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DİREKT ANTERİOR ESTETİK 
RESTORASYONLAR

Bora KORKUT, Ezgi GÜNSEL KESİMLİ

Estetik ve güzellik, insanoğlunun antik çağlardan beri önem verdiği kavram-
lardandır. Son zamanlarda gelişen teknoloji ve yükselen yaşam standardı, hasta-
ların tedavi sonrasındaki estetik beklentilerini de yükseltmiştir. Özellikle esteti-
ğin daha önemli olduğu ön dişler ile ilgili tedavilerde, hastaya özgü olan gülüşü 
tasarlamak diş hekimliği uygulamalarının vazgeçilmezi haline gelmiştir (Zorba 
& Ercan, 2008; Korkut, 2018). ‘Gülüş Tasarımı’ olarak dental uygulamalara dahil 
olan bu konsept, ön dişlerde birden çok dişi kapsayacak restorasyonlar öncesi 
hastaya özgü olan gülüşü, yüzün diğer anatomik yapıları ile birlikte ele alarak 
değerlendirme esasına dayanmaktadır (Bhuvaneswaran, 2010). Hekimler resto-
rasyonlarda artık dişleri tek başlarına değil, komşu anatomik yapılarla birlikte 
değerlendirmekte ve tedavi planlamaları bu şekilde yapmaktadırlar. 

Dental materyal ve tekniklerdeki özellikle son yıllardaki gelişmeler ile yüz es-
tetiğin ayrılmaz bir parçası olan anterior dişlerde tek seansta, minimum madde 
kaybı ile daha sağlıklı, fonksiyonel ve estetik açıdan üst düzey restorasyonların 
yapılabilmesi sağlanabilmektedir. ‘Direkt anterior kompozit restorasyonlar’ ola-
rak adlandırılan bu restorasyonlarda mekanik özelliklerinin yanında optik özel-
likleri de yüksek kompozit rezinler tercih edilmektedir (Korkut & Yılmaz Atalı, 
2016). Üretici firmalar tarafından her geçen gün kimyasal özellikleri daha geliş-
miş kompozit rezinler piyasaya sürülmektedir. Daha büyük inorganik doldurucu 
içeren rezinler, ‘mikrohibrid’ rezinler olarak adlandırılmaktadır (Puckett ve ark., 
2007). Bu rezinlerin daha büyük boyutlu doldurucu içermeleri ile mekanik özel-
likleri, dolayısıyla da aşınma ve kırılma direnci arttırılmıştır. Fakat cilalanabilir-
liklerinin düşük olması nedeni ile optik özellikleri daha düşüktür (Say ve ark., 
2014). Daha küçük boyutta inorganik doldurucu içeren rezinler ‘nanohibrid’ ya 
da ‘nanofil’ olarak adlandırılmaktadır (Ferracane, 2011). Bu rezinlerin cilalana-
bilirlikleri ve dolayısıyla da optik özellikleri yüksektir fakat küçük doldurucular-
dan dolayı mekanik özellikleri daha düşük olabilmektedir (Sarac ve ark., 2006).

Günümüzde hem mekanik hem de optik özellikleri yüksek rezinler, anteri-
or direkt restorasyonlar için özel olarak üretilen, küçük boyutta ve çok sayıda 
inorganik doldurucu içeren ve içeriğinde cam ya da seramik partiküller bulundu-
ran kompozit rezinler ile başarılmıştır (Moraes ve ark., 2009). Hastaların artan 
estetik beklentilerine paralel olarak doğal diş dokularını daha iyi şekilde taklit 
eden bu tip rezinler ön bölge direkt restorasyonlarda sıklıkla tercih edilmekte ve 
doğru uygulandıkları takdirde hasta ağzında uzun yıllar sorunsuz olarak kalabil-
mektedir (Ardu ve ark, 2010).

Ön bölgedeki dişlerde meydana gelen estetik problemlerin çok çeşitli etyo-
lojisi olabilmektedir. Beyazlatma tedavileri ile giderilemeyen renklenmeler, di-
astemalar, çapraşıklıklar, diş çürükleri, abraziv/eroziv lezyonlar, travmaya bağ-
lı kırıklar, mikrodonti olguları, beyaz çürük lezyonları, kısa dişler ve pozisyon 
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bozuklukları sayılabilir (Yüzügüllü & Tezcan, 2005). Ayrıca büyüme ve gelişimi 
takip eden yıllarda diş ve çene bozukluklarını düzeltmek amacıyla yapılan orto-
dontik tedavi sonrasında veya sırasında oluşan dişler arası istenmeyen boşluk-
lar, mineralizayon bozuklukları ve braket-bant çevresindeki dekalsifikasyonlar 
da estetik problemlere neden olabilmektedir (Çehreli ZC, 2004). Yapılacak direkt 
restorasyon öncesi, estetik problemin etyolojisinin belirlenmesi ve önlem alın-
ması gereken bir durum var ise bu önlemin tedavi öncesinde alınması, restoras-
yonun başarısı açısından hayati önemdedir (LeSage, 2007).

Diş hekimliği pratiğindeki her uygulamada olduğu gibi direkt kompozit rezin 
restorasyonlar yapılırken de dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır. Heki-
min bunun bilincinde olarak her hastaya her durumda direkt kompozit resto-
rasyon yapılamayacağını kabul etmesi gereklidir (Korkut, 2018). Aksi takdirde 
yapılan restorasyonun kısa sürede başarısız olması kaçınılmazdır. Yapılacak te-
davide hastanın beklentileri ve hekimin bilgi ve tecrübesi dahilinde uygulanabi-
lecek farklı tedavi seçenekleri değerlendirilmeli ve en uygun olanı seçilmelidir. 
Direkt anterior estetik restorasyonlarda başarıya giden yol; endikasyondan plan-
lamaya, kompozit rezin seçiminden renk seçimine, izolasyondan preparasyona, 
adezyondan tabakalamaya, bitim/cila işlemlerinden yüzey özelliklerine kadar 
birbirini takip eden birçok işlemin eksiksiz olarak yapılmasından geçmektedir.. 
Bu işlemlerden bir veya birkaçında olabilecek eksiklikler, zincirleme reaksiyon 
yaratarak restorasyonun uzun dönem başarısını olumsuz olarak etkileyebilmek-
tedir (Korkut, 2018). Doğru şekilde uygulandıklarında direkt anterior estetik 
restorasyonlar; minimal invazif, stabil, estetik, tamiri kolay ve düşük maliyetli 
tedavi seçenekleridir (Korkut ve ark., 2013; Peumans ve ark., 1997).

Direkt anterior estetik restorasyonlar ‘direkt kompozit venerler’ olarak da 
isimlendirilebilmektedir ve genel olarak iki ana grupta incelenebilirler; ‘direkt 
tam kompozit venerler’ ve ‘direkt parsiyel kompozit venerler’.

DİREKT TAM KOMPOZİT VENERLER
Dişin bukkal/labial yüzeyinin servikal bölge de dahil olmak üzere tamamına 

yakınını ve bazen de marjinal alanları da kapsayan yaygın defektler ve iç kaynaklı 
renklenmelerin varlığında endikedir (Korkut ve ark., 2013; Şekil 1). Uygulama 
öncesinde her restorasyonda olduğu gibi hastanın yaşı, dinamik ve statik oklüz-
yonu, kalan sağlıklı doku miktarı ve tipi, dişlerin pozisyonu, rengi ve oral/peri-
odontal dokuların hijyeni gibi birçok faktör detaylı olarak değerlendirilmelidir 
(Ardu & Krejci, 2006). 

Tam venerlerde restorasyon sınırlarının servikal alanı da içermesinden do-
layı, bu bölgede işlem öncesindeki dişeti sağlığı önemlidir. İyi bir adezyon ancak 
periodontal sağlığın iyi olduğu durumlarda sağlanabilir (Furuse ve ark., 2008; 
Reis ve ark., 2009). Tam vener restorasyonların servikal konturunun fazla olduğu 
durumlarda venerin etrafında dişeti irritasyonları oluşabilmektedir. Dişeti sevi-
yeleri ve simetrisi planlama aşamasında değerlendirilmeli ve gerekli ise işlem 
öncesinde dişeti seviyelemesi yapılmalıdır (Korkut ve ark., 2013). Tam vener-
lerde tüm labial/bukkal yüzey restore edileceğinden, ilgili dişteki renklenmeler 
çoğunlukla giderilebilmektedir. Fakat renkli yüzeyin perdelenmesi işlemi, prepa-
rasyon derinliğinin arttırılmasına ve dolayısıyla da adezyon açısından istenme-
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yen dentin ekspozlarına neden olduğundan, renklenmelerin restorasyon öncesi 
beyazlatma işlemleri ile giderilmesi daha doğrudur. Devital dişlerdeki içsel renk-
lenmelerde devital beyazlatma, vital/devital dişlerdeki dışsal renklenmelerde 
ise vital beyazlatma işlemleri uygulanmalıdır. Beyazlatmanın direkt restorasyon-
lar ile kombine olarak uygulanması, aynı zamanda daha konservatif restorasyon-
ların da yapılabilmesine olanak vermektedir (Hoyle ve ark., 2017).

  

  
Şekil 1: Direkt tam kompozit vener restorasyonu

Direkt tam vener restorasyonlar, tek seansta bitirilebilen ve tüm diş yüzeyini 
kaplayan, minimal invazif, fonksiyonel ve estetik restorasyonlar olarak anterior 
dişlerin estetik tedavisinde indirekt restorasyonlara iyi bir alternatiftir (Korkut 
ve ark., 2013; Korkut 2018).

DİREKT PARSİYEL KOMPOZİT VENERLER
Servikal bölgede, marjinal bölgede ya da bukkal/labial yüzeyin yalnızca küçük 

bir bölümünde lokalize olan defektlerin, dişler arası istenmeyen boşlukların, diş 
boyutsal değişikliklerinin ve kısmi renklenmelerin restorasyonunda endikedir. 
Temel olarak sınıf III, sınıf IV, Sınıf V restorasyonlar, dişlerin kontur ve kontak-
larındaki modifikasyonlar, diastema kapama restorasyonları ve küçük boyuttaki 
dişlere yapılan build-up restorasyonlar olarak sınıflandırılabilir.

Sınıf III Restorasyonlar 
Labial/bukkal yüzeyin de bir bölümünü içeren geniş sınıf III kavitelere yapıla-

cak direkt restorasyonlar bu kategorideki estetik restorasyonlar olarak sınıflandı-
rılabilir (Şekil 2). Bu tip kavitelerde ışığın farklı kırılmasından dolayı oluşacak olan 
restorasyon diş sınırının maskelenebilmesi açısından; yapılacak preparasyon, se-
çilecek kompozit tipi ve tabakalama yöntemi, geleneksel Sınıf III kavitelere yapılan 
restorasyonlardakinden farklı olup bu nedenle bu tip restorasyonlar ileri estetik 
restorasyonlar olarak düşünülmelidir (Geitel ve ark., 2004; Korkut, 2018). Bu resto-
rasyonlarda servikal bölge de kavite sınırlarına dahil ise iyi bir izolasyon (tercihen 
rubber dam izolasyonu) ve iyi bir dişeti retraksiyonu mutlaka gereklidir (Heintze 
ve ark., 2015; Gilbert ve ark., 2010). Komşu diş ile kontak bölgesinin restorasyonu 
açısından bir bant kullanılacak ise, tercih edilecek bant tipi mutlaka kendinden 
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kontürlü transparan ya da metal matriks bantlarından biri olmalıdır. Aksi takdir-
de kontak noktası insizale yakın konumlardırılmış olacak ve bu da servikal alan-
da gereğinden fazla oluşacak olan karanlık üçgen bölgesinde gıda retansiyonuna 
ve istenmeyen estetik görünüme neden olabilecektir (Goyal ve ark., 2016). Kom-
şu iki dişin birbirine bakan marjinal kontak bölgeleri restore edilecek ise, önce-
likle bir dişin restorasyonunun tamamlandıktan sonra diğer dişin restorasyonu 
yapılmalıdır. Ancak bu şekilde marjinal yüzeylerde doğal dişlerdeki anatomik 
forma en yakın yüzey formu oluşturulabilir. Servikal ve labial/bukkal embrasür 
açıklıkları, simetrik dişe uyumlu olacak şekilde hazırlanmalıdır.

   
Şekil 2: Estetik sınıf III restorasyon

Sınıf IV Restorasyonlar
Diş kuronunun aynı anda tek taraflı ya da her iki marjinal yüzeyini, labial/

bukkal yüzeyini ve insizal kenarınınbir bölümünü ya da tamamını da kapsayan 
defektler bu restorasyon tipinin endikasyonuna girer (Şekil 3). Kuron kırığı res-
torasyonları bu tip restorasyonlardandır (Ruschel ve ark., 2017).  Bu restoras-
yonlarda da estetik Sınıf III restorasyonlarda olduğu gibi, restorasyon ile diş 
birleşim hattının gizlenebilmesi için, kavitenin labial/bukkal sınırlarındaki mine 
dokusunda bizotaj yapılmalı ve seçilecek kompozit rezin tipi ve uygulanacak ta-
bakalama yöntemi doğru belirlenmelidir (Heintze ve ark., 2015; Romero ve ark., 
2016). Bu restorasyonlarda genellikle kavite sınırı servikal alana uzamadığı için 
rubber dam izolsyonu mutlaka gerekli değildir. Fakat buna rağmen rubber dam 
izolasyonunun adezyona ciddi bir biçimde katkı sağladığının ve dolayısıyla mar-
jinal sızıntı ve sekonder çürüklerin insidansını önemli ölçüde azalttığının unutul-
maması gerekir (Heintze ve ark., 2015).

Geniş madde kayıplı Sınıf IV restorasyonlarda, restore edilecek dişin me-
sio-distal genişliğinin, marjinal yüzey doğrultusunun, marjinal kontak noktasının 
yerinin, servikal ve insizal embrasür açıklıklarının ve insizal kenar anatomisinin 
ve uzunluğunun doğru biçimde belirlenebilmesi ve komşu ya da simetrik dişe 
uyumlu olarak tesis edilebilmesi için restorasyon öncesinde bir silikon anahtar 
oluşturulması doğru yöntemdir (Magne & Holz, 1996). Bu anahtar sayesinde res-
torasyonun palatal duvarı da kolaylıkla inşa edilebilmekte ve sonrasında kompo-
zit tabakalama yapılabilmektedir (Ammannato ve ark., 2015).
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Şekil 3: Estetik sınıf IV restorasyon

Silikon anahtar kullanılmadan yapılan Sınıf IV restorasyonlarda yukarıda 
belirtilen anatomik oluşumların taklit edilmesi daha zor olup üst düzey dikkat 
gerektirmektedir. Özellikle komşu iki dişin birbirine bakan marjinal kontak böl-
gelerinin restorasyonu söz konusu ise, öncelikle bir dişin restorasyonunun ta-
mamlanmalı ve sonra diğer dişin restorasyonu yapılmalıdır. Aksi takdirde resto-
rasyon sırasında oluşturulacak olan bu anatomik oluşumların doğrultu, şekil ve 
boyutlarında hataların olabilmesi çok olasıdır (Romero ve ark., 2017). Bununla 
bağlantılı olarak orta hattı ilgilendiren restorasyonlarda rubber dam izolasyonu 
altında çalışılırken, karşıt çene ilişkisinin kontrol edilememesi nedeniyle, resto-
rasyonun hemen sonrasında orta hat kayıklığı en sık rastlanan problemlerdendir. 
Dişlerin başlangıç fotoğrafları bu açıdan hekime, silikon anahtar kadar olmasa da 
rehber olabilecek nitelikte kayıtlardır. 

İnsizal kenarı da içine alan Sınıf IV restorasyonlarda, restore edilcek dişin 
sağlam insizal kenar bölgesinde ya da komşu dişin insizal kenar bölgesinde ışık 
geçirgenliğinin farklı olduğu transparan ve opak alanların birlikte bulunduğu, 
genel olarak mamelon adı verilen anatomik oluşumlar tespit edildiği takdirde, bu 
durum en kısa sürede profesyonel bir dental fotoğraf ekipmanı kullanılarak kayıt 
altına alınmalıdır (Mclaren ve ark., 2017). İzole edildiği andan itibaren dehidrate 
olmaya başlayan diş dokuları, şeffaflıklarını kaybederek daha opak bir görünüme 
sahip olurlar. Mamelonların da bu nedenle dehidrate olan dişlerde tespit edil-
mesi çok zordur. Direkt restorasyon işleminin uzun bir süre aldığını düşünüldü-
ğünde, dentin ve mine tabakalamaları sırasında oluşturulması gereken mamelon 
anatomisinin nasıl olacağı, bu aşamada ancak daha önceden kayıt altına alınmış 
dental fotoğraf kayıtlarının incelenmesi ile başarılabilir (Hodson, 2016). Aksi 
takdirde doğal diş yapısına ve simetrik dişe uygun olmayan bir mamelon anato-
misinin oluşturulması kaçınılmazdır. Bu restorasyonlarda da servikal, insizal ve 
labial/bukkal embrasür açıklıkları, simetrik dişe uyumlu olacak şekilde hazırlan-
malıdır. Sınıf IV restorasyonların başarısı açısından hastanın dinamik ve statik 
okluzyonu restorasyon öncesi ve sonrasında mutlak olarak detaylı bir biçimde 
değerlendirilmeli ve restorasyon gerekirse bu değerlendirmeye göre düzenlen-
melidir (Demarco ve ark., 2015).
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Sınıf V Restorasyonlar 
Ön dişlerin servikal labial/bukkal yüzeylerinde lokalize olan defektlerin res-

torasyonu bu gruptadır (Şekil 4). Bazı durumlarda marjinal yüzey ya da yüzeyler 
de kaviteye dahil olabilir. Restorasyon ile diş arasındaki hattın tam olarak gizle-
nebilmesi için kavite sınırlarında bizotaj yapılması gereklidir. Servikal yüzeyde 
yapılacak restorasyon dişetine komşu olacağı için iyi bir izolasyon (tercihen rub-
ber dam izolasyonu) ve dişeti retraksiyonu mutlaka gereklidir (Owens, 2006). 
Özellikle diş sıkan ve gıcırdatan hastalarda servikal lezyonlara daha sık rastlan-
makta ve bu tip hastalarda restorasyonların başarısızlığı daha sık görülmektedir 
(Hamburger ve ark., 2011). Restorasyon öncesinde bu durum değerlendirilmeli, 
gerekli ise önlem alınmalı (restorasyon sonrası gece plağı kullanımı) ve hasta bu 
konuda bilgilendirimelidir. Bu alanlarda genellikte daha koyu renkteki rezinler 
tercih edilmekle birlikte, defektin genişliğine bağlı olarak birden çok renk de kul-
lanılabilir. 

    
Şekil 4: Estetik sınıf V restorasyon

Diastema Kapama Restorasyonu
Dişler arası istenmeyen boşlukların kapatıldığı restorasyonlar diğer bir deyiş-

le diastema kapama restorasyonları, en sık uygulanan direkt parsiyel kompozit 
vener restorasyonlardandır (Şekil 5). Dişlerin boyutlarındaki farklılıklar ya da ön 
bölgedeki toplam boşluğun dişler arasında uygun olmayan dağılımı sonucunda 
ortaya çıkan diastemalar hastalar için önemli bir estetik problemdir. Literatürde 
orta hatta görülen diastema, ön dişlerin orta hattında, komşu dişlerin ara yüzleri 
arasında 0.5 mm’den daha büyük boşluk olması durumu olarak tanımlanmıştır 
(Wolf ve ark., 2010; Korkut ve ark., 2016).

Diastema etiyolojisi çeşitli faktörlere bağlı olabilir. Labial frenulum, mikro-
donti, meziodens, kama lateraller, lateral eksikliği, orta hat bölgesinde kist varlığı, 
parmak emme, dil itimi gibi kötü alışkanlıklar, dental malformasyonlar, genetik, 
dental-iskeletsel uyuşmazlık, interdental septumun uygun olmayan kaynaşması 
gibi durumlar diastema oluşumuna neden olabilir (Tanaka ve ark., 2015) Ayrıca 
ortodontik tedavi sonrasında da ‘Bolton Analizi’ndeki uyuşmazlık nedeniyle di-
astemalar ortaya çıkabilmektedir. Diastema kapatılacak hastada işlem öncesinde 
orta hat, okluzal ilişki ve dişerin estetik oranları etraflıca değerlendirilmeli ve 
planlama buna göre yapılmalıdır (Korkut ve ark., 2016). Dişler arası boşluğun tek 
bir dişe kompozit yüklenerek mi yoksa her iki dişe pay edilerek mi kapatılacağına 
konusu bu değerlendirme sonrasında karar verilmelidir. Her iki dişe de kompo-
zit yükleme yapılacak orta hat diastemalarında, öncelikle bir dişin restorasyonu 
bitirilip daha sonra komşu dişin restorasyonuna geçilmesi daha doğrudur. Aksi 
halde orta hat kayıklığı ya da düzgün olmaması durumu ortaya çıkabilmektedir 
(Lenhard, 2008).
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Şekil 5: Diastema kapama restorasyonu

Willhite ideal bir diastema kapatma işlemi için üç kriter olduğunu belirtmiş-
tir: dişeti ve diş ara yüzünde oluşan konturun doğal olması, gingival embrasürun 
tamamen kapanması (karanlık üçgen boşluklar olmaması) ve subgingival alanda 
restorasyon bitiminin düzgün olması ve diş ipiyle marjinal yüzey kontrol edildi-
ğinde diş ipinin takılmaması (Willhite, 2005). Çoklu diastemaların estetik olarak 
direkt kompozit rezinlerle kapatıldığı bazı vaka raporlarında, anterior diaste-
maların neden olduğu estetik sorunları çözmek için direkt kompozit rezinlerin 
kullanımının konservatif, geri dönüşümlü, tekrarlanabilir ve kolay bir tedavi se-
çeneği olduğu bildirilmiştir (Korkut ve ark., 2016).

Dişlerin pozisyon, şekil ve akslarının modifikasyonu
Direkt parsiyel kompozit venerler ile dişlerin pozisyonları, şekilleri ya da 

aksları da belli oranlarda miktar değiştirilebilmektedir (Mathias ve ark., 2016; 
Şekil 6). Diş pozisyon, şekil ya da aksının düzenlenmesinde ilk seçenek mutlaka 
ortodontik tedavi olmalı ve hasta bu konuda bilgilendirilmelidir (Garber ve ark., 
2000). Bu seçeneği tercih etmeyen hastalarda ikinci seçenek ise seramik vener ya 
da seramik kurona göre çok daha minimal invazif bir yöntem olan, direkt parsiyel 
kompozit vener uygulamasıdır. Buradaki endikasyondaki temel  nokta preparas-
yonsuz ya da çok az bir miktar (mine düzeyinde) preparasyon ile restorasyon ya-
pılması olmalıdır (Vargas, 2006). Daha ileri boyutta preparasyon gerektiren va-
kalarda indirekt kompozit ya da seramik restorasyon seçenekleri düşünülebilir. 

  
Şekil 6: ‘Peg-shape’ lateral dişlerin şekil modifikasyonu

Embrasürlerin modifikasyonu
İnsizal embrasürlerde zamanla olan değişiklikler dişlerin estetik görünümü-

nü olumsuz etkileyebilir. Diş hekimleri insizal embrasürlerin şeklini modifiye 
ederek dişlere illüzyon efektleri verebilmekte ve bu şekilde dişlerin farklı ge-
nişlikte ve uzunlukta görünmesini sağlayabilmektedirler (Foulger ve ark., 2010; 
Şekil 7). Daha küçük insizal ve servikal embrasürler dişlerin daha geniş ve kısa, 
daha büyük embrasürler ise daha dar ve uzun görünmesini sağlarlar (Morley 
ve ark., 2001). Yapılan modifikasyonlarda hekimin limitasyonu, komşu ya da 
simetrik dişlerdeki embrasürlerdir. Tercihen restorasyonun kontakt yüzeyi 1.5 
mm’ den geniş hazırlanmamalıdır. Ayrıca üst ön bölge dişlerin servikal embra-
sürlerindeki siyah üçgen şeklindeki boşlukları önlemek için yapılacak restoratif 
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işlemlerde kontak noktası ile krestal kemik seviyesi arasındaki mesafe 4 - 5 mm 
arasında olmalıdır. Bu mesafe gerekir ise paralel-röntgen tekniği kullanılarak he-
saplanabilir. Anterior dişlerin dar, geniş olan bir diğer embrasür ise ve kısa, uzun 
görünümünde etkili olan bir diğer embrasür ise labial/bukkal embrasürdür. 
Özellikle santral kesici dişlerde mümkün olduğunca diğer santral diş ile simetrik 
olarak hazırlanması gereken bu embrasürler, daha geniş hazırlandığında diş dar 
ve uzun, daha dar hazırlandığında ise diş geniş ve kısa görünür. Bu embrasürler 
dişlerin labial/bukkal yüzeylerindeki meziyal ve distal köşeler olan ‘line angle’ 
ların doğrultusunu da doğrudan etkilemektedir. Ancak yüzeydeki bir ışık yansı-
ması ya da yüzey boyama ile tespit edilebilen yüzey özellikleri olan ‘line angle’ 
ların belirlenmesi ve kontrol edilmesinde makro fotoğraflar ya da artikülasyon 
kağıdı ile yüzey boyama işlemi uygulanabilir (Korkut, 2018).

  
Şekil 7: Dişlerin şekil ve embrasür modifikasyonu

DİREKT KOMPOZİT VENERLERDE İŞLEM PROTOKOLÜ
Endikasyon ve Planlama
Diş hekimliği alanında kullanılan her materyal gibi, günümüzde geçmiş yıl-

lara göre çok üstün özelliklere sahip olan kompozit rezinlerin de uygulanmasında 
bazı kurallar vardır. Anterior direkt kompozit venerler ile uzun dönem klinik ba-
şarı ancak doğru şekilde uygulandıklarında sağlanabilir (Korklut, 2018). Bu açıdan 
en önemli konulardan birisi endikasyon ve planlamadır. Öncelikle her dişe direkt 
kompozit rezin uygulanamayacağının bilinmesi gerekmektedir. Uygulama için uy-
gun şartlar olmalı veya mümkünse restorasyon öncesinde sağlanmalıdır (Demarco 
ve ark., 2015). Hastanın ilk olarak multidisipliner bir yaklaşımla tüm tedavi plan-
laması en başta yapılmalı ve hastanın da onayı alındıktan sonra kullanılacak ma-
teryaller belirlenmeli ve restorasyon işlemine geçilmelidir (Furuse ve ark., 2008).

Estetik diş hekimliği konsepti temel olarak, kişiye özel olan doğal esetiği, fonk-
siyon ve oral dokuların sağlığını göz önünde bulundurarak tekrar kazandırmaktır. 
Bu konsept kozmetik diş hekimliği konseptinden farklı olarak, mükemmel gülüşü 
değil, doğal gülüşü sağlamayı hedefler. Dolayısıyla belli altın standartları olsa da bu 
standartların dışına çıkılan durumlar da olabilmektedir. Örneğin hasta şikayetçi ol-
madığı takdirde, diastemaların bulunduğu bir gülüş ya da hafifçe çapraşık dişlerin 
olduğu asimetrik bir gülüş de estetik olabilir (Rifkin, 2000; Korkut & Yılmaz Atalı 
2016). Vakaya göre diş beyazlatmanın direkt kompozit restorasyonlar ile kombine 
bir tedavi olabileceği unutulmamalıdır. Kompozit rezinlerin beyazlatma ajanları 
ile renklerinin ağartılamadığı, yalnızca üzerlerindeki lekelerin uzaklaştırılabildiği 
bilgisine dayanarak, restrorasyon öncesinde hastaya dişlerine beyazlatma işlemi 
isteyip istemediği mutlaka sorulmalıdır. Aksi takdirde hasta restorasyonlar yapıl-
dıktan sonra dişlerinin beyazlatılmasını talep ederse, beyazlatmayı takiben resto-
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rasyonların da yeni renge göre yenilenmesi gerekecektir (de Geus ve ark., 2017). 
Ayrıca dışsal renklenmelerin bulunduğu dişlerde restorasyon öncesi mutlaka vital 
beyazlatma işlemi uygulanmalı, gerekirse mikroabrazyon yöntemi ile desteklen-
meli, içsel renklenmelerin bulunduğu kanal tedavili dişlerde devital beyazlatma 
işlemi uygulanmalıdır. Bu yaklaşım renklenmeleri azaltılarak ya da minimalize edi-
lerek, preparasyon sırasında daha az diş dokusu uzaklaştırılan minimal invazif bir 
tedaviye ve ayrıca yüzeyde daha fazla mine dokusunun korunması ile de daha iyi 
bir adezyona imkan verecektir (Heintze ve ark., 2015).

Tet-a-tet kapanışı olan burksist bireylerde ön bölgede yapılacak direkt resto-
rasyonlar öncesi, diş sıkma alışkanlığının nedeninin iyi araştırılması gerekmekte 
ve sıklıkla restorastyon sonrasında diş sıkma alışkanlığını önleyici tedbirlerin 
alınması (hastaya gece plağı kullandırılması gibi) gerekmektedir. Yeterli overjet 
olmayan kapanışlarda dişlerin boylarının uzatılması gerektiğinde öncelikle bir 
ortodonti uzmanına danışılması ve mümkün ise ön dişlerde bir miktar overjet 
oluşturulması, diş preparasyonunun asgari düzeye indirerek daha minimal inva-
zif bir restorasyonu mümkün kılacağı için tercih edilmesi önerilen bir yaklaşım-
dır (Demarco ve ark., 2015; Korkut, 2018). Bu tip restorasyonlar sonrasında da 
hastalara koruyucu amaçlı olarak pasif gece plağı kullandırılmasının da faydalı 
olduğu rapor edilmiştir (Geus ve ark., 2017; Loomans, 2018). Direkt anterior es-
tetik restorasyonlarda başarıya giden yol; endikasyon ve planlama, kompozit se-
çimi, renk seçimi, izolasyon, preparasyon, adezyon, kompozit tabakalama, bitim 
ve cila ve hasta takibi basamaklarını içerir. Bu basamakların her biri çok önemli 
ve bir zincirin halkası niteliğinde olup bir tanesinde olabilecek problem, tüm res-
torasyonun başarısını olumsuz olarak etkileyecektir (Korkut, 2018).

Kompozit Materyal Seçimi
Restorasyonda kullanılacak kompozit tipi ve özellikleri de restorasyonun 

başarısı açısından önemlidir. Ön bölge direkt restorasyonlarda hastaların artan 
estetik beklentileri doğrultusunda, doğal diş dokularını doğala en yakın şekilde 
taklit eden, hem mekanik hem de optik özellikleri yüksek olan kompozit rezinler 
tercih edilmelidir (Nahsan ve ark., 2012; Korkut 2018). Ön bölgede sıklıkla tercih 
edilen kompozit rezinler, çok sayıda nano-boyutlu inorganik partiküller içeren, 
yüksek aşınma direnci ve dayanıklılıklarının yanında iyi cilalanabilirlikleri de 
olan rezinlerdir (Terry, 2004). İyi cilalanabilirlik, uzun dönemde restorasyonun 
parlaklığını da koruyabilmesi ve renklenmelere karşı daha dirençli olabilmesi 
anlamlarına gelmektedir. Örneğin mikro-dolduruculu bir komopozit rezin ile ön 
bölge direk restorasyon yapılması durumunda, muhtemelen cilalanabilirlik dü-
şük olacak ve uzun dönem klinik takipte de rezinin yüzey renklenmesi ve matlaş-
ması gibi durumlarla karşılaşılabilinecektir (Say ve ark., 2003).

