesi belirlenmelidir. 

• Dişte spontan ağrı olup olmadığı sorulmalı ve perküsyon ağrısı olup 

olmadığına bakılmalıdır. Perküsyonda, metalik sesler ankilozun, künt sesler 

ise kök kırığının belirtisi olabilir. 

• Termal ve elektrik pulpa testleri ile pulpanın yanıtına bakılmalıdır.  

• Gelişimi tamamlanmamış dişlerin ve yüksek anksiyeteye sahip çocukların 

klinik muayenesinde yanlış yanıt alınabilir. Bu testler diğer klinik ve radyografik 

muayenelerle birlikte bir bütün halinde değerlendirilmelidir. 



Radyografik muayene: 

• Radyograflar kök kırıklarının, sublüksayonların, ekstrüziv lüksasyonların, 

intrüzyonların ve alveol kemiği kırıklarının teşhisinde önemli bir faktördür. 

• Malpozisyonun tipine (örnek, lateral lüksasyon) ve kırığın tipine (örnek, kök 

kırığı) bağlı olarak, doğru muayene yapabilmek için çeşitli açılardan periapikal 

film almak önemlidir. 

• Yumuşak dokudaki yabancı cisimlerin ve diş parçalarının tesbitinde önemli bir 

faktördür.  

• Postoperatif gözlemlerde, pulpanın oblitere olması ve kök rezorbsiyonları 

radyografilerle incelenebilir.  

Splintleme 

• Avulsion ve lüksasyon yaralanmalarında splintleme bir tedavi yöntemi olarak 

önerilmektedir. 

• Semi-rigid veya flexible splintler fizyolojik diş hareketine olanak sağlarken, 

rigid splintler dental ankiloza neden olabilmektedir.  

Tel-kompozit splint 

• Bu teknikte yumuşak bir tel, diş kurvatürüne uygun bir şekilde adhesive 

kompozitlerle dişe pasif bir şekilde yapıştırılır.  

• Günümüzde en çok kullanılan ve kullanılması önerilen splint, tel-kompozit 

splint tipidir.  

Ortodontik splint 

•  Ortodontik tel sekiz ligatür şeklinde dişlere yapıştırılan braketlere 

bağlanır. 

Titanium trauma splint 

• Hasta için konforlu, hekim için kullanımı kolay, titaniumdan yapılmış özel 

tasarlanmış travma telleridir. 

• Splint elle kolayca adapte edilebilmekte ve dişin fizyolojik hareketine olanak 

sağlamaktadır. 

• Uygulanması ve tedavi sonunda kaldırılması kolaydır. 

Uluslararası Dental Travmatoloji Derneği’ne göre önerilen splintleme süreleri: 

• Sublüksasyon-Sadme: 7-10 gün 

• Ekstrüzyon: 3 hafta 



• Lateral lüksasyon: 3 hafta 

• Avulsion: 1 hafta 

TRAVMA GÖRMÜŞ DİŞLERDE ORTODONTİK DİŞ HAREKETLERİNİN ETKİSİ 

PULPA VİTALİTESİ 

• Brin ve ark. (1991) yaptığı bir çalışmada ortodontik tedavi altındaki travma 

görmüş dişlerde, vitalite testlerine yüksek oranlarda cevap alınamadığını tespit 

etmiştir.  

• Ancak çalışma sayısı çok az olduğundan, ortodontik diş hareketlerinin travma 

görmüş dişlerde pulpa nekrozu riskini artırıp artırmadığı henüz 

kesinleşmemiştir. 

• KÖK REZORBSİYONU  

Travma sonucu koruyucu sement tabakasındaki hasar kök rezorbsiyonu oluşmasına 

neden olur. 

  

 Yüzey rezorbsiyonu:  

• Travma sonucu hasar, sement ile sınırlı kalır ise, sementoblastların 

infiltrasyonu ile sement iyileşir. 

 

Replacement rezorbsiyonu (Ankiloz): 

• Sementte daha şiddetli hasarın oluştuğu durumlarda, osteoblastların 

infiltrasyonu ile osseoz iyileşme oluşur. 

• Ankiloz puberta öncesi bireylerde oluşur ise, estetik ve fonksiyon infraokluzyon 

oluşması ile etkilenmektedir.  