İnorganik doldurucu dışında kompozit seçiminde dikkate alınması gereken 
bir diğer konu, kompozit rezinin yüzeyden ışığı yansıtma miktarı, bir diğer de-
yişle ‘value’ parametresi değeridir (Nahsan ve ark., 2012).  Diş hekimliğinde de 
kullanılan ‘Munsell Renk Sistemi’nin üç parametresinden biri olan ve gri tonlarını 
belirten ‘value’ parametresi, kompozitin ışığı yansıtma ya da geçirme oranını ifa-
de eder. Value oranı yüksek olan bir kompozit rengi ışığı az geçireceğinden daha 
opak, value oranı düşük olan bir kompozit rengi ise ışığı daha çok geçireceğinden 
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daha translusent özellik kazanır (Suhasini ve ark., 2015). Örneğin, restorasyon 
yapılacak dişte özellikle maskelenmesi gereken bir alan mevcut ise, hekimin va-
lue değeri daha yüksek olan, daha opak bir kompozit tercih  etmesi gereklidir 
(Fahl, 2007). İnsizal kenarında gözlenlenebilen bir dişte yapılacak insizal kenar 
restorasyonunda ise value oranı düşük olan, translusent bir kompozit tercih 
edilmelidir (Carney & Johnston, 2017). Kompozit rezin setlerindeki renklerin 
her birinin ‘value’ değerleri birbirinden farklı olup genel olarak doğal dokuların 
özelliklerini taklit edecek şekilde ‘Dentin’ renklerinde yüksek, ‘Mine’ renklerinde 
ise düşüktür. Bazı firmaların setlerinde mevcut olan ‘Body’ renkleri ise dentin 
ve mine renkleri arasında bir value değerine sahip renklerdir. Doğru seçim için, 
kullanılacak kompozit setindeki renkler hekim tarafından önceden birçok kez 
deneyimlenmiş olmalıdır (Korkut, 2018).

Renk Seçimi
Morfolojik, optik ve biyolojik olarak kabul edilebilir güzel bir gülüş için doğ-

ru renk seçimi şarttır. Estetik restorasyonlarda başarılı sonuçlar elde etmek için 
ışığın yapısı, gözün ışığı nasıl algıladığı ve beynin bunu nasıl yorumladığı iyi an-
laşılmalıdır. Restorasyonların en önemli başarısızlık nedenlerinin başında renk 
seçimi hataları geldiği artık bilinen bir gerçektir (Mclaren ve ark., 2017; Terry ve 
ark., 2008). Doğal dişler farklı optik özelliklere sahip dokulardan oluşmaları ne-
deniyle polikromatiktir. Bu dokular dişin kronu içerisinde uniform olarak dağıl-
mamıştır. Ayrıca mine ve dentin dokularının farklı alanlardaki farklı kalınlıkları 
ve value değerleri de rengin farklı algılanması ile doğrudan ilişkilidir (Lesage ve 
ark., 2008). Doğadaki bu çok renkliliği monokromatik restoratif bir materyal ile 
taklit etmek her zaman mümkün olmayabilir. Bu nedenle piyasadaki birçok este-
tik kompozit setinde farklı ışık geçirgenlik değerlerine sahip renkler bulunmak-
tadır. Literatürde restorasyonlarda  renk seçimi ile ilgili yapılan hataların geri dö-
nüşümsüz hatalar olduğu gerçeğini unutmayarak hekim, restorasyon yapılacak 
dişin ve komşu dişlerin renklerini dikkatlice analiz etmek ve buna göre en doğru 
renk seçimini yapmak zorundadır (Vanini, 1996; Mclaren, 2017). Direkt anterior 
restorasyonlarda renk seçimi en hassas konulardan birisi olup seçim sırasında 
dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır.

1. Renk restoratif işlemin başında, endikasyon ve planlamayı takiben, dişler ekarte 
edilmeden ve dehidrate olmadan önce seçilmelidir (Pitel., 2015, Korkut & Yıl-
maz Atalı, 2016). Dişler dehidrate olduklarında, su kaybından dolayı geçici ola-
rak refraktif indeks düşer ve diş dokularının value değeri yükselir, sonuç olarak 
ve dişler daha opak görünürler. Maksimum dehidratasyonun, izolasyonu takiben 
30-45 dakika sonra gerçekleştiği bildirilmiştir (Beddis ve ark., 2012). Dehidra-
tasyon sonrasında ağız kapatılsa ya da dişler ıslatılsa dahi value değeri ortalama 
olarak 5 saat normal değerlerine gelmez. Bu durumda dişten doğru bir renk se-
çimi yapmak mümkün olmayacaktır. Ayrıca dişin insizal kenarında olması muh-
temel transparan bölgeler de bu süre içerisinde belirlenemez. Bu nedenle renk 
seçimi mutlaka ilk 3 dakika içerisinde yapılmalıdır (Mackenzie ve ark., 2013).

2. Renk seçimi reflektör ışığı altında değil, gün ışığında (5,500K) yapılmalıdır.

3. Restore edilecek farklı renk bölgeleri için ayrı ayrı renk belirlenmelidir.
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4. Mine ve dentin tabakalaması yapılacak ise, mine ve dentin renkleri ayrı ayrı 
seçilmelidir (Mackenzie ve ark., 2013).

5. Kompozit renk seçimi 60 yıl kadar önce metal destekli seramik restorasyon-
lar için dizayn edilmiş klasik ‘VITA’ skalaları kullanılarak yapılmamalıdır. Bi-
limsel çalışmalarda sıklıkla kullanılan spektrofotometre ve kolorimetre gibi 
dijital renk ölçüm yöntemleri de temel olarak seramik restorasyonlarda renk 
seçimi için üretilmiş olup kompozit rezinlerin renk seçiminde güvenilirlik-
leri tartışılmaktadır (Doğan & Yüzügüllü, 2004, Korkut 2018). Kullanılacak 
kompozit rezin kitinin kendi skalasının kullanılması daha doğrudur.

6. Diş hekimliğinde kullanılan renk sistemi ‘Munsell Renk Sistemi’dir. Bu sis-
temde rengin üç parametresi: ‘hue’, ‘value’ ve ‘chroma’dır. ‘Hue’ rengin ken-
disi anlamına gelir. ‘Value’ dişin yüzeyinden yansıyan ışık miktarı anlamına 
gelir ve renk seçiminde en önemli parametredir. Dişin opasitesini tayin eder. 
‘Chroma’ ise rengin yoğunluğu, doygunluğu anlamlarına gelir. Doğal diş do-
kularında bu parametrelerin yaş ile olan değişimleri, doğru renk seçimi için 
iyi anlaşılmalıdır (Doğan & Yüzügüllü, 2004). Genç dişlerin mine dokularında 
‘value’ değeri daha yüksektir. Bu durum genç dişte alttaki dentin dokusunun 
sarı renginin yüzeye yansımamasını ve dişin daha beyaz görünmesi sağlar. 
Genç dişlerin dentin dokularında ‘chroma’ değeri daha düşük olup yaş ile bu 
değer artar. Yaşlı dişlerde azalan ‘value’ değeri ile daha saydamlaşan mine 
dokusuna ek olarak, ‘chroma’ değerinin artması ile sarı renginin doygunluğu 
daha da artan dentin dokusu eklendiğinde, daha sarı bir görüntü oluşur. Yaş 
ile olan bu fizyolojik değişiklikler renk seçimi öncesinde iyi analiz edilmelidir 
(Vanini, 1996; Chu ve ark., 2004).

7. Literatürde hata oranının düşük olarak belirtilmesi ile kompozit renk seçi-
minde ‘Buton Yöntemi’ yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır (Mclaren ve 
ark., 2017, Korkut 2018). Kullanılacak kompozit kitinden restorasyon yapıla-
cak dişin rengine en uygun olan renkler, dişin sağlam yüzeyine ya da komşu/
simetrik dişin yüzeyine küçük daireler şeklinde yerleştirilir. Diş yüzeyinde 
farklı renkte bölgeler mevcut ise bu bölgelere farklı daire kümeleri yerleşti-
rilir. Dentin ve body renkleri orta veya servikal üçlü bölgesine, mine renkleri 
ise insizal kenar bölgesine, dairenin yaklaşık olarak yarısı insizal kenardan 
taşacak şekilde konumlandırılır. Dairelerin yüzeyleri bir ağız spatülü kulanı-
larak hafifçe ezilerek, istenmeyen ışık yansımalarını engellemek amaçlı düz 
yüzeyler oluşturulur. Yerleştirilen daireler ışık cihazı ile polimerize edilir. 
Bu işlem polimerizasyon sonrasında kompozit rezinlerin refraktif indeksi-
nin değişmesi durumunu elimine etmek için yapılmalıdır. Sonrasında hekim 
tarafından görsel olarak ağız ortamından da uygun renk seçilebileceği gibi, 
profesyonel bir dental fotoğrafçılık seti kullanılarak çekilen fotoğraf üzerin-
den de seçim yapılabilir (Fahl, 2011; Dietschi ve ark., 2006). Fotoğraf çekimi-
nin dişlerin dehidrate olmaya başlamasından önce, yani ilk 3 dakika içerisin-
de çekilmiş olması gerekmektedir (Mackenzie ve ark., 2013). Hata oranını en 
aza indirmek için, çekilen fotoğraf bir bilgisayar fotoğraf yazılımında açılarak 
işlenebilir. Hekim bilgisayar ekranından siyah-beyaz hale çevrilmiş fotoğraf 
üzerinden ‘Mine’ renginin, kontrastı arttırılmış fotoğraf üzerinden de ‘Den-
tin’ renginin tespitini yapabilir (Mclaren & Terry, 2001; Şekil 8).
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Şekil 8: Button tekniği ile kompozit renk seçimi

 Bu yöntemin daha da geliştirilmesi amacı ile güncel olarak yapılmış sı-
nırlı sayıda çalışmada, kompozit dairelerinin fotoğrafı çapraz polarizasyon filt-
reli fotoğraf makinası kullanılarak çekilmiş ve direkt olarak kamera ekranında 
açılan fotoğraf önizlemesi üzerinden hekimin uygun renkleri seçmesi sağlanmış-
tır (Şekil 9). Bu çalışmalarda çapraz polarizasyon filtrelerinin kullanıldığı dental 
fotoğrafçılık yönteminin kompozit renk seçiminde en pratik ve en az hata oranı 
olan yöntemlerden biri olduğu belirtilmiştir (Mclaren ve ark., 2017; Villavicen-
cio-Espinoza ve ark., 2018; Gurrea ve ark., 2016). Günümüzde kompozit renk se-
çiminde en güvenilir yöntemlerden biri olarak kabul edilen çapraz polarizasyon 
fitreli dental fotoğrafçılığa yönelik olarak, piyasada farklı flaş kaynaklarına özel 
olarak üretilmiş ‘tak-çıkar’ çapraz polarizasyon filtreleri bulunmaktadır.

  
Şekil 9: Çapraz polarize filtreli fotoğraflama yöntemi ile kompozit renk seçimi

İzolasyon 
İzolasyon kavramı adeziv diş hekimliğinde kaydedilen gelişmelere paralel 

olarak üretilen özellikle rezin içerikli materyallerin yaygın şekilde kullanıma gir-
mesi ile birlikte daha da önem kazanmıştır. Restoratif işlemler sırasında alanın 
etkin izolasyonu, restorasyonun uzun dönem klinik başarısında rol oynayan en 
önemli faktörlerdendir (Small, 2002; Heintze ve ark., 2015).

  
Şekil 10: Direkt rezin restorasyonlarda izolasyon ve retraksiyon

Anterior direkt restorasyonlarda izolasyon, restorasyon yapılacak alanın tü-
kürük, diş eti oluğu sıvısı ve diş eti kaynaklı kanamalardan korunması ile sağla-
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nır. İzolasyonda etkinlikleri farklı seviyelerde olmakla birlikte, pamuk rulo tam-
ponlar, yapışkan plaklar, tükürük emiciler, retraksiyon ipleri, rubber dam (lastik 
örtü) ya da bunların kombinasyonları kullanılabilir. Heintze ve arkadaşları 2015 
yılında yaptıkları bir meta analiz çalışmasında, ön bölgedeki direkt kompozit res-
torasyonlarda rubber dam izolasyonunun hastanın güvenliğini sağlamanın yanı 
sıra, marjinal sızıntıyı, bu alanlardaki renklenmeleri ve dolayısıyla da sekonder 
çürükleri diğer izolasyon yöntemlerine kıyasla daha yüksek oranda engellediğini 
ve kullanılmasının restorasyon başarısını  önemli ölçüde arttırdığını belirtilmiş-
lerdir (Heintze ve ark., 2015).  Bu çalışma ve bu konuda görüş birliği olan çok 
sayıda bilimsel makaleyi dikkate alarak, günümüz adeziv diş hekimliği işlemle-
rinde rubber dam kullanımının başarının arttırılması için gerekli bir işlem ba-
samağı olduğu kabul edilmektedir (Gilbert ve ark., 2010; Heintze ve ark., 2015).

  
Şekil 11: Direkt rezin restorasyonda alan izolasyonu

Rubber dam izolasyonunda dişin restorasyon yapılacak bölgesine bağlı ola-
rak, hekim açısından çalışma alanını görsel olarak daha da genişletmek amacıyla 
destekleyici olarak diş ipi bağlama yöntemi ile, retraksiyon solüsyonu ve ipi kul-
lanılarak ya da retraksiyon klempleri kullanılarak dişeti retraksiyonu yapılabilir 
(Şekil 10, 11). Özellikle servikal alanlarda yapılacak restorasyonlarda bu destek-
leyici retraksiyonlar restorasyonun çıkış profilinin doğru şekilde oluşturulabil-
mesi açısından çok faydalı olmaktadır. Klemp ile yapılan retraksiyoun, diş ipi bağ-
lama ve retraksiyon ipi kullanılarak yapılana göre daha etkili bir yöntem olduğu 
da unutulmamalıdır (Mackenzie ve ark., 2013). Restorasyon yapılacak dişin ve 
komşu diş ve dokuların izolasyonunda ayrıca teflon bantlar, dişeti koruyucu bari-
yerler, matriks bantları, kamalar, şefaf matriks bantları gibi yardımcı ekipmanlar 
da kullanılabilmektedir. 

Diş Preparasyonu 
Diş hekimliğinin her alanında günden güne yaygınlaşan ‘minimal invazif diş 

tedavisi’ anlayışının en önemli bölümü konservatif diş preparasyonu aşaması-
dır (White & Eakle, 2000; Şekil 12). Yakın geçmiçte, hem tutuculuğu arttırmak 
hem de diş-restorasyon geçişini estetik olarak daha üst düzeyde başarabilmek 
için  daha radikal bir şekilde geniş, derin ve düzensiz preparasyonlar yapılmak-
ta idi. Fakat günümüzde anterior direkt restorasyonlarda gerekli preparasyonun 
büyüklüğü ve miktarı ile ilgili bazı karşıt görüşler bulunmaktadır. Adeziv ajanlar-
daki güncel gelişmeler bu tartışmaların temelini oluşturmaktadır (Mangani ve 
ark., 2001). Bazı araştırmacılar mine yüzeyinde uygun olan şartlarda (diastema 
kapatma restorasyonları gibi) hiçbir preparasyon yapılmadan ya da küçük çaplı 
mine düzeyinde bir bizotaj yapılarak, minenin fosforik asit kullanılarak pürüz-
lendirilmesini takiben adeziv ajan ve sonrasında da direkt vener uygulamasının 
yeterli tutuculuk sağladığını savunmaktadır. Sağlam diş dokularını daha fazla 
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korumaya yönelik olan bu anlayışı 2015 yılında yapılan iki farklı meta analiz ça-
lışması da desteklemektedir (Heintze ve ark., 2015; Schroeder ve ark., 2015). Bu 
çalışmalara göre frez ile yapılacak mine pürüzlendirmesi, fosforik asit ile yapı-
lan pürüzlendirmeye hiçbir katkı sağlamamaktadır. Fakat estetik bir kaygı bu-
lunması halinde, mine yüzeyinde bizotaj yapılabileceği de belirtilmiştir. Bu bil-
giler ışığında, bir çok klinisyen, diş pozisyonunda herhangi bir problem olmayan 
diastema kapama ya da build-up restorasyonları gibi durumlarda, preparasyon 
yapmadan yalnızca fosforik asit ile pürüzlendirme yoluna gitmektedirler. Fakat 
buna karşın mine yüzeyinin kalın grenli cila diskleri kullanılarak mekanik olarak 
hafifçe pürüzlendirilmesinin adezyona katkı sağladığını savunan araştırmacıla-
rın sayısı da az değildir (Magne ve ark., 1999; Mangani ve ark., 2001).  

   
Şekil 12: Direkt rezin restorasyonlarda preparasyon

Günümüzde anterior direkt tam venerlerde pencere tipi ya da kesici kenarı da 
içine alan preparasyonlar yapılabilmektedir. Kesici kenarın preparasyona dahil 
edilmesi vakaya ve yapılan planlamaya bağlıdır. İndirekt vener preparasyonların-
dan farklı olarak direkt vener preparasyonlarında andırkatların bulunmasının 
herhangi bir sakıncası yoktur. Preparasyonda özel frez kitleri tercih edilebilir. Bu 
setler genellikle kırmızı, sarı ve beyaz kuşaklı, fisür ve rond elmas frezler içerir-
ler (Şekil 13).

   
Şekil 13: Preparasyonda kullanılan frezler

Direkt parsiyel vener restorasyonlardan Sınıf IV restorasyonlarda genellikle 
labial/bukkal yüzeyde estetik amaçlı olarak bizotaj yapılmalıdır (Şekil 14). Bu 
bizotaj 45 derece, derin ve düz bir bizotaj olmalıdır. Derin bizotaj hazılanması, 
preparasyonun hem mine hem de dentin dokularını içermesine neden olabi-
lir. Bunun amacı, restorasyonda kapatıcı olan ‘value’ değeri yüksek ‘dentin’ ya 
da ‘body’ renkteki rezinin, tabakalama sırasında bu derin bizotajın en azından 
yarısına kadar uzatılarak, restorasyon-diş birleşim hattının gizlenmesidir. Aksi 
takdirde en opak rezin kullanılsa dahi, ışık kırılma farkından dolayı restoras-
yon-diş birleşimiminde estetik açıdan istenmeyen bir hat görülecektir (Schro-
eder ve ark., 2015). Defekt ya da renklenmenin subgingival bölgeye uzanmadığı 
durumlarda restorasyonun servikal sınırı da subgingival bölgeye uzanmamalıdır. 
Unutulmamalıdır ki hiçbir restoratif materyal diş eti ile doğal diş dokusu kadar 
uyumlu değildir (Aida ve ark., 2016; Demarco ve ark., 2015).
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Şekil 14: Sınıf IV restorasyonlarda preparasyon

Adezyon 
Gelişen adeziv sistemler doğrultusunda direkt kompozit restorasyonlar klinik 

kullanımda eskiden olduğundan çok daha uzun süreler, sorunsuz bir şekilde ağızda 
kalabilmektedir (Magne ve ark., 1999; Mangani ve ark., 2001; Şekil 15). Günümüzde 
son jenerasyon olan yedinci jenerasyon kapsamındaki çoğu adeziv ajan, klinisyenle-
rin uygulama süresini kısaltmaya yönelik olarak tek komponentli hale gelmiştir. Ken-
dinden zayıf asit içeren bu ajanlar ‘self-etch adezivler’ olarak adlandırılmaktadırlar. 
Fakat içerdikleri zayıf asit asıl tutuculuğun sağlandığı mine dokusunda yeterli pü-
rüzlendirme sağlayamadığı için, bu ajanlarında öncesinde fosforik asit kullanılması 
önerilmektedir (Heintze ve ark., 2015; Schroeder ve ark., 2015). Özellikle ön bölge-
deki direkt restorasyonlarda hangi adeziv ajan kullanılırsa kullanılsın, öncesinde mi-
nenin selektif ya da total asitleme ile pürüzlendirilmesi gerekmektedir. Literatürde 
halen eski jenerasyonlardan olan total etch sistem Optibond FL (Kavo-Kerr, ABD)  ve 
self-etch sistem Clearfil SE Bond (Kuraray, Japonya) en üstün bağlanma dayanımına 
sahip altın standart adeziv ajanlar olarak belirtilmektedir (Peumans, 2015). Fakat 
bu ajanların klinik kullanımlarındaki zorluklar ve hata toleranslarının düşük olması 
nedeniyle klinisyenler tarafından yedinci jenerasyon ajanlara kıyasla daha az tercih 
edilmektedirler. Son olarak piyasaya çıkan ‘üniversal adezivler’ de yedinci jeneras-
yon ‘self-etch adezivler’den olup, yalnızca kullanım alanları daha da genişletilmiş 
olan ürünlerdir. Bu ajanların hemen hepsinin 3-35 mikron seviyelerine indirilen film 
kalınlıkları ile bağlanma dayanımları üst düzeylerde olup aynı zamanda bir çoğun-
da dentin hassasiyetini ve restorasyonda renklenmeyi engelleyici mekanizmalar da 
bulunmaktadır. Tek bir adeziv ajan kullanılarak direkt restorasyon, indirtekt resto-
rasyon, kompozit tamiri, seramik tamiri ve dentin hassasiyet giderme işlemleri yapı-
labilmektedir. Önemli olan hangi adeziv ajan kullanılacaksa, uygulamanın o ürünün 
üretici firmasının önerdiği şekilde yapılması ve öncesinde mine yüzeylerinin fosforik 
asit ile pürüzlendirilmesidir. Bu ajanlardan bazıları içerdikleri silan sayesinde kom-
pozit tamir ve indirekt yapıştırma işlemlerinde de ayrıca silan kullanımını gerektir-
meden kullanılabilmektedir. Fakat ek olarak silan kullanıldığında bağlanmanın bu 
ajanlarda da daha üst seviyelere çıktığı gerçeğini unutmamak gerekmektedir. (Peu-
mans, 2015; Heintze ve ark., 2015).

  
Şekil 15: Bonding fırçaları ve adeziv ajan uygulaması
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Anterior direkt estetik restorasyonlarda, restorasyon sırasında olabilecek ek-
siklikler ya da hatalar, mümkün ise aynı seansta düzeltilmelidir. Kompozit rezin 
sıvı emilimi yapmadan yapılacak düzeltmelerde, standart restorasyon prosedü-
rü olan adeziv ajan uygulanması yeterli olacaktır. Bir gün ve sonrasında yapıla-
cak eklemeler ya da düzeltmelerde ise kompozit tamir prosedürü olan, sırası ile 
kumlama, silan uygulaması ve adeziv ajan uygulaması  yapılması gerekmektedir 
(Tezvergil ve ark., 2003; Staxrud & Dahl, 2015).

Tabakalama Teknikleri
Anterior direkt kompozit vener uygulamaları sırasında çeşitli arayüz matriks 

bantları ya da silikon anahtar rehberliği kullanılabilmektedir. Ayrıca ‘free hand’ 
olarak da tanımlanan serbest tabakalama yöntemi de kullanılmaktadır (Dietschi, 
1995). Direkt kompozit tabakalama yaparken en güvenilir ve garantili olan sili-
kon anahtar rehberliğinde çalışmaktır. Direkt olarak hasta ağzında adeziv ajan 
uygulanmadan yapılan geçici restorasyon yöntemi olan ‘mock-up tekniği’ ile ya 
da elde edilen alçı model üzerinde mum modelaj yapılması yöntemi olan ‘wax-up 
tekniği’ ile silikon anahtar elde edilebilir (Prabhu ve ark., 2015; Demirci ve ark., 
2015; Korkut & Yılmaz Atalı, 2016). Silikon anahtar hazırlanırken yapılan geçici 
restorasyon ya da mum modelajda önemli olan, restorayonun meziyo-distal ge-
nişliğinin, insizal kenar uzunluğu ve doğrultusunun ve palatal yüzeyin düzgün ve 
istenilen şekil/boyutta hazırlanmasıdır. Tercihen bir ‘aditional silikon’ kullanıla-
rak palatal yüzeyden ölçü alınarak hastaya özel silikon anahtar oluşturulur. Kom-
şu diş ve dokuların izolasyonu için ayrıca, silikon anahtar kullanımına müsaade 
eden teflon bantlar da ek olarak kullanılabilir (Mackenzie et  al., 2013).  Silikon 
anahtar temel olarak mine-dentin tabakalaması yapılması gereken polikroma-
tik tabakalama vakalarında gereklidir. Fakat monokromatik tabakalama resto-
rasyıonlarında da işlem hassasiyetini arttırmak ve hata oranını en aza indirmek 
için kullanılabilir. Silikon anahtar rehberliğinde ilk olarak palatal/lingual mine 
duvarı ve insizal kenar oluşturulur. Marjinal duvar ve kontak noktalarının oluş-
turulması için en ideal yöntem kendinden kontürlü metal ya da şeffaf matriks 
bantlarının kullanılmasıdır. Sonrasında dentin dokusu tabakalaması ve yüzeyde 
tekrar mine dokusu tabakalaması yapılabilir. Bilimsel makalelerde de en başarılı 
estetik sonuç için (doğal translusensi, opaklık, halo etkisi) bu teknik ile yapılan 
direkt restorasyonlarda uygun şartların sağlanabildiği rapor edilmiştir (Dietschi, 
2008; Korkut, 2018; Şekil 16).

   
Şekil 16: Silikon anahtar rehberliğinde kompozit tabakalama

Metal ya da şeffaf matriks bantları kullanılarak oluşturulacak marjinal yüzey-
ler doğal dişleri taklit edecek şekilde konveks şekilli olmalıdır. Gingival, insizal 
ve labial embrasürler doğru konumlarında ve boyutlarında olmalıdır. Bu neden-
le anterior estetik restorasyonlarda kendinden kontürlü bantların kullanılması 
önerilmektedir (Clark, 2017). Buna yönelik olarak piyasada kendinden kontürlü, 
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her bir anterior dişin meziyal ve distal bölgesi için ayrı ayrı hazırlanmış, yarım 
strip kuron şeklinde şeffaf matriks sistemleri mevcuttur. Bu amaca yönelik olarak 
posterior bölümlü matriks sistemlerindeki böbrek şeklindeki metal ya da şeffaf 
matriks bantları da anterior bölgede dik olarak yerleştirilerek kullanılabilir. Gü-
çlü bir interdental kontak sağlamak için kullanılan matriks sisteminin kalınlığı 
da önemlidir. Servikal embrasürün genişliğine bağlı olarak, matriks bandını de-
forme etmeyecek şekilde gerekirse kama kullanımı tercih edilebilir. Ancak bazı 
durumlarda kama kullanımı ile, tedavinin estetik sonuçlarından bir miktar taviz 
veren, kontak alanının altında karanlık alanlara neden olan yetersiz bir kontür 
meydana gelebilmektedir (Lenhard, 2008). Bu nedenle diastema kapatma res-
torasyonlarında geleneksel matriks sistemleri yerine, teflon bant kullanılarak 
komşu dişin izole edilmesi ve ‘free hand’ tekniği ile restorasyonun tamamlanma-
sı da bir seçenektir (Prabhu ve ark., 2015; Korkut, 2018). ‘Free hand’ tabakalama 
tekniğinde, direkt restorasyonlar wax-up/mock-up yapılmadan ve silikon indeks 
oluşturulmadan, kısa bir zaman periyodunda uygulanabilmektedir (Dietschi, 
1995; Prabhu ve ark., 2015; Şekil 17). Uygulama sırasında genellikle komşu diş-
ler teflon bant kullanılarak izole edilir. Gerekli ise şeffaf ya da metal matriks bant-
ları da kullanılabilir. Bu teknikte özellikle orta hattın ve kontak noktasının yeri 
hekim tarafından belirlenir ve silikon indeks rehberliği olmadan bunu yapmak 
kolay değildir. Hekimin doğal bir gülüş sağlayacak bir orta hat oluşturabilmesi 
için klinik deneyiminin üst düzeyde olması gereklidir. Bu durum serbest tabaka-
lama tekniğinin dezavantajı olarak sayılabilir (Korkut ve ark., 2016).

             

   

Şekil 17: Serbest çalışma (‘Free Hand’) yöntemi ile kompozit tabakalama

Kompozit rezin tabakalaması sırasında, restorasyon için seçilmiş olan kom-
pozit rezinin ve adeziv ajanın üretici firmaları tarafından verilen kullanım kıla-
vuzlarını okumak hayati önemdedir. Kullanılacak rezinin ve adezivin foto-başlatı-
cılarının hekimin kullanacağı foto-polimerizasyon cihazı ile uyumlu olup olmadığı, 
adezivin nasıl kullanılması gerektiği, rezinin hangi renginin hangi kalınlıkta kulla-
nılması gerektiği, nekadar süre ile polimerize edilmesi gerektiği ve inorganik dol-
durucu partikül yapısı açısından cilalanabilirliği gibi önemli konularda hekim ancak 
bu şekilde fikir sahibi olabilir ve doğru uygulama yapabilir (Korkut, 2018; Korkut 
ve ark., 2016). Kompozit materyal seçimi sırasında seçilmiş olan rezin renklerine 
göre, mono-kormatik ya da poli-kromatik tabakalama yapılabilir (Dietschi, 2001). 
Mono-kromatik tabakalamada tek bir renkte kompozit rezin inkramental olarak 
yüklenir. Poli-kromatik tabakalamada ise seçilmiş mine ve dentin/body renkleri 
doğal dişlerdeki mine ve dentin dokularını taklit edecek şekilde palatinal/lingual 



Sağlık Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar24

alandan labial yüzeye doğru yüklenir (Fahl, 2007).  Kompozit rezin setlerinde 
her geçen gün doğal diş dokularının optik özelliklerini daha da başarılı bir biçim-
de taklit eden mine ve dentin renkleri bulunmasına rağmen, klinisyenlerin büyük 
bir kısmı anterior restorasyonlarda halen mono-kromatik materyalleri tercih 
etmektedir. Fakat unutulmamalıdır ki günümüzde, ön bölgede yapılacak direkt 
estetik restorasyonlarda doğru uygulandığı takdirde polikromatik tabakalama, 
doğal diş dokularına en yakın ışık geçirgenlik ve yansıtma oranlarını sağlayarak 
en iyi estetik sonucu veren yöntemdir (Mackenzie ve ark., 2013; Korkut, 2018).

Makro ve Mikro Yüzey Morfolojisi
Anterior dişlerin mine yüzeylerindeki geniş çukur ve tümsek alanlar ‘Primer 

Anatomi’ ya da ‘Makro  Yüzey Anatomisi’ olarak adlandırılmaktadır. Büyüme ve 
gelişme sırasında mine yüzeyinde oluşan, konuşma mesafesinden farkedileme-
yen ve genellikle horizontal yönde olan ince çizgiler ise ‘Sekonder Anatomi’ ya 
da ‘Mikro Yüzey Anatomisi’ olarak adlandırılmaktadır (LeSage ve ark., 2008). 
Bu anatomik oluşumlar doğal dişlerde farklı boyut ve şekillerde olmakla bir-
likte mutlak olarak bulunmaktadır. Cisimlerden yansıyan ışığın göze ulaşması 
ile görme olayının gerçekleştiği düşünüldüğünde, diş yüzeyindeki yansımaları 
doğrudan etkileyebilecek primer ve sekonder anatomi, restorasyonlarda mut-
laka doğal dişlere uyumlu olacak şekilde oluşturulmalıdır. Anterior dişlere uy-
gulanan direkt estetik restorasyonlarda bu anatomik oluşumlar iyi bir biçimde 
taklit edilmediğinde, yapılan restorasyonun şekil uyumu ve renk uyumu da an-
lam kazanmayacak ve başarısız bir sonuç elde edilecektir (Silikas ve ark., 2005; 
Korkut, 2018). Doğal dişlerdeki bu anatomik oluşumlar bir ısırtma kağıdı ile diş 
yüzeyinin boyanması yöntemi kullanılarak ortaya çıkartılabilmektedir. Diş yüze-
yinde fazla boyanan alanlar tümsek alanları, az boyanan alanlar ise çukur alan-
ları gösterir (Korkut ve ark., 2016). Bu yöntemin daha güncel ve kolay yolu ise 
dental fotoğrafçılıktır. Diş yüzeyine doğru açı ile flaş ışığı gönderilerek (örneğin 
tek taraftan ışık) yapılan makro çekimlerde yüzey anatomisi tüm detayları ile 
görülebilmektedir. Çekilen fotoğrafta ışığın çok yansıdığı alanlar tümsek alanları, 
ışığın az yansıdığı alanlar ise çukur alanları gösterir. Ayrıca bu yöntem, aynı açıda 
işlem öncesi ve işlem sonrası çekimler yapılarak, yapılan restorasyonun yüzey 
morfolojisinin doğal diş ile uyumunun kontrolü amacıyla da kullanılabilmektedir 
(Mclaren ve ark., 2017; Mclaren & Terry, 2001; Korkut, 2018; Şekil 18-20).

  
Şekil 18: Yüzey anatomisinin restorasyon öncesi ve sonrasında makro fotoğraf ile kontrolü

Makro yüzey anatomisi bitim işlemleri sırasında kırmızı, mavi ya da yeşil ku-
şaklı elmas frezler ile yaklaşık olarak 5000 - 8000 devirde ve su soğutması ol-
madan hazırlanmalıdır. Elmas frezler yerine, 12 bıçaklı tungsten-karbid frezler 
ya da arkansas taşı frezler de kullanılabilir (Korkut, 2018; Korkut ve ark., 2013).
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Şekil 19: Yüzey anatomisinin makro fotoğraf kullanılarak görüntülenmesi

Mikro yüzey anatomisi cila işleminden sonra hazırlanmalıdır. Burada amaç 
kompozit yüzeyini yalnızca çizmektir. Tercihen mavi kuşaklı elmas fisür frez, 
yaklaşık olarak 2000 devirde, su soğutması olmadan horizontal düzlemde res-
torasyonun meziyal–distal ya da distal–meziyal yönünde uygulanmalıdır. Gerekli 
ise servikal, orta ve insizal bölgelerde ayrı uygulamalar yapılabilir. İşlem sonrası 
yüzey yalnızca çok ince grenli cila lastikleri ile cilalanmalıdır (Korkut, 2018).

   
Şekil 20: Yüzey anatomisinin makro fotoğraf kullanılarak görüntülenmesi

Bitim ve Cila
Bitim ve cila işlemleri direkt kompozit rezin restorasyonların en önemli basa-

maklarından biridir. Anterior dişlerdeki estetik restorasyonlarda, güncel kompozit 
rezinler ve cila materyalleri doğru uygulama ile bir araya geldiklerinde, uzun dönem 
parlaklığını koruyan ve renklenmelere karşı oldukça dirençli restorasyonlar üretile-
bilmektedir (Korkut ve ark., 2013). Cilalanabilirlikleri yüksek olan nano-dolduruculu 
kompozitler kullanıldığında başarı düzeyinin yükseldiği bilimsel bir gerçektir (He-
intze ve ark., 2015; Schroeder ve ark., 2015; Ergücü ve ark., 2008). Bitim işlemleri 
genellikle sarı kuşaklı elmas frezler, 12 bıçaklı tungsten-karbid frezler veya arkansas 
taşı frezler kullanılarak 5000-8000 devirde yapılmaktadır (Korkut, 2018).

 
Şekil 21: Dental cila materyalleri

Önceleri sıklıkla bitim ve cila işlemleri için tercih edilen, alüminyum oksit 
kaplı, kalın ve ince grenli cila diskleri, hazırlanan makro ve mikro yüzey ana-
tomilerini bozarak, düz bir yüzey oluşmasına neden oldukları için, yüzeyde 
kullanılmamaktadırlar. Yüzey cilası için çok çeşitli firmanın ürettiği birçok cila 
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materyali bulunmaktadır (Şekil 21). Bunların büyük çoğunluğu alüminyum ok-
sit ya da elmas partikülü kaplı lastikler olup, keçi kılı fırçalar, keçe frezler ve cila 
patları da mevcuttur. Hemen her sistem özellikle aynı markadan olan kompozit 
rezin ile olmakla birlikte, doğru uygulandığında çok başarılı sonuçlar vermek-
tedir (Turkun & Turkun, 2004; Say ve ark., 2014). Kullanılacak ürün, mutlaka 
üretici firmanın kullanım koşulları doğrultusunda kullanılmalıdır. Aralarındaki 
fark, daha hızlı ya da yavaş sonuç vermeleridir. Daha yavaş sonuç veren ürünler, 
diş ve restorasyon yüzeyinde daha uzun süre kullanılacağından dolayı, pulpal ısı 
artışına daha çok neden olabilme potansiyeline sahiptirler. Bu nedenle hızlı etki 
edebilen cila materyalleri tercih edilmelidir. Bu amaca yönelik olarak piyasaya 
sürülmüş olan elmas partikülü emdirilmiş spiral cila diskleri bulunmaktadır. 
Genellikle iki farklı kalınlıkta grenden oluşan bu ürünler ile, hızlı ve etkili yüzey 
cilası yapılabilmektedir (Aytac ve ark., 2016; Turkun & Turkun, 2004; Say ve 
ark., 2014; Şekil 22). 

   

   
Şekil 22: Bitim ve cila işlemleri

Kontrol Randevuları
Yapılan anterior direkt rezin restorasyonların uzun dönem klinik başarısı 

açısından kontrol randevuları çok önemlidir. Kompozit rezinlerdeki ve adeziv 
diş hekimliği uygulamalarındaki önemli gelişmelere rağmen, rezin içerikli ma-
teryallerdeki aşınma, renklenme, matlaşma, kırılma, kopma gibi durumlar halen 
sıklıkla görülebilmektedir. Bu tip olumsuzlukları giderebilmenin en pratik yolu, 
düzenli takipler ile restorasyonları değerlendirmek ve bir problem var ise er-
ken dönemde çözmektir. Örneğin basit bir polisaj işlemi ile renklenme, matlaş-
ma ve hatta küçük kopmalar gibi problemlerin giderilebilme şansı vardır. Res-
torasyonlar değerlendirilirken tüm dünyada kabul görmüş bir skorlama sistemi 
ile değerlendirilmelidir: ‘Modifiye USPHS (United States Public Health Service) 
Kriterleri’ (Korkut & Yılmaz Atalı, 2016; Korkut, 2018). Bu skorlama sisteminde 
restorasyon; marjinal adaptasyon, marjinal renklenme, renk uyumu, diş kırığı, 
restorasyon kırığı, yüzey pürüzlülüğü, çürük, restorasyonda aşınma ve post-ope-
ratif hassasiyet gibi konularda hekim tarafından değerlendirilerek skorlamalar 
yapılmaktadır. Sonuçlara göre restorasyon, belirtilen başlıklar üzerinden ‘kabul 
edilebilir’ ya da ‘kabul edilemez’ olarak değerlendirilmektedir.
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DENTAL FOTOĞRAFÇILIK

Bora KORKUT, Ezgi TÜTER

İlk kez Sir John Frederick William Herschel (1792-1871) tarafından kulla-
nılan ‘fotoğraf’ (photograph) kelimesi, Grekçe “fotos” ve “grafos” kelimelerinin 
birleşiminden oluşmakta ve “ışıkla yazmak” anlamına gelmektedir. Başka bir ifa-
deyle “ışık yardımıyla iz bırakmak” olarak yorumlanmıştır (Güler & Akça, 2017). 
19. Yüzyılın başlarında ortaya çıkan fotoğrafçılık, gelişen teknoloji ile birlikte 
günümüzdeki düzeyine ulaşmıştır. Bir görselin neredeyse tüm ayrıntılarını oldu-
ğu gibi gösterebilmesinin getirdiği avantaj ile hızla gelişerek tıp ve diş hekimliği 
klinik pratiğinde de kendine yer edinmiştir. İlk medikal fotoğraf örneği William 
Thomas Green Morton tarafından 1846’ da çekilen anestezik madde olarak ‘eter’ 
in kullanıldığı bir ameliyat fotoğrafıdır. Yıllar içerisinde tıbbi literatürde kullanı-
lan resim ve illüstrasyonlar zamanla yerini fotoğraflara bırakmıştır. Tıp alanında 
fotoğrafın kullanılmaya başlanması sürecinde çeşitli zorluklarla da karşılaşılmış-
tır (Manjunath ve ark., 2011). İlk zamanlardaki büyük ve hantal fotoğraf maki-
neleri, film kasetleri, eski ışık sistemleri ve karanlık oda işlemleri gibi uzun pro-
sedürlerin zamanla çözümlenmesi ile fotoğrafın tıbbi uygulamalara daha fazla 
dahil olması sağlanmıştır (Ertaş, 2016).

Günümüzde sağlık bilimlerinde fotoğrafçılık, tedavi öncesinde, sırasında ve 
sonrasında işlem görüntülerini kayıt altına alma ve arşivleme, tedaviyi planla-
ma, hastayı bilgilendirme, ve tedavinin takip ve değerlendirilmesini sağlama 
amaçlarına yönelik olarak kullanılmaktadır Terry ve ark., 2008; Engin, 2011; Patel, 
2012). Ayrıca deneyimlerin eğitim ve bilimsel toplantılarda paylaşılması fotoğraf 
kayıtları üzerinden sağlanabilmektedir. Dijital ortamda vaka paylaşımlarında en 
etkili anlatım araçlarından birisi görsel sunumlardır. Seminerler, sempozyumlar 
ve kongrelerde yapılan sunumlar artık tamamen dijital ortamlarda, içeriklerinde 
görsel anlatım ön plana çıkarılarak hazırlanmaktadır. Dergilerde, kitaplarda yayın-
lanan bilimsel makale ve vaka raporlarının da neredeyse tamamında fotoğraflar 
yer almaktadır. Hekimin yaptığı işlemleri fotoğraf kayıtları üzerinden kontrol et-
mesi, kendisini geliştirmesi açısından da önem arz etmektedir. Tedavi öncesi ve 
sonrasında çekilen fotoğrafların karşılaştırılmasıyla hastalara tedavi seçenekleri, 
tedavi süresince katedilen yol gösterilebilir ve araştırma süresince gözden kaçan 
anlık detaylar yakalanabilir. Ayrıca güncel olarak çekilen fotoğraflar üzerinde bilgi-
sayar yazılımları kullanılarak yapılan görüntü işleme işlemleri ile, özellikle estetik 
işlemler yapılacak olan hastalara provizyonel olarak tedavinin yaklaşık sonucu da 
gösterilebilmekte ya da tedavi planlamaları bu şekilde fotoğraflar üzerinden yapı-
labilmektedir (Mclaren ve ark., 2017; Mclaren &Terry, 2001; Ertaş, 2016).

Diş hekimliğinde fotoğrafçılık günümüzde artık bir tercih değil, ihtiyaç haline 
gelmiştir (Korkut, 2018). Dental fotoğrafçılık hemen her uzmanlık alanında 
yapılan tedavilerde kayıt, arşivleme, planlama, sunum gibi amaçlarla rutin olarak 
kullanılmaktadır. Diş hekimliği alanında uygulamalar sırasında, sunumlarda ve 
yapılan bilimsel yayınlarda fotoğraf kalitesi üst düzeyde olmalıdır. Hemen her 
bilimsel derginin bilimsel yayın kurulu, yayınlanma şartlarında makalede yer 

CHaPTer 
2



Sağlık Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar32

alan vaka fotoğraf ve görüntüleri için yüksek standartlar belirlemiş olup bu 
standartlara uymayan fotoğrafları içeren makaleleri yayınlamamaktadır (Engin, 
2011; Manjunath ve ark., 2011; Terry ve ark., 2008; Ertaş, 2016). Dental uygu-
lamalarda üst düzeyde fotoğraf kalitesi ancak profesyonel bir dental fotoğrafçılık 
setinin kullanılması ile mümkün olmaktadır (Lazar ve ark., 2011).

Diş hekimliğinde artan estetik ve kozmetik beklentiler tüm işlemlerde olduğu 
gibi yapılan direkt kompozit restorasyonlarda da fonksiyonun yanında doğal diş 
dokularına en yakın estetiği sağlamak gereksinimini de arttırmıştır. Özelikle ön 
bölgedeki restorasyonlarda primer / sekonder anatomi ve renk seçimi gibi görsel 
estetik için önemli olan prosedürlerin doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir. 
Renk, şekil ya da morfolojideki küçük değişimler dahi bazı durumlarda önemli ola-
bilmekte ve estetik görüntüye ve sonuca büyük ölçüde etki edebilmektedir (Ertaş, 
2016). Diş ve restorasyonlardaki makro ve mikro yüzey özelliklerini detaylı olarak 
görebilmenin en kolay yolu, flaş açıları kullanılarak çekilden dental fotoğraflardır 
(Korkut, 2018). Diş beyazlatma işlemlerinde mutlaka aynı ayarlarda olan bir ka-
mera ve homojen bir ışık kaynağı ile dental fotoğraf çekimi yapılmalıdır. Öncesi 
ve sonrası görüntüler ancak bu şekilde doğru olarak karşılaştırılabilirler (Engin, 
2011). Ayrıca tedavileri biten hastaların tedavi sonrası beklentilerinin karşılanma-
dığını iddia etmesi durumu, dental fotoğraf kayıtları ile kolaylıkla çözümlenebilir. 
Direkt kompozit rezin restorasyonlarda, özellikle ön bölgede kompozit renk seçimi 
sırasında da dental fotoğrafçılık, kendini kanıtlamış bir yöntem olarak klinik pra-
tiğinde  kullanılmaktadır. Tüm bunların ışığında doğal dişlerdeki tüm detayların 
gerçek görüntülerine en yakın bir şekilde kaydedilebilmesi yapılacak işlemi önemli 
ölçüde kolaylaştıran ve başarıyı arttıran bir durumdur. Dental fotoğrafçılık bu yö-
nüyle estetik diş hekimliği işlemlerinde diş hekiminin en önemli yardımcılarından 
biri haline gelmiştir (Korkut & Yılmaz Atalı, 2016).

Yasal olarak da bir çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de diş tedavi kayıtlarının 
alınması ve saklanması koşulu bulunmaktadır. Vakanın görüntülenmesi ve arşivlen-
mesi, hekimin hasta ile herhangi bir anlaşmazlığı olması durumunda veya adli olgu-
larda hukuki olarak da elini güçlendirecektir (Engin, 2011; Terry ve ark., 2008). 

DENTAL FOTOĞRAFÇILIKTA KULLANILAN TEMEL EKİPMANLAR
Dental fotoğrafçılık için gerekli olan temel bileşenler dijital kamera, objektif 

ve ışık kaynağıdır. 

Kamera Gövdesi
Günümüzde piyasada genel ve özel amaçlar için üretilmiş birçok farklı marka 

ve model dijital fotoğraf makinesi bulunmaktadır (Şekil 1). Bunlar arasında diş he-
kimliği uygulamalarında kullanılabilecek olanlar, özellikleri ve kapasitelerine göre, 
amatör, yarı profesyonel ve profesyonel olmak üzere üç gruba ayrılırlar (Ertaş, 
2016; Lazar ve ark., 2011). Profesyonel diğer adıyla “SLR, Single Lens Reflex” (Tek 
Objektif Yansımalı) makineler, objektifi değiştirilebilir makineler olarak da adlan-
dırılırlar. Bu makinelerin günümüzde dijital olanlarına ‘DSLR, Dijital SLR’ adı ve-
rilmektedir (Manjunath ve ark., 2011). Dijital fotoğraf makinelerinde işlemcilerin 
bulunduğu, görüntünün oluştuğu, birçok ayarın yapıldığı ana kısım, ‘gövde (body)’ 
olarak adlandırılır. SLR makinelerin gövdesine faklı tipte objektifler ve flaş kaynak-
ları gibi donanımlar monte edilebilir (Engin, 2011; Shagam & Kleiman, 2011).
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Şekil 1: Kamera gövdesi

Bu makineler ayrıca kroplu ve kropsuz (Full-Frame) makineler olarak da ikiye 
ayrılmaktadır. Kroplu makinelerde lenslerin odak uzaklığı 1,5 ile çarpılmaktadır, 
daha fazla yaklaşma imkanı sağlarlar böylece görüntüyü kendiliğinden küçültür-
ler. Lens keskinliği daha fazladır, krop sensorler lensin orta bölgesini kullandığı 
için köşelere göre daha keskin görüntü oluşturmaktadır. Tüm lensler orta bölge-
lerde köşelere göre daha keskindir, böylece krop sensörlü makinelerde daha az 
köşe kararması görülmektedir. Fakat ışığa duyarlılık kropsuz (Full-Frame) maki-
nelere göre daha azdır, bu nedenle daha fazla ‘gren (noise)’ oluşmaktadır. Düşük 
ışık olan şartlarda daha pahalı olan full frame sensörlü DSLR makineleri tercih 
etmek daha avantajlıdır. Bu makinelerin megapiksel değeri yükseltilmeden 
sensörü büyütülmüş, daha fazla ışık tutabilme ve dolayısıyla daha iyi ve grensiz 
bir görüntü elde edilmesi sağlanmıştır (Lazar ve ark., 2011).

Diş hekimliği klinik uygulamalarında, kurulacak dental fotoğraf setinde ‘göv-
de’nin Full-Frame özellikli yani kropsuz olmasına gerek yoktur. Olabildiğince ha-
fif ve hekimin kullanımı açısından daha kolay olan makinelerin tercih edilmesi 
daha akılcı olacaktır. Full-Frame makinelerin piyasa fiyatlarının çok daha yüksek 
ve ağırlıklarının çok fazla olmasının yanında, ağız ortamında çekim yapılan diş 
hekimliği uygulama alanında kroplu makinelere göre fazla artıları yoktur (Shag-
am & Kleiman, 2011; Lazar ve ark., 2011; Manjunath ve ark., 2011).

Krop sensörlü güncel makinelere örnekler: Canon 100D, 200D, 700D, 750D, 
760D, 800D, 1200D, 1300D, 7D, 70D, 77D, 80D, 7D Mark II; Nikon D3200, D3300, 
D3400, D5100, D5200, D5300, D5500, D5600, D7100, D7200, D7500, D500.

Full-Frame sensörlü güncel makinelere örnekler: Canon 1D X Mark II, 5D Mark 
III, 5D Mark IV, 6D; Nikon D610, D750, D810, D4s, D5.

Dental fotoğrafçılıkta kullanılan makinelerde de dijital fotoğraf makinelerinin 
tamamında olduğu gibi, ışığın kayıt ortamı görüntü sensörleridir. Işığı elektrik 
yüküne çeviren bu sensörler geleneksel (analog) makinelerde kullanılan fotoğ-
raf filminin görevini yapmaktadırlar. Bu foto sensörleri oluşturan kare şeklindeki 
her bir noktacığa piksel (‘picture element’) adı verilmektedir. Her piksel üze-
rine düşen ışığın parlaklığına göre bir elektrik yükü oluşur. Bu nedenle piksel 
sayısı arttıkça üretilen görüntü kalitesi artar. Örneğin 12 milyon piksel bulunan 
bir fotoğraf makinesi gövdesi, 12 mega piksel (12MP) olarak tanımlanmaktadır. 
Piksellerin oluşturduğu görüntü renkli değildir ve bu nedenle her bir pikselin 
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önünde ‘RGB filtre sistemi’ adı verilen, ızgara şeklinde renk filtreleri bulunmak-
tadır. RGB-filtreleri ana renkler olan Kırmızı (Red)- Yeşil (Green)- Mavi (Blue) 
süzgeçleri ile piksellerin renk yüklemesini sağlar (Ahmad, 2009). Dünyada kulla-
nılan iki ana foto sensör sistemi vardır, ‘CCD (Charged Coupled Device)’ ve ‘CMOS 
(Complementary Metal Okside Semiconductor)’. Bu görüntü sensörleri fotoğ-
raf makinelerinde ışığa duyarlı yüzey olarak iş görmekte ve görüntünün dijital 
sinyale dönüştürülmesini sağlamaktadırlar. Günümüz teknolojisinde ‘CCD’ nin 
‘CMOS’ a göre, daha kompakt ve daha yüksek görüntü kalitesi verme ve kame-
ranın potansiyel olarak daha verimli kullanılabilmesini sağlamak gibi avantajları 
mevcuttur (Mehta ve ark., 2015).

Flaşlar
Işık kaynağı diğer bir deyişle flaş, dental fotoğrafçılıktaki en önemli ekipman-

dır. Işık olmadan fotoğraf söz konusu olamaz. Işığın yetersiz olduğu ya da isteni-
len pozisyondan gelmediği durumlarda ihtiyaç duyulan yapay ışık kaynakları flaş 
olarak adlandırılmaktadır. Kompakt ya da DSLR makinelerin hepsinin üzerinde 
kendi dahili flaşları bulunur fakat bu flaşlar objektifin tek tarafından cephe ay-
dınlatması yaparak standart bir aydınlatma sağlarlar. Bu tip aydınlatmada de-
taylar azalır ve çekimi yapılan objenin tek tarafı daha çok aydınlanırken, diğer 
tarafı daha karanlık ve gölgeli çıkar. Ayrıca fotoğraftaki derinlik hissi de kaybolur. 
Dental fotoğrafçılıktaki temel prensip, çekimi yapılan objenin tam olarak aydın-
lanmasının yanında, çekim yapılan alanın da tamamının homojen ve gölgesiz ola-
cak şekilde aydınlanmış olmasıdır. Bu noktada devreye makine üzerindeki flaş 
kızağına bağlanan harici flaşlar girer (Lazar ve ark., 2011). Dental fotoğrafçılıkta 
kullanılması gereken harici flaşlar, DSLR makinelerin ölçüm sistemine göre ta-
sarlanmış olan TTL (Through The Lens) flaşlardır. Bu flaşlar makineye takıldığın-
da makine flaşı ve flaş patladıktan sonra objektife girecek olan ışığı algılar. Bu tip 
harici flaşlarla daha doğru neticeler elde edilmesi için makine gövdesinin çekim 
ayarının ‘P’ ya da ‘M’ konumunda olması gerekmektedir. Bu flaşlar sayesinde ma-
kinelerin dahili flaşlarının sağladığı cephe aydınlatmasından kurtularak, yandan 
ve üsten alan aydınlatması sağlanabilir. Ayrıca ikili ya da üçlü flaş kombinasyon-
ları da kullanılabilmektedir (Terry ve ark., 2008).

Yetersiz ışık koşullarının kurtarıcısı olan flaş, kontrollü ve bilinçli kullanıl-
madığında fotoğraf kalitesini düşürebilir. Flaşın gücü, objeye olan uzaklığı, fil-
tre, yansıtıcı ve enstantane ayarlarının çok dikkatli yapılması gerekmektedir. 
Ancak enstantanenin sabit kalmasını gerektiren durumlarda ayarlar flaş üze-
rinden yapılmalıdır (Desai & Bumb, 2013). Her ışık kaynağının gücü ve tekinliği 
farklıdır. Makro flaşlar yakın mesafede çok iyi aydınlatma sağlarken uzak me-
safede ise çok etkili değillerdir (Lazar ve ark., 2011). Dental fotoğrafçılıkta kul-
lanılan harici flaşlar mutlaka dental makro çekimler için tasarlanmış özel makro 
flaşlar olmalıdır. Günümüzde temel olarak ring ve ikiz (dual) flaşlar olarak iki 
farklı tipte bulunmaktadırlar. Ring flaşlar objektife bir adaptor yardımıyla takılan 
dairesel flaşlardır, objektife çok yakın konumlandırılır ve objeyi direkt olarak 
aydınlatırlar. Kablolu ve kablosuz tipleri vardır. Posterior dişlerin ve posterior-
daki restorasyonlarının makro fotoğraflarının çekilmesinde tercih edilen birinci 
sıradaki flaş kaynağı ring flaşlardır (Şekil 2). Genellikle diş üzerinde dairesel bir 
ışık yansımasına neden olurlar ve bu durum anterior dişlerin fotoğraf çekiminde 
artık istenmemektedir. Diş yüzeyindeki fazla yansımalar, dişerin pozisyonu, rengi 
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ve yüzey özellikleri gibi estetik elemanların normalden daha farklı algılanmasına 
neden olabilmektedir (Korkut, 2018). Bazı ring flaşlarda objektife takılan adaptor 
dairesel olsa dahi, yalnızca iki küçük flaş ampulü dairenin karşılıklı iki tarafında 
konumlandırılacak şekilde dizayn edilmiştir. Bu diş yüzeyindeki yansımaların bi-
raz olsun azaltılması ve ikiz flaş efekti vermek içi yapılmış olsa da yeterli değildir. 
Ring flaşın en büyük dezavantajı, fotoğrafı çekilen alanı veya objeyi boyutsuz ve 
düz hale getirmesidir (Engin, 2011; Hein ve ark., 2017).

      
Şekil 2: Ring flaşlar

İkiz (dual) flaşlar objektife takılan ancak ayrı bir konrol ünitesi olan makro 
flaşlardır (Şekil 3). Kablolu ve kablosuz tipleri vardır. Anterior dişlerin ve resto-
rasyonların fotoğraflanmasında tercih edilen birinci sıradaki flaş kaynaklarıdır. 
Ağız içi arka bölge çekimlerde ikiz flaşlardan bir tanesi genellikle ağız dışın-
da kaldığı için, tek taraflı ve gölgeli çekimler yapılması, bu flaşların posterior 
bölgede tercih edilmeme nedenidir. Bu flaşlarda her iki yandaki ışığın uzaklığı, 
yüksekliği ve açısı manuel olarak ayarlanabilir. Bu nedenle bu flaşlarla çekilen 
fotoğraflarda alan derinliği çok iyidir (Patel, 2012; Shagam & Kleiman, 2011).

 
Şekil 3: Dual flaşlar

Fotoğraf makinesinin gövdesine direkt olarak bağlanmayıp bir tetikleyici 
yardımı ile kullanılan doğrudan elektriğe bağlı güçlü flaşlar, ‘paraflaşlar’ olarak 
adlandırılır (Şekil 4). Bu flaşların dental fotoğrafçılıkta kullanılanları en az 300 
watt gücünde olmalıdır. Flaş ışığının çıkış gücü bu flaşların üzerinden ayrıca ayar-
lanabilmektedir. Işık, bu flaşların üzerlerine takılan farklı ebatlardaki ‘softbox’ lar 
dan hastaya daha yumuşak bir biçimde gelir. Dental fotoğrafçılıkta klinik bünye-
sinde kurulan stüdyolarda da bu flaşlar tercih edilmektedir. Bu sistemde genel-
likle hastaya eşit uzaklıkta simetrik yerleştirilmiş iki paraflaş/softbox kullanılır. 
Ekstra-oral çekimler için ideal flaş kaynaklarıdır. İntra-oral çekimlerde de anterior 
bölgede kullanılabilmektedir. Fakat çok kuvvetli bir ışık yoğunluğu, büyük bir soft-
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boxtan yayılarak diş yüzeylerine ulaştığı için, dişerin üzerindeki anatomik oluşum-
lar ışık ile tamamen örtülerek, detaylar bir miktar gizlenmektedir. Bu nedenle 
bu tip flaşlar bilimsel yayın amaçlı çekilen dental fotoğraflarda genellikle tercih 
edilmemektedir. Ekstra-oral çekimler ve artistik dental fotoğraf çekimleri amacıyla 
yaygın olarak kullanılan sistemlerdir (Nayak, 2017; Nyler, 2003).

                  
Şekil 4: Paraflaşlar / Softboxlar

Fotoğraf makinesine direkt olarak bağlanmayıp ana flaşa yardımcı olarak kul-
lanılan ‘optik slave’ flaşlar da mevcuttur. Bu flaşlar fotoğraf çekilimi sırasında ana 
flaşın patlamasını algılayarak aynı anda patlarlar. Kablolu ve kablosuz çalışan 
modelleri vardır. Ana flaşın aydınlatamadığı bölgelerin ve istenmeyen gölgelerin 
ortadan kaldırılması amacıyla kullanılmaktadırlar (McLaren & Terry, 2001).

Objektifler
Dental fotoğrafçılıkta kullanılan objektifler (lensler), makro (yakın çekim) özel-

likteki objektifler olmalıdır (Şekil 5). Dental fotoğraf çekimleri için en ideal makro 
objektifler 55 mm, 60 mm, 85 mm, 90 mm, 100 mm ve 105 mm’ lik objektiflerdir. 
Diş hekimliğinde fotoğraf amaçlı olarak sıklıkla tercih edilen markalardan ‘Canon’ 
da 60 mm, 90 mm ve 100 mm, ‘Nikon’ da için 55 mm, 85 mm ve 105 mm mak-
ro objektifler bulunmaktadır. Bu objektifler 1/1 ile 1/10 gibi oranlarda çok yakın 
çekimlerde çok net ve başarılı sonuçlar vermektedir. 55 ve 60 mm’ lik lensler ile fo-
toğraflanacak olan alana oldukça yaklaşılarak çekim yapılması gerekirken, 100 ve 
105 mm’ lik lensler kullanıldığında daha uzakta kalınarak aynı çekim yapılabilinir. 
85 ve 90 mm ‘lik lensler ise bu ikisinin arasında bir uzaklıktan çekşim yapmayı ge-
rektirirler. Bu objektifler ile yapılan dental fotoğraf çekimleri arasında önemli bir 
fark bulunmamaktadır (McLaren & Terry, 2001; Lazar ve ark., 2011).

 

Şekil 5: Makro objektifler
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Makro objektifler kullanıldığında, fotoğraf makinesi gövdesindeki çekim 
modu ‘M’ ya da ‘P’ olarak ayarlanmış olmalıdır. Makro objektiflerde otomatik ya-
kınlaştırma özellikleri kullanılamaz. Kullanılan objektifin kendi sabit yakınlaştır-
ması oranında yakınlaştırma ile çekim yapılır ve en fazla izin verdiği ölçüde ya-
kınlıktan çekim yapılabilmektedir. Objektifin üzerindeki manuel ya da otomatik 
netleme tuşu kullanılarak, lensin otomatik netleme yapması ya da manuel olarak 
yapılması sağlanabilmektedir (Nyler, 2003; Manjunath ve ark., 2011).

DENTAL FOTOĞRAFÇILIKTA KULLANILAN YARDIMCI EKİPMANLAR

Ağız İçi Aynalar
İntraoral fotoğraf çekimlerinde yetişkin ve çocuk hastalar için farklı boyut-

larda tasarlanmış metal ya da cam aynalar kullanılmaktadır (Şekil 6). Bu aynalar 
özellikle dişlerin oklüzal ve bukkal yüzey çekimlerinde diş ve çevreleyen doku-
ların indirekt olarak görüntülenmesi için kullanılırlar. Metal aynalar yüksek te-
knoloji ile parlatılmış paslanmaz çelikten üretilmekte olup kırılma riski olmadığı 
için klinik kullanım için cam olanlara kıyasla daha avantajlıdır (Ahmad, 2009; 
Engin, 2011). Ağız içi aynalar çizilmelere çok hassastır. Dental enstrümanlarla 
temas ettiklerinde yüzeylerde oluşabilecek bu kılcal çizikler, geri dönüşümsüz 
olup çekilecek makro fotoğraflarda istenmeyen görüntüler oluşturabilmektedir. 
Bu nedenle ağız içi aynaların mutlaka çok iyi muhafaza edilmesi gerekmektedir. 