İnflamatuar rezorbsiyon: 

  

• Eğer travma pulpada nekroz ile sonuçlanırsa, pulpa boşluğundaki toksinler 

dentin tübülleri aracılığı ile kök yüzeyine ulaşır ve kök yüzeyinde eksternal 

inflamatuar rezorbsiyon oluşur. 

• Rezorbsiyon, neden ortadan kaldırılana kadar devam eder.  

• Post-travmatik iyileşme safhasında, koruyucu sement tabakasında hasar 

oluşturucu kuvvet önerilmez, çünkü bu işlem yıkım safhasını ve inflamatuar 

uyarıyı uzatarak osseoz iyileşmeye neden olabilir.  



• Yapılan bir çalışmada, ortodontik tedavi sonrasında, travma görmüş dişlerde 

1.07mm, travma görmemiş dişlerde ise 0.64mm rezorbsiyon görüldüğü 

bildirilmiştir. 

• Travma görmüş veya kök rezorbsiyonu bulunan dişlerde ortodontik tedaviye 

başladıktan 6-9 ay sonra periapikal radyografi alınması, 

• Minör kök rezorbsiyonlarında tedaviye en az 1 ay; ciddi kök rezorbsiyonlarında 

ise en az 3 ay ara verilmesi uygundur. 

• DENTAL TRAVMADAN KORUNMA 

• Araştırmalar, overjeti artmış ve yetersiz dudak kapanması bulunan vakalarda 

erken ortodontik tedavinin, travma oluşma eğilimini azalttığını göstermektedir. 

• TRAVMA GÖRMÜŞ DİŞLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 

• KOMPLİKE KRON-KÖK KIRIĞI 

 Kırık hattı eğer kök sınırı boyunca apikale taşınmışsa, kırık fragmanın 

yapıştırılması veya protez yapılması için diş ekstrüze edilerek biyolojik genişlik tekrar 

sağlanmalıdır. 

• BİYOLOJİK GENİŞLİĞİN TEKRAR ELDE EDİLMESİ 

• Biyolojik genişlik yaklaşık 3mm’dir. 

• Enfeksiyonun, gingival sulkustan periodonsiyuma yayılması riskini ortadan 

kaldırmak için 2mm veya 3mm biyolojik genişliğe ihtiyaç duyulmaktadır.  

• Kron marjini için 1mm daha yüksekliğe ihtiyaç duyulmaktadır.  

 Hızlı ortodontik ekstrüzyon: 

• Güçlü çekme kuvvetleri (>50gr) uygulandığında hızlı hareket, dokuların 

fizyolojik kapasitelerini aşacağından destek dokuların koronale migrasyonu ya 

hiç ya da çok az gerçekleşmektedir. 

• Hızlı ekstrüzyon gerçekleştirildikten sonra dişin yeni konumundaki 

periodonsiumunun adaptasyonu ve remodellingine olanak sağlayacak bir 

retansiyon safhası gerekmektedir. 

• Bazı vakalarda nüksü önlemek için dişin overekstrüzyonu gerekmektedir.  

• Reitan (1969), marjinal ve apikal periodontal fiberlerin diş hareketinden 3-5 ay 

sonrasına kadar gerili kaldığını tespit etmiştir.  

• Ortodontik ekstrüzyonla birlikte alveol krestin altındaki periodontal fiberler 

alveol üstüne çıkmaktadır. Retansiyon süresini kısaltıp nüksü minimale 

indirmek için fiberotomi uygulaması önerilmektedir.  



 Endikasyonları: 

• Eğer kırık hattı alveol kemik sınırının altında ve koronal 1/3’te ise ve geriye 

kalan kök fragmanının protezi kaldırabileceğine kanaat getirildiyse hızlı 

ekstrüzyon endikedir. 

 Kontraendikasyonları: 

• Vertikal kök kırıklarında kontraendikedir. 

Avantajları: 

• Hızlı ortodontik ekstrüzyon kökün ağızda tutulduğu konservatif bir yöntemdir. 

(İmplant veya köprüye gerek duyulmayabilir) 

• Ekstraksiyondan sonra oluşan kemik ve periodontal destek kaybı ekarte 

edilmektedir. 