       
Şekil 6: Ağız içi aynaklar

Kontrastörler
Üst çene ve alt çenedeki özellikle anterior dişlerden çekilen makro dental fo-

toğraflarda, dişlerin arkasında siyah bir fon elde etmek ve dişleri sonsuzda gös-
termek için kullanılan siyah metal parçalardır (Şekil 7). Yüzeyleri ışığı absorbe 
etme özelliğine sahip özel bir boya ya da silikon kaplama ile kaplanmıştır. Ante-
rior dişlerin lingual/palatinal bölgelerinde kullanılmak ya da labial/bukkal al-
anlarında kullanılmak üzere farklı boy ve şekillerde üretilmiş tipleri bulunmak-
tadır. Ön bölge dişlerin insizal kenar translüsensiliğinin yansıtılması ve mamel-
lonların daha belirgin olarak görüntülenmesi amaçlarıyla da kullanılmaktadır. 
Değişik tipleri olan kontrastörler ısıya dayanıklı materyallerden üretilmişlerdir 
ve otoklavlanabilirler (Lazar ve ark., 2011; Engin, 2011).
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Şekil 7: Kontrastörler

Ekartörler
İntraoral fotoğraf çekimi sırasında hastanın dudak ve yanağının ekarte 

edilmesi amacıyla kullanılan, metal ya da plastikten üretimiş ekipmanlardır. 
Piyasada şeffaf, beyaz, siyah ya da metalik gibi farklı renklerde bulunmaktadır 
(Şekil 8). Dental fotoğraflarda istenmeyen indirekt ışık yansımalarına neden ol-
maması ve renk algılanmasında hatalara yol açmaması açısından daha çok şeffaf 
plastik ekartörlerin kullanılması önerilmektedir. Değişik tipleri olan ekartörler 
ısıya dayanıklı materyallerden üretilmişlerdir ve otoklavlanabilirler (Manjunath 
ve ark., 2011; Engin, 2011). Hastanın ağız açıklığına uygun olacak şekilde farklı 
boylarda olan ekartörlerden en uygun olanı seçilmelidir. İki ayrı taraftan çekil-
erek tutulan bağımsız dudak-yanak ekartörleri, yalnızca üst çene ya da yalnızca 
alt çenede fotoğraf çekimi için modifiye edilmiş hali açılı ekartörler, arada bir 
bağlantı ile birleştirilmiş ve yerleştirildikten sonra oto-ekartasyon yapan du-
dak-yanak ekartörleri, ya da sıklıkla diş beyazlatma işlemlerinde tercih edilen 
sert ya da yumuşak dudak ekartörleri gibi çok çeşitli tipleri bulunmaktadır. Den-
tal fotoğrafçılıkta en kolay ve etkili ekartasyon, dudak ve yanağın iki taraftan 
çekilerek ekarte edilmesini sağlayan düz ya da açılı ekartörler ile sağlanabilmek-
tedir (Lazar ve ark., 2011).

 
Şekil 8: Ekartörler
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Dual Flaş Braketleri
Dental fotoğrafçılıkta diş yüzeylerinden yansıyan ışık, özellikle ön bölgede-

ki dişlerin çekiminde çok önemlidir. Çekilen fotoğrafta diş yüzeyinde fazla ışık 
yansıması olması, yüzey özelliklerinin görüntülenmesi istenilen bir durumda 
olumlu iken, normal şartlardaki çekimlerde ve bilimsel yayınlarda istenmeyen, 
olumsuz bir durumdur. Güncel olarak ön diş fotoğraf çekimlerinde dişlerin ‘line 
angle’ adı verilen meziyal ve distan marjinal alanlarında çizgisel ışık yansıması 
olması ve bunun dışında yüzeydeki ışık yansımasının en az olması istenmektedir. 
Ring flaş kullanılarak yapılan anterior çekimlerde, yüzeydeki ışık yansımasının 
fazla olması, bu çekimler için daha çok dual flaş kullanılmasına neden olmuştur. 
Fakat dual flaş kullanımında da, kendi orjinal lens adaptörlerinin kullanılması 
ile flaşlar objektife çok yakın konumlandırılmakta ve ring flaş efekti oluştur-
arak yüzeyde fazla ışık yansımasına neden olunmaktadır (Mclaren ve ark., 2017; 
McLaren & Terry, 2001). Bu sorunu çözmek ve dual flaşların gerçek avantajını 
ortaya çıkarmak amacıyla, ‘dual flaş braketleri’ piyasaya sürülmüştür (Lazar ve 
ark., 2011; Şekil 9). Demir ya da çelikten üretilen ve kol açıları ayarlanabilen bu 
eklemli parçalar, makineye body kısmındaki tripod bağlantısından bağlanarak 
sabitlenmektedir. Dual flaşlar braketin iki ayrı ucundaki bağlantı alanlarına 
bağlanmakta ve braketin kol açıları istenilen açıda ayarlanarak kurulum tama-
mlanmaktadır. İstenilen açı dual falşlardan çıkan ışığın fotoğrafı çekilen dişe 
yaklaşık olarak 45 derece açılardan gelmesidir. Ancak bu şekilde yansıma dişin 
yüzeyindeki ‘line angle’ alanlarında olacak ve diğer alanlarda en az olacaktır. 
Piyasada bir çok dual flaş braketi bulunmakla birlikte, ‘Owlbrckt’, ‘Novoflex’ ve 
‘Photomed’ gibi üst düzeyde olan az sayıda braket vardır. Dual flaş braketi alırken 
dikkat edilmesi gereken durum, bazılarının yalnızca Nikon ya da yalnızca Canon 
uyumu olmasıdır (Ahmad, 2009) . 

 
Şekil 9: Flaş braketleri

Reflektörler ve Difüzörler
Dental fotoğrafçılıkta harici kullanılan flaşların diş ve çevreleyen dokuların 

yüzeyindeki ışık yansımalarının daha yumuşak olmasını sağlamak için, flaşların 
üzerine monte edilen plastik ya da bez aparatlardır (Şekil 10). Reflektörler 
flaştan çıkan ışığın fotoğrafı çekilecek dişe indirekt olarak ulaşmasını sağlarken, 
difüzörler ise ışığın dişe ulaşmadan önce daha geniş bi alana yayılmasını sağlar. 
Her iki yansıtıcı da flaştan çıkan ışık gücünü bir miktar düşmesine yol açarak, 
daha yumuşak ve homojen bir ışığın dişe ulaşmasını sağlar. Bir A4 kağıdının 
flaşın etrafına yerleştirilmesi ile de benzer bir etki elde edilebilir. Anterior bölge-
deki çekimlerde genellikle istenen, dual flaşların bir braket ile konumlandırıl-
ması ve bir difüzör ya da reflektör ile çekimin yapılmasıdır (Fahim ve ark., 2014; 
Shagam & Kleiman, 2011).
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Şekil 10: Reflektörler / Difüzörler

Çapraz Polarize Filtreler
Fotoğrafçılıkta objektifin önüne takılan ve objektife direct olarak gelen ışık 

yansımalarını engellemek, ışığı ve rengi dengelemek amaçlı olarak kullanılan, 
genellikle silindir şeklinde camdan yapılmış polarize filtreler bulunmaktadır. Te-
mel olarak, koruyucu ve efekt filtreleri olarak farklı işlevleri vardır. Boyutları ob-
jektif çapına göre değişen seçenekleri de mevcuttur (Robertson & Toumba, 1999). 
Polarize filtre, ışığın objektife giriş açısını kontrol ederek metal olmayan yüzeyle-
rden kaynaklanan yansımaları önler. Dairesel bir hareket ile kontrol edilen filtre, 
her yönden gelen ışığı değil, yalnızca belirli bir açı ile karşıdan gelen ışığı geçirir. 
Dental fotoğrafçılıkta birbirini 90 derece açı ile kesecek şekilde, objektifin yanı 
sıra flaş kaynağının önüne de ayrı bir polarize filtre yerleştirilerek çapraz-polar-
ize (‘cross-polarization’) filtreleme kullanılmaktadır (Hein ve ark., 2017; Şekil 11). 
Bu yöntemde flaş kaynağından çıkan ışık ilk olarak flaştan çıkarken polarize filtre 
ile filtrelenmekte, diş yüzeyinde yansıyarak geri dönmekte ve ardından da objek-
tife giriş sırasında bir kez daha filtrelenmektedir (Lazar ve ark., 2011). Bu şekil-
de fotoğraf çekimi yapıldığında, diş ve çevreleyen yumuşak dokularda en ufak bir 
ışık yansıması olmayan görüntüler hiçbir ek görüntü işleme yapılmaksızın direkt 
olarak kameranın ekranında elde edilebilmektedir (Hein ve ark., 2017; Robertson 
& Toumba, 1999). Direkt restorasyonlarda kompozit renk seçimi için çapraz-po-
larize filtreler ile fotoğraf çekimi en başarılı yöntemlerden birisidir (Hein ve ark., 
2017; Mclaren ve ark., 2017; McLaren & Terry, 2001; Terry ve ark., 2008). 

 
Şekil 11: Çapraz polarize filtreler

KAMERA AYARLARI
Apertür (Diyafram)
Diyafram objektifin içinde insan gözbebeğine benzer şekilde ışığa bağlı olarak 

açılan ve kısılan bir mekanizmadır. Bu şekilde makinenin içine girecek olan ışık 
miktarını belirler. Normal diyafram değeri f:8 kabul edilir ve bunun altındaki de-
ğer açık diyafram, üstündeki değer ise kısık diyafram olarak adlandırılır. Dental fo-



Bora KORKUT, Ezgi TÜTER 41

toğtrafçılıkta diyafram değeri, manuel mod kullanımında ayarlanabilir ve çekilen 
fotoğrafın aydınlığına ve çekim alanı derinliğine (depth-of-field, DOF) etki eder. Di-
yafram açıldıkça (örneğin f:1,2) makineye giren ışık miktarı artar, çekilen fotoğraf 
daha aydınlık ve çekim alanı derinliği daha az olur.  Diyafram kısıldıkça (örneğin 
f:32) makineye giren ışık miktarı azalır, çekilen fotoğraf daha karanlık ve çekim 
alanı derinliği daha çok olur. Diyafram kısıldıkça makineye giren ışık miktarı azalır. 
Dental fotoğrafçılıkta daha çok istenen çekim alanı derinliğinin çok olması demek, 
çekilen fotoğrafın odak noktasından köşelere doğru netliğin değişmemesi ve bu-
lanık alanların oluşmaması demektir (Engin, 2011). Dental fotoğrafçılıkta yaygın 
olarak kullanılan diyafram değer aralığı, f:18 – f:32’ dir (Şekil 12). Profesyonel 
makinelerde bulunan bu değerler henüz en gelişmiş cep telefonlarında dahi yok-
tur. Alan derinliği fazla olan ve daha net makro çekimler yapılmak istendiğinde di-
yafram kısılması (örneğin f:32), fotoğrafın çok karanlık çıkmasına neden olacağın-
dan, ışık alımını arttıracak şekilde ‘ISO’ ve ‘Enstantene Değeri’ gibi diğer parame-
trelerin ayarlanması gereklidir (Ertaş, 2016; Engin, 2011; McLaren & Terry, 2001).

    
Şekil 12: Kamera ekranında ‘diyafram’ simgesi

ISO
Görüntü sensörünün ışık hassasiyeti olarak tanımlanır ve çekilen fotoğrafın 

aydınlığına ve elektronik gürültüsüne (Noise/Kumlanma) etki eder. Fotoğraf 
gürültüsü, görüntüde kumlanma olması ve fotoğraf kalitesinin düşük olması 
demektir. ISO değeri yükseldikçe ışık hassasiyeti, çekilen fotoğrafın aydınlığı ve 
gürültüsü artar. ISO değeri düştükçe ışık hassasiyeti, çekilen fotoğrafın aydınlığı 
ve gürültüsü azalır. Düşük ışık koşullarında ISO arttırılarak pozlamanın dengeli 
olması sağlanabilir. Dental fotoğrafçılıkta sıklıkla kullanılan ISO değerleri, 100, 
200 ve 400’ dür (Şekil 13).  Çekilen fotoğrafta aydınlığın arttırılması istendiğinde 
200 ya da 400 değeri, azaltılması istendiğinde 100 değeri tercih edilebilir. Di-
yafram değerinin fotoğraftaki ışığa olan etkisini kompanse etmek için sıklıkla ISO 
değeri değiştirilir (Engin, 2011; Lazar ve ark., 2011).

   
Şekil 13: Kamera ekranında ‘ISO’ simgesi
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Enstantene
Enstantene değeri, shutter speed, pozlama hızı, perde hızı ya da obturator 

olarak da adlandırılır. Sensöre düşecek ışığın süre aralığını ifade eder ve çekilen fo-
toğrafın aydınlığına etki eder. Fotoğraf makinesinin objektif bağlantısının önünde 
çekim sırasında hızla açılıp kapanan perdesinin hızıdır. Perde hızı azaldığında, 
daha uzun süre açık kalır ve içeriye girecek ışık miktarı artarak çekilen fotoğrafın 
daha aydınlık olmasına neden olur. Perde hızı arttığında, daha kısa süre açık kalır 
ve içeriye girecek ışık miktarı azalarak çekilen fotoğrafın daha karanlık olmasına 
neden olur. Dental fotoğrafçılıkta sıklıkla kullanılan enstantene değerleri, 1/125 
ve 1/250’ dir (Şekil 14). Örneğin 1/250 enstantane saniyenin 250 de biri manası-
na gelir. Çekilen fotoğrafın daha aydınlık olması istendiğinde 1/125, daha karanlık 
olması istendiğinde 1/250 ayarı kullanılabilir. Pozlama hızı ayrıca hareketli objel-
erin görüntülenmesinde önemli bir faktördür. Hareketli objelerin duruyormuş gibi 
fotoğraflanması istendiğinde pozlama hızı çok arttırılmalıdır (Örneğin 1/1000; 
Engin, 2011). Bunun tersine 1/30 sn gibidaha uzun süre pozlama yapılacaksa fo-
toğraf makinesi mutlaka sabitlenmelidir. Aksi takdirde eldeki titremeler fotoğrafta 
istenmeyen distorsiyonlara neden olabilir (Hein ve ark., 2017; Lazar ve ark., 2011).

   
Şekil 14: Kamera ekranında ‘enstantene’ simgesi

Beyaz Dengesi 
Kullanılan ışık kaynağının rengi (sıcaklığı) ile ilgili bir ayardır. Dijital kameraların 

fotoğrafları ışık kaynağının rengine göre işledikleri bu işlem “beyaz ayarı” olarak 
bilinmektedir. Işığın sıcaklığı ‘KELVİN (K)’ ile gösterilir ve ‘kelvin-metre’ ile ölçülür. 
Gün ışığının sıcaklığı gün doğumunda 3100-4300 K, gün ortasında 5000-7000 K, 
kapalı-bulutlu bir havada 6000-8000 K ve gün batımında ise 2500-3100 K’ dir. Den-
tal fotoğrafçılıkta kullanılan ışık sıcaklıkları, otomatik ayar olan 5500 K, gün ışığı 
ayarı olan 5300 K, flaş öncelikli ayar olan 5500 K değerleridir (Hein ve ark., 2017; 
Şekil 15). Değer 5500 K’ nin altına indiğinde daha sıcak tonlar (sarı, yeşil, turuncu 
ve kırmızı), 5500 K’ nın üzerine çıkıldığında ise daha soğuk tonlara (mavi) renge fo-
toğrafa hakim olur. Dental fotoğrafçılıkta beyaz dengesi ayarı vaka fotoğrafı çekimi 
öncesi, manuel olarak bu amaçlı üretilmiş gri fon üzerinde bir fotoğraf çekilerek 
yapılabilir (Ahmad, 2009; Engin, 2011; Lazar ve ark., 2011; Mclaren ve ark., 2017).

   
Şekil 15: Kamera ekranında ‘beyaz dengesi’ simgesi
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Odaklama (Oto Fokus ve Manuel Fokus)
Odaklama netlik ayarı olarak da adlandırılmaktadır. Güncel dijital makinele-

rin hemen hepsinde otomatik odaklama özelliği vardır. Oto – manuel fokus ayar 
tuşu kamera gövdesinin üzerinde ve/veya objektifin üzerinde bulunabilmekte-
dir. Dental fotoğrafçılıkta genellikle kullanılan otofokus özelliğinde makine dişi 
algılamak için kontrast farklılıklarından faydalanır. Düşük ışık ortamlarında oto-
fokusun zorlanması bu ortamlarda kontrastın da düşük olmasındandır (Engine, 
2011). Bu gibi durumlarda başvurulan manuel fokus kullanımında netlik ayarı, 
fotoğraf çekimini yapacak kişi tarafından objektif üzerindeki netlik halkasının 
sağa ya da sola çevirilmesi ile gerçekleştirilir (Lazar ve ark., 2011).

IŞIK AYARLARI
Dental fotoğrafçılıkta ışığı iyi anlamak ve etkili kullanabilmek en önemli un-

surlardan birisidir. Farklı ışık kaynaklarının farklı ayarlarda ve pozisyonlarda 
kullanıldıklarında, diş ve çevreleyen dokulardaki etkisinin nasıl olduğu, fotoğraf 
çekimi öncesi iyi bilinmelidir. Ancak bu şekilde istenilen üst düzeyde fotoğraf çeki-
mini yapabilmek için gerekli ışık seçimi ve doğru kullanımı başarılabilir (Mclar-
en ve ark., 2017; McLaren & Terry, 2001; Korkut, 2018). Standart dental fotoğraf 
çekimlerinde temel prensip, çekimi yapılan alanın gölgesiz olarak tamamen aydın-
lanması, alanın tamamının net olmasıdır (Nayler, 2003). Cepheden yapılan intra ve 
ekstra oral çekimlerde dual flaş ya da iki adet paraflaş kullanımında ışık kaynakları, 
hastada üst dudak – burun arasında bir noktaya hizalanmalı ve yaklaşık olarak 45 
derece açılı olarak, 2 metre uzaklıkta konumlandırılmalıdır (Engin, 2011). Fakat 
bazı özel durumlarda hekim, ışığı farklı kullanarak normalde görmekte zorlandığı 
bazı yapıları görmek isteyebilmektedir. Diş ya da restorasyonun yüzey özellikler-
inin görüntülenmesi istendiği durumlarda, karşılıklı iki TTL flaş simetrik olarak 
diş yüzeyine yaklaşık 45 derece açılı olarak konumlandırılmalıdır (Şekil 16). Bu 
şekilde diş ya da restorasyonun açılı olarak çarpan ışık, tümsek alanları ve çukur 
alanları ortaya çıkaracak şekilde yine açılı olarak yansıma yapar. Bu çekimi daha 
etkili bir hale getirmek için, ışık kaynağı tek taraflı olarak da kullanılabilir (Lazar 
ve ark., 2011). Paraflaşlar bu amaçla kullanıldıklarında yüzey özelliklerinin daha 
az görüntülenebileceği unutulmamalıdır (Korkut, 2018).

 

   
Şekil 16: Işığın farklı kullanımı ile artistik fotoğraf çekimleri
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EKSTRAORAL ÇEKİM TEKNİKLERİ
Dental fotoğrafçılıkta çekilen ekstra oral fotoğraflarda bir makro objektifin 

yanında, ring flaş, dual flaşlar ya da paraflaşlar kullanılabilir. Flaşlara flaş braketi, 
softboxlar, reflektörler ya da difüzörler ilave edilecek daha yumuşak bir ışık elde 
edilebilmektedir. Tek flaş kullanımında hastanın yüzünün tam karşısından, dual 
flaş ya da paraflaş kullanımında hastanın yüzünün karşısında 45 derece açılar-
landırılmış konumdan çekim yapılmalıdır. Flaş ile arkaplan arasındaki mesafe 
yaklaşık olarak 1.6 metre olmalıdır. Flaş ile hasta arasındaki mesafe ise 1.1 – 1.2 
metre olarak ayarlanmalıdır. Paraflaşlar ve softboxlar kullanıldığında flaşın gücü 
en az 300 watt olmalıdır. Bu kullanımda ışık daha kuvvetli olacağı için makine 
diyaframı oldukça kısılabilmektedir (f:20 – f:32; iso 100 – iso400; S:1/125 – 
S:1/250). TTL flaşlar kullanıldığında diyafram daha çok açılmalı ve hatta gerekir 
ise İSO değeri arttırılmalıdır (f:11 – f:18; iso100 – iso400; S:1/125 – S:1/250) 
(Yüzbaşıoğlu ve ark., 2016; Lazar ve ark., 2011; Ward, 2007).

Portre
Portre fotoğrafları arşivleme, dijital gülüş tasarımı, yüz simetri analizi, dişerin 

istirahat pozisyonu incelemesi ve 45 derece ve 90 derece profil analizleri için 
kullanılmaktadır. Bu fotoğraflarda hasta arkaplandan yaklaşık olarak 30 cm 
uzakta olmalıdır. Bu mesafe arkaplanda gölge oluşmasını önlemek ve fotoğrafa 
derinlik kazandırmak içindir. Alt çene ucu fotoğrafın alt kenarına yakın olmalı ve 
tercihen boynun tamamı fotoğrafta yer almalıdır. Burun fotoğrafın merkezinde 
yer almalı ve inter-pupiller çizgi fotoğrafın üst kenarına paralel olmalıdır (Mclar-
en & Culp, 2013; Mclaren ve ark., 2017). Çekilmesi gereken fotoğraflar; karşıdan 
çekim (ağız kapalı, ağız açık ve tam gülüş), 45 derece sağ profil (ağız kapalı, ağız 
açık ve tam gülüş), 45 derece sol profil (ağız kapalı, ağız açık ve tam gülüş), 90 
derece sağ profil (ağız kapalı, ağız açık ve tam gülüş), 90 derece sol profil (ağız 
kapalı, ağız açık ve tam gülüş) (Şekil 17).

     

     

   
Şekil 17: Portre fotoğraf çekimleri
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Dudaklar
Dudak fotoğrafları da dişler ile yumuşak dokuların ilişkisinin incelenmesi, 

arşivleme, dijital gülüş tasarımı, dudak simetri analizi, istirahat pozisyonunda du-
dakların incelenmesi, 45 ve 90 derece profil analizleri için kullanılan ekstra oral 
fotoğraflardır. (Mclaren & Culp, 2013; Lazar ve ark., 2011; Ward, 2007). Çekilmesi 
gereken fotoğraflar; karşıdan çekim (ağız kapalı, ağız açık ve tam gülüş), 45 derece 
sağ profil (ağız kapalı, ağız açık ve tam gülüş), 45 derece sol profil (ağız kapalı, ağız 
açık ve tam gülüş), 90 derece sağ profil (ağız kapalı, ağız açık ve tam gülüş), 90 
derece sol profil (ağız kapalı, ağız açık ve tam gülüş) (Şekil 18).

   

   

   

   
Şekil 18: Dudak fotoğraf çekimleri

İNTRAORAL ÇEKİM TEKNİKLERİ
Dental fotoğrafçılıkta çekilen intra oral fotoğraflarda bir makro objektifin 

yanında, ring flaş, dual flaşlar ya da paraflaşlar kullanılabilir. Posterior çekimler 
için ring flaşlar daha uygun olup, dual flaş kullanılarak posterior çekim yapıldığın-
da flaşların objektife yakın konumlandırılması, olası gölgeleri önlemek açısından 
önemlidir. Anterior dişlerin fotoğraf çekiminde ise daha çok dual flaşların, flaş 
braketleri ve difüzör/reflektörler ile birlikte kullanılması önerilmektedir. Para-
flaşlar da anterior dişlerin fotoğraflanmasında softboxlar ile birlikte kullanılabil-
irler. İntra oral fotoğraf çekimlerinde esktra oral çekimlerden farklı olarak, fo-
toğrafı çekilecek alana göre ve kullanılan makro objektifin izin verdiği ölçüde 
hastanın daha yakınından ya da uzağından çekim yapılabilir.  İntraoral çekim-
de paraflaş ya da dual flaş kullanımında flaşlar hastanın yüzüne 45 derece açı-
da konumlandırılmış olmalıdır. İntraoral fotoğraf çekimlerinde ring flaş ve dual 
flaş kullanımında sıklıkla kullanılan parametreler; f:18 – f:22; iso 100 – iso400; 
S:1/125 – S:1/250). Paraflaşlar kullanıldığında sıklıkla kullanılan parametreler; 
f:22 – f:32; iso100 – iso200; S:1/125 – S:1/250). İntra oral çekimlerde dudak ve 
yanakların ekarte edilmesi çok önemlidir. Gerekli durumlarda ayna üzerinden 
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indirekt çekim ya da kontrastör kullanılarak çekim yapılabilmektedir. İntraoral 
fotoğrafçılıkta dişlerin fotoğraflanması arşivleme ve dijital gülüş tasarımı için de 
gereklidir (Ward, 2007; Lazar ve ark., 2011; Terry ve ark., 2008). Çekilmesi gere-
ken fotoğraflar; karşıdan üst ve alt çenedeki dişler (tam okluzyon hali), karşıdan 
üst ve alt çenedeki dişler (ağız hafif açık), karşıdan üst ön dişler (ağız açık), 
karşıdan üst ön dişler kontrastörlü (ağız açık), alt ön dişler (ağız açık), alt ön 
dişler kontrastörlü (ağız açık), üst çene arkı (aynadan indirekt çekim), alt çene 
arkı (aynadan indirekt çekim), sağ açıdan üst ve alt çenedeki dişler (tam oklu-
zyon hali; aynadan indirekt çekim), sağ açıdan üst ve alt çenedeki dişler (ağız 
hafif açık; aynadan indirekt çekim), sol açıdan üst ve alt çenedeki dişler (tam 
okluzyon hali; aynadan indirekt çekim), sol açıdan üst ve alt çenedeki dişler (ağız 
hafif açık; aynadan indirekt çekim) (Şekil 19).

  

    
Şekil 19: İntraoral fotoğraf çekimleri

İntraoral fotoğraf çekimi, insizal düzlem ve insizal embrasürlerin incelenme-
si, anterior diş yapılarının ve yüzey morfolojilerinin incelenmesi, yumuşak doku 
biyotipi ve simetrisinin incelenmesi, dişeti seviyelerinin ve simetrisinin incelen-
mesi, insizal kenar şeffaflığının incelenmesi, okluzal düzlem ve posterior diş ya-
pılarının incelenmesi ve dişlerin kapanış ilişkilerinin incelenmesi amacıyla kulla-
nılmaktadır (Mclaren & Culp, 2013; Lazar ve ark., 2011; Ward, 2007).

MOBİL DENTAL FOTOĞRAFÇILIK
Günümüzde bir ihtiyaç haline gelmiş olan dental fotoğrafçılıkta kullanılan fo-

toğraf makineleri ve ekipmanlar gelişen teknoloji ile birlikte, daha portatif, hafif 
ve kolay kullanılabilir hale dönüşmektedir. Özellikle mobil cihazlara bağlanabilen 
özellikte dental fotoğraf ekipmanları piyasaya sürülmektedir. Bunların arasında en 
kapsamlısı son olarak kulanıma sunulan ‘Mobil Dental Photography (MDP, Smile 
Line, İsviçre)’ cihazıdır (Hardan, 2017; Şekil 20). Bir cep telefonuna bağlanarak 
çalışan bu cihaz yalnızca ışık standardizasyonu sağlamaktadır. Üzerindeki çok sa-
yıdaki led ışık ile, bir ring flaşın ya da dual flaşın efektini yaratabilmektedir. Ayrıca 
üzerinden çıkan difüzörler ve çapraz polarizasyon filtresi gibi aparatları da kullanı-
labilmektedir. Tüm aksesuarlara sahip profesyonel bir kamera (ring flaş, twin flaş, 
makro objektif, gövde ...) yerine daha basit, ucuz ve hafif bir cihazın aynı amaca yö-
nelik kullanılabilir olması düşüncesi hekimlere çok cezbedici gelmektedir. Ancak 
günümüz teknolojisinde dental fotoğraf kalitesi adına ciddi oranda yol katetmiş 
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olan bu makineler, halen profesyonel makinelerin ve ekipmanların yerini tutma-
maktadır (Lazar ve ark., 2011; Mclaren ve ark., 2017). Çünkü kullanılan makine 
gövdesi ve objektifi kullanılan cep telefonu ile ilgili bir durumdur ve bu cihazlar her 
ne kadar yüksek çözünürlüklere ulaşmış olsalar da diğer parametreler açısından 
henüz profesyonel makinelerdeki seviyelere ulaşamamıştır.

      
Şekil 20: ‘MDP (Modile Dental Photography)’ Cihazı

GÖRÜNTÜ İŞLENMESİ VE ARŞİVİ
Dental fotoğrafçılıkta kullanılan dijital fotoğraf makinelerinde üç farklı kayıt 

formatı bulunmaktadır; JPEG, TIFF ve RAW formatları (Desai & Bumb, 2013). 
Bunlar arasında ham ve kayıpsız olan dosya formatı, RAW formatıdır. Dijital Fo-
toğrafların “Negatifi” olarak da bilinir. Nikon fotoğraf makinelerinde RAW for-
matının adı ‘NEF (Nikon Elektronik Format) ’tir. Her türlü renk modunda kayıt 
yapma imkanı sunan RAW formatı, çekilen fotoğraflar üzerinde beyaz ayarı da 
dahil olmak üzere pek çok düzenlemeye imkan verir (Engin, 2011). Bu format-
ta kaydedilen görüntü dosyası mutlaka yedeklendikten sonra gerekli ise diğer 
formatlara dönüştürme işlemleri yapılmalıdır. JPEG (The Joint Photographic 
Experts Group) formatı en yaygın olarak kullanılan ve gerçek renk değerlerini 
içeren bir sıkıştırma formatıdır. Fakat dosya sıkıştırılması sırasında görüntüdeki 
bazı detaylar atıldığından dolayı kayıp olan formatlar arasında anılır. TIFF (Tag-
ged-Image File Format) format, farklı işletim sistemleri ve uygulamalar arasında 
kayıpsız bir dosya değiş tokuşu sağlaması nedeniyle tüm çalışmalar için uygun 
bir format olarak bilinir. TIFF formatı, ‘RGB’, ‘CMYK’ ve ‘LAB’ gibi hemen hemen 
tüm renk sistemlerini destekler. Fakat JPEG formatına kıyasla çok daha fazla yer 
kaplayan bir formattır (Gormez & Yilmaz, 2009). 

Görüntü işleme sırasında beyaz dengesi ayarı, görüntü üzerinde doygunluk, 
kontrast, parlaklık, keskinlik ayarlanması, parazit giderilmesi, görüntünün analiz 
edilerek düzlemsel ve açısal ölçüm ve düzenlemelerin yapılması, görüntünün seg-
mentlere ayrılması gibi işlemler yapılabilmektedir (Van Der Stelt , 2005; Lehmann 
ve ark., 2002). Bu gibi işlemlerin dışında fotoğrafın niteliğini etkileyecek, görün-
tünün algılanmasını değiştirecek işlemlerden özellikle tıp ve diş hekimliği alanın-
da kaçınmak gerekmektedir. Bu işlemlerin yapılması için günümüzde çok çeşitli 
bilgisayar yazılımları bulunmaktadır. ‘Photoshop, (Adobe Photoshop CC, Adobe, 
ABD)’ bunların içerisinde en bilineni ve en yaygın kullanılanıdır. Bu program kul-
lanılarak görüntü üzerinde hemen her türlü değişiklik yapılabilmektedir (Van der 
Stelt, 2005). Elde edilen görüntü JPEG, TIFF, RAW gibi çeşitli yazılımsal formatlarda 
kaydedilerek arşivlenebilmektedir. Bilimsel yayın amaçlı kullanılacak fotoğraflar, 
yayının gönderileceği dergiye bağlı olmakla birlikte, genel olarak minimum 300 
dpi çözünürlükte ve TIFF formatında olmalıdır (Chander & Gopi, 2017).
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‘Photoshop’ ya da ‘Keynote’ (Apple, ABD) gibi yazılım programları kullanıla-
rak standardizasyonu sağlanmış, profesyonel dental fotoğraflar üzerinden ‘dijital 
gülüş tasarımı’ uygulamaları da diş hekimleri tarafından yaygın olarak kullanıl-
maya başlanmıştır. Bu şekilde hastalara tedavi öncesinde, tedavi sonrası durum 
sanal olarak kısa sürede provizyonel olarak gösterilebilmektedir (Mclaren ve 
ark., 2017; McLaren & Culp, 2015).  
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Mikrobiyota ve Kalp

Gurbet Özge MERT, Kadir Uğur MERT

Kardiyovasküler hastalıklar dünyada mortalite ve morbiditenin önde gelen 
nedenidir. Tıptaki ilerlemelere rağmen kardiyovasküler hastalıkların prevelansı 
da artmaktadır  (Organization, 2014). Bunun nedenlerinden bazıları beslenme 
alışkanlıkları, besinlerin yetiştirilme koşulları ve kullanılan antibiyotiklerin ve 
koruyucu maddelerin artması olarak gösterilebilir. Bütün bu dış etkenler bağır-
sak ve bununla ilişkili mikropların günümüzde sağlık ve sağlıkla ilişkili yaşam ka-
litesinde önemli bir etken olduğu görüşünü ön plana çıkarmıştır. Peki ama nasıl?

Doğduğumuz andan itibaren yalnız değiliz. Bakteriler, mantarlar, virüsler, 
protozoalar ile birlikte bir ekosistemde yaşamaktayız (Ley, Peterson, & Gordon, 
2006). Aynı kişinin farklı vücut bölgelerinde farklı mikrobiyal yaşam gösterildiği 
(farklı ekosistem) gibi farklı kişilerin belirli vücut bölgelerinde (ortak ekosistem) 
benzer bakteriyel özellikler tespit edilmiştir. Bununla birlikte sağlıklı ve hasta ki-
şilerin mikrobiyomları çok farklılık gösterebilmektedir (Thursby & Juge, 2017). 
İnsan vücudunda 10 trilyon hücre varken, insan vücudu ile etkileşim halinde 100 
trilyondan fazla non-patojen bakteri/mikroorganizma tespit edilmiştir. Bunların 
çoğunluğu gastrointestinal sistemde yerleşmiştir. Bağırsak mikrobiyomu insan 
genomunun yaklaşık 150 katıdır. Bakteri sayısı ağızda 109/ml-tükrük, midede 
102-3/g-içerik, kolonda 1011/g-içerik, dışkıda 1012/g-içerik olarak tespit edilmiş-
tir (Holmes et al., 2012). Bunların %90’ınını Bacteroidetes ve Firmicutes türleri 
oluşturmaktadır. 

Gastrointestinal sistem kolonizasyonu doğumla birlikte hemen başlar. İlk 
bakteriyel kolonizasyon (normal) intrauterin ve maternal vajinal/fekal flora ve 
oral beslenme (anne sütü/formula) ile başlar. Tam yetişkin kolonizasyon 2.5-3 
yılda oluşur (Huang, Zhu, Li, & Lin, 2013; Tang, Kitai, & Hazen, 2017). İntesti-
nal mikrobiyomu hidrolitik enzimler üreterek sindirime yardım eder; B2, B12, K 
vitamini ve folik asit sentezler. Bu işlevleri ile acaba intestinal mikrobiyom unu-
tulmuş bir organ mıdır? Sağlıklı mikrobiyota nedir? Sağlıklı mikrobiyom, yalnız-
ca tek bir parametre ile tanımlanamaz. Herkesin eşsiz bir mikrobiyomu vardır. 
Farklı genetik materyal, bakteriyel fenotip, çevresel etmenler (diyet/beslenme, 
doğum şekli, yaşanılan coğrafya, hijyen, stres, enfeksiyonlar, kullanılan antibiyo-
tikler gibi) arasındaki denge sağlıklı mikrobiyomun belirleyicisidir. 

Günümüzde bağırsak mikrobiyotasının bozulması/değişikliği birçok hastalık 
ile ilişkili bulunmuştur:  

• Diyabet
• Obezite
• Metabolik sendrom
• Stres/anksiyete

CHaPTer 
3



Sağlık Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar52

• Kalp hastalıkları
• Alerjik hastalıklar
• İrritabl barsak sendromu
• Kanser
• Çölyak hastalığı
• Otizm vs. 
Bu yazımızda intestinal mikrobiyota ile kalp sağlığı ve kardiyovasküler hasta-

lıkların ilişkisini özetlemeye çalıştık. 

Mikrobiyota ve Kardiyovasküler risk faktörleri
Kardiyovasküler hastalıkları etkileyen birçok risk faktörü tanımlanmıştır. 

Bunlardan cinsiyet, aile öyküsü, yaş, etnik kimlik gibi birçoğu değiştirilemeyen 
risk faktörleri iken obezite, insülin direnci, kolesterol düzeyi gibi değiştirilebilen 
faktörlerin beslenme ve mikrobiyota ile ilişkisi gösterilmiştir (Tang et al., 2017).

 Kolesterol düzeyi: 
Mikrobiyotanın lipit metabolizması üzerine kompleks ve tam olarak anlaşı-

lamamış etkileri vardır. İntestinal bakteriler safra asitlerini sekonder safra asit-
lerine dönüştürür (Ghazalpour, Cespedes, Bennett, & Allayee, 2016). Bununla 
birlikte nükleer farnesoid X reseptörleri ve sinyal yolağı ile hepatik veya sistemik 
lipit ve glukoz metabolizmasını etkiler (Nie, Hu, & Yan, 2015). Eggerthella, Pas-
teurellaceae, ve Butyricimonas gibi suşların lipit profili ile ilişkisi gösterilmiştir 
(Fu et al., 2015). Kolesterol düzeyi artışının da kardiyovasküler hastalıklarla iliş-
kisi bilinmektedir. 

Obezite: 
Blaser ve arkadaşları genç fare modelinde 7 haftalık düşük doz antibiyotik 

kullanımı ile yağlanma ve metabolizmayı etkileyen hormonlarda değişimi gös-
termişlerdir (Blaser, 2016).  Antibiyotik verilen farelerde kalori alımında artış 
yokken fekal kalori atılımı daha az tespit edilmiştir. Firmicutes/bacteroidetes 
oranındaki artış bu farelerde obezite ile ilişkili bulunmuştur. Dolayısıyla etki me-
kanizması tam olarak bilinmese de düşük doz antibiyotik çiftlik hayvanlarında 
büyüme ve beslenme verimliliğini arttırmak için kullanılmaktadır. Kısa zincirli 
yağ asitlerinde artış olması bağırsak mikrobiyomunda değişiklik ile ilişkili bu-
lunmuştur. Kısa zincirli yağ asitleri kolonositlerde direkt enerji kaynağı olarak 
kullanılır ve portal dolaşıma geçmeleri adipogenezisi arttırarak obeziteyi tetikle-
yebilir (Backhed et al., 2004). Yine dış ortam ve mikrop maruziyeti obeziteyi etki-
lemektedir. Steril inkübatörlerde mikrop maruziyeti olmadan yetiştirilen fareler 
ile doğal ortamında yetiştirilen vahşi farelerin karşılaştırıldığı çalışmada steril 
ortamda yetişen farelerin daha fazla gıda almasına rağmen daha zayıf olduğu gö-
rülmüştür (Backhed et al., 2004). Aynı zamanda obez farelerden steril ortamda 
yetiştirilen farelere fekal transplant yapıldığında yağlanmanın arttığı gözlenmiş-
tir (Turnbaugh, Backhed, Fulton, & Gordon, 2008). 
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İnsülin direnci ve Diyabet
İnsülin direnci ve diyabet gelişiminin kardiyovasküler hastalıklarla ilişkisi net 

olarak bilinmektedir (Soliman, Ahmed, Salah-eldin, & Abdel-Aal, 2011). Diyetle 
alınan liflerin mikrobiyal fermentasyonu sonrası oluşan, kısa zincirli yağ asidi 
ürünü olan butirat; adipositlerde leptin ekspresyonunu arttırmakta ve insülin 
direncini düzeltmektedir (Canfora, Jocken, & Blaak, 2015; Soliman et al., 2011). 

Çevre Kirliliği
Tam olarak kanıtlanamamasına rağmen ağır metaller ve çevresel kirlilik, kar-

diyovasküler hastalık gelişimi ve progresyonu ile ilişkili bulunmuştur (Alissa & 
Ferns, 2011). Mikroplar bu toksin ve pisliklerin emilim, metabolizma ve atılımını 
etkiler. Doğrudan kimyasal yapısını ve aktivitesini değiştirerek detoksifikasyon 
yolağı için uygun substrat haline getirir ve detoksifikasyon enzimlerinin salını-
mını etkiler (S. H. Choi & Kim, 1998; Clayton, Baker, Lindon, Everett, & Nicholson, 
2009; Snedeker & Hay, 2012). 

Trimetilamine-N-oksit ve Ateroskleroz
Bağırsak mikrobiyotasında spesifik metabolitlerin üretilmesi uzak organları 

etkiler. Bu metabolitlerin en önemlilerinden biri kolin metabolizması ile oluşan 
Trimetilamine (TMA)’dir. Fosfotidilkolinden zengin besinler kolinin temel kay-
nağıdır (et, peynir, yumurta vs.). Kolin bağırsak mikrobiyotasında yıkılır. Açığa 
çıkan TMA karaciğerde trimetilamin oksite (TMAO) dönüştürülür. TMAO düze-
yinin artması kolesterol taşınmasında bozulmaya ve ardından aterosklerozun 
tetiklenmesine yol açar.  Geleneksel risk faktörlerinden bağımsız olarak kalp 
krizi, inme, ölüme kadar giden kardiyovasküler hastalıkların gelişimine neden 
olur(Wang et al., 2014). Kolin tüketimi Bacteroides enterotipi ile korele ve “Batı 
tipi beslenme” ile ilişkilidir. TMAO düzeyindeki artış, kolinin fazla tüketilmesi ile 
değil esas olarak intestinal mikrobiyotada bozulma ile ilişkili bulunmuştur (al-
Waiz, Mikov, Mitchell, & Smith, 1992; Romano et al., 2017). 

İnflamasyon
Kalp krizinin gelişiminin temelini hassas plak hipotezi ve aterosklerotik ate-

rosklerotik plak inflamasyonu oluşturur. İntestinal mikrobiyota immün sistemin 
gelişimi, olgunlaşması ve fonksiyonlarında kilit rol oynar. Mikrobiyomlar devamlı 
etkileşimle insan immün sistemini uyarır. Yaşla birlikte intestinal mikrobiyota-
da farklılaşma, inflamasyonda artış gözlenir ve gençlere göre çeşitliliğin azaldığı 
gösterilmiştir. Yaşlanma ile birlikte mikrobiyotadaki değişim ve inflamasyonun 
artışı yaşlılarda kardiyovasküler hastalık insidansının nedenlerinden biri olarak 
gösterilebilir (Thevaranjan et al., 2017). 

Beslenme eksikliği
Bağırsak ve kalp birbirine başka bir organla bağlı olabilir: Karaciğer. Kalp 

fonksiyonlarının devamı için belirli bir enerji sağlanabilmelidir. İnsan farklı du-
rumlarda farklı substratlar kullanmak için kendini geliştirmiştir. Birçok memeli-
de açlık durumunda karaciğerde keton üretimi artar. Kalp, iskelet kası, beyin ve 
diğer dokuların keton tüketimi artar. Steril ortamda yetiştirilen farelerde ilginç 
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şekilde ketogenez azalmıştır. Bu durum bağırsakta mikrobiyota aracılı asetat 
üretiminin daha az olmasına bağlanmıştır. Yetiştirilen bu fareler glikoza muhtaç-
tır ve glikoz tüketimi fazladır. Normal şartlarda ise açlık sırasında mikrobiyota 
aracılı hepatik ketogenezde artış gelişir. Miyokardiyal metabolizma keton cismi 
kullanımına doğru kayar. Kısaca mikrobiyota kalbin hangi enerji substratını kul-
lanacağına karar verir (Crawford et al., 2009). İntestinal mikrobiyotada oluşan 
bozulma, kalbe nasıl enerji sağlanacağı ve bu bozulmadan kalbin nasıl etkilene-
ceğine dair soruları da beraberinde getirmektedir. 

İnce Bağırsak bakteriyel aşırı çoğalma
K vitamini önemli bir mikronütrienttir ve enterosit içinde herhangi bir deği-

şime uğramadan lipoproteinler içinde pasif olarak emilirler. İnce bağırsak bak-
terileri aşırı çoğalması sonucu diyet ile vitamin K emilimi azalır ve/veya kolonik 
bakterilerde vitamin K üretimi azalır. Bununla birlikte sistemik inflamasyonu da 
tetikler. K vitamini, proteinlerin glutamik rezidülerin γ-karboksilasyonu için bir 
kofaktördür ve matrix Gla protein aktive edildiğinde kan damarlarının kalsifikas-
yonunu önler.  İnce bağırsak bakterileri aşırı çoğalması sonucu Gla protein akti-
vasyonu azalarak arteriyel sertlik artar ve subklinik ateroskleroz süreci başlar 
(El Asmar, Naoum, & Arbid, 2014; Ponziani et al., 2017). 

Kalp Yetmezliği ve İntestinal Permeabilite
Kalp yetmezliği hastalarında da intestinal bakteri çeşitliliği ve kilit önemde-

ki bakteri türlerinde azalma gösterilmiştir (Luedde et al., 2017). Aynı zamanda, 
kalp yetmezliği sonrası kardiyak output azalarak sistemik konjesyon artar. İntes-
tinal mukozada iskemi ve ödeme neden olur. Bakteriyal translokasyon ve endo-
toksinlerde artma gözlenerek inflamasyonda artış gözlenir (Pasini et al., 2016). 
Kalp yetmezliği tanısı ve periferik ödemi olan hastalarda endotoksin fazla sap-
tanmış ve diüretik tedavi ile endotoksinde azalma gösterilmiştir. Bununla birlik-
te kalp yetmezliği hastaları normal popülasyon ile karşılaştırıldığında intestinal 
permeabilitede artış gözlenmiştir (Sandek et al., 2007).  Bozulmuş intestinal ba-
riyer ile kan dolaşımına geçen bakteriler ve metabolitlerinin plak formasyonu 
ve epikardiyum ile etkileşime geçtiği bilinmektedir. Toll-like reseptör 4 (TLR4), 
adaptif immun sistem reseptörü, gram negatif bakterilerin hücre duvarındaki 
lipopolisakkaritlerine bağlanır ve inflamatuar sinyal yolağını başlatır. Dolaşıma 
geçen lipopolisakkaritler de inflamasyonu tetikler ve plak stabilizasyonu üzerine 
de etki gösterir. TLR4 geni ablate edilmiş farelerde aterosklerotik plak formasyo-
nunun azaldığı görülmüştür (Ding et al., 2012).

Beslenme
Diyet, mikrobiyom kompozisyonunu direk olarak etkiler. Uzun süreli beslen-

me alışkanlığı spesifik enterotiplerin gelişimi ile ilişkilidir. Hayvansal protein ve 
yağların fazla olduğu diyette intestinal Bacteroides türleri daha fazla görülürken; 
Prevotella türleri daha az izlenir. Karbonhidrattan zengin ve hayvansal yağ-pro-
teinden fakir diyette ise tersine Prevotella türlerinin Bacteroides türlerine naza-
ran daha hâkim olduğu görülmüştür. Enterotipler daha çok uzun süreli beslenme 
ile ilişkili olsa da kısa süreli diyet değişikliklerinin de bağırsak mikrobiyotasına 
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etkisi vardır. Yüksek yağ/düşük lif veya düşük yağ/yüksek lif ile beslenme mik-
robiyotada 24 saat içerisinde hızlı ve anlamlı değişikliğe neden olur ve diyetin 
normalleşmesine rağmen 10 gün boyunca stabil kalır (H. H. Choi & Cho, 2016; 
Guo et al., 2011; Kim, Yoo, & Kim, 2016). 

Coğrafi koşullar ve farklı beslenme şekli mikrobiyotanın oluşmasında belir-
leyicidir. Japon sahilinde yaşayanların mikrobiyotasındaki organizmalar deniz 
yosunu sindirimine yardımcı enzimler üretirler. Afrika’nın açlıkla boğuşan bölge-
lerinde yaşayan çocukların bağırsaklarında liften zengin diyetten enerji eldesini 
arttıracak şekilde Bacteroidetes’den zengin ve Firmicutes’ten fakir mikrobiyota 
gözlenmiştir. Beslenme ve kardiyovasküler hastalıklar arasındaki ilişkinin de-
ğerlendirildiği çalışmalarda coğrafi ve etnik bölgelere göre farklı sonuçların elde 
edilmesinde mikrobiyotanın etkisi göz ardı edilmemelidir (Koren et al., 2011). 

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için yağdan, proteinden veya kar-
bonhidrattan zengin diyetin mi daha faydalı olduğunun tartışıldığı günümüzde 
mikrobiyotanın değerlendirildiği daha iyi dizayn edilmiş randomize kontrollü ça-
lışmaların gerekliliği tartışılmazdır. İkincil genomumuzu korumamızı sağlayacak 
fermente gıdalar, probiyotikler, prebiyotikler, sinbiyotikler ve fekal transplantas-
yon gibi stratejilerin kardiyovasküler hastalıklar üzerine etkilerini anlayabilmek 
için daha yolun çok başındayız. “Tüm hastalıklar bağırsakta başlar” sözüyle 2500 
yıl önce Hipokrat’ın açtığı yoldan günümüze kadar geçen süreçte mikrobiyota 
adeta yeni bir organ olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Önümüzdeki yıllarda 
da kardiyovasküler hastalıklar gelişimi üzerine önemi ve değeri daha çok anlaşı-
lacak gibi gözükmektedir.  
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Optimal ince iğne aspirasyon sitoloji 
preparatı nasıl hazırlanmalıdır?

Patolog, klinisyen ve radyologlar için..

Ceren CANBEY GÖRET 

Giriş:
Günümüzde şüpheli kitlelerin tanısı için kullanılan ince iğne aspirasyon bi-

opsi pratik, çabuk, güvenilir ve minimal invaziv nitelikte bir teknik olmasından 
dolayı birçok organda sıkça tercih edilen bir yöntemdir (1).

İnce iğne aspirasyon biopsi hem palpable, hem de radyolojik olarak saptana-
bilen non-palpable lezyonların tanısında kullanılmaktadır (2,3). Klinik ve rad-
yolojik bulgularla desteklendiğinde; gereksiz cerrahi girişimleri önleyebilen, be-
nign / malign lezyonları yüksek doğruluk oranı ile ayırabilen bir yöntemdir (4). 

İnce iğne aspirasyon biopsi genellikle palpable olmayan kitleler için USG eşli-
ğinde klinisyen ve radyologlar tarafından yapılırken, palpable kitlelerde daha önce 
bir görüntüleme yöntemi ile değerledirilmişse; patolog kendisi biopsi yapabilir. 

USG eşliğinde ince iğne aspirasyon biopsi yapılırken patoloğun hasta başında 
bulunması ve on-site yeterlilik vermesi her bakımdan faydalı olacaktır. Patoloğun 
hasta hakkında daha fazla klinik ve radyolojik bilgi sahibi olmasının yanı sıra, 
USG-sitoloji uyumunda da pozitif geribildirim elde edilmesinde önemlidir (5,6).

Genellikle patoloji laboratuvarlarında USG bulunmadığı ve çoğunlukla pato-
loglar USG eğitimi almadıkları için palpable olmayan lezyonlara biopsi yapmak-
tan kaçınmaktadırlar. Ancak daha önce görüntüleme yapılmış şüpheli palpable 
lezyonlara ince iğne aspirasyon biopsi işlemini patologlarda kendileri rahatça 
uygulayabilir (2,3). Daha önce görüntüleme yapılan lezyonlarda, az çok lezyonun 
kanlanma durumu ve lezyonun komşuluğundaki yapıların durumu tahmin edile-
bileceğinden, istenmeyen komplikasyonlarda bir nebze azalabilir (7). 

Patoloğun kendi kliniğinde ince iğne aspirasyon biopsi yapması, hastane içe-
risinde hem girişimsel radyoloğun, hemde klinisyenin yükünü azaltabilir, aynı 
zamanda patoloğun primer olarak hasta ile dialog halinde olması sebebiyle ilk 
ağızdan olgunun klinik bilgilerine rahatlıkla ulaşılabilir. 

Eğer patoloğun iş yükü fazla ise; mutlaka kendi kurumunda ince iğne aspiras-
yon biopsi yapan hekimlerle iletişim içerisinde olmalı ve mutlaka preparasyonun 
patoloji laboratuvarlarının isteğine göre nasıl hazırlanması gerektiğini klinisyen-
lere ve radyologlara öğretmelidir.

Yine patoloğun kendi kliniğinde ince iğne aspirasyon biopsi yapması yada 
radyolog/klinisyen ince iğne aspirasyon biopsi yaparken patoloğun eş zaman-
lı hasta başı yeterlilik vermesi; birçok yönden pozitif geri dönüş sağlayabilir. 
Bunlar arasında özellikle kaliteli preparat hazırlanması vardır. Sitolojik prepa-
ratlarda doğru tanı koyarken ilk aşama olan kaliteli preparasyon işlemi böylece 
tamamlanmış olacaktır. 

CHaPTer 
4
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Patologlar ince iğne aspirasyon biopsi preparatlarına kendi alışılagelmiş ve 
aşina olduğu yöntemi tercih etmektedir. Literatürde birçok ince iğne aspirasyon 
biopsi preparasyon yönteminden bahsedilmektedir (6). Bunlar arasında hem al-
kolde fikse hemde havada kurutma preparatlar hazırlanmalıdır. Son yıllarda sıvı 
bazlı yöntem ile de değerlendirmeler yapılmaktadır (8). 

İnce iğne aspirasyon biopsisi esnasında elde edilen materyallerden; alkol ile 
fikse edilenler ve sıvı bazlı yöntemle çalışılanlar Papanicolaou (PAP) ile, havada 
kurutulanlar ise May-Grünwald-Giemsa (MGG) ile boyanarak değerlendirilmeli-
dir. Lamlara yayma işleminden sonra enjektör içinde kalan kanamalı materyalden 
hücre bloğu hazırlanmalıdır. Hücre bloğundan elde edilen kesitler hematoksilen 
ve eosin (H&E) ile boyanmalıdır. Ayrıca hücre bloğu materyaline gereklilik halinde 
immünohistokimyasal ve genetik analizler yapılabilmektedir (Resim 1-4) (9-11). 

 
Resim 1: Alkolde fikse edilen Papanicolaou ile boyalı preparatlara ait örnekler

1a- Tükürük bezi “Asinik Hücreli Karsinom” tanılı olguya ait (PAP x 1000) 
1b- Tiroid “Papiller Karsinom” tanılı olguya ait (PAP x 400)
1c- Tiroid “ Benign Foliküler Nodül” tanılı olguya ait (PAP x 40)

 
Resim 2: Havada kurutulan Giemsa ve Diff Quik ile boyalı preparatlara ait örnekler
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2a- Tükürük bezi “Asinik Hücreli Karsinom” tanılı olguya ait (Diff Quik x 1000)
2b- Tiroid “ Benign Foliküler Nodül” tanılı olguya ait (Giemsa x 40)

 
Resim 3: Hematoksilen & Eozin ile boyalı hücre bloğu materyalleri

3a- Tükürük bezi “Asinik Hücreli Karsinom” tanılı olguya ait (H&E x 40)
3b- Tiroid “Foliküler Neoplazm” tanılı olguya ait (H&E x 40)
3c- Tiroid “Benign Foliküler Nodül” tanılı olguya ait (H&E x 100)

 
Resim 4:  Hücre bloğu materyaline yapılan immünohistokimyasal analizde kanamalı 
materyal içerisindeki hücrelerde yaygın kuvvetli nükleer pozitiflikler izlenmektedir 

(İmmünohistokimya x 400)
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İnce iğne aspirasyon biopsisi için hazırlık aşamaları ve gerekli 
ekipman:
-Öncelikle ince iğne aspirasyon biopsisi yapılacak lezyonun gerçekten biopsi 

endikasyonunun olup olmadığı gözden geçirilmelidir. İnce iğne aspirasyon biop-
sisi için başvuran olgular genellikle başka bir klinisyen tarafından sevk edilmiş-
tir. Olguyu detaylı fizik muayene yapmalı, biopsi istenen lezyon muayene edilme-
lidir. Eğer lezyon palpe edilemiyorsa; görüntüleme eşliğinde biopsi yapılmalıdır. 
Olguda lezyon palpe ediliyorsa öncelikle görüntüleme sonuçları değerledirilmeli, 
lezyonun solid/kistik alan içerip içermediği bilinmeli, vasküler yapılara uzaklık-
ları, vaskülaritesi ve cilt-lezyon arası mesafe değerlendirilmedir.

-Hasta olası komplikasyonlar (en sık kanama ve enfeksiyon) hakkında detay-
lıca bilgilendirilmeli ve olgudan mutlaka imzalı bir onam formu alınmalıdır.

-Biopsi için gerekli materyaller girişimden önce hazır şekilde bulundurulma-
lıdır. Gerekli malzemeler tabloda listelenmiştir (Tablo) (Resim 5) (2,12).

Gerekli malzemeler Açıklama

Enjektör tutucu “handle” Pistolü sayesinde az kuvvetle lezyona rahat vakum 
uygulayabilmek için

Enjektör ve iğne ucu ( 23-25 gauge) Biopsi için

Alkol ve steril gazlı bez Cilt temizliği için

Alkol %95’lik Lamların fiksasyonu için

Rodajlı lam Yayma için

Kurşun kalem ya da elmas uçlu 
kalem

Lam rodajlı değilse; Elmas uçlu kalem ile lam üstüne 
isim yazmak için gerekli

Lamel Toluidine blue ile yeterlilik verilecekse gerekli

Lidokain Lokal anestezi yapılacaksa gerekli

Eldiven Korunma için

Diff Quik 3’lü boya seti ya da Tolui-
dine blue 

Diff Quik ile havada kurutulan preparatlara, Toluidine 
blue ile alkolde fikse preparatlara boyama yapılabilir

Glycerin

Toluidine blue ile yeterlilik verilecekse lamel ka-
pamada gereklidir, Diff Quick ile boyalı preparatlar 
on site yeterlilikte kapamaya gerek kalmadan direk 

bakılabilir

Mikroskop Yeterlilik verebilmek için
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Resim 5: Hasta başı yeterlilik hazırlık aşamasında gerekli olan temiz bir zemin üzerine 

hazırlanmış boş lamlar, boş enjektör, %95 alkol dolu şale, Diff Quik boya seti ve son 
aşamada lam üzerindeki fazla boyayı almak için su

Biopsi yapım aşamaları;
-Tüm ön hazırlık aşamaları ve gerekli ekipmanlar hazırlandıktan sonra hasta-

ya gerekli pozisyon verilmelidir. Biopsi yapılacak kitle neredeyse, hastaya sabit 
hareketsiz kalabileceği, güvenli pozisyon seçilmelidir. Tiroid biopsisi için boynun 
altı yastık ile desteklenebilir. Diğer lokalizasyonlara yapılacak biopsilerde hasta-
ya en uygun pozisyon verilmelidir. Vazovagal uyarı olasılığı göz önüne alındığın-
da, en güvenli pozisyon sırt üstü uzanılmasıdır (2).

-Gerekli pozisyon sonrasında palpable ise kitle elle sabitlenerek girişim yapıl-
malıdır. Cilt alkol ile dezenfekte edilmelidir. Böylelikle olası komplikasyonlardan biri 
olan enfeksiyon riski azalacaktır (13). Tercihen lidokain ile lokal anestezi yapılabilir, 
böylece hasta daha az ağrı hissedecektir (14). Özellikle palpasyonla hassas kitlelerde 
ya da hassas lokalizasyonlarda lokal anestezi önerilmektedir. Cilt altı gibi bölgelerde 
deride şişlik meydana getireceğinden çok fazla yapılması önerilmemektedir. Lokal 
anestezi uygulandıktan birkaç dakika sonra biopsi alma işlemine geçilebilir. 

-Kitle bir el ile sabitlendikten sonra, enjektör tutucu handle yardımıyla; iğne ile 
lezyona girilir. Daha sonra enjektör pistonu mutlaka vakumlanma için bir miktar geri 
çekilir. Bu arada enjektöre gelen içerik kontrol edilmelidir. Fazla miktarda kanama 
meydana gelirse vakumlama sona erdirilmeli, iğne derhal çıkarılmalı ve olası kana-
ma riskine karşı kitleye gazlı bez ile birkaç dakika güçlü baskı uygulanmalıdır. 

Eğer kanama yok ise; vakumlama ile birlikte iğneyi giriş yönünü çok değiştir-
meden hızlı hareketlerle kitle içerisinde tarama yapılmalıdır. Eğer yavaş hareket 
edilirse, az materyal elde edilecektir (2).

Biopsi işlemi bittiğinde vakumlama bırakılmalı, daha sonra iğne geri çekilmeli-
dir. Vakumlama ile birlikte geri çekilirse “iğnenin haznesinde kalan kıymetli mater-
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yal” enjektör içerisine kaçmakta ve sitolojik preparatın kalitesi düşmektedir. 

Bazı solid/kistik mikst kitlelerde kistik sıvı kısmın aspirasyonu sonrasında, 
solid kısma tekrar girişim yapılması daha doğru olacaktır. Böylece kist içerisine 
dökülmeyen olası malign hücreler solid kısımdan elde edilebilir. 

Biopsi esnasında mutlaka vakumlama yapılmalıdır. Çünkü vakumlama yönte-
miyle doku iğne haznesine ve enjektör içerisine çekilecektir.

Biopsi süresi tiroid gibi kanamaya meyilli dokularda kısa, diğer dokularda bir 
miktar daha uzun tutulabilir. Tiroid için tek biopsi girişimine 3-5 sn önerilmektedir 
(15,16).

Biopsi sonrası kitle üzerine steril gazlı bez ile baskı uygulanmalıdır. Böylece 
olası komplikasyon olan kanama riskinin önüne geçilebilir. 

Lam yayma, hücre bloğu hazırlama ve yeterlilik değerlendirmesi:
-Klinisyen, radyolog ya da patolog biopsi işlemi biter bitmez beklemeden hız-

lıca yayma işlemine geçmelidir. 

-Öncelikle hazır bulundurulması gereken materyallerden boş enjektör mutla-
ka hava ile dolu olmalıdır. Çünkü biopside elde edilen materyalin püskürtülmesi 
için biopsi yapılan enjektörün kullanılması doğru değildir. Biopsi yapılan enjek-
törde materyal var ise; bu dokudan hücre bloğu hazırlamak daha doğru olacaktır. 
Hücre bloğu ile histopatolojik inceleme için materyal elde edilmiş olmasının yanı 
sıra, gereklilik halinde yapılabilecek immünohistokimyasal ve genetik analizler 
içinde doku elde edilmiş olur. 

-Üzerine hastanın isim ve numarası yazılmış lamlara yayma işlemi gerçek-
leştirilmelidir. Daha önce yapılmış bir biopsi işlemi varsa isim yazılmaması ile 
karışıklık ortaya çıkabilir. Bu sebeple mutlaka lamlar üzerine kurşun kalem ya 
da elmas uçlu kalem ile hastanın ismi yazılmalıdır. Kurşun kalem dışında başka 
kalem kullanılmamalıdır. Çünkü diğer kalemlerle yazılan yazılar kimyasal mad-
delerle temas ettiğinde silinmekte ve yine karışıklığa sebep olabilmektedir. 

-Biopsi materyali enjektör tutucu handle’dan dikkatle çıkarımalıdır. Piston 
itilmemelidir. Kazara itilecek olursa enjektör ve iğne haznesindeki materyal püs-
kürebilir, iğne ucu çıkabilir. Bu sebeple pistonu ittirmeden dikkatlice enjektör 
handle’dan çıkarılmalıdır. 

-İlk olarak iğne ucu çıkarılmalı, iğne ucu lama değecek kadar yakın tutulmalı 
ve boş enjektördeki hava basıncıyla materyal lam üstüne ittirilmelidir. Püskürt-
mekten kaçınılmalıdır. Çünkü püskürtme işlemi yapıldığında materyalde kuruma 
ve fiksasyon artefaktı gelişme riski fazladır (2,17). Bu işlemin hemen akabinde 
beklenmeden iğne haznesinde kalan kıymetli dokunun çıkarılması için; ya çok 
dikkatle iğne ucu tutulmalı ya da daha sağlıklı bir yöntem olan iğne ucu esnek bir 
plastik materyale (kan tüpü kapağı vb. ) saplanmalıdır. Boşta kalan hazne tarafı 
lam üstüne vurularak geriye kalan materyal lam üstüne aktarılmalıdır.

-Materyali lam üstüne aktarma işleminin hemen ardından materyalin lam üs-
tünde kurumaması ve fiksasyon artefaktı gelişmemesi için hiç beklemeden he-
men 2 lam birbiri üstüne konularak materyal ezilmeden dikkatlice yayma işlemi 
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gerçekleştirilmelidir. Daha fazla materyal varsa daha fazla lam yayılabilir. 

-Yayma işleminin ardından; lamların biri alkolde hızlıca fikse edilmelidir. Di-
ğeri ise havada kurumaya bırakılmalıdır. Havada kuruyan lamı sallayarak daha 
hızlı kurumasını sağlayabiliriz. Böylece havada kuruyan lamda da fiksasyon arte-
faktı meydana gelmeyecektir. 