• Diş kolaylıkla hareket ettirilebilmektedir. 

• Kemikte bonding sonucu oluşabilecek periodontal hastalıkların oluşması 

engellenmektedir. 

Dezavantajları: 

• Ortodontik apareyler ile oral hijyenin kötü yönde etkilenebilmesi. 

• Tedavi süresinin hastalar tarafından hoş karşılanmayabilmesi. (4-6 hafta 

ekstrüzyon ve ardından 4-6 ay retansiyon). 

Tedavi sonunda komşu dişlerde oluşan küçük uyumsuzlukları düzeltmek için 

periodontal cerrahi müdahale gerekebilmesidir. 

• Ortodontik ekstrüzyon çeşitli uygulamalar ile gerçekleştirilebilir fakat en yaygın 

olanı sabit ortodontik uygulamalardır. 

 Ark telinin defleksionu ile komşu dişlerde devrilme oluşabilmektedir. 

Yavaş ortodontik ekstrüzyon: 

• Bir dişin ortodonik ekstrüzyonu, periodontal ligamentin tümüne çekme kuvveti 

uygulayarak krestal kemiğin marjinal apozisyonunu stimüle eden çekme 

kuvvetlerini içermektedir. 

• Gingiva, bağ dokusu ile dişe bağlı olduğundan diş hareketlerini takip etmekte; 

alveol de aynı şekilde köke bağlı olduğundan diş hareketlerini takip etmektedir. 

• Ekstrüzyon hafif kuvvetler ile gerçekleştirilmektedir (15-30gr). 

  



• KÖK KIRIĞI 

• Yapılan çalışmalarda kök kırığı oranı %0.5 ile %7 arasında bulunmuştur. 

• Horizontal kök kırıkları genellikle kökün orta üçlüsünde görülmekte, bunu 

apikal üçlü ve koronal üçlü takip etmektedir. 

• Koronal fragman non-vital olsa bile, apikal fragman genelde vital kalmaktadır. 

• Servikal hatta uzak basit kırıkların daha iyi prognoza sahip olduğu 

belirtilmektedir. 

• Servikal hatta yakın olan kök kırıklarında hızlı ortodontik ekstrüzyon ile kırık 

fragman ekstürize edilebilmekte ve kron restorasyonu mümkün olmaktadır. 

• Kök kırığı bulunan dişte ortodontik diş hareketi düşünülüyorsa, fragmanlar 

arasında kalsifiye doku bariyeri oluştuğuna bakılmalıdır. 

  

• Eğer kırık konnektif doku ile iyileşmiş ise, dişin sadece koronal kısmı hareket 

ettirilerek, küçük köke sahip bir diş gibi kabul edilmektedir. 

• Fragmanlar arasında granülasyon dokusu ve koronal fragmanda nekroz 

oluştuğu saptanırsa, ortodontik tedavi öncesinde koronal fragmanda 

endodontik tedavi yapılması gerekmektedir. 

• Kök kırığı bulunan dişlerde, hafif kuvvetteki ortodontik diş hareketleri 

önerilmektedir. 

• İNTRÜZYON 

• İntrüzyon yaralanmaları sık karşılaşılan bir travma çeşididir. 

• Düşük şiddetli intrüzyon  yaralanmalarında (<3mm), periodontal ligament 

rejenerasyonu oluşabilmekte fakat ciddi intrüzyon yaralanmalarında (>6mm) 

hızlı gelişen bir replacement rezorbsiyonu, marjinal kemik kaybı, inflamatuar 

kök rezorbsiyonu ve pulpa nekrozu oluşabilmektedir. 

• İntrüzyonun şiddeti ve kök rezorbsiyonu tipi arasındaki ilişki incelenmiş, ciddi 

şekilde intrüze olmuş apeksi kapalı dişlerde daha büyük oranlarda 

replacement rezorbsiyonu görülmüştür. 

 Tedavi şekli: 

• Orta ve şiddetli bir şekilde intrüze olmuş apeksi kapalı dişlerde, non-vital 

pulpanın ekstirpasyonuna hemen olanak sağlayıp, inflamatuar rezorbsiyonun 

oluşmasını engellemek için, diş hemen alveoldeki eski konumuna getirilmelidir 

(erken ortodontik ekstrüzyon). 