-Eğer biopside kullanılan enjektör içerisinde doku materyali kalmışsa; önceden 
hazırlanan tamponlu %10’luk formaldehit ve %95 alkol karışımı enjektör içerisine 
çekilmeli, ve hücre bloğunun örneklenene kadar fikse olması sağlanmalıdır. 

-Artık bu aşamada yayma işlemi tamamlanmış; yeterlilik değerlendirme aşa-
masına geçilmiştir. 

-Elde edilen alkolde fikse ve havada kuruyan preparatların boyanma ve de-
ğerlendirme şekilleri farklıdır. Rutin değerlendirmede alkol ile fikse edilenler 
PAP ile, havada kurutulanlar ise MGG/Diff Quik ile boyanarak değerlendirilme-
lidir. Ancak hasta başı değerlendirmede MGG ve PAP boyalarını hızlıca yapmak 
mümkün değildir (Resim 2,3). 

Alkolde fikse edilmiş lamı hasta başı hızlıca değerlendirmek istiyorsak, lam 
üstünü kaplayacak şekilde toluidine blue boyası dökülmeli, yaklaşık 1 dk kadar 
beklenmeli, su ile hızlıca fazla boya alınmalı ve üzeri gliserin yardımıyla lamelle 
kapatılıp mikroskopta değerlendirilmelidir (18). Değerlendirme sonrası üzerin-
deki lamel dikkatlice alınmalı ve lam tekrar alkol içerisine bırakılmalıdır. Toluidi-
ne blue boyası kalıcı bir boya değildir. Alkol içerisine lam tekrar bırakılınca boya 
akacak ve lam tekrar boyasız hale gelecektir. Lam laboratuvarda boya aşamasın-
da PAP ile tekrar güvenle boyanabilir. 

Havada kurutulan preparata yeterlilik vermek istiyorsak Diff Quik boyama-
mız gerekecektir. Bu boya 3 aşamalı bir boya olup, her aşamadaki bekleme süre-
lerini göz önüne aldığımızda yaklaşık 1-2 dk kadar boyama süresi gerekmektedir. 
3. aşamadaki boya bitince yine lam üzerindeki fazla boyayı almak için lam su 
içerisine daldırılıp çıkarılabilir. Direk olarak üzerini kapamadan mikroskopta ye-
terlilik değerlendirilmesi yapılabilir. 

Her iki yöntemle de hızlıca yeterlilik değerlendirmesi yapmak mümkündür. 
Yeterlilik esnasında sadece bir yöntem kullanılırsa kafi olacaktır. Her iki yöntem-
de basit ve uygulaması kolaydır. Ancak toluidine blue ile boyama aşamasında 
üzerini gliserin ve lamelle kapatmak zorunda kalmanın dezavantajları olabil-
mektedir. Gliserinin lam etrafından sızıp, mikroskopa yapışma riski ve lamı rahat 
hareket ettirememek gibi sıkıntıları olabilmektedir. Yine lameli lam üzerinden 
dikkatlice ayırmazsak lam üzerindeki materyal dökülebilir ve elde ettiğimiz ma-
teryal boşa gidebilir. 

Diff Quik daha kolay ve daha pratik bir yöntem olarak kabul edilebilir. Ayrıca 
yeterlilik esnasında bir kez boyanan preparat, tekrar boyanmak zorunda kalmaz, 
asıl sitolojik değerlendirmede yine aynı materyali rahatlıkla inceleyebiliriz. 

Havada kurutma  ve alkolde fikse preparatların her ikisinin birden değerlen-
dirilmesi en doğru yöntem olacaktır. Çünkü her iki preparasyonunda sitolojik in-
celemede birbirlerine üstünlükleri vardır. 
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Havada kurutulan materyallerde; özellikle zemin değerlendirmesi daha rahat 
olmaktadır. Yine hücrelerin sitoplazmik detayı bu yöntemde daha göze çarpmak-
tadır (19). Alkolde fikse edilen preparatlarda ise hücrelerin nükleer detayı çok iyi 
değerlendirilmektedir (20). 

Eğer yeterli miktarda materyal elde edilmişse işlem sonlandırılır. Edileme-
mişse bu işlemler 2 ya da 3 kez tekrar edilebilir. 

Biz kendi kliniğimizde hasta başı yeterlilik verirken ya da kendimiz biopsi ya-
parken yetersiz materyaller için aynı lezyona maksimum 3 kez girişim yapmak-
tayız. Daha önce tarafımızdan yapılan bir çalışmada da bildirdiğimiz gibi yetersiz 
vaka sayımız literatüre göre daha az olup, optimal sonuçlar elde etmiştik (1).

Sonuç olarak; 
İnce iğne aspirasyon biyopsisinde literatüre bakıldığında duyarlılık, özgül-

lük, doğruluk oranlarının yüksek olması, komplikasyonlara nadiren rastlanması, 
kolay uygulanabilir olması sebebiyle birçok organdaki kitlelerinin tanısında, bu 
yöntem tercih edilebilecek bir tanı yöntemidir. 

İnce iğne aspirasyon biyopsisi ile lezyonun malign olup olmadığının ayırt edi-
lebilmesinin yanında, elde edilebilecek hücre bloklarına uygulanacak genetik ve 
immünohistokimyasal analizlerle ileri spesifik tanı koyma olanağı da bulunmak-
tadır. Ancak ince iğne aspirasyon biopsisindeki negatif sonuçlar her zaman ke-
sin sonuç olarak değerlendirilmemelidir. Hastanın klinik bulguları ve diğer tanı 
testlerinin sonuçlarının göz önüne alınması, klinisyen / patoloğun tam bir uyum 
içinde çalışması, patolog / klinisyen / girişimsel radyoloğun aspirasyon ve yay-
ma hazırlamadaki tecrübesini artırması fiksasyon problemlerini azaltacağından 
ve kaliteli bir preparasyon sağlayacağından ince iğne aspirasyon biopsisindeki 
yanlış sonuçların azaltılmasına katkıda bulunacaktır.
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DAYANIKLILIK İÇİN AEROBİK KAPASİTE 
METABOLİK ANTRENMAN

Türker BIYIKLI, Umut Davut BAŞOĞLU

Aerobik Kapasite dediğimizde; Bir bireyin fiziksel aktivite sırasında farklı 
performans seviyelerinde harcadığı en büyük oksijen miktarını ele alıyoruz, bu 
performans seviye farkı, basit bir kas hareketinden, bir çok kas grubunu aynı 
anda kullandığımız motor hareketlere kadar görülür.(2) Buna paralel olarak, bir 
bireyin aerobik kapasitesi, sınırlı bir oksijen tüketiminden, dinlenmenin 20 katı 
büyüklüğünde bir tüketime kadar da farklılık gösterir. Örneğin; koşu ve Kros ka-
yağı geniş kas gruplarını içeren egzersizler arasındadır. Elite bir koşucunun veya 
kayakçının yüksek tempo egzersizinde, oksijen miktarı kolayca vücut ağırlığının 
dakikada 70 veya 80 Mililitre/kilogramın da olabilir. Bu açıkça dinlenme meta-
bolizmasının yani 3,5 mililitre/kg dakika’ nın 20 katıdır. Öte yandan, aynı oksijen 
miktar dinlenme sırasında da tüketilebilir, her ne kadar bizler bu kavramı bir 
bireyin mümkün olduğunca fazla kas grubunu koyarak perform ettiği bir egzer-
sizde kullanılacak oksijen miktarı olarak algılasak da, aslında aerobik kapasite 
kas grubuna özeldir!(1)

Egzersiz sırasında  aerobik katılımın iki temel ögesi vardır. Birincisi “merkez 
öge” ki bu oksijen teslimat sistemini ifade eder. 

a) Akciğerlerin kanallarından pompalanan kana oksijen iletme yeteneği, 
b) Kalbin egzersiz yapan kaslara kan pompalama yeteneği,
c) Kanın oksijen taşıma ve dolaşım yeteneği, 
İkinci ise “çevreleyen öge”

a) Egzersiz yapan kasların teslim edilen oksijeni alma
b) Teslim alınana oksijeni kullanma ve bunu enerjiye çevirme yeteneğini 

ifade eder.
Burada önem faktörleri; çalışan kasın damarlanma derecesi, boyutu ve mito-

kondri’nin dağıtımıdır (Mitokondri; Besin maddelerinin oksitlenip parçalanarak 
enerji üreten hücre organelidir). İlave olarak, verilen zaman içinde tüketilebilecek 
oksijen miktarında oksidatif enzimlerin durumu önemlidir(Oksidatif enzimler, hüc-
re seviyesinde oksijen tüketimine yardım eden). Aslında, Merkez öge oksijen teslim 
eder, çevreleyen öge ise bunu bir miktarını veya mümkünse tümünü kullanır.(4)

Açıkça, en ideal durum, merkez ögenin mümkün olan en çok oksijeni teslim etme-
si, ve çevreleyen ögenin en mümkün miktarda tüketmesi gibi gözükür. Ancak, durum 
böyle değildir çünkü öyle olsaydı bizler şuan aerobik kapasite kavramını kullanmıyor 
olurduk. Bu yüzden kaslar tarafından kullanılacak oksijenin bir limiti vardır.

DAYANIKLILIK VE AEROBİK KAPASİTE
Dayanıklılık bireyin verilen zamanda devam ettirebildiği egzersiz yoğunluğunu 

ifade eder (aerobik kapasite ile de alakalıdır). Dayanıklılığı `Kesin` bir faktörden 

CHaPTer 
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ziyade, `ilgili faktör` olarak düşünmek daha doğrudur. Dayanıklılıkta ki bir artış, 
ya belirli bir şiddetteki egzersizi daha uzun sure yapmaya, ya da, ayni surede yük-
seltilmiş şiddeti devam ettirmeyi ifade eder. En sıkça, dayanıklılık belirli aerobik 
kapasite çarpanının belirli bir periyod da devam ettirilmesi olarak açıklanır. 

Doğal olarak, bir sporcu aerobik kapasitesini arttırarak dayanıklılığı arttırabilir 
çünkü arttırılmış aerobik kapasitenin aynı çarpanı bile bu artışı gösterir (örn. 100 
mililitrenin 20% si ve 200 mililitrenin 20% si aynı çarpan fakat ana değer büyü-
yor olacaktır) Veya örnek olarak, bir uzun mesafe koşucusu aerobik kapasitesinin 
80%’ ni bir saat koruyabilir. Daha sonra ayni koşucu ayni aerobik kapasitenin 84% 
üne de koruyabilir. Veya yukarda açıkladığım gibi, 80% I koruyup daha büyük bir 
Kapasiteye ulaşabilir, buda yine dayanıklılıkta artmayı gösterir. Bir anlamda Aero-
bik kapasite mutlak( kesin) olarak görülebilir, yine de değişken bir faktördür. 

Enerji Üretimi 
Herhangi bir fiziksel aktivite gerçekleştirebilmek için, kaslara enerji sağlanmalı-

dır. Gereken enerji ya oksijensiz ( anaerobik) ya da oksijenli (aerobik) olarak sağlanır. 

Oksijensiz Metabolizma 
Prüvik asit (renksiz ve keton asit, ayni zamanda kötü bir kokuya sahip) üreti-

minin yakıt sonucunun oksijensiz metabolizması ki sonra laktik aside çevrilir.  Bu 
Oksijensiz metabolizmanın her iki yan üretimi de bir şekilde vücuttan oksijenli 
olarak atılır; ya egzersiz sonrası toparlanmada (recovery), ya da yeteri kadar dü-
şürülmüş şiddetteki egzersizde oksijenli ve oksijensiz süreç her zaman aynı anda 
olur, her zaman oksijensiz enerji üretimi oksijenliye nazaran daha seri şekilde 
mevcut ve hazırdır. Sporcular genelde daha çok oksijensize güvenerek yüksek 
şiddetlerde çalışır. Bir not da sudur; vücut laktik asidi de oksijenli yaktığı bir ya-
kıt olarak kullanır.

Aerobik (Oksijenli metabolizma)
Hem Karbonhidrat hem de yağ iskelet kaslarında oksijenli olarak metabolize 

edilir, su ve karbondioksite de oksijenli metabolizmanın fazlalık üretiminde yer 
alır. Egzersiz süresi uzatıldıkça, vücut daha fazla oksijenli metabolizmaya ihtiyaç 
duyar enerji üretimi için. Devam eden süredeki egzersize adaptasyon iki daki-
kada vücut tarafından sağlanır. Bu ayarlanma       (adaptasyon) gerçekleşirken, 
oksijenli metabolizma azalan payda bir teslim yapar. Egzersiz başlangıcını bir 
roketin ilk fırlatılışı gibi düşünürsek, ilk fırlatmada ateşleme aşırı yüksek olur ki 
uçuş sağlansın, ama iticiler ancak bir yere kadar enerji verebilir. Bir kere rotaya 
girdikten itibaren genel motorlar işi devir alır. Bu motorlar, yeterli yakıtta ayni 
seviyede fonksiyon edebilirler ama yine de bu itici bazı durumlarda yine kulla-
nılabilir. Ayni şekilde, ne zaman ki vücut enerji talebi kişinin VO2 max.ını aşarsa, 
oksijensiz metabolizma devreye girer. 

Anaerobik Spor Dalları için Aerobik Güç.
Peki, daha çok oksijensiz olan sporlarda veya futbol gibi aralıklı bir sporda ok-

sijenli gücün faydası nasıl olur? Prüvik ve Laktik asit oksijenli olarak atıldı, yani 
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iyi bir oksijenli yeterlilik toparlanmada fayda sağlayacak, hatta yüksek şiddete 
egzersizde bile.  Yüksek şiddetin ara ara tekrarlandığı müsabakalarda bu şiddete 
ve tekrarlanmasına vücut toleransı olması çok yararlıdır.  Aerobik kapasitesi iyi 
bir sporcu daha kaliteli tekrarlar sergiler, her ne kadar bu spor dalı doğasında 
aerobik olmasa da. Yine de çekişmeli durumlarda avantaj sağlar. (4)

Aerobik Spor Dalı için Aerobik Güç
Çok açıkça, yüksek aerobik kapasite uzun süreli spor dallarında büyük önem 

taşımaktadır. Sporcular bu dallarda aerobik kapasitesine güvenir. Aerobik güç 
enerji üretiminde egemen rolü oynar ve kişiye tekrarlı ve hedef doğrultusunda 
antrenmanlarında yardımcı olur.  Bununla beraber, Track ve yüzme müsabakala-
rında genelde yarışmacı birden fazla olayda de yer alır. Arttırılmış ve yüksek aero-
bik kapasiteye bağlanmış bir toparlanma (recovery) seviyesi çok önemlidir böyle 
durumlarda. Çünkü sporcu ikinci ve daha sonraki aktivitelere de katılacaktır. (4)

Egzersiz Ekonomisi ve Aerobik kapasite ilişkisi
Yüksek aerobik kapasitede ancak performansını ekonomik kullanmayan bir 

sporcu, daha düşük bir aerobik kapasiteli ancak daha ekonomik form tutan bir 
sporcu ile boy ölçüşemez. Grafik 1 „de tipik” steady state” oksijen tüketimi ta-
rafından gerçekleştirilmiş ekonomi eğrisi görülmektedir (230, 250, 270 ve 290 
metre/dakikada koşan koşucu) Bu koşucunun aerobik kapasitesi ekonomik eğri 
uzantısına yerleştirilmiştir ve burdan, ilişkili vektorel hız (Vo2max da) belirle-
nebilir. Bu koşucunun aerobik kapasitesi (60ml/kg/dakika) VO2max 300 metre/
dakika ya karşılık gelir. Bu VO2 max değeri açık bir şekilde koşucunun mesafe yarı-
şı yetisini açığa çıkartır. Ancak VO2 max değeri kendi başına bunu yapamaz, çünkü 
değişken koşu ekonomisini içerir. Örneğin grafik 3‟de iki uzun mesafe koşucusu 
kadın sporcunun ekonomi eğrisi, Vo2max ve vVo2max değerleri yer almaktadır. 
2 koşucu da 3.000 metre yarışında benzer zamanlar elde etmelerine rağmen Vo-
2max değerleri %20 farklılık göstermektedir. Dikkatli bakıldığında tabloya ekle-
nen vVo2max değerleri 2 koşucu arasında belli belirsiz fark etmektedir. 

Elbetteki Vo2max ve ekonomi değerlerindeki bu farklılıklar antrenmanın çe-
şitli safhalarında ortaya çıkabilir ve aynı sporcu Vo2max ve ekonomi değerlerin-
de bir yıl veya bir sezon içinde dikkat çekici değişiklik(3)gösterebilir. Mesele şu 
ki, performanstaki bu değişiklikler aerobik güç veya diğer performans gösterge-
lerinin yokluğunda ortaya çıkabilir. 

Buna göre dayanıklılığı, belirli bir şiddeti daha uzun süre ile veya artırılmış 
şiddeti bellirli sürede korumak olarak tanımlayabiliriz. ġu açıkca ortaya çıkarıyor 
ki, egzersizin ekonomisinde meydana gelen değişme dayanıklılığı etkiliyor. 

Örnegin; Vo2max‟ ı 60 olan bir koĢucu 268m/dakika lık bir seviyede VO-
2max‟ ın 90%‟ı (54ml/kg/dakika) ile daha hızlı bir tempoda varsayılır (280m/
dakika) (grafik 3).

O halde, aerobik kapasite, dayanıklılık ve ekonomi, tümüyle performansta 
büyük rol oynar, özellikle de uzun soluklu, kararlı, yüksek şiddet gerektiren bir 
egzersiz veya spor dallarında (4).
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Metabolik Antrenman Nedir?
Metabolik antrenmanın kısa bir tanımı, egzersiz sırasında ve sonrasında me-

tabolik hızı arttırmak ve kalori yakımını en üst düzeye çıkarmak için egzersizler 
arasında az dinlenme ile yapısal ve bileşik egzersizleri tamamlamaktır. (6)

Kısa tanım yukarıdaki gibidir ancak burada metabolik antrenmana daha de-
rin bir bakış sunulmuştur: 

1) Metabolik Antrenman Büyük Kas Gruplarını Kullanır
“Yapısal ve bileşik egzersizler”, maksimum enerjiyi gerektiren egzersiz türle-

ridir, çünkü çoklu eklemler bir Squat gibi Baskı ile etkilenmektedir. “Seated bi-
ceps curl” yapmak, yüksek yoğunluklu metabolik antrenmanın tam tersi gibidir.

Metabolik bir antrenman uzmanı size hemen hemen tüm alıştırmaların ya-
pısal olması gerektiğini söyleyebilir; bu da omurganın yüklendiği ve bacaklar 
egzersiz sırasında bir dereceye kadar meşgul olduğu anlamına gelir. Kaldırılan 
ağırlık yeterince ağırsa veya egzersiz yoğunluğu çok yüksek olduğu sürece, her 
egzersizi bacaklardan çekmeden metabolizma egzersizi yapabileceğinizi düşü-
nüyorum. Örneğin, üst göğüs çalışması yaparak ardından arka arkaya barfiks 
çekmek metabolik açıdan oldukça yoğun olabilir.  

2) Metabolik Antrenman Yüksek Yoğunlukludur
Metabolik antrenman, sizi soluksuz bırakan yüksek yoğunluklu anaerobik eg-

zersiz programıdır. Eğer metabolik bir egzersizi tamamladıysanız ve kuvvetli bir 
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şekilde nefes alıp vermiyor ve terlemiyorsanız, birşeyler yanlış gidiyor demektir. 
İdeali, mümkün olduğunca ağır ağırlığı kaldırmalısınız ve setler arasında müm-
kün olduğunca az dinlenmenizdir.

Bazı metabolik antrenmanın aklımdaki dezavantajı, dudaklarınızı beyazlaş-
tıracak kadar yoğun olabilmesi ve istifra etmek istemenizdir. Şahsen ben zorlu 
egzersizleri severim ancak o kadar zor olmayan egzersizleri de tekrar yapmak 
istemem. 1’den 10’a kadar ölçekte, yaptığım egzersizler ve BuiltLean Programı 
için tasarladığım egzersizler metabolik yoğunluk açısından yaklaşık 5 ila 8’dir. 
Eğer sürekli olarak çok fazla metabolik egzersiz yapıyorsanız, vücudunuz düzgün 
bir şekilde iyileşmeyebilir.(6-7)

Metabolik antrenmanın en uç noktasında, birkaç yoğun egzersizin, vücudun 
mutlak sınırına kadar itilmesi için az veya hiç dinlenmeden bir devrede tekrarla-
nacağı CrossFit vardır. Bu antrenman genellikle tecrübeli sporcular ve ordu için 
ayrılmıştır, ancak son zamanlarda ortalama spor meraklıları tarafından daha iyi 
veya daha kötü bir duruma düşürülmüştür.

3) Metabolik Antrenman Yandığınızı Hissetmenizi Sağlar
Bir metabolik egzersiz, çalışırken kaslarınızdaki yanma hissini yaratmaya 

yardımcı olmalıdır. Böylece, verilen bir egzersizin son tekrarı ile kaslarınızda 
bir yanma hissediyor olmalısınız. Metabolik antrenmandaki kas simülasyonu-
nun derinliği, tüm egzersiz boyunca bir kasa isabet ettiğiniz bir vücut geliştirme 
programı kadar derin olmasa da yine de önemlidir.

Kas yakımına neden olan şey tam olarak net değildir (eski laktik asit oluştur-
ma teorisi çürütüldüğünden beri (Bknz: Bilmediğiniz 5 Formda Kalma Gerçeği). 
Kas yanmasındaki artış ile vücudun yağ yakmasına ve / veya kas yapmasına yar-
dımcı olmak için olumlu bir hormonal tepki geldiğini biliyoruz. Kasları yoğun bir 
şekilde çalıştırıp kas yakımına karşı büyük bir inanç duyuyorum.

Metabolik Antrenmanın Faydaları
Aşağıda, metabolik bir antrenman stilinin yararlarından sadece birkaçı vardır:

Metabolik Antrenmanın Faydası #1: Geliştirilmiş kardiyovasküler 
kapasite
Metabolik antrenman bir koşu yapmak gibi “aerobik” değilken, bazı çalışma-

lar HIIT gibi anaerobik egzersizi, aerobik bir program izleyerek egzersiz yapan-
lar tarafından tecrübe edilenin ötesinde V02 maksimumda arttırabildiğini gös-
termiştir.

Metabolik Antrenmanın Faydası #2: Geliştirilmiş hormonal profil
Birçok çalışma, yüksek yoğunluklu güç antrenmanının bir sonucu olarak “li-

poliz” (yağ kaybı için teknik bir terim) geliştiren hormonların arttığını göster-
miştir. Tüm çalışmalarla sizi sıkmak istemiyorum, ancak genel olarak güç antren-
manının hormonal profili geliştirmeye yardımcı olduğu gösterilmiştir ve meta-
bolik antrenman, en kuvvetli hormonal tepkiyi ortaya çıkarmak için tartışmasız 
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en kuvvetli antrenman türüdür.

Metabolik Antrenmanın Faydası #3: Ciddi kalori yakımı
Metabolik antrenmanın toplam kalori yakımı konusunda, kalori yakma çalış-

maları farklı sonuçlar çıkarırken, bu çalışma kesinlikle bir ton kalori yakmakta-
dır. Bir egzersiz süresince kalori yakımı 30 dakikalık bir egzersiz için yaklaşık 
500 kaloridir ancak aynı zamanda metabolizma hızını 48 saate kadar %10 ila 
%25 aralığında artırdığı hatta bazı çalışmalarda 72 saate kadar metabolik hız 
artışı gerçekleştiği gösterilmiştir.  Bu, yüzlerce ekstra kaloriye denk geliyor ki, 
birkaç egzersiz programı üzerinde önemli bir rol oynayabilir. 

Sezgisel olarak, “afterburn etkisi” nin daha önce söylendiği gibi mantıklı ol-
duğunu düşünüyorum, çünkü vücudunuzu şok ediyorsunuz, oksijen borcunuzu 
yaratıyorsunuz (egzersiz sonrası oksijen tüketimi aşırı) ve vücudunuzun daha iyi 
hale getirmek için tamir etmesi gereken kas hasarına (iyi bir şekilde) neden olu-
yorsunuz. Vücudunuzu homeostaza geri döndürmek için bu ekstra onarım çok 
fazla enerji gerektirir, araştırmacılar için özellikle egzersiz sonrasında kusursuz 
ölçüm yapmaları zordur. Uygulamalı tecrübelerime dayanarak, yoğun kuvvet 
antrenmanın metabolik etkisi gerçektir ve güçlüdür.

Örnek Metabolik Antrenman Egzersizleri
İşte “metabolik egzersizler” olarak kabul edilebilecek birkaç örnek.

• Hang Clean & Press
• Push Press
• Snatch
• Squats
• Jump Squats holding dumbbells
• Jump Lunges holding dumbbells
• Deadlift
Yapılan saha uygulamaları egzersizi daha metabolik bir hale getirmenin bi-

limsel açıdan araştırmaya değer olduğunu ve metabolik yoğunluğa dayalı bir eg-
zersizi basitçe kategorize etmenin yararlı olabileceğini ortaya koymaktadır.(8)
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FITNESS 
DÜŞÜNCE ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRME

Türker BIYIKLI, Umut Davut BAŞOĞLU

Fit  “ness” 
To be Fit 

Sağlıklı bir yaşam sürmek için yapılan planlı tüm fiziksel aktiviteler “fitness” ı ifade eder. 
Fitness “Fit” olmak, Fiziksel uygunluk durumunu belirtmektedir.  

 
Ne için uygunluk?   

 
Kişinin içinde bulunduğu duruma uygun olması, yani bir sporcunun müsabakanın 

gerektirdiklerini, bir ev hanımının ise yaşamı için gerekli olan hareket bütünlüğünü 
gerçekleştirebilmesi, kişinin fiziksel olarak sağlıklı olduğunu ifade eder.

Fitness sağlık amacıyla yapılan her fiziksel aktiviteyi bünyesinde barındırır. 

Fitness ve vücut geliştirme (body building) kavramları çoğunlukla aynı an-
lamda kullanılmakta ise de, birbirinden farklı olgulardır. Vücut geliştirme bir 
spor branşıdır. Vücut geliştirmenin hedefi “Kas yapılanması”  Fitness’ın hedefi 
ise “sağlıklı harekettir”

SAĞLIĞA İLİŞKİN FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİ

“Fiziksel uygunluk” demektir.

Orantılı, sağlıklı, fit olmak demektir. Egzersiz yapanların vücutları orantılı ve 
kuvvetlidir, hastalıklara karşı dirençli aynı zamanda sağlıklıdır. Tüm organlar or-
talama verimin üzerinde çalışır, kas ve kemik yapısı sağlamdır. Fit vücut sağlıklı, 
iyi ve uzun yaşar.

Fitness’ın Genel Nitelikleri
Fitness ve egzersiz sizi şunlardan korur:

• OSTEOPOROZ ve EKLEM İLTİHABI’ndan; Kemikler güçlendiği için
• ARTHRITIS’den (kireçlenme); Eklemler hareketli olduğu için
• STRES’den (gerginlik); Mutluluk hormonu salgılandığı için

CHaPTer 
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• KAN DOLAŞIMI RAHATSIZLIĞI’ ndan; Dolaşım sirkülâsyonu arttığı için
• KALP RAHATSIZLIĞI’ndan; Kalp ve dolaşım sistemi aktif olduğu için
• İKTİDARSIZLIK’dan; Şeker hastalığı rizikosunu azalttığı için
• KAS ATROFİSİ’nden (kas zayıflığı); Kasları güçlendirdiği için
• ORGAN ZAYIFLIĞI’ndan; Sistemler güçlendiği için
• POSTÜR RAHATSIZLIĞI’ndan; Vücutta orantı ve simetri sağladığı için
• KANSER’den; Vücuttaki fazla yağ dokusunu azaltıp, kolesterolü düşürdü-

ğü için.

Fitness “Fiziksel Uygunluk” Parametreleri

M.S.S

• Kuvvet
Genel anlatımla, bir dirence karşı koyabilmek olarak karşımıza çıkar.

Kasın kaldırma kuvveti kaldırdığı ağırlıkla ölçülür. Bir seferde kaldırabildiği-
niz en yüksek ağırlık sizin maksimal (max) 1 RM kuvvetinizi ifade eder.  Hemen 
hemen bütün sporlarda en önemlisi genel kuvvet kavramı önemli rol oynar.

Güç(power) ise tamamen farklı bir kavramdır.  

GÜÇ = KUVVET + SÜRAT

• Kas Dayanıklılığı
Bir kasın uzun zaman sürecince yorgunluğa karşı koyarak aynı performansı 

göstermesidir. Maksimalin yüksek olması belli bir kuvveti ifade eder. Fakat kas 
dayanıklılığını geliştirmek için Maksimalin % 50 si ile en az 25-35 kez yapılması 
gerekir. 

(C. Training ve Advance bölüm)

CARDIO RESPIRATUAR SISTEM

• Kardiovasküler Dayanıklılık
Kardiovasküler dayanıklılık akciğer, solunum ve kanın daha fazla O2 ve enerji 

maddeleri taşımasını ifade eder. (Cardio bölüm ve Aerobik-Yüzme)

POSTURE-MOBILITY

• Esneklik ve ROM (Range of Motion)
Doğru duruş ve hareketlilik; eklemlerdeki hareket genişliği, esneklik, kasların 

kinetik hareket kabiliyeti, ligamanlar ve tendonlarla doğrudan ilgilidir. 
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FITNESS ENSTRÜMANLARI

Fitness eğitmeni kavramı toplumumuzca genellikle yanlış algılanmaktadır. 
Fitness eğitmenliği ve Personal Trainer aynı kavramlardır;

Pilates, Kinesis, Gravity, Gyrotonic, TRX, Bosu, v.s.  ekipman veya modeller, 
fitness eğitmenliği temelinde fitness’ ın birer enstrümanıdır. (buna göre, ideal 
Personal Trainer’ ın bilgi dağarcığı) bahsi geçen tüm enstrümanları kapsar nite-
likte olmalıdır. Personal Trainer, mümkün olduğunca fazla sayıda fitness temelli 
egzersiz çeşitliliğinde yetkinliğe sahip ise başarı kendisi için kaçınılmazdır. * 

“SPOR”
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Beden eğitimi faaliyetlerini özelleştirerek çeşitli branşlarda somutlaşmış, üst 
düzeyde yapıldığından fizyolojik, psikolojik, estetik, teknik özellikleri gerekli kı-
lan, yarışmaya dayalı ve katı kurallarla çevrili bir etkinliktir (Aracı, 2004).

Spor, insanın bedenî ve fikrî yeteneklerini bir bütün olarak dengeli ve sağlıklı 
bir şekilde geliştirmek amacıyla yarışma tarzında yapılan etkinliklerdir. 

SPOR = YARIŞMA+KURAL+ORGANİZASYON

Well”ness”

“Well”ness sağlık, mutluluk ve esenlik durumunu belirler. Kısacası iyi olma 
halidir. 

Kişinin Wellness seviyesini, içinde bulunduğu ruhsal durum oluşturur.  Buna 
göre fitness, wellness’ ın bir aracı yani alt başlığı olacaktır. 

EGZERSİZ ve FİZİKSEL AKTİVİTE
“Exercise” kelimesi ingilizcede “Exert” yani uygulama “exertion”çaba harca-

mak filllerinden gelir. Egzersiz fiziksel aktivitenin alt sınıfı olarak kabul edilir.

Planlı yapılandırılmış, istemli, fiziksel uygunluğun bir ya da bir kaç unsurunu 
geliştirmeyi amaçlayan sürekli aktivitelerdir.

Egzersizin amacı oksijen dağılımını ve metabolik süreçleri yoluna koymak, 
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kuvveti, dayanıklılığı geliştirmek, vücut yağını azaltmak, kas-eklem hareketlerini 
iyileştirmektir.

Her geçen gün eş anlamlı iki sözcük olarak daha fazla kullanılmakta olan eg-
zersiz ve fiziksel aktivitenin aralarında anlam bakımında büyük farklılıklar bu-
lunmaktadır. 

Fiziksel aktivite, kasların kasılmasıyla oluşan her türlü vücut hareketi olup, 
kalori tüketmeyi gerektirir. Egzersiz ise, bir veya daha fazla fiziksel öğeyi geliş-
tirmek veya muhafaza etmek için düzenlenmiş olan belirli tekrar hareketlerin 
miktar, yoğunluk ve sıklık olarak ölçüldüğü bir alt kategoridir. 

Yani kısaca fiziksel aktivite plansız her türlü günlük hareket topluluğu, egzer-
siz ise planlı ve amaca uygun yapılan uygulamalardır.

“EGZERSİZİN BAŞLICA AMACI FİZİKSEL EYLEMLERİN (AKTİVİTE) 
KALİTELİ GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMAKTIR.” Dr. Türker BIYIKLI 
– 2017 – Uluslararası Moleküler Tıp Kongresi

EGZERSİZ MOTİVASYONU
Kişiyi harekete geçiren ve yönlendiren güce motivasyon denir (Sage, 1977).

 Vücut İmgesi(Body Image)

Doktor Tavsiyesi(Medikal Fitness)

Sosyal Aktivite (Rekreatif Aktivite)

Egzersiz Kültürünü Edinmiş Olmak *

               Türker Bıyıklı- insanlar neden egzersiz yapar- 2007 

VÜCUT İMGESİ (Body İmage)
En kısa tanımıyla aynaya baktığımızda gördüğümüz görüntüyü yorumlayışı-

mız vücut imgesini oluşturur.Bireyin kendi vücut şeklini nasıl algıladığını ifade 
eder. Kötü vücut imgesine sahip bireyler kilolu olmasalar da olduklarını düşü-
nürler. Yani vücudumuzun nasıl göründüğünü algılayışımız, hissiyatımız vücut 
imgemizi tanımlar. Örnek olarak, mükemmele yakın orantılı bir vücuda sahip 20 
yaşındaki bir sporcu k.tü bir vücut imgesine sahip olabildiği gibi ortalama ölçü-
lerdeki 50 yaşında bir kişinin çok iyi bir vücut imgesi olabilir.
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Avustralya’da yapılan bir çalışmada “kendini şişman hissetmek” duygusunun, 
bütün kadınlarda çok yaygın olarak rastlandığı ortaya konulmuştur.

Gerçek vücut şekliniz ile algınızın ne kadar yakın olduğu subjektif bir tartışma 
konusu olduğu halde vücut imgeniz kendinize güveninizi, beslenme alışkanlıkla-
rınızı ve diğer insanlarla ilişkilerinizi etkileyecek kadar önemlidir. Vücut imgesi 
benlik kimliği kavramından ortaya çıkmıştır.

Vücut imgesi her bireyin kendi fiziksel g.rümünü hakkında nasıl hissettiği 
olduğuna göre, niçin önemli sorusunu sorabiliriz. Vücut imgesi kişinin kendin 
beğenmesi ile direk bağlantılıdır, kendini beğenme ise nasıl hareket ettiğimizden, 
günlük yaşamda nasıl hissettiğimize kadar bir çok olguyu etkilemektedir. Kendi-
ni gerçekten iyi hisseden bir kişi davranışlarını daha iyi ve olunlu yönde kontrol 
edecek, insanlarla rahat ilişki kuracak ve hayatından daha fazla zevk alacaktır.

WELLNES EĞİTMENLİĞİNE FARKLI BİR BAKIŞ.
Ali ERASLAN, 2016

Wellness ile ilgili birçok sektörel, akademik ve çok boyutlu (fiziksel, ruhsal, 
duygusal vb.) tanım yapmak mümkündür (1) fakat David Viscott, wellness görü-
şünün en genel halini ‘olmak istediğin kişi için kendinle ilgili bir şeyler yapmaya 
başlamak’ şeklinde ifade etmiştir (2). İnsanların sürekli kendini yenilemek, geliş-
tirmek üzere yüzyıllardır bir çaba içerisine girdiği düşünüldüğünde, adı wellness 
olmasada bu anlayışın yeni bir şey olmadığı ortadadır. Ancak, wellness eğitmen-
liği nisbeten yeni bir kavramdır. Wellness eğitmenliği, fitness antrenörü, atletik 
performans antrenörü, yaşam koçu gibi anlamlara gelmez. NCCHWC (2016), wel-
lness eğitmenliğini ‘insanları daha iyi bir yaşam ile ilgili hedeflerine ulaşmaları 
için onlara yardım eden ve cesaretlendiren; birey ya da gruplarla çalışan; eği-
timleri ve geçmişleri çeşitlilik gösteren kişilerdir’ şeklinde tanımlamaktadır (3).

 Wellness eğitmenliği çalışma alanı çok geniş bir hizmet olarak ortaya çıktı-
ğından dolayı, egzersiz ve spor bilimleri gibi alanlardan mezun bireyler ve fit-
ness eğitmenleri için yeni bir fırsat yaratmıştır. Bu nedenle, wellness eğitmenli-
ğini, bireysel fitness eğitmenliği kariyerinin bir parçası olarak gören birçok kişi 
vardır. Bu eğitimi almalarını gerekli kılan nedenlerin başında üyelerin talepleri, 
sağlık sektöründeki yenilikler, kişiselleştirilmiş hizmet, daha iyi bir bireysel fit-
ness eğitmeni olma isteği gelmektedir. Ancak, bu durum fitness eğitmenliği ve 
wellness eğitmenliği birbirinin yerine kullanılmaya başlanmasına yol açmıştır. 
Halbuki wellness eğitmenliği fitness eğitmenlerinin sunduğu hizmeti daha da 
genişletir. Bununla birlikte, fitness eğitmeninin davranış değişikliği, antrenman 
psikolojisi teorileri gibi konularda da bilgi sahibi olması gerekir (4).

Wellness Eğitmenliği Nedir?
Eğitmenlik; insanların arzuladıkları hedef konusunda işbirliği yapma, farklı 

yollar arama ve ortam oluşturma gibi sistematik bir süreci ifade eder (5). Eğit-
men, kişisel sorumluluğu, derinlemesine düşünmeyi kişilere aktararak, onların 
hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. Bu süreçte, bireyler tabiki destek alırlar 
fakat en önemlisi hedeflerine ulaşabilmek için kendileri mücadele etmelidirler.
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Wellness eğitmeni insanların davranışlarını değiştirme sürecinde onlara kolaylık 
sağlayan kişidir. Örneğin, bir üye stresinin azalması için veya genel sağlığı ile ilgili 
bir konuda wellness eğitmenine ihtiyaç duyarar. İlk sıralarda genel sağlıkla ilgili 
hedefler veya bir wellness vizyonu geliştirilebilir. Daha sonradan ise motivasyo-
nel görüşme teknikleri uygulanabilir. Bu çalışmalar, tabiki şartlara bağlı olarak, 
yüz yüze, telefonla veya diğer teknolojileri kullanarak gerçekleştirebilir (4).

 Wellness eğitmenliği, antrenörlük psikolojisi ve çeşitli akademik çalışmalardan 
ortaya çıkan 15’ten fazla teorinin birleşimidir. Bu teorilerden bazıları, takdir edici 
sorgulama, motivasyonel görüşme, transteorik modeldir. Eğitmenlik anlayışı birçok 
felsefik teori içermesine rağmen, eğitmenler ve felsefeciler arasında fark vardır (4).

 Wellness Eğitmenliği Ne Değildir?
Wellness eğitmenleri, teşhis ve tedavi yapmamakla birlikte zihinsel sağlık 

problemleri olan kişileri iyileştirme çabası içerisine girmezler. Ancak, kişilerin 
mental sağlık problem belirtilerini nasıl anlayabileceği ile ilgili referanslar konu-
sunda eğitimli olmalılar. Kısacası, wellness eğitmenleri, hâlihazırda hayatlarında 
bazı şeyleri iyi yapan ve diğer yönlerini de geliştirmek isteyen kişilerle çalışır.  

Bireysel Fitness Eğitmeni ile Wellness Eğitmeni Arasındaki 
Farklılıklar
Bireyler, kapsamlı bir fiziksel egzersiz programı veya herhangi bir egzersiz 

tekniği önerileri için eğitmenlere ihtiyaç duyarlar (6). Bu bağlamda, onlara yar-
dım edecek kişi olan bireysel fitness eğitmenidir. Genelde akademik geçmişe 
sahip bu eğitmenler, üyelerini eğitmek ve fitness parametrelerini (kuvvet, daya-
nıklılık vb.) artırmakla sorumludur (7). Üyelerin motivastonu yüksek olduğunda 
ve onlara tam olarak ne yapmaları gerektiğini söylediğinizde de bu başarıyı ya-
kalayabilirler. Ancak, eğer bir kişi yaptığı şeyden kararsız ve korkuyorsa, sağlığını 
daha iyi duruma getiremez veya bunun için daha fazla çaba sarfetmesi gerekir.

 Wellness eğitmenliğinin doğasında spesifik bir öğreticilik yoktur. Wellness 
eğitmenleri, üyelerine tam olarak ne yapmaları gerektiğini söyleyen değil, onlara 
ne isteğini ve nedenini soran, isteklerine nasıl ulaşacaklarıyla ilgili onlarla işbir-
liği yapan kişidir. Üye ve eğitmen birlikte kişiyi motive eden unsurları bulur ve 
gelecek için bir wellness vizyonu oluştururlar. Wellness eğitmenleri her zaman 
çalıştıkları kişilerin sorunlarını analiz edip, onlar için hedefler oluşturmaz. Çün-
kü kişilerin kendilerini değiştirmeleri için gerekli olan güce sahip olduklarını ve 
bunun için gerekli olan en iyi yolu kendilerinin seçmeleri gerektiğine inanırlar. 
Bu bağlamda, wellness eğitmeninin görevi kişilerin öz-yetkinliklerini (kendi ken-
dine yapabilme) artırmak ve değişime olan korkularını gidermede onlara yardım 
etmektir (4,8).

 Tablo-1’ de üyelerine olan yaklaşımı açısından wellness eğitmenliği ile bi-
reysel fitness eğitmeni arasındaki bazı felsefi farklılıkları görebilirsiniz. Eğer bir 
fitness eğitmeni aynı zamanda wellness eğitmeni olarakta hizmet sunuyor ise 
o zaman üyesine olan yaklaşımı da farklılışacaktır. Örneğin; davranış değişikliği 
üzerine stratejiler belirlemek yerine egzersiz eğitimi yapabileceği gibi bunları 
farklı şekilde birlikte de uygulayabilir (4).
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 Tablo 1. Bireysel Fitness Eğitmeni ile Wellness 
Eğitmeni Yaklaşımlarının Karşılaştırılması (9)

Ayrıca, Gary ve ark. (2015) tarafından ‘Egzersiz Profesyonelleri için Sağlık ve 
Fitness Eğitmenliği’ başlıklı yapılan bir derleme çalışmada ise fitness uzmanları ve 
wellness eğitmenlerinin yaklaşım farklılıkları Tablo-2’deki gibi verilmektedir (6).

Tablo 2. Fitness uzmanları ve wellness eğitmenlerinin yaklaşım farklılıkları (6).

Bireylerin spor merkezlerinde kalite algılarıyla ilgili en önemli bulduğu unsura 
baktığımızda ‘çıktı kalitesi’nin yani aldığı hizmetten sağladığı faydanın en önemli 
boyut olduğunu görüyoruz (10). Sonuç olarak, işinde başarılı olmak isteyen verdiği 
hizmetin kalitesini artırmak isteyen bireysel fitness eğitmenleri, yaptıkları çalış-
malar sonucunda sağlık ilişkili çıktıları artırmak için wellness eğitmenliği sertifika 
programlarına katılabilirler. Böylece, bireysel fitness eğitmenliğinin öğretici mo-
deli ile wellness eğitmenliğinin iş kolaylaştırıcı modeli bir arada ve etkin şekilde 
uygulanabilir. Özetle, bireysel fitness eğitmenleri için wellness eğitmenliği onları 
işlerinde daha ileri taşıyacak çok önemli bir eğitim programıdır.
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KASTAMONU İLİ İLKÖĞRETİM 
ÖĞRENCİLERİNDE SKOLYOZLU 
OLGULARIN BELİRLENMESİ VE 

EGZERSİZ TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Defne ÖCAL KAPLAN, İbrahim YILDIRAN

Giriş
İnsanlık tarihinin başlangıcından itibaren görülen omurga deformiteleri, 

bireylerin günlük yaşamlarını sürdürmelerini güçleştiren sağlık sorunlarının 
başında gelmektedir. Genel olarak, ‘omurganın frontal düzlemde laterale doğru 
eğriliği’ olarak tanımlanan skolyoz, büyüklük, yer, yön ve eğrilik nedenine bağlı 
olarak sınıflandırılır ve tedavi edilmediği takdirde bireyin ciddi sağlık sorunları 
yaşamasına yol açabilir (Larson, 2011). Skolyozda açının derecesinin büyük ol-
ması, göğüs kafesinin şeklini ve boyutlarını etkilemekte; kardiopulmoner fonk-
siyonları olumsuz etkilerken, psiko-sosyal sıkıntılara da neden olmaktadır. Nor-
mal bir omurganın yandan görünüşünde fizyolojik eğrilikler vardır, fakat ön ve 
arka görünüşünde deviasyon yoktur. Skolyoz, vücutta deformasyon oluşturduğu 
gibi, ilerlemesi durumunda kardiopulmoner komplikasyonlara da yol açabilen 
bir patolojidir. İleri dönemlerde sık tekrarlayan akciğer enfeksiyonları, hipoksi, 
pulmoner rezistansta artma ve pulmoner hipertansiyon sonucu kalp yetmezliği 
gibi ağır klinik bozukluklara yol açabilmektedir. Ayrıca emosyonel bozukluklar 
ve kozmetik deformitelere de neden olur (Bradford ve ark., 1999).

Büyüyen çocukta idiopatik skolyozun ortaya çıkışı, herhangi bir yaş diliminde 
görülebilse de, bazı dönemlerde görülme sıklığı artmaktadır. Buna göre infantil, 
jüvenil ve adölesan olmak üzere üç gruba ayrılır ve sık görülen türü ise adölesan 
idiopatik skolyozdur (AİS) (Winter ve ark., 1995).  Skolyoz, tüm dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de özellikle adölesan yaş grubunda daha sıklıkla görülmektedir. 
Çoğu zaman sırt ağrısı gibi semptomlarla sinsi seyreder ve önemsenmediğinde 
kişiye ağır sistemik, psiko-sosyal, ve kozmetik rahatsızlıkları beraberinde getirir.

Skolyoz, erken tespit edildiğinde eğriliğin stabilize edilmesi, hatta meydana 
gelen göğüs deformitesi ile ikincil komplikasyonların önlenmesi ve tedavi edil-
mesi mümkün bir rahatsızlıktır. Skolyozun ilerlemeden tespit edilmesi duru-
munda cerrahi girişim yapılmadan tedavi edilebilir. Bu yüzden skolyoz için okul 
taramaları çok önemlidir. Skolyozun varlığı son derece basit olan Adam’s öne 
eğilme testi ile omurgada ve göğüs kafesindeki asimetri çok rahatlıkla görülebi-
leceğinden çok kısa sürede büyük kitlelerin kontrolden geçirilmesi mümkündür 
(Suh ve ark., 2011; Grivas ve ark., 2007).

Skolyoza başlangıç evresinde, özellikle ilkokulda yapılan okul taramaları 
sonucunda erken tanı konulması, skolyozun ilerlemesini önleyecek önlemlerin 
alınması, ilerde yaşanabilecek komplikasyonlu ve yaşamı kısıtlayıcı bir cerrahi 
müdahaleye gerek kalmadan tedavi edilmesi ve çocuğun vücut kompozisyonu-

CHaPTer 
7
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nun gelişimi açısından çok büyük önem taşımaktadır. Diğer taraftan tanıda ge-
cikme sonucu skolyoz açısının artması ile orantılı olarak tedavi şansının azaldığı 
ve kardiopulmoner komplikasyonların arttığı göz önüne alınırsa, erken tanı ve 
tedavinin önemi tartışılmaz hale gelmektedir.

Düşük dereceli skolyoz ihmal edildiğinde iki kat tehlike oluşturmaktadır. Çocuk 
anormal vücut düzenlemesine alışmakta iken, yapısal değişikliklerin gelişmesine 
yol açar bu da kötü duruş alışkanlıklarının ortaya çıkmasına neden olur. Erken re-
habilitasyonun temel amacı, telafi edici mekanizmaları yönetmek, olumsuz ikin-
cil değişikliklerin oluşmasını önlemektir. Düzeltici egzersizlerin rolünün burada 
önemli olduğu görülmektedir. Ancak literatüre bakıldığında şüpheyle bakılıyor ve 
tam olarak desteklenmiyor olsa bile bu tür egzersizlere olumlu bakan pek çok ça-
lışma vardır (Nowotny ve ark., 2010). İnsan gelişiminin ve büyümesinin en hızlı 
ve yoğun olduğu dönemlerde belirli fizyolojik ve pedagojik ilkelere, normlara göre 
yapılan bedensel egzersizler ile iskelet ve kas sistemi başta olmak üzere tüm or-
ganik istemler gelişmektedir. Columna vertebralis ve toraksın hareket esnekliği 
yeteneğini artırmak veya korumak için tasarlanmış egzersiz tabanlı uygulamalar 
skolyozun tedavisinde yararlı olunacağını göstermektedir (Guyton, 2001). Giderek 
artan kanıtlar, vücut egzersiz temelli yaklaşımların spinal deformite belirtilerini 
tersine çevirmek, çocuk ve yetişkinlerde skolyoz ilerlemesini önlemek için etkin 
bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir (Fusco ve ark., 2011). Skolyozu dü-
zeltmek için uygulanan egzersizlerde amaç, skolyozun türüne ve cobb açısı büyük-
lüğüne göre kişisel bir egzersiz programı hazırlayarak, konveksite tarafındaki sırt 
kas gruplarının kısaltılması, vücudun statik ve dinamik harekelerinde düzgün bir 
pozisyon refleksi oluşturulması, konkavite tarafındaki sırt kas gruplarının uzama-
sı, omuz, sırt ve kalçaların yanlış duruş pozisyonlarının düzeltilmesi ve toraksa si-
metrik şeklini geri kazandırmaktır (Lehnert-Schroth, 2007). 

Çalışma ile özellikle gelişim döneminde sıklıkla rastlanan skolyozun erken 
yaşlarda fark edilerek, egzersizin skolyozu tedavi edici yönde etkilerinin ortaya 
konulması amaçlanmaktadır.

Yöntem
Araştırma Grubu: Alan araştırması, Kastamonu’da bulunan 21 merkez ilköğ-

retim okulunda eğitim gören ve yaş ortalamaları 10.28 yıl olan 3879 kız ve 4119 
erkek olmak üzere toplam 7998 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Tarama sonucunda 
yaş ortalamaları 12.16 yıl olan 16 kız ve 21 erkek toplamda 37 çocukta skolyoz 
tespit edilmiş ve aileleri bu durumla ilgili bilgilendirilmiştir. Muayene sonuçları 
ve incelenen spinal radyografiler doğrultusunda 2’si 30°’nin üstünde olmak üze-
re 37 çocuğa skolyoz teşhisi konulmuştur. Velilerinden izin formu imzalamaları 
istenmiş, skolyoz tespit edilen öğrenciler arasından basit rastlantısal örneklem 
yoluyla kontrol ve egzersiz grupları oluşturulmuştur.

Uygulanan Yöntem: Okullar, öncelikle aralarında hemşire, fizyoterapist ve ko-
nuyla ilgili eğitilmiş araştırmacıların da bulunduğu bir ekip tarafından taranmış-
tır. Adam’s Forward Bend öne eğilme testi ile skolyoz olma olasılığı olan çocuklar 
tespit edilmiş ve aileleriyle iletişime geçilerek Kastamonu Fizik Tedavi ve Reha-
bilitasyon Merkezi’nde uzman bir hekim muayenesi sonrasında gerekli görülen-
lerden spinal radyografileri alınmıştır.
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Antropometrik Ölçümler: Skolyozlu çocukların yapılan egzersizlere karşı fizik-
sel değişimler gösterip göstermediklerini gözlemleyebilmek için, egzersiz önce-
sinde ve sonrasında uluslararası standartlara uygun olarak boy uzunluğu, vücut 
ağırlığı, göğüs derinliği, göğüs genişliği, göğüs çevresi, bel çevresi, bitoracakteriç 
çap, biacromial çap, sırt kuvveti, ve somatotip ölçümleri alınarak karşılaştırma-
ları yapılmıştır.

Somatotip hesaplaması için on antropometrik ölçümden yararlanılmıştır; boy 
uzunluğu, vücut ağırlığı, dört bölgeden deri kıvrımı kalınlığı (triceps, subscapu-
lar, supraspinale, medial calf), iki bölgeden epicondüler çap ölçümü ( humerus 
epicondüler çap ve femur epicondüler çap), iki çevre ölçümü (Üst kol çevresi ve 
calf çevresi) alınmış ve Carter and Heath (1990) formülünde kullanılmıştır.

Cobb Açısının Hesaplanması: Denek ayakta iken çekilen radyografi üzerinde 
hesaplanan ölçümde skolyoz eğimi ön - arka projeksiyonda ölçülür. Cobb yönte-
miyle açı ölçümünde, eğimin son vertebrasının belirlenmesi önemlidir. Eğimin 
en üst ve en alt kesiminde eğime ait en yüksek açıyı oluşturan vertebralar be-
lirlenir ve üstteki vertebranın üst diskal yüzeyi, alttaki vertebranın ise alt diskal 
yüzeyine paralel çiziler çizilerek bu çizgilerden indirilen dikey çizgiler arasındaki 
sapma açısı ölçülür (Bono ve Garfin, 2004).

Tedavide Kullanılan Egzersiz Programı: Antrenman programları hazırlanırken 
Schroth tedavisinden yararlanılmış, üç boyutlu bir tedavi yaklaşımı esas alınarak 
postürü düzeltmek ve günlük aktivitelerde de doğru postürü korumayı öğretmek 
amaç edinilmiştir (Lehnert-Schroth, 2007). Egzersiz programı çocukların yaşları, 
gelişim durumları, skolyoz dereceleri ve skolyozun bölgesel dağılımları dikkate 
alınarak kişiye özel hazırlanmıştır. Egzersizlerde konveksite tarafındaki sırt kas 
gruplarının kısalması, konkavite tarafındaki sırt kas gruplarının uzaması amaç-
lanmış ve hareketlerin yönü bu duruma göre belirlenmiştir (Lehnert-Schroth, 
2007; Esagui, 2008).  

  Deney grubuna, 14 hafta süreyle, haftada 4 gün 1.5 saat genel salon egzersiz-
leri ve 1 gün 2 saat havuz egzersizleri olmak üzere toplamda haftada 5 günlük bir 
antrenman programı uygulanmıştır. Egzersizlere her gün açık havada 15 dakika 
süreyle hafif yürüyüşler, uzanma, esnetme, açma ve germe gibi ısınma çalışmala-
rı ile başlanmış, arkasından Schroth metoduna özgü, aşamalı olarak nefes, plates 
topu, duvar barı, lastik egzersizleri yaptırılmıştır.

İstatistik Analiz Yöntemi: Elde edilen ön test ve son test sonuçlarının Cobb 
açıları ve antropometrik ölçümleri değerlendirilerek, çalışmanın istatistikleri, 
“SPSS for Windows 22.0” yazılımı ile yapılmıştır. Deney ve Kontrol gruplarının 
ölçümlerinin merkezi yönelimlerinin karşılaştırılmasına dayalı Paired Sample 
t Test, Mann-Whitney U Testi ve Wilcoxon Eşlenik Çift İşaretli Sıralar Testi ile 
gruplar arasında istatistiki bakımdan anlamlı bir farklılığın olup olmadığı test 
edilmiştir (Green ve ark., 2000).

Etik Kurul Kararı

Bu çalışma Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Araştırmalar Etik Kurulu ta-
rafından 30.07.2011 tarihli ve 271 sayılı karar ile onaylanmıştır.
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Bulgular
Skolyoz tespiti için yapılan taramaya katılan çocukların yaşları 7 ile 15 ara-

sında dağılım göstermekte olup; yaş ortalamaları 10.28 yıldır ve 3879’u kız ve 
4119’u erkek toplam 7998 kişidir. Okul taramaları sonrasında yaş ortalamaları 
12.16 yıl olan 16’sı kız, 21’i erkek toplam 37 çocuğa skolyoz teşhisi konulmuş 
(3’ünün cobb açısı 30°’nin üstünde olduğundan çalışma grubuna dahil edilme-
mişlerdir) ve Kastamonu İli ilköğretim öğrencilerinde skolyoz görülme sıklığı; 
kızlarda %0.41, erkeklerde %0.51 olarak bulgulanmıştır. 

Table 1. Exercise and control groups Wilcoxon 
and Paired Sample t Test statistic analyse values

Gruplar arasında cobb açısı, sırt kuvveti, antropometrik ölçümler ve vücut 
kompozisyonu bileşenlerinin son testleri karşılaştıran Wilcoxon testi sonucun-
da (p>0.05) egzersiz grubunda height, weight, chest deep, chest width, chest 
circumference, biacromial breadth, back strength, BMI, cobb angle and meso-
morphy verilerinde anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği bulgulanmıştır. Denek 
grubunda ise height, weight, chest deep, chest width, chest circumference, biac-
romial breadth, waist circumference, endomorphy and mezomorphy verilerinde 
anlamlı düzeyde bir yükselme olduğu diğer verilerde anlamlı bir farklılığın bu-
lunmadığı gösterilmiştir. Test sonuçlar tablo 1’de sunulmuştur.
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Table 2. Exercise and Control Mann Whitney U Test statistic analyse values

Height (cm) 148.4±2.40 155.7±15.58 55.500 -.953 .341 151.10±17.66 157.03±15.85 61.000 -.635 .525
Weight (kg) 41.45±10.85 47.00±9.80 52.500 -1.126 .260 43.61±10.43 48.51±10.52 53.000 -1.097 .273
Chest depth (cm) 15.67±1.46 15.95±1.54 62.500 -.549 .583 16.25±1.41 16.28±1.50 68.000 -.231 .817
Chest width (cm) 21.74±1.96 21.93±1.91 66.500 -.318 .750 22.47±1.75 22.15±1.96 69.500 -.144 .885
Chest circumference (cm) 71.39±7.23 72.77±5.30 69.500 -.144 .885 72.84±6.85 72.91±5.22 64.000 -.462 .644
Bithoracanteric breadth (cm) 26.75±3.72 27.14±3.65 70.000 -.116 .908 27.24±3.61 27.30±3.74 67.500 -.260 .795
Biacromial breadth (cm) 31.86±3.90 33.18±2.90 62.000 -.578 .563 32.49±4.02 33.36±2.97 66.000 -.347 .729
Waist circumference (cm) 61.37±5.38 63.89±4.55 49.000 -1.330 .183 62.40±5.39 64.09±4.58 51.500 -1.184 .236
Back strength (kg) 52.87±17.02 53.54±17.98 59.000 -.751 .453 58.12±17.44 53.76±12.47 68.000 -1.231    .017*
BMI (kg/m²) 18.57±1.61 19.12±0.78 60.500 -.664 .507 19.28±1.49 19.37±0.90 60.500 -.664 .507
Cobb angle (°) 9.25±2.00 11.58±4.27 46.000 -1.509 .131 7.25±1.81 12.5±4.56 27.500 -2.596   .009*
Endomorf 3.33±0.96 2.70±1.04 42.500 -1.704 .088 3.25±11.01 2.74±1.02 49.500 -1.299 .194
Mezomorf 3.43±1.52 2.80±1.07 50.000 -1.270 .204 3.64±1.45 3.10±1.11 46.000 -1.501 .133
Ektomorf 3.01±1.46 3.16±0.88 66.500 -.318 .751 2.89±1.49 3.10±0.79 66.000   -.346 .729
*p<0.05

Exercise 
Group (n=12)

Contol Group 
(n=12)

Exercise 
Group (n=12)

Contol Group 
(n=12)

Sig.
(2-tailed)

Variable

Pre test Post test
Mean±sd

U z
Sig.

(2-tailed)

Mean±sd
U z

Bağımsız gruplar arasında cobb açısı, sırt kuvveti, antropometrik ölçümler ve 
vücut kompozisyonu bileşenlerinin ön ve son test sonuçları karşılaştıran Mann 
Whitney U testi verileri tablo 2’de gösterilmiştir. Test sonuçlarına göre egzersiz 
ve kontrol gruplarının ilk test verileri arasında istatistiksel olarak (p>0.05) fark 
gözlemlenmezken; son test verileri arasında, cobb açısı ve sırt kuvveti paramet-
releri açısından anlamlı bir fark tespit edilmiştir.  

Örneklem grubunun cobb açısı ölçümleri ortalamalarına bakıldığında deney 
grubundakilerin egzersiz öncesi 9.25°, egzersiz sonrası 7.25°; kontrol grubun-
dakilerin cobb açısı ortalaması birinci ölçümde 11.58° ve ikinci ölçümde 12.50° 
olarak tespit edilmiştir. Deney grubunun egzersiz öncesi ve sonrası cobb açısı 
ortalaması ölçümleri arasında p≤0.05 kabul düzeyinde anlamlı bir farklılık göz-
lenmektedir. 

Ölçümlerde skolyoz türüne göre dağılıma bakıldığında deney grubundakile-
rin 8’inin torakal, 2’sinin servikotorakal, 2’sinin torakolumbal olduğu; kontrol 
grubundakilerin 5’inin torakal, 1’inin servikotorakal, 3’ünün torakolumbal ve 
3’ünün de lumbal olduğu belirlenmiştir. Skolyoz açılarının yönüne göre dağılım-
ları, deney grubunda 5’inin sağ, 7’sinin sol; kontrol grubunda 9’unun sağ, 3’ünün 
sol yönde olduğu tespit edilmiştir.

Somatotiplere ilişkin hesaplamalar göstermektedir ki, deney grubunun eg-
zersiz öncesi somatotip değerleri kızlarda 3.9-2.0-3.7 (endomorfi-ektomorfi), 
erkeklerde 2.7-4.5-2.3 (dengeli mezomorfi) (Şekil 1). Deney grubunun egzersiz 
sonrası somatotip değerleri kızlarda 3.5-2.7-3.5 (endomorfi-ektomorfi), erkek-
lerde 2.9-4.5-2.2 (dengeli mezomorfi)’dir (Şekil 2).
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Şekil 1. Deney Grubunun Egzersiz Öncesi 
Somatotiplerinin Somatokart Üzerindeki 

Dağılımı (N=12)

Şekil 2. Deney Grubunun Egzersiz 
Sonrası  Somatotiplerinin Somatokart  

Üzerindeki Dağılımı (N=12)

Kontrol grubunun ilk ölçüm somatotip değerleri kızlarda 4.1-2.7-3.0 (dengeli 
endomorf), erkeklerde 2.2-2.9-3.1 (mezomorfik ektomorf) (Şekil 3). Kontrol gru-
bunun son ölçüm somatotip değerleri kızlarda 4.1-3.3-2.9 (dengeli endomorf) 
erkeklerde 2.3-3.0-3.1 (mezomorfi-ektomorfi) özelliği sergilemektedir (Şekil 4).

  
Şekil 3. Kontrol Grubunun Egzersiz Öncesi 

Somatotiplerinin Somatokart Üzerindeki 
Dağılımı (N=12)

Şekil 4.  Kontrol Grubunun Egzersiz 
Sonrası Somatotiplerinin Somatokart 

Üzerindeki Dağılımı (N=12)

İstatistik test sonuçları, deney grubunun egzersiz öncesi ve sonrası cobb açı-
ları arasında p≤0.05 kabul seviyesinde 0.000 anlamlılık ile ters yönde (negatif) 
değişim olduğunu göstermektedir. Cobb açılarındaki değişimin, uygulanan eg-
zersizlere bağlı olduğu nedensellik varsayımı, deney ve kontrol gruplarının ant-
ropometrik ölçümlerine uygulanan istatistikler ile doğrulanmaktadır.