 Araştırmalar erken ortodontik ekstrüzyonun marjinal kemik kaybı ve ankiloz 

riskini azalttığını göstermektedir. 

• Apeksi açık dişler kendiliğinden re-erüpsiyona bırakılabilir.  

 2 hafta içerisinde eğer dişte herhangi bir hareket oluşmaz ise aktif ekstrüzyon 

düşünülmelidir. 

 Ciddi bir intrüzyon kuvveti dişi alveol içerisinde sıkıştırabilir, böylece ortodontik 

ekstrüzyon öncesi diş hahifçe lükse edilebilir. 

GELİŞİMİ DEVAM EDEN BİREYLERDE, TRAVMA SONUCU PROGNOZU KÖTÜ 

ANTERİOR DİŞLER İÇİN TEDAVİ SEÇENEKLERİ 

• ANKİLOZ 

• Adolesan büyüme evresinde ankiloz dişte infraoklüzyon oluşmasına neden 

olmaktadır. 

  

• Radyografik olarak periodontal boşluğun gözlenememesi ile teşhis 

edilebilmektedir. 

• Klinik olarak da perküsyonda metalik bir ses duyulmakta ve etkilenen diş 

ortodontik kuvvetler ile hareket etmemektedir. 

• Ankiloze diş cerrahi lüksasyonun ardından ortodontik olarak ekstrüze 

edilebilmektedir. 

 Bu teknikte cerrahi lüksasyon ile ankiloz alanı kırılarak oluşan inflamatuar 

reaksion ile bağ dokusu ataçmanı oluşturulması ve böylece dişin ortodontik olarak 

hareket ettirilmesi amaçlanmaktadır. 

• Ancak vakaların çoğunda iyileşme işlemi tekrarlayan ankilozla 

sonuçlanmaktadır. 

• Travma ardından dişini kaybetmiş vakalarda, dişsiz boşluk arkadaki dişlerin 

boşluğa doğru kaydırılıp yeniden şekillendirilmesi ile kapatılabilmektedir. 

• Santral ve lateral dişin gingival konturünü elde edebilmek için lateral diş 

intrüze, kanin diş ise ekstrüze edilmektedir. 

Ortodontik olarak boşluğun kapatılmasının avantajları: 

• Bu işlemin en önemli avantajı tedavi erken bitmekte ve sonuçlar kalıcı 

olmaktadır. 

• Alveol kemik yüksekliği kanin dişin erken mesializasyonu ile korunmaktadır. 



• Diş etrafında sağlıklı gingival doku ve gingival papil korunmaktadır. 

 Dezavantajı: 

• Bu işlemin tek dezavantajı boşluğun tedavi sonunda açılabilmesidir. Bu ihtimal 

premolar-premolar arası uzun süreli palatal retainer kullanılması ile ortadan 

kaldırılabilmektedir. 

 Ototransplantasyon 

• 40 yıl önce Slagsvold ve Bjerke kısmen kökleri oluşmuş dişleri transplante 

ederek bir metot geliştirmiştir. 

• Transplantasyon için en uygun zaman, dişin kökünün üçte ikilik kısmı oluşmuş 

ve 1mm den büyük apekse sahip olduğu dönemdir. 

• Transplantasyonun ardından kök gelişimi devam etmektedir. 

• Endodontik tedavi genellikle gerekmemektedir.  

• Bazı çalışmalara göre travmatik yaralanmaların çoğu 7 ve 10 yaş arasında 

olmakta ve bu da gelişmekte olan premolarları ototransplantasyon için 

mümkün kılmaktadır. 

SONUÇ 

• Diş yaralanmaları diş hekimliğinin acil durumu olarak kabul edilirler. 

• Bu tür acil tedavi gerektiren ve ilk tedavinin prognoz üzerinde son derece 

önemli olduğu olgular karşısında hekimin bilgisi çok büyük önem kazanır. 

• Travma vakalarında mevcut maloklüzyonla birlikte travmatize dişin prognozu 

da değerlendirilmelidir. 

• Travmatize dişin tedavisi yapıldıktan sonra ortodontik tedavi için gereken 

gözlem süresi sonunda diş klinik ve radyografik olarak değerlendirilmelidir. 

 