Tartışma ve Sonuç
Günümüze kadar yapılan çalışmalar idiopatik skolyoz (İS) ve cinsiyet arasında 

kesin bir ilişki olduğuna, ancak bu ilişkinin yüksek dereceli skolyozlularda daha 
belirgin olduğuna, 6°-10° arasındaki cobb açısına sahip kişilerde ise eşit oranlarda 
görüldüğüne dair veriler ortaya koymaktadır. İncelenen Kastamonu ili ilköğretim 
öğrencilerinde skolyoz görülme sıklığı; kızlarda %0.41, erkeklerde %0.51 olarak 
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bulgulanmıştır. Skolyoz teşhisi konan çocukların yaş ortalamaları kızlarda 13.06 
yıl, erkeklerde 11.28 yıl olarak belirlenmiştir. Kız çocuklarının cobb açıları orta-
lamaları 10.83°, erkek çocuklarının cobb açıları ortalamaları ise 10.39° şeklinde 
hesaplanmış ve cinsiyet açısından anlamlı bir fark tespit edilmemiştir.

Skolyoz ilerlemeden tespit edilirse cerrahi girişim yapılmadan tedavi edi-
lebilir.  Diğer taraftan ilerlemiş bir skolyozun tedavisi maliyet yönünden ele 
alındığında erken teşhis edilip, egzersiz gibi düşük maliyetli bir yöntemle te-
davi edilebildiğinde toplumu ve bireyleri ağır mali bir yükten kurtarmaktadır 
(Adobor ve ark. 2014). Bu yüzden skolyoz için okul taramaları çok önemlidir. 
Skolyoz için son derece basit olan Adam’s öne eğilme testi ile omurgada ve ka-
burgalardaki asimetri çok rahatlıkla görülebileceğinden çok kısa sürede büyük 
kitlelerin kontrolden geçirilmesi mümkündür. Okul taramasının yapılmadığı yer-
lerde hastaneye başvuran skolyoz hastalarının cobb açılarının daha büyük olduğu 
gözlemlenmiştir (Ohrt-Nissen, 2016). Cosma ve ark. (2014) ilkokul çocuklarında 
postür anormalliklari hakkında farkındalık yaratmak ve önleyici tedbirler almak 
için 6-10 yaş arasında 33 kız, 21 erkek çocuğun postür analizlerini yapmışlar, özel-
likle kızlarda skolyoz ve dorsal kifozun yaygınlık gösterdiğini bulgulamışlardır. 17 
yaşında 54030 erkek ve 38102 kız sağlık taramasından geçirilmiş 6711 erkek ve 
4864 kıza İS tanısı konulmuştur. Kızlarda erkeklere oranla daha fazla İS gözlem-
lenmiş, skolyozluların sağlıklı ergenlere göre daha uzun boylu, hafif ve ince olduk-
ları; boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve VKİ değerlerinin skolyoz açısıyla korele oldu-
ğu belirtilmiştir Shohat ve ark. (1988). Minnesota’da 8 yılda tamamlanan ve 1.5 
milyona varan denek sayısıyla yapılan çalışmada skolyoz prevalansı %1.2 olarak 
bulunmuş AİS için ameliyat gerektiren vakaların sayısının 1970 yılından bu yana 
azaldığı kaydedilmiştir (Lonstein, 1988; Lonstein ve ark, 1982). Lonstein’in çalış-
ması skolyoza ilişkin yapılan ilk çalışma olup, metodolojisi tartışma konusudur ve 
incelenen popülasyon çok büyüktür. 10-13 yaş grubu 3803 öğrenci üzerinde skol-
yoz taraması yapılmış ve skolyoz prevalansı %0.39 şeklinde, çalışmasının bulgula-
rı ile uyumluluk gösteren sonuçlar kaydedilmiştir Hepgüler ve ark. (1994). Wang 
ve ark. (1996), 8-14 yaş arasındaki 21759 öğrencisi üzerinde inceleme yapmışlar, 
skolyoz görülme sıklığını %1.06 olarak tespit etmişlerdir. Skolyozun kızlarda gö-
rülme sıklığının erkeklerden daha fazla olduğunu tespit etmişlerdir. Soucacos ve 
ark. (1997) Yunanistan’da iki yıl süreyle 9-14 yaş grubundan 41939 erkek, 40962 
kız üzerinde skolyoz taraması yapmışlar; 5803 çocukta skolyozun klinik belirtile-
rini gözlemlemiş ve 4184 öğrencinin posterioanterior grafilerini incelemişlerdir. 
Çalışmada skolyoz prevalansını %1.7, kız ve erkeklerde görülme oranını ise 1:2.1 
olarak bulgulamışlar, en yaygın görülen eğrilik türünün torakolumbal olduğunu 
belirtmişlerdir. Koukourakis ve ark. (1997), 6-12 yaşlarındaki 10942 erkek, 10278 
kız üzerinde skolyoz taraması yapmışlar cobb açısı 10°’den fazla olan skolyoz gö-
rülme sıklığını %1.7 olarak; 20°’den fazla skolyoz sıklığını %0.06 şeklinde tespit 
etmişlerdir. Eğriliklerin bölgesel dağılımını %48’i Torasik, %22’si lomber ve %30’u 
torakolumbal şeklinde belirlemişlerdir. Serin ve ark. (1998), 6-16 yaş arasındaki 
12756’sı erkek, 10896’sı kız öğrenciyi incelemişler, İS görülme sıklığını çalışmayla 
benzer şekilde %0.59 olarak tespit etmişlerdir. 468 öğrenci üzerinde yapılan tara-
ma sonucu, skolyoz prevalansı 1. ve 2. sınıflarda %14.3, 3. sınıflarda %2.7 olarak 
tespit edilmiş, %0.66’sının cobb açısı değerlerinin 15°’den fazla olduğu belirlen-
miştir (Minehisa ve ark., 1999). Yaptılan okul taramasında 2242 çocuktan 68’ine 
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skolyoz teşhisi konmuş ve skolyoz görülme sıklığı %3.03 olarak belirlenmiştir 
(Yawn ve ark., 1999). 10 ilköğretim okullunda yapılan skolyoz taramasında 7-15 
yaş grubunda; 3810 kız, 8173 erkek öğrencide, cobb açıları 5°-23° arasında deği-
şen 45 erkek, 29 kız öğrenciye skolyoz tanısı konmuş, skolyoz prevalansı %0.61 
şeklinde hesaplanmıştır. Skolyozun en fazla görüldüğü bölgeleri torakolomber ve 
torasik bölge olarak tespit edilmiştir ( Adak ve ark. 1999). Singapur’da dört farklı 
yaş grubunda ve toplam 72699 çocukta yapılan ve 15 yıl önceki diğer bir çalış-
mayla karşılaştırılan skolyoz taramasında skolyoz görülme sıklığı %0.59 (kızlar 
için %0.93, erkekler için %0.25) olarak hesaplanmıştır (Wong ve ark., 2005). Çilli 
ve ark. (2007) 11 ilköğretim okulunda 1538 kız, 1637 erkek öğrenci üzerinde 
yaptıkları skolyoz taraması sonucunda; 10’u kız, 5’i erkek öğrencide ortalama 
cobb açıları 6.9° olan skolyoz eğriliği tespit etmişlerdir. Skolyoz görülme sıklığını 
kızlarda %0.65, erkeklerde %0.31 şeklinde gözlemlemiş, cinsiyetler arasında an-
lamlı farklılık tespit etmişlerdir. Skolyoz eğriliklerinin %80’inin sağa, %20’sinin 
sola yönelimli olduğunu, skolyozun görüldüğü omurga seviyelerinin dağılımını 
ise %73.3 lumbal, %13.3 torasik ve %13.3 torakolumbal bölgeler olarak tespit 
etmişlerdir. 

Uğraş ve ark. ( 2010) Türkiye genelinde yaptıkları okul taramasında skolyo-
zun görülme prevalansını %0.25; kız ve erkeklerde görülme oranını ise 2.5:11; 
Nery ve ark. (2010) Güney Brezilya’da 1340 öğrencide skolyozun görülme sıklı-
ğını %1.4 olarak hesaplamışlardır. Malezya’da 13-15 yaşlarında 8966 öğrencide 
yapılan skolyoz taraması sonucu erkeklerin %4.2’sine, kadınların %5.0’ına skol-
yoz tanısı konmuş ve prevalansı %2.55 olarak kaydedilmiştir (Deepak ve ark., 
2017). 5 yıllık bir çalışmada 11-14 yaş arasında 255875 çocuk üzerinde tarama 
gerçekleştirilmiş, 3424 çocukta skolyoz tespit etmiş ve bunların 2225’inde eğrilik 
derecesinin 10°’den fazla olduğu belirlenmiştir.  Kızlarda görülme sıklığı 11-12 
yaş arasında %0.78 iken 13-14 yaş arasında %2.51’e yükselmiştir. Erkekler için 
yaygınlık oranı 11-12 yaş arasında %0.04 ve 13-14 yaş arasında %0.25 olarak 
değerlendirilmiştir. (Masaki ve ark., 2011). Fong ve ark., (2014) 394.402 çocuğu 
10 yıl boyunca takip etmişler, 20°’den büyük olan eğriliklerin prevalansını %1.8 
olarak tespit etmişler, ilerleyen yıllarda erken tanıya bağlı olarak bu eğriliklerin 
yaygınlığının azaldığını belirtmişlerdir. 550336 kız ve 584554 erkek üzerinde 
okul taraması gerçekleştirilmiş, eğriliği 5°’den büyük olan genel skolyoz sıklığı 
%3.26; kızlarda görülme sıklığı erkeklere oranla daha yüksek gözlemlenmiştir. 
Yaş ve cinsiyete göre skolyoz görülme oranları sırasıyla; 10-12 yaş kızlarda en 
yüksek (%5.57), 13-14 yaş kızlarda %3.90, 10-12 yaş erkeklerde %2.37 ve 13-
14 yaş erkeklerde %1.42 olarak bulgulanmıştır. Eğrilik türleri görülme sıklığına 
göre sırasıyla; torasik, lumbal/torakolumbal, çift eğrilik ve çift torakolumbal eğ-
rilik olarak belirtilmiştir (Suh ve ark. 2011). 12 yaşlarındaki 4000 Norveçli çocuk 
üzerinde yapılan skolyoz taramasında eğrilik derecesine göre görülme sıklığı; 
10°’ye kadar %0.55, 20°’den fazla %0.13 şeklinde gözlemlenmiştir (Adober ve 
ark. 2014). 

Anwajler ve ark. (2006), yaş ortalamaları 14.7±2.3 yıl olan 35 İS’li kızda to-
rasik skolyozun en sık görülen tür olduğunu ayrıca gövde kaslarının işleyişinin 
frontal planda olduğu gibi sagital planda da spinal asimetriye bağlı olduğunu or-
taya koymuşlardır. Bunge ve ark. (2008) skolyozun görüldüğü bölgelere ilişkin 
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verileri; %31 torasik, %23 torakolumbal, %1 lumbal, %3 çift torasik ve %42 çift 
torakolumbal şeklinde değerlendirmişlerdir.  

AİS sadece omurga büyümesinin değil, bazı antropometrik parametreler ve 
somatotip üzerinde de etkileri olduğu ortaya konmuştur. Bu durum vücut kom-
pozisyonu ve büyümeyi etkileyen bazı endokrin faktörlerin İS’nin etiyolojisinde 
rolünün olduğunu düşündürmektedir. 

Yaşlarına göre dört gruba ayrılarak Schroth metodu ile tedavi edilen İS’li has-
tada göğüs genişliğindeki ortalama artış oranının bütün gruplar için %20’den 
fazla olduğunu belirlenmiştir (Weiss ve ark. 2008). 52 ilerleyici İS’li, 32 ilerleyici 
olmayan İS’li ve 62 sağlıklı genç kız üzerinde somatotip ve 77 farklı antropomet-
rik ölçümler incelenmiş, üç grupta da anlamlı farklılıklar tespit etmiştir. Skol-
yozun ilerlemesinde risk altında olan çocukların erken teşhis edilmesi ve ciddi 
bir eğrilik artışı olmadan tedaviye başlanılması gerekliliği ortaya konulmuştur 
LeBlanc ve ark. (1998). Çalışmanın verilerine benzer şekilde, düşük derece skol-
yozlu, yaşları 13-15 yıl olan kız ve erkeklere cimnastik egzersizleri yaptırılmış, 
kızların ortalama göğüs çevresi ölçümlerini inspirasyon sırasında 73.97cm, eks-
pirasyon sırasında 67.97 cm şeklinde; erkeklerde inspirasyon sırasında 85.2cm, 
ekspirasyon sırasında 78.73cm olarak ölçülmüş ve göğüs hareketliliği kızlarda 
daha yüksek değerlerde kaydedilmiştir (Niedbala  2008). Yaşları 12-16 arasında 
613 skolyozlu kız ile 449 sağlıklı kızın verilerini karşılaştırılmış AİS’li kızların 
boylarının sağlıklı kızlara oranla anlamlı düzeyde daha uzun; VKİ’lerinin daha 
düşük olduğunu belirlenmiş, prepubertal gelişim sırasında AİS kızların düşük 
vücut ağırlığı ve uzun boy ile anormal bir büyümeye sahip oldukları belirtilmiştir 
(Qui ve ark. 2008).

AİS’li kızlar ile kontrol grubunun somatotip bileşenleri karşılaştırılmış; AİS’li 
grubun mezomorf katsayısını 1.208±1.03, kontrol grubununki ise 1.923±0.89 
olarak tespit edilmiş ve morfolojik somatotipler ile AİS arasında bir ilişkinin bu-
lunduğunu ortaya koyulmıştur (LeBlance ve ark., 1995). LeBlanc ve ark. (1997), 
52 İS’li, 62 sağlıklı kızın somatotiplerini karşılaştırmışlar, AİS kızların mezomorfi 
değerlerinin (0.88±0.51) sağlıklı kızlara (1.72±0.52) oranla daha düşük olduğu-
nu ve AİS kızların normal yaşıtlarından farklı bir morfolojik somatotipe sahip 
olduklarını tespit etmişlerdir. Yaş ortalamaları 13.9 yıl, cobb açısı ortalamaları 
27° olan ve spinal cerrahi ile tedavi edilmemiş 52 AİS’li kız ile aynı yaşlarda sağ-
lıklı 92 kızın antopometrik ölçümleri karşılaştırılmış; AİS’li kızlarda vücut ağır-
lığının, VKİ’nin, VY%’nin sağlıklı kızlara oranla düşük olduğu belirtilmiştir. AİS 
kızların somatotipleri ektomorf 3.29±1.68, mezomorf 2.86±0.82, sağlıklı kızların 
ektomorf 2.40±1.11, mezomorf  3.70±1.11 şeklinde hesaplanmış ve AİS kızların 
daha zayıf ve az kaslı oldukları çalışmayla paralel veriler şeklinde belirtilmiştir 
Barrios ve ark. (2011). Bas ve ark. (2011), Orta derece skolyozlu 6 adolesan kız 
ile 6 sağlıklı kızın, 6 haftalık aerobik egzersiz sonrasında skolyozlu grubun vücut 
kompozisyonlarında önemli bir değişiklik ve vücut yağ%’lerinde azalma olduğu 
belirlenmiştir.

Skolyoz tedavisinde pek çok yöntemden yararlanılmıştır. Ciddi komplikasyon 
risklerini barındıran ameliyatlara alternatif olarak, hastaların günlük yaşamları-
nı ve hareket potansiyellerini son derece kısıtlayan korse tedavisi gibi konservatif 
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tedavi yöntemleri kullanılmıştır. Her ne kadar egzersizin skolyoz üzerinde tedavi 
edici etkilerinin olmadığını belirten çalışmalar olsa da (Dikson, 1999), columna 
vertebralis ve toraksın hareket esnekliği yeteneğini artırmak veya korumak için 
tasarlanmış egzersiz tabanlı uygulamaların skolyozun tedavisinde yararlı olaca-
ğını göstermektedir. Giderek artan kanıtlar, vücut egzersiz temelli yaklaşımların 
spinal deformite belirtilerini tersine çevirmek, çocuk ve yetişkinlerde skolyoz 
ilerlemesini önlemek için etkin bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir 
(Fusco ve ark., 2011). Sistematik bir literatür taramasında incelenen çalışmalar-
da -biri dışında- egzersiz sonrasında cobb açılarının küçüldüğüne ilişkin veriler 
ve fiziksel egzersizlerin etkinliği rapor edilmiştir (Negrini ve ark., 2003). AİS te-
davisinde egzersizin etkinliğini ortaya koymak için konuya ilişkin yapılmış çalış-
maları incelenmiş, çalışmaların hepsinde AİS tedavisinde egzersizin olumlu rolü 
ortaya konmuştur (Mordecai ve Dabke, 2012).

Yapılan birçok çalışmada skolyozlu hastaların omurga eğriliklerinin kon-
kavitesinde kas aktivasyonunda azalma görüldüğü rapor edilmiştir. Bu azalma 
kas-performans kapasitesinde kalıcı postural sorunlara yol açmaktadır. Yaşları 
10-12 yıl arasında olan 28 kız ve 26 erkeğe 3 ay düzeltici egzersiz uygulamaları 
yaptırılmış, uygulanan egzersiz tedavisinin birinci evredeki skolyozlu çocukla-
rın duruş kaliteleri üzerinde olumlu bir etki yarattığını tespit edilmiştir Barczyk 
ve ark., (2007). Cobb açıları 20° ile 60° arasında değişen 12 skolyozlu hastanın 
abdominal ve paraspinal kaslarının asimetrik olduğu tespit edilmiş ve bu asi-
metrileri kuvvet kazanımları ile tamamen düzelterek ve cobb açılarında düşüşler 
kaydedilmiştir (Mooney ve ark., 2000).  8-13 yaş arası 94 skolyozlu çocuğa 6 aylık 
yüzme ve su içi egzersizler öncesinde ve sonrasında anteri-posterior eğrilikleri 
analiz edilmiş, kas iskelet sisteminin fonksiyonel değerlendirilmesi yapılmış, de-
neklerin boy ve omurga uzunluklarında önemli bir artış, gövde bükme açısı, to-
rasik kifoz, lumbal lordoz ve omuz hareketliliklerinde istatistiksel olarak anlamlı 
bir azalma tespit edilmiştir (Barczyk ve ark., 2009). 53 fonksiyonel skolyozlu er-
kek ev egzersiz grubu ve klinik egzersiz grubu olarak ayırmış 10 hafta boyun-
ca haftada 3 kez Core antrenmanları uygulamışlardır. Her iki grupta da egzersiz 
sonrasında cobb açılarının azaldığı, sırt kas kuvvetlerinin anlamlı düzeyde arttığı 
tespit etmiştir (Park ve ark., 2016). Yaş ortalamaları 16.3 yıl olan 69 İS’li has-
taya side shift egzersizleri yaptırılmış 4.2 yıl süre ile takip edilmiş, başlangıçta 
31.5°±11.2 olan cobb açısı ortalamalarının egzersiz sonrasında 30.3°±12.3’e ge-
rilediğini tespit dilmiş ve side shift egzersizlerinin İS’yi tedavi etmede etkisi or-
taya konulmuştur (Mamyama ve ark. 2002). Simetrik sırt güçlendirme egzersiz-
leri yerine, asimetrik sırt güçlendirme egzersizlerinin eğriliğin konkavitesindeki 
paraspinal kasların EMG değerlerini artırıp artırmadığını görmek için 16 İS’li 
hastada dört farklı sırt güçlendirme egzersizi simetrik ve asimetrik olarak tek-
rarlanmış, özel asimetrik egzersizlerin eğriliğin konkav bölümündeki parasipi-
nal kasların EMG genliklerini artırdığı kaydedilmiştir (Schmid ve ark., 2010). Yaş 
ortalamaları 13.5 yıl olan AİS’li 34 hasta (30 kız, 4 erkek) 15 seans boyunca 20 
tekrarlı sırtüstü pozisyonda simetrik mobilizasyon egzersizleri uygulamışlardır. 
Egzersiz sonrasında anlamlı farklılıklar elde edilmiştir (Çolak ve ark. 2015). Kuru 
ve ark. (2011) yaş ortalamaları 12.8 yıl, ve cobb açısı ortalamaları 35.9°±10.68 
olan AİS’li 2 erkek, 13 kız üzerinde, 15 seans 20 tekrarlı sırtüstü yatar pozisyon-
da  “physio-logic” egzersizleri yaptırmışlar, sagital planda uygulanan kuvvetlerle 
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omurga esnekliğinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde arttığını ve vertebral 
rotasyon açısının da azaldığını tespit etmişlerdir. Yaşları 8-15 yıl, cobb açıları 15° 
ila 40° arasında değişen 3 çocuğa 3 ay, hypopressive jimnastik egzersizleri yap-
tırılmış, dorsal İS ilerlemesinin kontrol altına alınıp, stabilize edildiği, hastaların 
solunum fonksiyonlarının geliştiği gözlemlenmiştir (Caufriez ve ark., 2011).

 15 yaşında, torasik eğriliği 44°, torakolumbal eğriliği 40° ve lumbosacral eğ-
riliği 14° olan İS’li bir kız çocuğunun Katharina Schroth Spinal Deformities Cen-
ter’da 6 ay uygulanan egzersiz tedavisi sonrasında; torasik eğrilik 28°, torako-
lumbal eğrilik 30° ve lumbosacral eğrilik 20° olarak ölçmüştür (Weiss, 1992a). 
Torakolumbal eğriliği 29°, lumbal eğriliği 32° olan 15 yaşındaki İS’li bir kıza 6 
hafta Katharina Schroth Spinal Deformities Center’da yoğun egzersiz tedavisi 
uygulanmıştır. Aynı hastaya 17 yaşında iken de bu tedavi uygulanmış ve bu iki 
tedavi süresi arasında da hasta egzersizlerine evinde devam etmiştir. 22 yaşın-
da toracolumbal eğriliği 9°, lumbal eğriliği 13° olarak ölçülmüş ve egzersizin et-
kinliği ispatlanmıştır (Lehnert Schroth, 1992). Weiss (1992b), İS’li 107 hastaya 
4-6 hafta Schroth metodu ile egzersiz uygulamış, başlangıçta 43.06° olan cobb 
açısı ortalamalarının egzersiz sonrasında 38.96°’ye düştüğünü tespit etmiştir. 
Hastaların %43.93’ünün cobb açılarında 5°’den fazla düşüş meydana gelirken, 
%53.27’sininkinde hiçbir değişiklik olmamış ve %2.8’inde ise 5° ve daha fazla bir 
artış meydana gelmiş ve egzersizin, büyük skolyoz eğriliklerinde de etkili olduğu 
kanıtlanmıştır.   

 Skolyozlu 16 hastadan 8’ine Schorth egzersizleri, 8’ine ise askı (sling) egzer-
sizleri uygulanmış, her iki grupta da cobb açısı, göğüs derinliği, göğüs çevresi, es-
neklik, denge, torasik düzey inspiratuar değişkenleri açısından anlamlı düzeyde 
farklılıklar elde edilmiştir (Lee ve Kim, 2014). Yaş ortalamaları 13±1.3 yıl, cobb 
açıları ortalamaları 33°±7.2 olan 21 skolyozlu kadına 6 hafta, haftada 5 gün Sch-
roth egzersizleri uygulanmış, egzersiz sonrasında 30°±5.1 olan lateral asimetrik 
açı 18°±5.0, 12°±2.8 olan üst rotasyon açısı 7°±2.6, 2.2±1.8 olan frontal düzlem-
de gövde eğimi 0.7°±10.5, 31°±10.9 olan kifotik açı 31.5°±10.8 ve 29°±10.5 olan 
lumbar lordotik açı 30°±10.3 olarak ölçülmüştür (Pugacheva, 2012). Fusco ve 
ark. (2011), elektronik veri tabanlarında yüksek kaliteli çalışmaları incelemişler 
ve hastaların cobb açılarının - özellikle erken ergenlik çağında -  egzersiz sonra-
sında düştüğünü göstermişler, AİS’li kişilerin cobb açılarının fiziksel egzersiz ile 
düşürülebileceğini, güç, denge ve hareket kapasitesinin artırılabileceğini ortaya 
koymuşlardır. 45 AİS’li klinikte uygulanan Schroth egzersiz grubu, ev egzersiz 
grubu ve kontrol grubu olarak üçe ayrılmış, tedavi öncesi ve sonrasında cobb 
açısı, rotasyon açısı, bel asimetrisi, maksimum kambur yüksekliği ve yaşam kali-
teleri ölçüleri karşılaştırılmıştır. Egzersiz grubunun değerlerinde anlamlı bir dü-
zelme olduğu, kontrol grubunun cobb açısının ise ilerlediği belirlenmiştir (Kuru 
ve ark., 2016). Yaş ortalamaları 14.15±1.69 yıl olan 50 AİS hasta üzerinde değişik 
zamanlarda Schroth metodu ile tedavi uygulanmış egzersiz programı sonrasında 
evlerinde devam etmişlerdir. Tedavi öncesinde ortalama 26.1° olan cobb açıla-
rı 6 hafta sonrasında 23.45°’ye, 6 ay sonrasında 19.25°’ye ve 1 yıl sonrasında 
17.85°’ye gerilemiştir. Hastalarda kas gücünde artma ve duruş bozukluklarında 
düzelmeler gözlemlenmiştir (Otman ve ark., 2005). Schroth’un üç boyutlu egzer-
sizlerinin solunum kas egzersizleriyle kombinasyonunun cobb açısı ve fonksiyo-
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nel hareket alanı üzerindeki etkilerinin karşılaştırıldığı çalışmada 15 skolyozlu iki 
gruba ayrılmış, 7 denek 8 hafta boyunca sadece Schroth egzersizleri uygularken 
8 kişi aynı sürede Schroth egzersizlerinin solunum kas egzersizleriyle kombinas-
yonunu uygulamışlardır. Sonuç olarak, her iki grupta da ölçülen değerler arasında 
anlamlı farklılıklar elde edilirken kombine egzersizleri yapanların sadece Schroth 
egzersizleri yapanlara oranla daha yüksek pulmoner fonksiyon farklılıkları gös-
terdiklerini ortaya konmuştur (Kim ve Park 2017). Cobb açıları 20°’den büyük 24 
skolyozlu kız iki gruba ayrılmış, 12 hafta gruplardan biri Schroth egzersizleri diğe-
ri pilates yapmıştır. Her iki grupta da egzersiz sonrası grup içi karşılaştırmasında 
anlamlı farklılıklar elde edilmiş ancak Schroth egzersizlerinin pilatese oranla daha 
etkili olduğu sonucuna varılmıştır (Kim ve ark., 2016). Pilatesin skolyoz tedavisi ve 
semptomları üzerindeki etkilerini değerlendirmek için 31 skolyozlu kadın üniver-
siteli egzersiz ve kontrol grubu olarak ikiye ayrılmış, egzersizler sonrasında pilates 
grubunda cobb açısı ve ağrı hissinde anlamlı bir azalma, gövde fonksiyon hareket 
aralığında anlamlı bir artma tespit edilmiştir (Alves de Avavjo ve ark., 2012). 10-18 
yaşlarında 50 AİS’li biri 6 ay süreyle Schroth egzersizleri yapacak şekilde iki gruba 
ayrılmış 3. ve 6. ayların sonlarında egzersiz grubunda sırt kası dayanıklılığı, ağrı, 
bel, göğüs, omuz ve gövde kayması ölçümlerinde anlamlı değişimler elde edilmiştir 
(Schreiber ve ark., 2015). Cobb açısı 40° olan ve cerrahi endaksiyon kararı verilen 
AİS’li 14 yaşındaki bir kıza, 3 boyutlu Schroth egzersizleri tedavisine başlanmış, 3. 
ve 6. ayların değerlendirmesine göre cobb açısı 34°’ye düşmüş, kozmetik görüntü 
açısından hastada önemli değişiklikler meydana gelmiştir (Kuru ve ark., 2016). 15 
yaşında 32° üst torasik, 45° orta torasik ve 24° lumbar cobb açıları olan kadın skol-
yoz hastasına bir yıl Schroth metoduyla iskelete özgü skolyoz tedavisi uygulanmış 
ve cobb açısında 13°’lik bir azalma, gövde rotasyonunda artma gözlemlenmiştir 
(Moramarco ve ark., 2017). 14 yaşından 19 yaşına kadar korse kullanarak tedavi 
edilmiş 46°’lik cobb açısı 37°’ye düşürülen ancak 6 yıl içinde tekrar 10° ilerleme 
gösteren 25 yaşındaki bir kadın hasta daha sonra sadece Scientific Exercises Ap-
proach to Scoliosis egzersizleri ile tedavi edilmiş ve cobb açısı bir yıl içerisinde 
47°’den 28.5°’ye kadar düşmüştür (Negrini ve ark., 2008). Cobb açıları 25°’nin 
altında olan 110 hasta egzersiz ve kontrol grubu olarak ayrılmış, egzersiz grubu 
spinal deformiteleri düzeltici, hedef odaklı egzersizler yaparak cobb açısı ortala-
masını 5°’nin altına düşürmüş, gövde rotasyon açısında anlamlı düzelme sağlamış, 
kontrol grubu stabil kalmıştır. AİS’li hastalarda hedef odaklı düzeltici egzersizlerin 
geleneksel egzersizlerden daha işlevsel olduğu kanıtlanmıştır. Egzersiz uygulaması 
sonrası hastalar takip edildiklerinde mevcut durumlarını bir yıl korudukları belir-
lenmiştir (Monticone ve ark., 2014). 

Sonuç
Örneklem grubunun cobb açısı ölçümleri ortalamalarına bakıldığında deney 

grubundakilerin egzersiz öncesi 9.25°, egzersiz sonrası 7.25°; kontrol grubun-
dakilerin cobb açısı ortalaması birinci ölçümde 11.58° ve ikinci ölçümde 12.50° 
olarak tespit edilmiştir. 14 hafta süreyle gerçekleştirilen kişiye özel egzersizler 
sayesinde denek grubunun skolyoz açısı değerlerinin büyümesi engellenmiş 
ve cobb açısı ortalaması düşmüştür Deney grubunun egzersiz öncesi ve sonra-
sı cobb açısı ortalaması ölçümleri arasında p≤0.05 kabul düzeyinde anlamlı bir 
farklılık gözlenmektedir. 
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Skolyoz, asimetrik bir postur ve vücudun doğal dengesini oluşturmak için 
oluşmuş tiltlerle karakterizedir. Bu yüzden skolyozlu hastaların somatotipleri ve 
antropometrik ölçümleri sağlıklı kişilerden farklıdır. Bu yüzden özellikle geliş-
me çağındaki çocukların fiziksel ve antropometrik özelliklerini sürekli kontrol 
etmek ve omurga deformiteleri ya da postür sorunları ile ilgili bir sorunun olup 
olmadığını tespit etmek gereklidir. Skolyozda erken tanı, zaman içinde oluşabile-
cek deformitelerin önlenmesi ve gelişimini etkileyen etmenlerin ortadan kaldı-
rılmasını sağlamak açısından olduğu kadar, düşük maliyetli ve cerrahi müdaha-
leye gerek olmadan tedavi edilebilmesi için de çok önemlidir. 

Skolyoz için konservatif tedavi yöntemlerinden biri olan egzersiz tedavisinin 
etkisiz olduğu uzun yıllar tartışılmıştır. Ancak bu söylemler Schroth metodu gibi 
kişiye ve hedefe özel egzersizler için değil, genel egzersizler için geçerlidir. Kız 
çocuklarında 2.5 kat daha fazla görülen idiyopatik skolyoz için okul taramaları 
ilkokuldan itibaren bir devlet uygulaması haline gelmeli, aile ve öğretmenlerde 
farkındalık yaratılarak bu konuda bilinçlenmeleri sağlanmalıdır. Tedavisi konu-
sunda özel rehabilitasyon merkezleri oluşturularak bu deformitenin ilerlemeden 
durdurulması ve tedavisi sağlanmalıdır.
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